
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för humaniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När parasiterna tog över staden 

– En studie om cryptosporidiumutbrottet i Östersund 

Elin Bestdahl och Elin Räihä 

2015 
 

C-uppsats, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp  
Medie- och kommunikationsvetenskap 

Informatörsprogrammet 
Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) 30 hp 

 
Handledare: Anna Edin 
Examinator: Gabor Bora 



 

2 

 

Abstract 
 

Titel: När parasiterna tog över staden - En studie om cryptosporidiumutbrottet i 

Östersund 

 

Nivå: Medie- och kommunikationsvetenskap C (61-90)  

 

Författare: Elin Bestdahl och Elin Räihä 

 

Handledare: Anna Edin 

 

Datum: 2015-05-18      

 

2010 inträffade ett vattenburet cryptosporidiumutbrott i Östersund. På grund av dess 

omfattning ville vi studera hur medierna beskrev utbrottet. För att besvara det valde vi 

att studera följande tre tidningar: Länstidningen Östersund, Östersunds-Posten och 

Aftonbladet. De frågor vi ville besvara var: 

1. Hur beskrev de tre utvalda tidningarna, Länstidningen Östersund, Östersunds-Posten 

och Aftonbladet, parasitutbrottet i rapporteringen?  

1. 1 Användes specifika och återkommande ord i rapporteringen?  

1. 2 Om så var fallet, vilka betydelser har dessa ord för rapporteringen?  

1. 3 Vilka personer fick uttala sig i artiklarna angående utbrottet? 

Vår studies teoretiska ramverk bestod av: medielogik, nyhetsvärdering, 

riskkommunikation och nyheter vid kriser. Vi använde två metoder för att besvara 

frågeställningarna och dessa var kvantitativ innehållsanalys och retorisk textanalys. 

Alltså använde vi en kvantitativ metod som tillät oss att studera mönster och frekvenser 

i artiklarna samt en kvalitativ metod som tillät oss fördjupa oss i texternas innehåll. Vårt 

empiriska material bestod av totalt 197 artiklar och fördelningen mellan tidningarna var: 

98 från LT, 84 från ÖP och 15 från Aftonbladet. 31 av dessa ingick i den retoriska 

textanalysen. Ett framträdande resultat var att alla tre tidningarna valde att beskriva 

cryptosporidiumutbrottet genom dramaturgiska mönster. I den kvantitativa innehålls-

analysen var lokalvinkeln dominant, men i den retoriska textanalysen fann vi en annan 

vinkel som vi refererade till som brottsvinkeln. Ordet parasit var dominerande gällande 

hur själva smittan framställdes och i den retoriska textanalysen fann vi att parasiten gavs 

mänskliga egenskaper. De personer som främst fick uttala sig var myndighetsaktörer, 

vilka vi refererade till som elitpersoner.   

Nyckelord: Cryptosporidium, parasit, medielogik, dramaturgi, nyhetsvärdering 
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1. Parasiter och medier  
Ett av människans grundläggande behov är vatten. Dricksvatten är en av de mest testade 

livsmedelsprodukterna i Sverige. Därmed borde invånarna känna sig trygga med det 

som kommer ur kranen.
1
 Men vad händer när vattnet, som vi tror är säkert att dricka, 

visar sig vara kontaminerat? Dessutom av något så frånstötande som en parasit från 

fekalier.   

Östersund är en stad med cirka 60 000 invånare.
2
 Under vintern 2010 började stadens 

invånare bli magsjuka. Ingen visste vart smittan kom ifrån, men sjukvården började se 

alarmerande siffror på antalet drabbade. Orsaken till magsjukan upptäcktes dock i slutet 

av november samma år. Det visade sig att stadens dricksvatten var förorenat av 

parasiten Cryptosporidium hominis.
3
 Cryptosporidium är oerhört smittsamt, då det 

endast behövs en liten mängd för att en infektion ska bli ett faktum. Parasiten förökar 

sig i såväl djur som människor och kan smitta från människa till människa. Dock är det 

vanligare att människor blir smittade via förorenat vatten. Det främsta kännetecknet på 

smitta hos människor är bl. a. diarréer och buksmärtor.
4
 Det första cryptosporidium-

utbrottet uppmärksammades 1984 i USA. Dock rapporterades det om ett enskilt fall 

redan 1976.
5
 Trots att detta inte är ett vanligt förekommande fenomen inträffade det 

vintern 2010/2011 i Östersund. Därmed blev den lilla parasiten det stora samtalsämnet.  

Medierna är en naturlig del i människans vardag. Det är via medierna flertalet 

människor får kunskap om såväl globala som lokala händelser.
6
 Kommunikation i 

allmänhet innebär alltid att skapa någon form av relation, vare sig det handlar om att 

förmedla information eller påverka. Ett problem med medierad kommunikation är att 

medietexter ska tolkas av flera olika människor. Det kan leda till att exempelvis 

information misstolkas av mottagarna,
7
 vilket i sin tur kan medföra att mottagarna går 

miste om viktig samhällsinformation.  

 

                                                 
1http://www.svensktvatten.se/Documents/Kategorier/Dricksvatten/Information/V%C3%A4rt%20att%20veta%20o
m%20vatten.pdf 2015-03-04 
2 http://www.ostersund.se/omostersund.4.70b319e21165befadb9800016448.html 2015-03-04 
3 https://www2.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2010/fororenat-vatten-i-jamtland 2015-03-04 
4 http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-
sjukdomar/cryptosporidiuminfektion-/ 2015-03-04   
5 http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/beredskap/biosakerhet/sakerhetsblad-cryptosporidium.pdf  
2015-03-04 
6 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004, 63 
7 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2010, 158 

http://www.svensktvatten.se/Documents/Kategorier/Dricksvatten/Information/V%C3%A4rt%20att%20veta%20om%20vatten.pdf
http://www.svensktvatten.se/Documents/Kategorier/Dricksvatten/Information/V%C3%A4rt%20att%20veta%20om%20vatten.pdf
http://www.ostersund.se/omostersund.4.70b319e21165befadb9800016448.html
https://www2.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2010/fororenat-vatten-i-jamtland
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/cryptosporidiuminfektion-/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/cryptosporidiuminfektion-/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/beredskap/biosakerhet/sakerhetsblad-cryptosporidium.pdf
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1. 1 Syfte och frågeställningar 
När krisen är ett faktum är behovet av kommunikation och information omfattande. Där 

har medierna en viktig samhällsposition och det är också genom medierna en stor del av 

invånarna tar del av informationen. Flera forskare menar att människor idag lever i ett 

krissamhälle, samtidigt som samhället är uppfattat som ett risksamhälle. I och med detta 

har medierna flera funktioner att fylla. De ska inte endast informera om krissituationer 

utan också råda invånarna att följa de riktlinjer som framkommer från institutionerna i 

samhället.
8
 Tidigare forskning om mediernas beskrivningar av krishändelser har visat 

att medierna, i flera fall, uteslutande redogjort för den information som myndigheter vill 

nå ut med. Medierna har därmed endast fungerat som en okritisk informationskanal.
9
 

Men är det så enkelt, informerar medierna verkligen om krishändelser på ett okritiskt 

sätt? Lägger de inte på något plan in egna teorier och nyanser i rapporteringen?  

Målet med vår studie är att besvara hur medierna valde att beskriva cryptosporidium-

utbrottet i Östersund 2010/2011. För att få en helhetsbild av hur journalisterna 

framställde utbrottet är det viktigt att vi analyserar artiklarna på olika språkliga nivåer. 

För att kunna ge ett heltäckande svar på den övergripande frågeställningen har vi 

utformat ytterligare tre frågor.  

1. Hur beskrev de tre utvalda tidningarna, Länstidningen Östersund, Östersunds-Posten 

och Aftonbladet, parasitutbrottet i rapporteringen?  

1. 1 Användes specifika och återkommande ord i rapporteringen?  

1. 2 Om så var fallet, vilka betydelser hade dessa ord för rapporteringen?  

1. 3 Vilka personer fick uttala sig i artiklarna angående utbrottet? 

2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar vi en överblick av hur forskningen har sett ut inom risk- och 

kriskommunikation. Avslutningsvis presenterar vi två publikationer som behandlar två 

fall av cryptosporidiumutbrott.  

2. 1 Forskningsöversikt  
Vi vill ge en översikt om hur forskningen rörande risk- och kriskommunikation har 

utvecklats över tid. Redan på 1920-talet började forskarna studera katastrofer och hur 

dessa påverkade samhället. Till en början studerade forskarna dock detta i mindre skala 

och det dröjde ända till 1950-talet innan forskningen tog fart på allvar. I samband med 

                                                 
8 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke, Kriskommunikation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, 7 f. 
9 Ibid, 37   



 

6 

 

att forskarna började intressera sig för katastrofer i högre utsträckning växte även 

riskforskningen fram och det var på 1960-talet i USA som riskforskningen etablerades 

som forskningsämne. Ämnet benämndes då som riskanalys och handlade rent konkret 

om att mäta hur riskerna skapade ångest hos allmänheten. Forskare har också undersökt 

hur olika risker uppfattats av allmänheten. Ett annat ord för den typen av studier är 

riskperception.
10

 Det var också utifrån detta område som riskkommunikation 

utvecklades. Anledningen till att forskarna ansåg det som nödvändigt att studera risk-

kommunikation var att allmänheten i flera fall upplevde experternas information som 

svårtillgänglig. Riskkommunikation avser kommunikationen mellan experter och 

allmänheten. Målet med riskkommunikation är att förhindra kaos i samband med risker 

genom att agera preventivt. I samhället finns det både implicita och explicita risker och 

det är riskkommunikationen som ska synliggöra dessa. Utvecklingen av risk-

kommunikation som ämne har över tid kommit att inkludera medierna. Denna forskning 

har gått ut på att studera allmänhetens uppfattning om de risker som medierna 

förmedlar.
11

 

1979 inträffade en kärnkraftsolycka i USA, vilket lade grunden för forskningen om 

kriskommunikation. Det forskarna studerade då var vilken roll kommunikationen 

spelade vid en kris. Forskarna upptäckte brister i kommunikationen mellan ansvariga 

myndigheter och medier och började därför intressera sig för forskningsområdet. 

Genom att kommunikationen inte fungerade mellan dessa parter skapade det också 

problem för allmänheten då medierna var deras primära informationskälla.
12

 Den 

internationella forskningen har främst fokuserats på fyra problem inom 

kriskommunikation. Dessa är: allmänhetens uppfattning om kriser, hur allmänheten 

tillämpar krisinformationen de tilldelas, mediernas roll vid kriser samt dess innehåll och 

slutligen vilka källor medierna använder sig av.
13

 

I Sverige började forskarna studera kriskommunikation i samband med Tjernobyl-

katastrofen 1986. I och med spridningen av aids under samma period fanns också ett 

omfattande intresse att studera riskkommunikation.
14

 Inom svensk forskning om 

kriskommunikation har fokus främst legat på fallstudier på redan inträffade kriser. Detta 

                                                 
10 Leivik Knowles, Britt-Marie, Inter-organisatorisk kommunikation mellan myndigheter och medier, Institutionen 
för journalistik och masskommunikation, Göteborgs univ., Göteborg, 1997, 2 
11 Ibid, 3 
12 Ibid, 3 
13 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke, Kriskommunikation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, 25 f. 
14 Ibid, 27 
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har lett till att forskning som behandlar exempelvis journalistperspektivet eller 

myndighetsperspektivet vid kriser har blivit eftersatta. Forskarnas fokus på fallstudier 

har resulterat i att forskningen främst handlat om utvärderingar än om bildandet av nya 

teorier.
15

 

1993 publicerade Styrelsen för psykologiskt försvar en rapport skriven av Stig Arne 

Nohrstedt och Admassu Tassew där de presenterade en forskningsöversikt om 

kriskommunikation. När de skrev denna rapport sågs kriskommunikation som ett 

försummat forskningsämne både i Sverige och internationellt. Rapporten visade att det 

gick att urskilja vissa mönster i forskningen om kriskommunikation. De punkter som vi 

anser är primära för vår studie är beskrivningarna om hur merparten av de inblandade 

aktörerna agerade reaktivt vid katastrofer och kriser. Dessutom visade rapporten att 

kommunikation var mer effektivt än endast information. Vidare beskrev de att medierna 

ofta låg före myndigheterna när det kom till att informera och kommunicera med 

invånarna. Invånarnas behov av information från lokala medier visade sig dessutom 

vara omfattande. Vidare visade forskningsöversikten att de utvärderingar som gjordes i 

följdfasen sällan tillämpades för att skapa förbättringar. En annan punkt i 

forskningsöversikten visade att medierna tenderade att överdriva i sina beskrivningar av 

katastrofer eller kriser. Nohrstedt och Tassew ansåg att detta skapade problem inför 

allmänhetens förtroende för myndigheterna.
16

 Denna punkt anser vi är extra intressant i 

vår studie. Frågan som väcks hos oss är om detta även skedde vid rapporteringen om 

cryptosporidiumutbrottet i Östersund 2010/2011? 

I nutida forskning urskiljer forskarna främst två nivåer inom kriskommunikation. Dessa 

är organisationsnivå och samhällsnivå, men det finns även forskare som studerar 

kriskommunikation på individnivå.
17

 Ett outforskat område inom kriskommunikation är 

studiet av kommunikationen mellan myndigheter och medier. Detta trots att forskarna 

har konstaterat att kommunikationen mellan de två parterna inte fungerat optimalt.
18

 I 

Sverige har dock forskare sedan 1970-talet studerat relationen mellan myndigheter och 

medier samt dess kriskommunikation utifrån de möjligheter som funnits.
19

 Inom 

kriskommunikation finns termen issues management. Det handlar om att inom 

                                                 
15 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke, Kriskommunikation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, 26 f. 
16 Ibid, 27 f. 
17 Leivik Knowles, Britt-Marie, Inter-organisatorisk kommunikation mellan myndigheter och medier, Institutionen 
för journalistik och masskommunikation, Göteborgs univ., Göteborg, 1997, 3 
18 Ibid, 6 
19 Ibid, 7 
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organisationen upptäcka riskfaktorer som kan skapa förtroendekriser. Inom 

organisationer tillämpas issues management tillsammans med riskkommunikation för 

att förhindra att kriser uppstår. Nutida forskare framhåller vikten av en ökad förståelse 

för kriskommunikation samt dess betydelse för att uppnå en fungerande krishantering. 

Fokus i forskningen bör alltså utifrån detta ligga på förkrisfasen istället för på 

efterkrisfasen.
20

 

Sedan forskningen om risk- och kriskommunikation inleddes har informationsklimatet 

förändrats. I dag söker människor aktivt efter information via internet vid en 

samhällstörning. Detta har lett till att utgångspunkterna för både krisinformation och 

krishantering har förändrats. Exempelvis måste en myndighet i dag vara redo att inte 

bara tillhandahålla information till medierna. De måste även vara ständigt beredda och 

hålla sig uppdaterade samt lägga ut information på internet.
21

 Dagens risk- och 

kriskommunikation möter hinder i och med den ökade utvecklingen av internets olika 

funktioner.
22

 Det är inte endast risk- och kriskommunikationen som hindras genom 

denna utveckling. Även de traditionella mediernas funktioner vid kriser blir utmanade, 

då medierna i viss mån inte kan kontrollera informationsflödet längre.
23

  

2. 2 Tidigare forskning om Cryptosporidium 
Den första publikationen som behandlar ett tidigare fall av Cryptosporidium heter 

Effective Risk Communication: A Message-Centered Approach (2008). Den behandlar 

det omfattande cryptosporidiumutbrott som inträffade 1993 i Milwaukee, USA. Detta 

utbrott var det största som inträffat i USA och parasiten spreds även där via 

dricksvattnet. Cryptosporidiumutbrottet orsakade cirka 400,000 smittfall, varav över 

100 dödsfall. Av de smittade invånarna var cirka 4400 personer tvungna att läggas in på 

sjukhus.  

Orsaken till att utbrottet blev så omfattande i Milwaukee berodde på att det lokala 

vattenverket, Milwaukee Water Works (MWW), hade brister i sina reningsrutiner.
24

 

Innan krisen var ett faktum hade det påtalats att vattnet hade en märklig doft. Istället för 

att undersöka orsaken tillsatte MWW bl. a. ännu mer klor. Trots att det fanns tecken på 

                                                 
20 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke, Kriskommunikation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, 26 
21 Karlsson, Michael, Kriskommunikation i förändring: internet, den ökade publiceringshastigheten och de 
förändrade villkoren för kriskommunikation, Demokratiinstitutet, Sundsvall, 2008, 5 
22 Ibid, 7 
23 Ibid, 8 
24 Sellnow, Timothy L., Ulmer, Robert R., Seeger, Matthew W. & Littlefield, Robert S., Effective Risk 
Communication [Elektronisk resurs] : A Message-Centered Approach, Springer New York, New York, NY, 2009, 
65 
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att någonting var fel med vattnet kunde inte MWW koppla samman tecknen med 

orsaken. Till slut upptäcktes dock orsaken när en patient testades positiv för 

Cryptosporidium och därefter kunde detta kopplas samman med vattnet.
25

  

Det var via lokaltidningarna som invånarna därefter fick kännedom om att vattnet var 

smittat av Cryptosporidium. Dock var invånarna missnöjda med kommunens hantering 

av smittan efter att den uppdagats och menade att det tog för lång tid innan kommunen 

agerade.
26

 En av orsakerna till att kommunen agerade långsamt var att de hade bristande 

kunskap om ämnet. I efterhand har detta fall lett till att förändringar och förbättringar 

införts, exempelvis gällande vattenrening.
27

 I detta fall fastslogs aldrig den exakta 

smittkällan, men att det inte fanns något tvivel om att det var Cryptosporidium som var 

orsaken.
28

  

I publikationen definieras riskkommunikation som en nödvändig del för att undvika 

kriser. Om riskkommunikationen misslyckas eller lyser med sin frånvaro kan det 

innebära att en kris bryter ut. Kris definieras som händelser som har stor negativ 

påverkan på berörda parter oavsett om det gäller ekonomi eller människor.
29

 

Publikationen visar att det i detta fall saknades en handlingsplan för risk-

kommunikation, vilket gjorde att utbrottet förvärrades. Hade kommunen haft en väl 

utarbetad plan hade en kris förmodligen aldrig utbrutit. Dessutom var också 

informationen till invånarna bristfällig och det tog för lång tid innan någon information 

tilldelades dem. Riskkommunikation används för att minska rädslor och spekulationer, 

vilket är ett argument till varför detta skulle ha tillämpats i ett tidigare skede av 

utbrottet. Dock visar publikationen att kommunen medvetet väntade med att informera 

om cryptosporidiumutbrottet, då de först ville hitta smittkällan.
30

   

Den andra publikationen behandlar cryptosporidiumutbrottet i Östersund och heter 

Cryptosporidium i Östersund: Smittskyddsinstitutets arbete med det dricksvattenburna 

utbrottet i Östersund 2010-2011. (2011) utgiven av Smittskyddsinstitutet. I 

publikationen beskrivs cirka 20,000 personer ha blivit drabbade av utbrottet i Östersund, 

                                                 
25 Sellnow, Timothy L., Ulmer, Robert R., Seeger, Matthew W. & Littlefield, Robert S., Effective Risk 
Communication [Elektronisk resurs] : A Message-Centered Approach, Springer New York, New York, NY, 2009, 
66 
26 Ibid, 66 
27 Ibid, 67 
28 Ibid, 68 
29 Ibid, 4 
30 Ibid, 70 f. 
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vilket benämns som det största i Sverige. I Östersund misstänktes först livsmedel vara 

orsaken till smittan, men att det senare visade sig vara dricksvattnet.
31

  

Cryptosporidiumutbrottet i Östersund har lett till en ökad medvetenhet om riskerna med 

det svenska dricksvattensystemet. I publikationen beskrivs att medierna visade ett stort 

intresse för cryptosporidiumutbrottet. Det var framförallt lokala medier som bevakade 

utbrottet även om det fanns ett visst intresse från rikstäckande medier.
32

 I dricksvatten-

sammanhang är Cryptosporidium ovanligt och därför uppfattades den som en ny 

parasit.
33

 Vi anser att det kan vara en anledning till att utbrottet väckte intresse hos 

rikstäckande medier.  

För att fastställa var smittan kom ifrån genomfördes vissa åtgärder. Bl. a. skickades en 

enkät ut till de som hade insjuknat, dock utan resultat. På grund av att en klar majoritet 

av de drabbade var bosatta i Östersunds kommun fanns dock skäl att misstänka 

dricksvattnet. Preventiva åtgärder sattes därför in 26 november för att förhindra 

ytterligare smittspridning, bl. a. ombads invånarna att koka sitt vatten. Kommunen i sin 

tur lade ut en webbenkät för att kunna dra slutsatser om det fanns fler som insjuknat 

efter det att dessa hade börjat koka vattnet. Det var endast de personer med magsjuka 

som ombads besvara enkäten. Baserat på svaren de fick in kunde de misstänka vattnet, 

varpå en provtagning av det kommunala dricksvattnet beställdes. Måndag den 29 

november kom provsvaren som visade att dricksvattnet var förorenat av 

Cryptosporidium.
34

 Publikationen beskriver de åtgärder som tillämpades för att stoppa 

smittspridningen. Dels var det kokpåbudet, dels var det installationer av UV-

anläggningar och spolning av vattenledningarna. Den 18 februari 2011 bedömdes 

vattnet vara drickbart och därmed avslutades åtgärderna.
35

  

Efter att ha presenterat dessa två publikationer vill vi kort redogöra för vårt tänkta 

bidrag till forskningen om cryptosporidiumutbrott. Då vi redan har förklarat att det 

fanns ett medialt intresse för utbrottet i Östersund anser vi att det är viktigt att studera 

tidningarnas beskrivningar av detta, vilket också är något vi anser saknas i forskningen.  

 

                                                 
31 Cryptosporidium i Östersund: Smittskyddsinstitutets arbete med det dricksvattenburna utbrottet i Östersund 
2010-2011, Smittskyddsinstitutet, Stockholm, 2011, 9 
32 Ibid, 26 
33 Ibid, 11 
34 Ibid, 17 
35 Ibid, 26 
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3. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Vid valet av teorier är det viktigt 

att tänka på att dessa främst är utformade för att passa flera olika studieobjekt. I denna 

studie genomgår därför teorierna en operationalisering, dvs. vi tar fram de begrepp inom 

teorierna som lämpar sig för studiens frågeställningar. Perspektiven som framkommer 

ur operationaliseringen används som hjälpmedel vid analyserna av tidningsartiklarna.
36

 

I slutet av kapitlet presenterar vi en sammanfattning där vi redogör för 

operationaliseringen. 

3. 1 Medielogik 
Varje nyhetsredaktion innefattas av medielogik. Medielogiken i sin tur bestämmer hur 

nyheter värderas, exempelvis gällande nyhetens utrymme i tidningen. Graden av 

sensation är en aspekt som bestämmer huruvida händelser som är regionala får utrymme 

i rikstäckande medier.
37

 Varje händelse som blir till en nyhet bearbetas av journalisten. 

Bearbetningen i sin tur är en del av medielogiken. Rubriker och övrigt språkbruk i form 

av exempelvis redaktionell text bestäms utifrån varje redaktion. En färdig artikel är 

alltså en journalistisk produkt.
38

 Den färdiga artikeln innehåller en viss disposition för 

att visualisera den speglade verkligheten för läsaren och utifrån det väcka intresse samt 

köplust.
39

 

Enligt Håkan Hvitfelt innefattar begreppet medielogik de värderingar och regler som 

tillhör redaktionerna samt hur dessa värderingar styr innehållet. Dessutom är det 

medielogiken som bestämmer språket och hur de olika elementen ska placeras 

exempelvis i en tidning. Även tidsperspektivet ingår i medielogiken. Tidningar arbetar i 

regel med andra tidsperspektiv i jämförelse med det verkliga livet. Det är en viktig 

aspekt i medielogiken då tidsperspektivet gör att nyheter måste anpassas till det egna 

medieformatet. 
40

  

 

 

                                                 
36 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, 2., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, 9 ff. 
37 Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 4., 
[omarb.] uppl., Studentlitteratur, Stockholm, 2008, 220 f 
38 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 19 f. 
39 Ibid, 37 
40 Ibid, 31 ff. 
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David Altheide och Robert P Snow brukar benämnas som medielogikens grundare. I 

boken Media logic (1979) beskrivs deras synsätt på medielogik enligt följande: 

Our approach to understand media as a social force in society is to treat 

them as a form of communication that has a particular logic of its own. 

Media logic becomes a way of “seeing” and of interpreting social affairs. 

As logic they also involve an implicit trust that we can communicate the 

events of our daily lives through the various formats of media.
41

  

Altheide och Snow såg masskommunikation som en interaktiv handling mellan medier 

och invånare. De menade dock att mediernas budskap inte nödvändigtvis tolkades på 

samma sätt som det ursprungligen var menat.
42

 I grova drag består Altheide och Snows 

definition av medielogik av att medierad kommunikation är den process där varje 

redaktion formar och förmedlar information. En beståndsdel i medielogiken är 

medieformatet, vilket består av olika element. Elementen handlar om hur redaktionerna 

väljer stil och struktur på den förmedlade texten. Medieformatet är bundet av samhällets 

kontext, dvs. att det sitter i väggarna och ifrågasätts inte.
43

  

En kritik som Altheide och Snow framförde, som även finns i dag, var konstruktionen 

av en mediekultur. Mediekultur innebär att allting i samhället, inklusive statliga 

institutioner, behöver förhålla sig till mediernas logik.
44

 De ifrågasatte också mediernas 

objektivitet, då de menade att dessa representerade makthavarnas intressen och att 

medierna alltså inte kritiskt granskade dessa.
45

 Medielogik innebär dock inte att 

medierna dikterar villkoren, utan grundar sig snarare i en process som pågått över tid 

där en anpassning mot mediernas logik skett successivt.
46

 Komplexiteten i begreppet 

medielogik förklarar Altheide och Snow utifrån tankar formulerade av den tyske 

sociologen och filosofen Georg Simmel
47

. Simmel diskuterade begreppet form och dess 

verkan, enligt följande: ”[…]form is a process through which reality is rendered 

intelligible. Form is not a structure per se, but a processual framework through which 

social action occurs.”
48

Altheide och Snow menade att medielogiken utgjorde samma typ 

av form.  

                                                 
41 Altheide, David L. & Snow, Robert P., Media logic, Sage, Beverly Hills, 1979, 9 
42 Ibid, 9 f. 
43 Ibid, 10 
44 Ibid, 11 
45 Ibid, 14 f. 
46 Ibid, 15 
47 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/georg-simmel 2015-04-13 
48 Altheide, David L. & Snow, Robert P., Media logic, Sage, Beverly Hills, 1979, 15 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/georg-simmel
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I nyare forskning av medielogik konstateras att allting idag berörs av medierna. Även 

privatpersoners liv är medierade, dvs. medierna formar det vardagliga livet. Detta beror 

på att samhället är medialiserat. Sonia Livingstone poängterar vikten av att inkludera 

medierna i varje given situation.
49

 En viktig aspekt enligt henne är att ta hänsyn till 

vilka ekonomiska krafter som styr medierna och hur dessa formar medielogiken. Den 

globalisering som skett är också medproducent till omformningen av medielogiken.
50

  

Enligt Kent Asp innehåller den journalistiska artbetsprocessen åtminstone tre centrala 

styrfält. Dessa betecknar han som: marknaden, ideologin och normsystemet. Denna 

arbetsprocess är vad som brukar betecknas som medielogik. Enligt honom är fyra 

komponenter verksamma i medielogiken: mediedramaturgi, medieformat, mediernas 

arbetsrutiner och mediernas arbetsmetoder. I vår studie är det två av dessa som har 

betydelse: mediedramaturgi och medieformat. Asp definierar mediedramaturgi som en 

teknik för att hålla kvar läsaren genom att forma texten på ett särskilt sätt. Detta görs 

genom vissa särskilda, redan vedertagna, regler och metoder. Exempelvis handlar 

mediedramaturgi om hur journalisterna bygger upp texten med hjälp av en särskild 

disposition och särskilda ordval. Medieformatet anser han hör ihop med 

mediedramaturgin och är helt enkelt mediernas format, som i vårt fall tidningens.
51

  

Marina Ghersetti anser att dagens journalister använder mediedramaturgi i större 

utsträckning än tidigare. Detta på grund av det stora medieutbudet och konkurrensen om 

läsare eller motsvarande.
52

 Hon menar att den dramaturgi som journalisterna arbetar 

med är ett svårdefinierat begrepp som har flera innebörder. Rent generellt handlar dock 

dramaturgi om de regler som finns för att strukturera en medietext. Hon menar att det 

finns vissa inslag som ska finnas med. Citatet som följer visar på henne sätt att se på 

detta: ”[…] Några få `knep` styr hur berättelsen ska utformas för att så effektivt som 

möjligt fånga och behålla publikens intresse.”
53

 Likväl menar Ghersetti att det inte 

endast handlar om att behålla läsarens engagemang. Mediedramaturgi handlar också om 

att förenkla textens budskap. För att förklara hur journalister arbetar med dramaturgi 

görs det lättast genom att förklara hur den klassiska berättelsens struktur ser ut. Vid 

användandet av berättelsens struktur handlar det om ett orsakssamband, dvs. en sak som 

                                                 
49 Livingstone, Sonia, On the mediation of everything, ICA presidential address 2008, Journal of communication, 
2009, 2 
50 Ibid, 4 
51 Asp, Kent, Medialisering, Medielogik, Mediekrati. Nordicom-Information, nr 4, 1990, 8 f 
52 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004, 261 
53 Ibid, 254  
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leder till en annan. Genom att journalisterna förklarar orsaken och dess verkan skapas 

en viss logik över den rapporterade händelsen.
54

  

Dock är det inte endast orsakssambanden som är viktiga. Även hur journalisterna väljer 

språk och ord är av vikt. I språket finns många ord som har olika betydelser och kan 

därmed ge flera associationer. Det finns även ord som anses vara värdeladdade. Hur 

journalisterna använder dessa uttryck och ord är olika. Dels kan det handla om att 

journalisterna vill skapa en positiv association gällande det rapporterade ämnet, dels kan 

det handla om att journalisterna vill skapa en negativ sådan. Ghersetti menar dock att 

merparten av de ord som anses vara värdeladdade används i medierna för att höja 

rapporteringens sensation och dramatik för att genom det förstärka artikeln.
55

 Ett annat 

viktigt element inom dramaturgin är personifiering,
56

 vilket vi förklara vidare i 

diskussionen om nyhetsvärdering.  

Ord som används för att skapa motsättningar och därmed påverka läsaren, kallar 

Lennart Hellspong och Per Ledin, för plusord och minusord. Dessa ord anger positiva 

respektive negativa framställningar och exemplifieras som bra/dåligt och 

nyttig/onyttig.
57

 Exempelvis kan ord användas på ett annat sätt än ursprunget, vilket gör 

att orden får en annan innebörd. Detta är vad vi refererar till som utsmyckningar. 

Anledningen till att utsmyckningar används är för att dessa har flera funktioner. Bl. a. 

handlar det om att förenkla texten, göra den begriplig. Dessutom kan det användas för 

att skapa sensation.
58

 Artiklar kan till stor del vara skrivna utifrån fakta men de kan även 

innehålla utsmyckningar för att gestalta informationen.
59

 Journalisterna använder 

språket på flera sätt och det är språkets form som konstruerar den verklighet som blir 

presenterad för läsaren. Ett sätt att forma språket är att använda värdeladdade ord som i 

sin tur kan skapa dramatik och sensationer. Detta är speciellt påtagligt i rubriker.
60

 Det 

journalistiska språket kan orsaka olika konnotationer hos läsaren. Exempelvis kan det 

handla om att journalisterna anspelar på läsarnas känslor via dessa ord. En annan aspekt 

                                                 
54 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004, 254 f. 
55 Ibid, 259 
56 Ibid, 257 
57 Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 
1997, 170 
58 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, 253 f.   
59 Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 
1997, 16 f. 
60 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 55 f. 
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på hur ord kan användas är att dessa kan skapa polarisering. Här har journalisterna en 

tydlig roll genom användandet av ord i olika konstellationer.
61

 

3. 2 Nyhetsvärdering 
Nyheter är baserade på verkliga händelser och det är på redaktionerna som nyheterna 

skapas. Det innebär att det är där nyheterna skildras utifrån olika kriterier som tillhör 

respektive redaktion. Dock är nyheter inte en direkt spegling av verkligheten utan 

snarare en skildring skapade av journalisterna.
62

 Skildringen ska dock i största möjliga 

mån avspegla verkligheten. Med det sagt är det svårt eller omöjligt att helt och hållet 

återge verkligheten. Dels på grund av att verkligheten behöver omsättas i ord, dels på 

grund av det begränsade utrymmet i tidningen. Varför en nyhet klassas som en nyhet 

beror på olika faktorer. Faktorerna har dels sin utgångspunkt i olika redaktioners synsätt 

på nyheter, dels beroende av vad som faktiskt sker i världen. Dessutom återfinns en 

ekonomisk aspekt att ta hänsyn till. Nyheter har alltid en produktionskostnad och ska 

även generera pengar.
63

  

 

Einar Østgaard talade redan 1968 om begreppet nyhetsvärdering. Han beskrev att all 

information hade olika värden inne på redaktionerna och därmed olika nyhetsvärden.
64

 

Han benämnde information som meddelanden och beskrev det som att redaktionerna 

hade ett vägval att ta ställning till. Det handlade om huruvida redaktionerna skulle vara 

informerande eller underhållande. Beroende på journalisternas specifika uppdrag kunde 

vägvalet variera och det ena behövde inte vara mer rätt än det andra. Østgaard 

poängterade att de nyheter som innehöll båda parterna hade högst nyhetsvärde. En 

specifik del i hans diskussion gällande underhållande journalistik finner vi även i 

dagens nyhetsvärdering. Han beskrev hur kriterierna spännande, roligt och ovanligt var 

sådana som skapade underhållande nyheter.
65

 En annan synpunkt han hade var att den 

information som mottagarna redan hade kännedom om fick större nyhetsvärde än den 

information som ansågs främmande.
66

 Østgaard ansåg att begreppet sensation var 

viktigt vid diskussioner om nyhetsvärdering. Han menade att en nyhet som innehöll en 

viss sensation hade ett högre nyhetsvärde än en strikt informativ nyhet. Han menade 

också att sensationell information fick ett högre nyhetsvärde om det innefattades av 

                                                 
61 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 56 ff. 
62 Falkheimer, Jesper, Medier och kommunikation: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2001, 153 f. 
63 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 10 ff. 
64 Østgaard, Einar, Nyhetsvärdering: [massmedia och nyhetsförmedling, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 
1968, 8 
65 Ibid, 28 ff. 
66 Ibid, 43 
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oväntade händelser och ovisshet.
67

 Dock är det viktigt att komma ihåg att nyhetsvärde 

skiftar över tid. Detta beror bl. a. på förändringar som sker i samhället över lag. 

Publikens intressen förändras också i takt med detta, vilket gör att nyheterna också gör 

det.
68

  

Som redan nämnts är mediernas betydelse stor vid en risk- och krissituation. Erik 

Fichtelius menar att journalisterna rapporterar om nyheter utifrån flera aspekter. Dels 

finns kriterier för vad som anses vara en nyhet, dels finns flera etiska perspektiv att ta 

hänsyn till. För att en händelse ska anses ha nyhetsvärde behöver den vara tillräckligt 

omfattande i det avseendet att den har möjlighet att påverka flera människor. Därefter 

ska händelsen gärna inneha en viss sensation för att väcka uppmärksamhet.
69

 I vår 

studie definieras begreppet sensation som artiklar med uppseendeväckande innehåll.
70

 

Kriterierna för vad som anses vara en nyhet utifrån definitionen som tillämpas i vår 

studie är: närhet, ovanlig, personlig, viktig och spännande. Närhet definieras som 

kulturell och geografisk närhet, dvs. det som händer nära en individ har lättare att 

påverka. Ovanlig definieras som händelser som inte är vanligt förekommande. Det kan 

vara händelser som är avvikande eller överraskande på något vis. Personlig definieras 

som personifiering där en person, känd eller okänd, får utrymme. Viktig definieras som 

att innehållet i artikeln ska ha betydelse för många människor. Det sista kriteriet är 

spännande och definieras som att innehållet ska vara intresseväckande och gärna kunna 

återberättas. Argumenten till att dessa kriterier valts ut grundar sig i vår förhandstanke 

om att dessa skulle kunna appliceras på vårt empiriska material.
71

 Vi anser att 

kriterierna utgör en intressant aspekt som är kopplad till vår övergripande frågeställning.  

Forskare har konstaterat att det finns två faktorer som påverkar olika redaktioners 

nyhetsvärdering. Dels påverkas den av journalisternas egna referensramar, dels av 

marknadens förutfattade meningar om läsarnas behov.
72

 Flera forskare har givit sin 

definiton av begreppet nyhetsvärdering. Ghersetti menar att händelser som publiceras 

som nyheter innefattas av vissa gemensamma nämnare. Bl. a. poängterar hon vikten av 

                                                 
67 Østgaard, Einar, Nyhetsvärdering: [massmedia och nyhetsförmedling, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 
1968, 63 ff. 
68 Wessling, Stina, Kriskommunikation: handbok för offentlighetsanställda, 1. uppl., SKL Kommentus, Stockholm, 
2013, 45 
69 Fichtelius, Erik, Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler : version 2.0, 2., uppdaterade uppl., UR, Stockholm, 2008, 
17 
70 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 24 f. 
71 Fichtelius, Erik, Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler : version 2.0, 2., uppdaterade uppl., UR, Stockholm, 2008, 
25 ff. 
72 Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 4., 
[omarb.] uppl., Studentlitteratur, Stockholm, 2008, 160 
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nyhetens närhet till sin publik, som både innefattar kulturell och geografisk närhet. 

Vidare definierar hon kriterierna elitcentrering, förenkling samt sensation och avvikelse. 

Med elitcentrering menar hon aktörer som får utrymme i medierna på grund av sin 

sociala status. Exempelvis kan dessa aktörer representera den politiska eller idrottsliga 

världen. Med förenkling menar hon händelseförlopp som har förkortats eller förenklats 

för att läsaren ska få en bättre förståelse. Sensation och avvikelse, menar hon, är 

händelser som inte ses som allmänt förekommande.
73

 När en nyhet produceras sker en 

urvalsprocess utifrån nyhetskriterierna, vilket innebär att redaktionerna gör en gallring 

av inkomna händelser.
74 När det kommer till rikstäckande medier finns det i regel 

mycket material att arbeta med till skillnad från lokala medier där det råder motsatta 

förhållanden. För de lokala medierna kan det vara svårt att samla information och 

nyheter.
75

  

En kritik som riktats mot medierna handlar om deras objektivitetsideal. I flera fall har 

kritiken gått ut på att den enskilda journalisten har förvanskat den rapporterade 

händelsen och därmed spridit missvisande information. Journalistkåren har bemött 

kritiken med att de ibland måste vinkla information på ett sätt som gör den mer 

lättbegriplig.
76

 Ghersetti beskriver också anledningar till varför journalisterna i vissa fall 

bör vinkla nyheterna. Hon menar att när journalisterna använder sig av vinklingar i 

nyhetsrapporteringen har det att göra med dramaturgiska mönster. Det handlar helt 

enkelt om att journalisten vill göra nyheten mer intressant och spännande.
77

 Jesper 

Falkheimer anger tre specifika vinklar i nyhetsrapporteringen. Dessa är hotvinkel, 

lokalvinkel och konfliktvinkel. Hotvinkeln innebär att journalisterna bygger upp 

nyheten som en hotbild innehållande exempelvis överdrifter och förenklingar. 

Lokalvinkeln innebär att journalisterna vill skapa en lokal förankring i olika händelser 

för att på så sätt skapa närhet till läsaren. Konfliktvinkeln innebär att journalisterna 

skapar polarisering genom att tilldela personer och myndigheter olika attribut, 

exempelvis den goda eller den onda. I likhet med Ghersetti menar Falkheimer att 

                                                 
73 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, 212 
ff. 
74 Ibid, 218 
75 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala 
medielandskapet, 11., helt omarb. uppl., Ekerlid, Stockholm, 2014, 279 
76 Ibid, 281 
77 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004, 256 
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anledningen till varför journalisterna använder sig av dessa vinklingar är att detta skapar 

nyhetsvärde.
78

 

3. 3 Nyheter vid kriser 
När en kris har utbrutit kan den omnämnas som en allvarlig samhällsstörning och det är 

utifrån den förklaringen som krisbegreppet tillämpas i vår studie. Vår definition av kris 

förklaras som en plötslig händelse som orsakar problem för invånarna i ett samhälle. 

När en kris uppstår är det viktigt att få ut information till de drabbade. Därmed råder en 

omfattande tidspress hos myndigheter och medier.
79

 Det som är utmärkande för krisen 

som vi studerar är dels att den är lokalt förankrad i Östersund, dels att den har lokal 

påverkan på staden samt dess invånare.
80

  

Själva krisfasen är inte statisk, utan genomgår förändringar under processen. Dessa 

förändringar brukar beskrivas som krisens olika faser. Den första fasen avser tiden före 

krisen och kallas varningsfasen. Varningsfasen definieras som den fas där samhällets 

institutioner måste förbereda sig inför den kommande krisen. Exempelvis behöver 

myndighetsaktörer se till att det finns personal som kan leda krisarbetet. Akutfasen är i 

krisens början och följdfasen är den period då krisen har avtagit och åtgärder satts in.
81

 

Dessa faser fungerar som underlag till varför vi vill studera en femmånadersperiod.  

Då kriser ses som samhällsstörningar är det invånarna som blir drabbade, vilket medför 

att samhällets olika institutioner ska behandla den pågående krisen. Detta gör det ännu 

viktigare att poängtera kommunikationens betydelse. Vid en kris måste samhälls-

institutionerna kommunicera med invånarna, vilket de ofta gör via medierna. De 

behöver bl. a. förklara vad de gör för att motverka krisen. Om kommunikationen är 

bristfällig medför det en ännu större krissituation.
82

 Vid en kris är det viktigt att någon 

tar på sig ledarrollen för att informera om läget. Den som leder informationsarbetet vid 

en krissituation är alltså tvungen att skapa legitimitet och förtroende för informationen 

som kommuniceras.
83

  

Hvitfelt beskriver att nyhetsrapporteringen i samband med en kris kan se olika ut. Blir 

informationen otydlig från ansvariga institutioner kan missförstånd uppstå och medierna 
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kan då i sin tur förstora och även i vissa fall skapa kriser. Hur medierna behandlar kriser 

är kopplat till diskussionen om nyhetsvärdering.
84

  

Hvitfelt menar att det i huvudsak finns tre teman som journalisterna arbetar med under 

nyhetsrapporteringen vid kriser. Det första temat är händelser, vilket alltså är själva 

skeendet som det ska rapporteras om. Det andra temat är inriktat på händelseförlopp, 

förhållanden och abstrakta skeenden. Det tredje temat handlar om kommentarer, 

spekulationer och tolkningar. En kritik som riktats mot journalisterna går ut på att dessa 

är för inriktade på själva händelsen. Om journalisterna är för inriktade på själva 

händelsen kan det, i sin tur, leda till att historik och kontext blir förbisett. I 

förlängningen kan det innebära att läsaren endast får kännedom om en liten del av den 

egentliga händelsen. Dock menar Hvitfelt att denna kritik till viss del är missvisande, då 

forskare har visat att dagstidningar i Sverige ger en relativt utförlig bild av hela 

skeendet.
85

  

3. 4 Riskkommunikation 

Utifrån Ulrich Beck hämtas definitionen av riskkommunikation som tillämpas i denna 

studie. Beck argumenterar för att de risker som finns är en produkt av moderniseringen 

av industrisamhället. Han menar att vi har gått från ett klassiskt industrisamhälle till ett 

industriellt risksamhälle.
86

 I likhet med flera andra risker var Cryptosporidium, som 

förorenade vattnet i Östersund, osynligt för allmänheten tills medierna 

uppmärksammade det. Därmed är allmänheten i vissa avseenden beroende av medierna 

som informationsbärare. Ibland är det också medierna som omvandlar informationen till 

en risk, vilket medför att medierna innehar en nyckelposition.
87

  

Vid en sådan samhällsstörning som cryptosporidiumutbrottet i Östersund blir sekundära 

bieffekter synliga. Exempelvis förflyttas diskussionen från hälsoaspekten till den 

ekonomiska. Ansvarsfrågan blir också laddad, för vem är det egentligen som har 

ansvaret i ett risksamhälle?
88

 Begreppen kris, risk och hot har gemensamma faktorer. 

Innan en händelse kan ses som ett hot måste det tolkas som en potentiell risk. Det är när 
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hotet sätts i verklighet som en kris bildas. Om ingen tolkar riskerna och hoten, förblir de 

osynliga tills krisen är ett faktum.
89

  

3. 5 Sammanfattning av teorikapitlet 
Utifrån medielogik är de primära begreppen för vår undersökning mediedramaturgi och 

medieformat.
90

 Dessutom är journalisternas arbetsprocess viktig då den formar själva 

innehållet i artiklarna. Det för oss in på nyhetsvärdering. Inom nyhetsvärdering finns det 

kriterier för vad som anses genererar högt nyhetsvärde. De kriterier som har 

dominerande betydelse i vår studie är närhet, ovanlig, personlig, viktig och spännande.
91

 

En annan viktig aspekt inom nyhetsvärdering är journalisternas sätt att vinkla 

händelser.
92

 Dessutom vill vi undersöka om sensation är framträdande i vårt empiriska 

material. Inom riskkommunikation är det de risker som uppkommer vid en 

samhällsstörning förknippade med moderniseringsrisker, som i vårt fall förorenat 

dricksvatten.
93

 I vår studie är nyheter vid kriser en naturlig följd av riskkommunikation, 

då det är först när krisen utbrutit som det handlar om en allvarlig samhällsstörning.
94

 

Samhällsstörningen är direkt förknippad med medielogik och nyhetsvärdering. Alla 

dessa perspektiv samspelar till att på ett så heltäckande vis som möjligt besvara våra 

frågeställningar.  

4. Metod 

I detta kapitel presenterar vi de två metoderna som tillämpas för att besvara 

frågeställningarna. När metoder ska bestämmas är det viktigt att dessa dels genomsyrar 

hela studien, dels påverkar studiens resultat.
95

 De metoder som vi använder är en 

kvantitativ innehållsanalys och en retorisk textanalys, vilket innebär att en kvantitativ 

och en kvalitativ metod tillämpas. Avslutningsvis redogör vi för våra avgränsningar 

inför insamlingen av det empiriska materialet. 

4. 1 Kvalitativ och kvantitativ metod   
I vår studie tillämpas både en kvalitativ och en kvantitativ metod och det empiriska 

materialet analyseras utifrån vårt teoretiska ramverk.
96

 Då studien delvis genomförs via 

en kvalitativ metod gäller det för oss att förstå texterna i artiklarna som realitet, dvs. 
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artiklarna är redan utgivet material. Trots att texterna kan läsas av flera personer 

samtidigt, går det att tolka dem utifrån olika perspektiv. För att denna studie ska vila på 

tillförlitlighet och saklighet dokumenterar vi studien kontinuerligt. Dessutom är det 

viktigt att vi hela tiden motiverar de val vi gör. Detta gör vi dels för att läsaren lättare 

ska kunna följa studiens utveckling, dels för att skapa giltighet.
97

  

Oavsett om studien vilar på kvalitativa eller kvantitativa metoder är målet att skapa 

trovärdighet. För att skapa trovärdighet krävs hög reliabilitet och validitet. Begreppet 

reliabilitet innebär att forskningen som genomförs ska kunna upprepas av någon annan. 

Med det sagt är det därför ännu viktigare att vi definierar de teoretiska perspektiven, då 

perspektiven utgör en stor del av studiens ramverk. I en kvalitativ textanalys kan det 

vara svårt att bevisa giltigheten, då det är vi som tolkar samt analyserar texternas 

innebörd. Likväl finns det sätt att öka både giltigheten och trovärdigheten. Dels kan vi 

förklara processen i termerna hur och varför, dels måste vi mäta det som ska mätas. I 

denna studies textanalytiska del innebär det att analysera det som ska analyseras. Ett 

annat begrepp för att skapa giltighet är validitet. Vid genomförandet av den kvantitativa 

innehållsanalysen är det lika viktigt att skapa reliabilitet och validitet. Om reliabiliteten 

skulle svikta på något plan i antingen den kvalitativa textanalysen eller i den 

kvantitativa innehållsanalysen skulle det innebära att validiten minskar.
98

 Därför är det 

viktigt att vi motverkar detta och det gör vi genom noggrann och kontinuerlig 

dokumentation och argumenterade reflektioner.
99

 

Skillnaden mellan våra valda metoder är att den kvalitativa handlar om att fånga det 

implicita i texterna, medan den kvantitativa handlar om att mäta svaren i siffror och 

därefter presentera statistik.
100

 Båda metoderna är viktiga bidrag till att besvara 

frågeställningarna.
101

 Det finns två kritiska moment som utmärker den kvalitativa 

metoden. Dels betraktas den av vissa forskare som underlägsen den kvantitativa då den 

inte är mätbar, dels är det problematiskt att få samma svar på en upprepad studie då den 

är tolkningsbaserad.
102

 

När studier kombinerar två metoder benämns det som metodtriangulering. Vi anser att 

användandet av metodtriangulering möjliggör att flera aspekter av studiens objekt kan 
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analyseras för att därefter resultera i en bredare förståelse för ämnet. Ur ett vidare 

perspektiv kan även metodtriangulering medföra en ökad kvalitet för studien och 

därmed också öka giltigheten. Om svaren från textanalysen och innehållsanalysen 

samstämmer är det betydande. Likväl är det intressant om resultaten från analyserna 

skiljer sig åt.
103

  

4. 2 Kvantitativ innehållsanalys 
Då materialet är omfattande tillämpar vi en kvantitativ innehållsanalys. Metoden hjälper 

oss att jämföra artiklarna med varandra, vilket resulterar i att vi kan visa på likheter och 

olikheter. Med den här metoden som tillvägagångssätt kan vi dokumentera frekvensen 

av vissa ord som upptäckts genom den retoriska textanalysen. Den kvantitativa 

innehållsanalysen bidrar till att höja studiens giltighet. Vi anser att det är intressant att 

dels se hur ofta specifika ord används vid rapporteringen av cryptosporidiumutbrottet, 

dels se hur ofta enskilda aktörer får utrymme i artiklarna.  Ord som används frekvent i 

artiklarna kan tyda på ett mönster i rapporteringen och därmed blir orden centrala delar 

av denna specifika händelse. Vidare anser vi att det är viktigt att undersöka om samma 

aktör får uttala sig i flera artiklar eller om det är fler aktörer som får komma till tals.
104

 

Att studera vilka aktörer som får uttala sig är intressant i vår studie för att se om 

artiklarna grundar sig på expertutlåtanden eller på privatpersoners erfarenheter. 

Kvantitativ innehållsanalys är också användbar för att studera händelsers utveckling 

över tid. Genom att placera artiklarna utifrån dess publiceringsmånad kan vi analysera 

och hitta olika mönster i rapporteringen för att därmed redogöra för krisens olika 

faser.
105

 

I vår studie är de primära begreppen inom kvantitativ innehållsanalys enhet, variabel 

och variabelvärde. Artiklarna är studiens enhet. De frågor som ställs till artiklarna 

benämns som variabler och svaren på dessa är variabelvärden.
106

 Det är också dessa 

som utgör vårt kodschema. Variablerna utformas med hjälp av våra frågeställningar 

samt med hjälp av det teoretiska ramverket. För att kunna placera artiklarna under rätt 
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variabel behöver de först genomgå en tolkningsprocess.
107

 Tolkningsprocessen utgörs 

av den retoriska textanalysen som vi genomför som ett första steg i studien.   

Forskare som använder kvantitativa innehållsanalyser av artiklar kan vara intresserade 

av att studera exempelvis hur stort utrymme olika nyheter får i tidningarna eller storlek 

på rubriker. Dock är detta ingenting vi tillämpar då vi anser att det inte besvarar våra 

frågeställningar.
108

 För att stärka giltigheten ska både variablerna och variabelvärdena 

vara väl definierade. Detta dels för att en annan forskare ska kunna göra om studien och 

därmed komma fram till samma slutsats, dels för att påvisa studiens objektivitet. I denna 

del av studien mäter vi endast det som är explicit i artiklarna, till skillnad från den 

retoriska textanalysen där det implicita tolkas.
109

 För att säkerställa variablernas och 

variabelvärdenas effekter konstruerar vi först ett kodschema som testas på ett mindre 

antal artiklar. Detta för att göra kodschemat så optimalt som möjligt. En kritik som 

återfinns mot kvantitativ innehållsanalys beskrivs av Mats Ekström och Larsåke 

Larsson i följande citat: ”En allmän kritik som ibland möter den kvantitativa 

innehållsanalysen är att den begränsar forskningen till att ställa de frågor som man 

klarar av att mäta svaren på, och att därmed viktiga aspekter av innehållet och dess 

betydelse går förlorad”
110

 Ett sätt för oss att motverka kritiken är vår användning av 

kvalitativ textanalys.  

4. 3 Redogörelse för kodschema 
Nedan presenterar vi kodschemat i korthet. För att läsa kodschemat i sin helhet samt för 

vidare kodinstruktioner se bilaga.
111

 

ID-nummer, Månad och Tidning är de tre första variablerna. ID-numret använder vi för 

att hålla isär artiklarna. Månad används för att se mönster i rapporteringen månadsvis 

och för att se hur faserna återspeglas. Tidning används för att vi ska se hur många 

artiklar som publicerades i respektive tidning. Genom att ha Tidning som variabel kan 

vi finna mönster för var och en. Vi använder variabeln Genre för att undersöka inom 

vilken sektion som artikeln publicerades i. Genreindelning används för att orientera 

läsaren i tidningen och är socialt förankrad. Ibland kan det vara komplicerat att placera 
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en artikel under en viss typ av genre. Då får vi tolka och placera artikeln utifrån dess 

sammanhang.
112

  

Vi har två variabler som används för att studera ord. Den första används för att studera 

om specifika värdeladdade ord användes i artiklarna. Den andra används för att studera 

hur själva smittan framställdes. Dessa variabler är viktiga att studera då de kan säga 

något om hur respektive tidning förhöll sig till cryptosporidiumutbrottet. Två andra 

variabler som vi använder är Vem får uttala sig och Berörd part. Med dessa vill vi 

studera vilka aktörer som fick utrymme i artiklarna. Detta är också viktigt att studera då 

resultatet återkopplas till nyhetsvärdering.  

Variablerna Nyhetskriterium, Sensation, Valens, Artikelns vinkel, Tema, Jämförelse 

med tidigare fall och Rubrik använder vi för att studera medielogik och 

nyhetsvärderingen hos respektive tidning.  

4. 4 Retorisk textanalys 
Den ena metoden vi tillämpar för att studera artiklarna är retorisk textanalys.

113
 

Anledningen till varför vi använder den metoden är att vi ska undersöka vad som 

egentligen skrivs i texterna och på vilket sätt det skrivs. Alla texter är språkliga 

skapelser och genom att analysera dessa går det att utvinna nya och flera perspektiv.
114

 

Dessutom kan vi med hjälp av den retoriska textanalysen studera hur det teoretiska 

ramverket återspeglas i artiklarna.
115

 Den övergripande frågeställningen är utarbetad för 

att förklara hur tidningarna beskrev cryptosporidiumutbrottet i artiklarna. Därför är det 

viktigt att göra en analys av dessa, då det främst är genom nyhetstexter som information 

förmedlas.
116

 I och med att en artikel är ett kommunikationsmedel mellan journalist och 

läsare gäller det att texten är begriplig. I kommunikationen mellan journalisten och 

läsaren kan journalisten med fördel vara redundant i sin förmedling av nyheten då detta 

underlättar begripligheten.
117

  

I varje artikel återfinns olika framställningar av specifika ämnen och det är bl. a. 

ordvalen i texterna som synliggör redaktionernas medielogik. För att upptäcka ordvalen 
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och därmed kunna säga något om medielogiken använder vi den retoriska textanalysen. 

Utsmyckningar är för oss en given ingång till artiklarna då journalistiska texter i stor 

utsträckning använder det i sin framställning av nyheter.
118

  

Det finns flera anledningar till att en text publiceras. Två anledningar är tidningarnas 

beroende av att sälja lösnummer samt deras uppgift att sprida samhällsinformation. Det 

är också dessa två anledningar som är av intresse i vår studie.
119

 Därmed är det viktigt 

att vi förklarar hur vi tillämpar den retoriska textanalysen.  

Aristoteles brukar klassas som en av de absolut viktigaste personerna inom retorik. 

Hans definiton av retorik är ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att 

övertyga”.
120

 Janne Lindqvist Grinde ger en redogörelse av den aristoteliska 

definitionen. Han redogör först för begreppet ”konst” och menar att det ska tolkas som 

en teknik i det avseendet att det handlar om talet och språket. Vidare menar han att 

retoriken är ett verktyg som hjälper oss att finna argument utifrån olika perspektiv. Han 

betonar också vikten av ordvalet ”övertyga”. Dels kan övertygandet handla om 

argumentation, dels kan det handla om effekter, som i vårt fall vilka effekter 

journalisterna skapade via artiklarna.
121

  

I vår studie använder vi Aristoteles tre bevismedel som analysverktyg i det avseendet att 

dessa hjälper oss att finna olika infallsvinklar. Bevismedlen är logos, pathos och 

ethos.
122

 Logos definieras som argumentationen som förs för att övertyga läsaren. Det 

kan handla om saksskäl eller bevis som journalisterna framför exempelvis genom 

jämförelser. Pathos står för de känslor som journalisterna avser väcka hos läsarna.
123

 

För att finna känsloaspekten i artiklarna behöver vi aktivt söka efter utsmyckningar och 

värdeladdade ord.
124

 Om pathos handlar om känslorna som väcks hos läsaren handlar 

ethos om aktörernas uppvisade karaktärer. Det kan handla om att använda yrkespersoner 

som får uttala sig i egenskap av experter. Yrkespersonernas ethos handlar om hur 

journalisterna försöker skapa legitimitet i artiklarna.
125
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Studiens teoretiska ramverk bidrar till våra tolkningar av artiklarna. Texten i artiklarna 

är alltid urval av händelser. När texter produceras sker en selektering och därför är 

textanalys viktigt. Det är också viktigt att studera vilken information som finns i 

artiklarna.
126

 Ett annat argument till varför vi väljer att utföra en kvalitativ textanalys är 

att det kan finnas underliggande meddelanden i artiklarna. Det är viktigt att vi försöker 

få med all information och inte endast den explicita. Genom att intensivt läsa texterna 

kan implicita budskap bli synliga. Retorisk textanalys enligt vår definiton går ut på att i 

första steget genomföra en noggrann läsning av artiklarna samt ställa frågor till dessa.
127

 

Då studiens material är omfattande krävs en retorisk textanalytisk mall. Denna mall 

innehåller avgränsade och noga definierade frågor som ställs till varje utvald artikel. Det 

är därefter svaren på dessa definierade frågor som utgör underlaget för tolkningarna. 

Frågorna ses därmed som ett av våra analysredskap.
128

 En redogörelse för frågorna i sin 

helhet finns bifogad som bilaga.
129

 

Det finns olika sätt att förhålla sig till textanalys. Exempelvis kan textanalysen tillämpas 

genom att forskaren redan innan analysen bestämmer sig för svaren som denna vill 

finna i materialet. Det tillvägagångsättet benämns som förhandsdefinierade kategorier. I 

vår studie tillämpas dock ett öppet förhållningssätt, vilket innebär att det är innehållet i 

texterna som styr analysen trots användandet av de retoriska bevismedlen som 

analysredskap. Detta kan verka problematiskt gällande valet av metod, men frågorna 

som analysredskap ska endast vara ett hjälpmedel för att ha samma ingångsläge i varje 

artikel. Därefter får våra tolkningar av textinnehållet leda oss framåt. Det finns både 

positiva och negativa aspekter gällande dessa två förhållningssätt. Det öppna 

förhållningssättet är mer kreativt att använda, då det inte finns några på förhand givna 

svar. Kritik har dock riktats mot det öppna förhållningsätt, då det kan innebära att 

analysen tappar sitt huvudspår och att resultatet därmed angriper en helt annan 

problemställning än som var tänkt från början. Då denna kritik är med oss i tanken 

under studiens gång innebära detta inte något problem.
130

 

                                                 
126 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2010, 153 
127 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 210 
128 Ibid, 215 f. 
129 Bilaga 1 
130 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 217 f. 
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Vid tolkning av texterna behöver vi ta hänsyn till att flera ord har en denotativ och en 

konnotativ betydelse. Den förstnämnda handlar om ordets grundbetydelse, vilket är 

betydelsen av ordet som brukar återfinnas i ordböcker. Det sistnämnda handlar om de 

associationer vi får vid tolkning av ordet.
131

 En tolkning kan skifta beroende på vem det 

är som utför den och den kan till och med vara felaktig. Därför behöver vi hela tiden 

argumentera för de tolkningar vi gör i artiklarna. Citaten från artiklarna som finns i 

analysen är ett sorts giltighetsbevis för våra tolkningar.
132

  

4. 5 Metodernas relation till varandra 
Sammanfattningsvis vill vi förklara hur metoderna används rent konkret samt hur de 

samspelar med varandra. Den retoriska textanalysen genomförs med hjälp av vår 

textanalytiska mall samt våra egna tolkningar och ger oss möjlighet att studera 

artiklarnas innehåll på djupet. Vårt teoretiska ramverk fungerar som hjälpmedel vid 

tolkningarna. Den kvantitativa innehållsanalysen genomförs med hjälp av kodschemat 

och används för att undersöka frekvenser och mönster i rapporteringen. Vidare 

presenteras resultatet av kodningen av artiklarna i form av figurer. Figurerna diskuteras 

i förhållande till vårt teoretiska ramverk för att tillsammans med den retoriska 

textanalysen besvara frågeställningarna. En anledning till att vi genomför två analyser är 

för att dessa metoder fungerar som komplement till varandra, alltså att den ena metoden 

möjliggör för att studera artiklarnas innehåll på djupet och den andra för att se mönster, 

frekvenser och förändring över tid.
133

  

4. 6 Avgränsningar 
En enda sökning på internet vittnar om ett omfattande material angående 

cryptosporidiumutbrottet i Östersund. Därför är det viktigt att göra avgränsningar 

gällande datainsamlingen. Med anledning av det omfattande materialet är det viktigt att 

exkludera andra medier. De som har exkluderats i vår studie är: tv-nyheter, webbsidor, 

sociala medier, bilder och radio.  

Vårt empiriska material utgörs av artiklar ur tre specifika tidningar, Länstidningen 

Östersund, Östersunds-Posten och Aftonbladet. Dessa artiklar söks samt hämtas i 

mediearkivet Retriever. Tidsperioden för sökningen är 2010-11-15 till 2011-03-31. Vi 

valde att söka efter artiklar som var publicerade från och med 2010-11-15 trots att 

                                                 
131 Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 
1997, 33 
132 Ibid, 220 ff. 
133 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, 3., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, 30 
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Östersunds kommun gick ut med att invånarna skulle koka sitt dricksvatten 26 

november 2010.
134

 Vårt slutdatum för sökningen var 2011-03-31. Dricksvattnet 

bedömdes vara drickbart 18 februari samma år,
135

 men i och med att vi ville studera 

faserna som uppkommer vid en kris ville vi därmed studera en femmånadersperiod. Vi 

ville se om beskrivningen av cryptosporidiumutbrottet förändrades över tid.  

Efter sökningen i Retriever genomfördes ett strategiskt urval och gallringen skedde i tre 

steg.
136

 Först skulle alla artiklar som uppfyllde studiens specifika avgränsningar 

genomarbetas, vilket skedde genom närläsning. Närläsning definieras i vår studie som 

aktiv läsning för att få en inblick i artikelns huvudsyfte.
137

 Steg två var att presentera de 

utvalda artiklarna i en tabell. Det tredje steget var att analysera artiklarna.  

5. Metoddiskussion 
Inför varje studie behöver metoder och teorier väljas. Av den anledningen anser vi att 

det är viktigt att reflektera över de problem som uppstod under genomförandet av 

studien samt diskutera hur problemen hade kunnat undvikas. I kapitlet Metod har vi 

redogjort för den kritik som finns mot respektive metod och går av den anledningen inte 

in på det närmare i denna diskussion.  

Både det kvantitativa och det kvalitativa angreppsättet har kompletterat varandra och 

därmed anser vi oss fått ett täckande resultat. Ett av problemen som uppkom i början av 

studien var bristen på artiklar från Aftonbladet som framkom utifrån våra sökord i 

Retriever. Dock löste vi problemet genom att söka i Aftonbladets arkiv på deras 

webbplats. Där fann vi flera artiklar som inte uppkom under första sökningen. För en 

vidare redogörelse för fördelningen vid sökningen, se under kapitlet Materialet. Ett 

annat problem var att vi båda hade förutfattade meningar gällande våra valda tidningar. 

Dessa förutfattade meningar är en sådan faktor som på ett negativt sätt kan påverka hur 

urvalet av artiklarna sker. Om vi använt oss av fler sökord hade detta troligtvis genererat 

fler artiklar, vilket skulle kunna motverka problemet. Detta grundar sig i att antalet 

artiklar påverkar studiens resultat. För att undvika detta problem i vår studie utformade 

vi tre steg som skulle följas i urvalsprocessen.  

                                                 
134 Cryptosporidium i Östersund: Smittskyddsinstitutets arbete med det dricksvattenburna utbrottet i Östersund 
2010-2011, Smittskyddsinstitutet, Stockholm, 2011, 17 
135 Ibid, 26  
136 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004, 50 
137 Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 
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En annan aspekt som skulle kunna varit ett problem i studien var om vi endast hade 

genomfört den retoriska textanalysen, då den är en kvalitativ metod i vår studie och 

bygger på våra personliga tolkningar. Detta blev dock inget problem då vi valde att 

utforma en textanalytisk mall samt genomförde en kvantitativ innehållsanalys. I den 

kvantitativa innehållsanalysen är det viktigt att testa kodschemat på några artiklar innan 

själva undersökningen sätter igång. Det gjorde vi för att få kännedom om huruvida 

variablerna och variabelvärdena var tillräckligt täckande utifrån såväl frågeställningar 

som teoretiskt ramverk. Genom att vi testade kodschemat kunde vi dessutom upptäcka 

att kodschemat innehöll variabler och variabelvärden som var missvisande och 

svårtolkade. Därför omformade vi kodschemat och lade till några variabelvärden. Vi 

upptäckte också att vi inte hade definierat våra variabler och variabelvärden tillräckligt, 

vilket medförde att vi definierade dessa noggrannare. Detta för att uppnå så hög validitet 

och reliabilitet som möjligt.  

I den kvantitativa innehållsanalysen hade vi två variabler som tillämpades för att studera 

vilka ord som användes vid beskrivningarna av cryptosporidiumutbrottet. Den ena 

variabeln använde vi för att studera hur journalisterna använt sig av värdeladdade ord. 

Den andra utformades för att vi ville studera hur själva smittan omnämndes. Vi valde att 

studera vilka av dessa ord som var dominanta. Vi gjorde alltså ingen räkning av hur 

många gånger ett specifikt ord användes. Om vi hade räknat frekvensen av hur många 

gånger orden förekom i varje artikel skulle detta kanske ha genererat en överblick av 

orden utifrån ett annat perspektiv. Utifrån våra frågeställningar och vårt teoretiska 

ramverk ansåg vi dock att studera vilka ord som var dominanta i varje artikel var det 

bäst lämpade angreppsättet. Avslutningsvis anser vi att våra resultat troligtvis skulle 

varit annorlunda om vi haft ett större antal artiklar.   

6. Materialet 

I detta kapitel redogör vi för vårt empiriska material samt kriterierna för 

urvalsprocessen. Tabeller över de artiklar som genomgått urvalsprocessen och därmed 

utgör det empiriska materialet finns presenterade i bilaga.
138

 

Vårt empiriska material utgörs av totalt 197 artiklar från de tre utvalda tidningarna. 

Anledningen till att vi har valt att studera tidningar som informationsmedium förklaras 

utifrån deras roll under krissituationer. Vid en kris tillämpas många olika medier, både 
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traditionella och nya, för att sprida information. Nyhetsmedierna har dock särskilt 

dominerande betydelse vid dessa händelser och är också de vanligaste 

informationskanalerna vid kriser.
139

  

Tidningarna som ligger till grund för vårt empiriska material är Länstidningen 

Östersund (LT)
140

, Östersunds-Posten (ÖP)
141

 och Aftonbladet
142

. Det som skiljer 

tidningarna åt är att Aftonbladet räknas som en kvällstidning och är i behov av att sälja 

lösnummer. Genom detta använder Aftonbladets journalister sig traditionellt av 

sensationsinriktad journalistik.
143

  LT och ÖP är lokala dagstidningar i Östersund som 

dels delar redaktion, dels ägs av Mittmedia.
144

 Anledningen till att vi har valt dessa 

tidningar är att de skiljer sig åt i det avseendet att Aftonbladet är en rikstäckande tidning 

och LT samt ÖP är lokala tidningar. Dock finns det en likhet mellan dessa tre tidningar 

då de alla räknas som högfrekventa tidningar, dvs. de kommer ut med ett nytt nummer 

sex till sju gånger i veckan.
145

 Vi ansåg att det var viktigt att studera tidningar som 

utkommer lika ofta.  

I och med att studien vilar på två morgontidningar och en kvällstidning kan skillnader i 

rapporteringen om cryptosporidiumutbrottet uppvisas. Studier om kvällstidningar visar 

exempelvis att läsarna anser att de använder sig av övervägande sensationsinriktad 

journalistik och att de därmed publicerar överdrifter. I flera studier anser de utfrågade 

dessutom att kvällstidningar är mer negativa i sin framställning av nyheter än vad 

morgontidningar är. Trots att morgontidningarna ses som mer positiva anser många 

läsare ändå att båda tidningstyperna innehåller övervägande negativa beskrivningar.
146

   

Vid insamlingen av vårt empiriska material använde vi det digitala mediearkivet 

Retriever.
147

 Sökorden som användes var: Cryptosporidium, parasitutbrott, parasit i 

vattnet och kris + Östersund. Det vi gjorde för att komma fram till just dessa sökord var 

att testa olika sökord för att se vilka som resulterade i flest träffar. Vi anser att de 

angivna sökorden var mest heltäckande i förhållande till frågeställningarna.  

                                                 
139 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke, Kriskommunikation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, 36   
140 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/länstidningen 2015-03-02 
141 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/östersunds-posten 2015-03-02 
142 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 
10., uppdaterade uppl., Ekerlid, Stockholm, 2011, 63 
143 Ibid, 77 
144 Ibid, 149 f. 
145 Ibid, 139 
146 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV, 8., helt omarb. uppl., Bonnier, 
Stockholm, 2003, 439 
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6. 1 Urvalsprocessen 
För att finna vårt empiriska material använde vi sökdatumen 2010-11-15 till 2011-03-

31, vilket gällde för alla artiklar. Dessutom använde vi samma sökord för alla tidningar 

för att finna artiklarna. Resultatet av sökningen presenteras i tabell 1.  

Tidning Cryptosporidium  Parasitutbrott  Parasit i 

vattnet 

Kris + 

Östersund 
  

LT 130 4 21 14   

ÖP 136 7 28 19   

Aftonbladet 7 0 3 10   

Totalt 273 11 52 43   
 

Tabell 1. Fördelning av antalet artiklar inom respektive sökord 

Vår sökning resulterade i totalt 379 artiklar. Sökningen genererade dock vissa 

dubbletter i och med att några artiklar innehöll flera av sökorden. På grund av att vi 

ansåg att antalet artiklar från Aftonbladet ur sökningen i Retriever var för få, 

genomförde vi en sökning i Aftonbladets webbaserade arkiv
148

. Vi använde samma 

sökord i deras arkiv, vilket resulterade i nio artiklar. Dessa är inkluderade i tabell 1.  

Efter sökningen av artiklarna gjorde vi ett urval genom närläsning. De artiklar som 

exkluderats från vårt empiriska material var de artiklar som inte tillhörde något av de 

variabelvärden som finns under variabel Genre i kodschemat. En av anledningar till att 

vi valde bort bl. a. debatter och insändare var kopplat till vår övergripande 

frågeställning som går ut på att vi ville studera hur journalisterna beskrev 

cryptosporidiumutbrottet. I och med att debatter och insändare inte skrivs av 

tidningarnas egna journalister anser vi att dessa hade genererat ett missvisande resultat. 

Vår urvalsprocess resulterade i 197 artiklar och alla dessa är inkluderade i den 

kvantitativa innehållsanalysen. Fördelningen av antalet artiklar från respektive tidning 

är presenterade i tabell 2.   

Tidning 

LT 98 

ÖP 84 

Aftonbladet 15 

Totalt 197 
 

Tabell 2. Fördelningen av antalet artiklar från respektive tidning 

När vi genomförde urvalsprocessen för de artiklar som skulle ingå i den retoriska 

textanalysen studerade vi först rubrikerna på de 197 artiklarna. Det vi sökte i rubrikerna 
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var bl. a. om de innehöll värdeladdade ord. Efter att ha valt ut rubrikerna genomförde vi 

en närläsning av artiklarna för att välja ut det slutgiltiga antalet. Kriterierna för 

närläsningen var att artiklarnas texter antingen skulle innehålla en informativ eller en 

sensationell prägel. I tabell 3 presenterar vi fördelningen av antalet artiklar ur respektive 

tidning som ingick i den retoriska textanalysen.  

Tidning 

LT 13 

ÖP 9 

Aftonbladet 9 

Totalt 31 
 

Tabell 3. Fördelningen av antalet artiklar från respektive tidning 

7. Analys 
I detta kapitel redogör vi för resultaten av vår kvantitativa innehållsanalys och av vår 

kvalitativa retoriska textanalys. Avslutningsvis för vi en diskussion om analysernas 

relation till varandra samt sammanfattar dess resultat och utifrån det besvarar 

frågeställningarna.  

7. 1 Mätning av artiklarnas innehåll 
I den kvantitativa innehållsanalysen analyserade vi totalt 197 artiklar. Fördelningen av 

antalet artiklar från respektive tidning såg ut som sådan: 98 från LT, 84 från ÖP och 15 

från Aftonbladet. Utifrån vårt empiriska material kan vi tyda att cryptosporidium-

utbrottet var omfattande. Det baserar vi på antalet publicerade artiklar från främst LT 

och ÖP. Genom att rapporteringen var frekvent kan vi också tyda att cryptosporidium-

utbrottet påverkade flertalet invånare. Detta hänger också ihop med att utbrottet hade 

stort nyhetsvärde.
149

  

Utifrån våra sökord fann vi endast 15 artiklar ur Aftonbladet. En anledning till att antalet 

artiklar var lågt i relation till de andra tidningarna kan ha att göra med cryptosporidium-

utbrottets lokala förankring i Östersund. Om läsarna har kännedom om ämnet som det 

rapporteras om, vilket invånarna i Östersund hade via de lokala mediernas frekventa 

rapporteringar, har ämnet större nyhetsvärde än om läsarna inte har kännedom. De få 

artiklarna i Aftonbladet tyder på att kännedomen om cryptosporidiumutbrottet i övriga 

Sverige var låg. Med andra ord skulle det kunna betyda att ämnet sågs som främmande i 
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övriga landet, vilket gör att cryptosporidiumutbrottet inte hade lika stort nyhetsvärde i 

Aftonbladet.
150

 

En av variablerna vi studerade var Månad och avser under vilken månad artikeln 

publicerades. Variabeln Månad hade variabelvärdena: November, December, Januari, 

Februari och Mars. Fördelningen av publiceringsmånaderna presenteras i figur 1.  

 

Figur 1. Fördelning av antalet artiklar som var publicerade i respektive månad 

Figur 1 visar att rapporteringen om Cryptosporidium var mest frekvent under december. 

En anledning till det anser vi har att göra med att cryptosporidiumutbrottet genomgick 

akutfasen i december samt att utbrottets nyhetsvärde var högt då det klassades som 

ovanligt. Rapporteringen minskade i januari och i slutet av mars avstannade den nästan 

helt. Detta anser vi har sin förklaring i att cryptosporidiumutbrottet gick in i följdfasen i 

januari. Vi anser att det tyder på att de ansvariga institutionerna satte in åtgärder för att 

stoppa spridningen samt att utbrottets påverkan på invånarna minskade.
151

  

En markant skillnad mellan våra valda tidningar är bl. a. deras olika nyhetsvärderings-

funktioner. Då Aftonbladet är en rikstäckande tidning har den ett större material att 

tillgå. LT och ÖP är lokala tidningar som täcker ett mindre område, vilket medför att de 

har tillgång till en mindre mängd material.
152

 Utifrån analysen av variabeln Månad kan 

vi tyda ett mönster som samstämmer med förklaringen av nyhetsvärderingsfunktionen 

                                                 
150 Østgaard, Einar, Nyhetsvärdering: [massmedia och nyhetsförmedling, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 
1968, 43 
151 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke, Kriskommunikation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009,  20 
152 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala 
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gällande rikstäckande respektive lokala tidningar. Aftonbladet rapporterade mest under 

akutfasen för att därefter minska sin rapportering, vilket visade sig genom att de hade en 

artikel i januari, två i februari men ingen i mars. LT och ÖP fortsatte däremot rapportera 

om cryptosporidiumutbrottet till slutet av vårt sökdatum 2011-03-31. 

En likhet i tidningarnas publiceringar är att alla valde att publicera nio stycken artiklar 

under november, vilket totalt blir 27 stycken. I december däremot var rapporteringen 

som mest frekvent, då hela 105 av de totalt 197 artiklarna publicerades. Fördelningen 

under december såg ut som sådan: 53 från LT, 49 från ÖP och tre från Aftonbladet. 

Anledningen till den frekventa rapporteringen under november och december är att det 

råder tidspress för att få ut information vid samhällstörningar.
153

 Den frekventa 

rapporteringen anser vi tyder på att medierna tog på sig rollen som informationsbärare, 

vilket är positivt då det i flertalet fall endast är medierna som invånarna kan förlita sig 

på vid samhällsstörningar.
154

 I följdfasen som började i januari såg fördelningen ut som 

sådan: 11 från LT, nio från ÖP och en från Aftonbladet. Fördelningen av artiklar som 

publicerades i februari såg ut som sådan: 18 från LT, 13 från ÖP och två från 

Aftonbladet. Den sista månaden som vi analyserade var mars och där såg fördelningen 

ut som sådan: sju från LT, fyra från ÖP och noll från Aftonbladet. 

En av våra variabler skulle användas för att studera vart i tidningen artikeln var 

publicerad. Vi valde att namnge den variabeln som Genre och i figur 2 visas 

fördelningen av de totalt 197 artiklarna. Att dela in artiklarna utifrån vår definition av 

genre återkopplas till hur redaktioner värderar nyheter utifrån medielogik.
155

 

                                                 
153 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke, Kriskommunikation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, 13 ff. 
154 Ibid, 7 f. 
155 Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 4., 
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Figur 2. Fördelningen av antalet artiklar som tillhörde respektive genre 

Fördelningen av antalet artiklar ur respektive tidning som vi klassade som Nyhetsartikel 

såg ut som sådan: 52 från LT, 37 från ÖP och sju från Aftonbladet, vilket totalt blir 96 

artiklar. Vi anser att resultatet tyder på att cryptosporidiumutbrottet hade högt 

nyhetsvärde i och med att antalet artiklar som publicerades som nyheter var 

dominerande i förhållande till andra genrer. Det var också denna genre som innehöll 

flest artiklar hos alla de tre tidningarna. Den näst största genren, sett till antalet artiklar, 

var Notis och fördelningen såg ut som sådan: 22 från LT, 18 från ÖP och två från 

Aftonbladet vilket totalt blir 45 artiklar. Den tredje största genren var Intervju, vilket vi 

definierade som artiklar där en enskild person fick utrymme. Fördelningen såg ut som 

sådan: 22 från LT, 18 från ÖP och en från Aftonbladet vilket totalt blir 41 artiklar. 

Variabelvärdet Sport resulterade i åtta artiklar totalt och fördelningen såg ut som sådan: 

en från LT, fem från ÖP och två från Aftonbladet. Antalet Ledare var sex stycken och 

fördelningen såg ut som sådan: en från LT, fem från ÖP och noll från Aftonbladet. På 

variabelvärdet Första sidan återfann vi endast en artikel och den var publicerad i ÖP. 

Ingen av tidningarna publicerade någon artikel under variabelvärdet Ekonomi.   

Antalet artiklar samt vilken genre dessa tillhörde kopplar vi samman med medielogik. 

Det är medielogiken som fastställer nyhetens utrymme i tidningen samt hur frekvent 

rapporteringen är av ett visst ämne. Lokala nyheter får oftast inte utrymme i 

rikstäckande tidningar. Graden av sensation i nyheten kan dock vara en aspekt som 

möjliggör för att lokala händelser ska få utrymme i rikstäckande tidningar.
156

 En slutsats 

vi skulle kunna dra är att cryptosporidiumutbrottet i Östersund inte ansågs vara 

                                                 
156 Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 4., 
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tillräckligt sensationellt i följdfasen, vilket vi anser är en förklaring till varför 

Aftonbladets rapportering minskade. 

Det är viktigt att komma ihåg att varje händelse som får utrymme och gestaltas i 

tidningarna är bearbetade av journalisterna. Denna bearbetning är en del av 

medielogiken. Både rubriker och övrig text beslutas utifrån varje redaktion. Med det 

konstaterat är alla de analyserade artiklarna en journalistisk konstruktion där 

journalisterna i varje givet fall väljer språk och så vidare.
157

 Variablerna vi använde för 

att besvara tidningarnas sätt att beskriva cryptosporidiumutbrottet var: Rubrik, 

Nyhetskriterium, Sensation, Valens, Artikelns vinkel, Tema och Jämförelse med 

tidigare fall av Cryptosporidium.  

Den första variabeln vi redogör för, som syftar till att besvara hur tidningarna beskrev 

cryptosporidiumutbrottet, är Rubrik. Vi anser att det är viktigt att studera hur 

rubriksättarna använder ord, då vissa ord medverkar till att skapa sensation och det är 

främst i rubriker som dessa ord används.
158

 Resultatet av vår analys av tidningarnas 

rubriker visas i figur 3. 

 

Figur 3. Fördelning av antalet rubriker inom respektive kategori 

Ett resultat som utmärkte sig var att 87 av de totalt 197 artiklarna hade sensationella 

rubriker, vilket vi anser kan ha två orsaker. För det första handlar rubriksättning om att 

fånga läsarens intresse. För det andra handlar det om att rubrikerna ska sälja tidningen 

                                                 
157 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 19 f 
158 Ibid, 55 f. 
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då det är dessa läsaren ser först.
159

 Vår studie visar att 81 av de totalt 197 artiklarna hade 

en informativ rubrik. Vi anser att resultatet visar att det finns en vinning i att också ha 

informativa rubriker, vilket vi återkopplar till variabelvärdet Viktig, under variabeln 

Nyhetskriterium. Ibland behöver dock sensation och information inte vara varandras 

motpoler. I vissa fall gynnas en artikel av att ha en rubrik som innehåller viss sensation 

för att på så sätt få ett högre nyhetsvärde.
160

  

Rubrikerna vi klassificerade som Rådande anser vi, i likhet med de informativa 

rubrikerna, kan återkopplas till variabelvärdet Viktig då dessa rubriker främst handlade 

om uppmaningar som skulle hjälpa läsaren. Rubrikerna som, enligt vår analys, 

klassificerades som Varnande återkopplar vi till variabelvärdet Spännande, som också 

tillhör variabeln Nyhetskriterium. Orsaken till att dessa rubriker återkopplas till 

nyhetskriterierna anser vi främst bygger på dramaturgiska mönster och att dessa 

rubriker bidrar till skapandet av berättelser. Dessa rubriker innehåller även ett 

orsakssamband, då det förklarar för läsaren vad som kan inträffa om inte exempelvis 

åtgärder sätts in.
161

 Variabelvärdena Rådande och Varnande är underrepresenterade i 

vår analys. En anledning till det skulle kunna vara att dessa två är att betrakta som 

underkategorier till variabelvärdena Sensation och Informativ.  

De rubriker vi klassificerade som Sensation var totalt 87 stycken och fördelningen såg 

ut som sådan: 48 från LT, 29 från ÖP och 10 från Aftonbladet. De rubriker vi ansåg 

tillhöra variabelvärdet Informativ var 81 stycken och fördelningen såg ut som sådan: 41 

från LT, 37 från ÖP och tre från Aftonbladet. Rubrikerna vi klassificerade som Rådande 

var 16 stycken och fördelningen såg ut som sådan: sju från LT, nio från ÖP och noll 

från Aftonbladet. En av anledningarna till att Aftonbladet inte hade Rådande 

rubriksättning anser vi förklaras utifrån dess klassificering som rikstäckande tidning och 

att de därmed inte behövde agera informationsbärare gentemot invånarna i Östersund.
162

 

Rubriker som vi klassificerade som Varnande var 13 stycken och fördelningen såg ut 

som sådan: två från LT, nio från ÖP och två från Aftonbladet. 

 

                                                 
159 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004, 257 
160 Østgaard, Einar, Nyhetsvärdering: [massmedia och nyhetsförmedling, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 
1968, 63 ff. 
161 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004, 254 f. 
162 Beck, Ulrich, Risksamhället: på väg mot en annan modernitet, Daidalos, Göteborg, 2000, 33 f. 
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Den andra variabeln vi utformade för att besvara på vilket sätt tidningarna beskrev 

cryptosporidiumutbrottet var Nyhetskriterium och hade variabelvärdena: Närhet, 

Ovanlig, Personlig, Viktig och Spännande. I figur 4 visas fördelningen av antalet 

artiklar inom respektive nyhetskriterium. 

 

Figur 4. Fördelningen av antalet artiklar inom respektive nyhetskriterium 

Vår analys resulterade i att 71 av de totalt 197 artiklarna klassificerades som tillhörande 

variabelvärdet Viktig. Fördelningen ur respektive tidning resulterade i 32 artiklar från 

LT, 36 från ÖP och tre från Aftonbladet. Att variabelvärdet Viktig var dominerande 

anser vi kan tyda på att journalisterna valde att beskriva cryptosporidiumutbrottet så att 

flera personer kunde relatera till det och på så sätt göra det viktigt för flera 

människor.
163

 59 av de 197 artiklarna tolkade vi tillhöra variabelvärdet Spännande. 

Följande resultat visar på fördelningen mellan tidningarna: 28 från LT, 23 från ÖP och 

åtta från Aftonbladet. I de artiklar vi klassificerade som Spännande tolkade vi att dessa 

hade dramaturgiska inslag. En av orsakerna till att journalisterna bygger upp artiklar 

baserat på spänning är bl. a. att nyhetsvärdet stärks om händelsen går att återberätta och 

att den därmed skapar intresse hos läsarna. Exempelvis, som i vårt fall då det var ett 

pågående cryptosporidiumutbrott, kan det vara spännande för läsaren att följa händelsen 

och att det därmed blir viktigt för journalisterna att rapportera om det.
164

 Ett exempel på 

hur journalisterna skapade dramaturgi var att beskriva att det pågick en parasitjakt. 

Denna tendens återfanns dock endast i de lokala tidningarna.  

                                                 
163 Fichtelius, Erik, Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler : version 2.0, 2., uppdaterade uppl., UR, Stockholm, 
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37 av de totalt 197 artiklarna tillhörde variabelvärdet Personlig och fördelningen såg ut 

som sådan: 21 från LT, 13 från ÖP och tre från Aftonbladet. Detta resultat anser vi är 

intressant då vår förhandstanke var att detta variabelvärde skulle innehålla fler artiklar 

då personifiering skapar relation till läsaren.
165

  

Det var endast 28 av de totalt 197 artiklarna som beskrev cryptosporidiumutbrottet 

utifrån variabelvärdet Ovanlig och fördelningen var: 15 från LT, 12 från ÖP och en från 

Aftonbladet. Det anser vi är ett intressant resultat av två anledningar. Dels var utbrottet i 

Östersund relativt ovanligt i Sverige, dels var cryptosporidiumutbrottet överraskande då 

det var en avvikande händelse.
166

 På grund av detta var vår förhandstanke att vår analys 

skulle resultera i fler artiklar under detta variabelvärde. Antalet artiklar som vi 

klassificerade tillhöra variabeln Närhet var totalt två stycken och båda kom från LT. 

Detta är inte ett anmärkningsvärt resultat då närhet i vår studie beskrivs som geografisk 

eller kulturell närhet. Dock kan detta variabelvärde funnits med i bakgrunden, men att 

något av de andra fyra var dominerande.  

Följande variabel var Sensation och hade variabelvärdena Ja och Nej. Figur 5 visar hur 

fördelningen av de totalt 197 artiklarna såg ut inom respektive variabelvärde.  

 

Figur 5. Fördelningen av antalet artiklar inom respektive variabelvärde 

Förhandstanken var även här att artiklarna överlag skulle innehålla sensation. Dock 

visade analysen att antalet artiklar som saknade sensation var flest till antal med 102 av 

de totalt 197 artiklarna. Fördelningen på variabelvärdet Nej resulterade i följande: 51 

från LT, 49 från ÖP och två från Aftonbladet. Fördelningen av variabelvärdet Ja såg ut 

som sådan: 47 från LT, 35 från ÖP och 13 från Aftonbladet. En orsak till att anlägga ett 

sensationellt perspektiv i artikeln handlar om att artiklarna har en produktionskostnad, 
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166 Fichtelius, Erik, Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler : version 2.0, 2., uppdaterade uppl., UR, Stockholm, 
2008, 26 

95 
102 Ja

Nej



 

40 

 

det finns alltså en ekonomisk aspekt att ta hänsyn till.
167

 Sensation är ett bidragande 

medel till att sälja tidningen och därmed är det inte anmärkningsvärt att 95 av de totalt 

197 artiklarna hade detta perspektiv.
168

 Likväl anser vi att det är intressant att 13 av de 

totalt 15 artiklar från Aftonbladet tolkades som sensationella. Dock anser vi att detta 

resultat har naturliga förklaringar genom att kvällstidningar i allmänhet är beroende av 

att sälja lösnummer i högre utsträckning än traditionella morgontidningar som i regel 

finansieras via prenumeranter.
169

 Medielogiken bestämmer också språket i artiklarna 

som kan se olika ut beroende på tidningstyp, vilket vi anser oss se i resultatet av 

analysen.
170

  

Variabeln Valens bidrar till att besvara på vilket sätt journalisterna beskrev 

cryptosporidiumutbrottet, då det främst är journalistens omformning samt bearbetning 

av händelsen som når läsaren. Journalistens omformning av händelser har del i 

begreppet medielogik.
171

 Det finns skillnader i journalisternas sätt att forma den 

rapporterade händelsen, dels kan den förmedlas utifrån fakta, dels utifrån åsikter. Detta 

brukar benämnas som åsiktsjournalistik och innebär bl. a. att journalisternas egna 

värderingar får utrymme i den rapporterade händelsen.
172

 En artikels valens kan vara 

positiv eller negativ och denna valens skapas av journalisterna. Orden och språkbruket 

har del i journalisternas skapande av valens och det handlar om hur journalisterna väljer 

att använda de värdeladdade orden. Om journalisterna vill skapa en positiv association 

gällande den rapporterade händelsen använder denna de ord som är positivt laddade och 

vice versa. Detta är också sådant som skapar sensation och dramatik i artikeln.
173

 Figur 

6 visar fördelningen av valensen i de 197 artiklarna.  

                                                 
167 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 10 ff. 
168 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004, 257 
169 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 
10., uppdaterade uppl., Ekerlid, Stockholm, 2011, 77 
170 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 31 ff. 
171 Ibid, 19 f. 
172 Erikson, Peter, Planerad kommunikation: strategiskt ledningsstöd i företag och organisationer, 7., 
[uppdaterad] uppl., Liber, Mamö, 2011, 116 
173 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004, 259 
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Figur 6. Fördelningen av antalet artiklar inom respektive variabelvärde 

Fördelningen av antalet artiklar vi tolkade innehålla en Positiv valens såg ut som sådan: 

34 från LT, 31 från ÖP och två från Aftonbladet. Fördelningen inom variabelvärdet 

Negativ var: 39 från LT, 34 från ÖP och 10 från Aftonbladet. Det fanns också artiklar 

där vi inte kunde uttyda någon valens och fördelningen bland dessa var: 25 från LT, 17 

från ÖP och tre från Aftonbladet. Vår reflektion efter detta resultat är att vår 

förhandstanke visade sig vara felaktig, då vi antog att den positiva valensen skulle vara 

mindre utbredd då cryptosporidiumutbrottet hade negativ inverkan på Östersunds 

kommun. Likväl har tidigare forskning gällande olika tidningstyper visat att läsarnas 

uppfattning varit att artiklarna främst haft negativ valens. Detta gäller både 

kvällstidningar som morgontidningar.
174

  

En av våra variabler var Vinkel. Det finns flera anledningar till att journalisterna 

beskriver händelser utifrån olika vinklar. En av anledningarna är att artikelns vinkel 

skapar ett värde för den publicerade nyheten.
175

 I figur 7 visas resultatet av fördelningen 

av antalet artiklar inom respektive vinkel.  

                                                 
174 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV, 8., helt omarb. uppl., Bonnier, 
Stockholm, 2003, 439 
175 Falkheimer, Jesper, Medier och kommunikation: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2001, 156 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Positiv Negativ Kan ej uttyda

67 

83 

47 



 

42 

 

 

Figur 7. Fördelningen av antalet artiklar inom de olika variabelvärdena 

Variabelvärdet Lokal var dominerande bland de journalistiska vinklarna i både LT och 

ÖP. Fördelningen av antalet artiklar såg ut som sådan: 54 från LT, 63 från ÖP och noll 

från Aftonbladet. Vi anser att detta resultat inte är förvånansvärt då journalisterna gärna 

beskriver lokala händelser genom att förankra de lokalt.
176

 Genom att Aftonbladet är en 

rikstäckande tidning är det inte av samma betydelse att förankra händelsen lokalt, då de 

behöver ta hänsyn till riksintresset. Variabelvärdet Hot kunde vi tyda i 39 av de totalt 

197 artiklarna och fördelningen var: 17 från LT, 12 från ÖP och 10 från Aftonbladet. 

Hotvinkeln var förövrigt den mest representerade vinkeln i Aftonbladet. Anledningen 

till att flera artiklar har den vinkeln anser vi överensstämmer med att journalisterna 

arbetar dels med dramaturgi, dels med att förenkla samt skapa sensation.  

Konfliktvinkeln kunde vi tyda i 20 av de totalt 197 artiklarna och fördelningen såg ut 

som sådan: 15 från LT, tre från ÖP och två från Aftonbladet. Konfliktvinkeln framkom 

främst då artikeln hade variabelvärdet Brottsanklagelse eller Polarisering, vilka är 

variabelvärden som återfinns under variabeln Tema. Övriga artiklar ansåg vi saknade 

just dessa vinklar och därmed kunde vi inte placera in dem. Antalet artiklar där vi ej 

kunde uttyda var 21 av de totalt 197 artiklarna och fördelningen av dessa såg ut som 

sådan: 12 från LT, sex från ÖP och tre från Aftonbladet. 

Då nyheter är baserade på verkliga händelser, skildras dessa utifrån flera perspektiv. Det 

är journalisternas uppgift att skildra och därmed anlägga ett perspektiv på artiklarna.
177

 

Det gör dem för att skapa intresse och spänning över den rapporterade händelsen. Detta 

                                                 
176 Falkheimer, Jesper, Medier och kommunikation: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2001, 156 
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arbetssätt har även del i skapandet av dramaturgiska mönster. Dock är det viktigt att 

komma ihåg att journalisterna ibland måste skapa detta mönster.
178

 Med det sagt är det 

minst lika viktigt att journalisterna i sin tur skildrar den rapporterade händelsen på ett 

verklighetstroget sätt.
179

 Variabeln Tema hade vi därför med för att studera vilket 

perspektiv som journalisterna anlagt på artiklarna. I figur 8 visas det totala antalet 

artiklars teman samt fördelningen av dessa.  

 

Figur 8. Fördelningen av antalet artiklar inom varje variabelvärde 

Då vi har 18 variabelvärden på variabel Tema har vi beslutat oss för att redogöra för 

totalt tre av dessa. Dessa tre är de variabelvärden som innefattas av 20 eller fler artiklar. 

Anledningen till det är att de variabelvärden som har under 20 artiklar har en relativt 

jämn fördelning och bidrar av den anledningen inte till besvarandet av frågeställningen 

på samma sätt.  

Det dominerande variabelvärdet var Åtgärd och innefattades av totalt 53 artiklar. 

Fördelningen resulterade i 24 från LT, 29 från ÖP och noll från Aftonbladet. Detta anser 

vi är ett positivt resultat då det tyder på att journalisterna i detta fall inte aktivt bidrog 

till skapandet av en kris. Genom att de beskrev åtgärder skulle det kunna betyda att de 

skapade en lugnande effekt. Detta anser vi också är ett viktigt resultat då medierna har 

inflytande att via artiklarna skapa kriser.
180

 Spekulationer kan uppkomma då exempelvis 

myndighetsaktörer inte kan komma med något besked under en pågående kris. För att 

motverka spekulationerna kan dessa aktörer förmedla tänkta åtgärder. Detta sätt att 

                                                 
178 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004, 256 
179 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 10 ff. 
180 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 8 ff. 
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motverka spekulationer, anser vi, stämmer överens med vårt resultat på variabeln 

Tema.
181

 Variabelvärdet Spekulationer resulterade i 23 artiklar och fördelningen ur 

respektive tidning såg ut som sådan: åtta från LT, 13 från ÖP och två från Aftonbladet. 

Om detta variabelvärde hade varit dominant anser vi att det skulle betyda att 

journalisterna hade kunnat bidra till att skapa en kris.  

Variabelvärdet Sjukvård resulterade i 20 artiklar och fördelningen såg ut som sådan: nio 

från LT, nio från ÖP och två från Aftonbladet. De artiklar som hade ett sjukvårdstema 

handlade främst om symptom och behandling av smittan. Att artiklarna som 

innefattades av sjukvård endast var 20 stycken anser vi tyder på att tidningarna 

fungerade som informationsbärare.
182

 Hade däremot detta variabelvärde varit dominant 

anser vi att det skulle kunna haft en motsatt effekt, nämligen att smittan skulle framstå 

som farlig och att rapporteringen istället skulle fungerat som varnande och hotfull. Med 

det beskrivet anser vi att det samstämmer med lugna/varna-paradoxen som medierna 

ställs inför vid en kris. Det innebär i vårt fall att tidningarna under 

cryptosporidiumutbrottet skulle försökt intala invånarna om att riskerna med parasiten 

var små och samtidigt antyda det motsatta.
183

 

En av de variabler vi studerade i syfte att besvara hur tidningarna beskrev 

cryptosporidiumutbrottet var Jämförelse med tidigare fall. En anledning till att vi ville 

ha den variabeln var den information från vår tidigare forskning där vi fick vetskap om 

ett omfattande utbrott i Milwaukee, i USA 1993, som än idag förklaras som det största i 

USA.
184

 Genom att använda jämförelser med tidigare fall ger det möjlighet för läsaren 

att förstå omfattningen av händelsen. Vid omfattande händelser, som cryptosporidium-

utbrottet, används gärna jämförelser för att uppnå nationell status. På så sätt går 

händelsen ifrån det lokala och blir nationell.
185

 Analysen resulterade i att 17 av de totalt 

197 artiklarna innehöll Jämförelse med tidigare fall. Fördelningen utifrån de artiklar 

som innehöll en jämförelse såg ut som sådan: åtta från LT, sju från ÖP och två från 

Aftonbladet. Vi vill tillägga att de artiklar som innehöll jämförelser främst jämförde 

utbrottet i Östersund med det i Milwaukee.  

                                                 
181 Krisjournalistik: en introduktion för myndigheter, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 10 
182 Beck, Ulrich, Risksamhället: på väg mot en annan modernitet, Daidalos, Göteborg, 2000, 33 f. 
183 Krisjournalistik: en introduktion för myndigheter, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 16  
184 Sellnow, Timothy L., Ulmer, Robert R., Seeger, Matthew W. & Littlefield, Robert S., Effective Risk 
Communication [Elektronisk resurs] : A Message-Centered Approach, Springer New York, New York, NY, 2009, 
65 
185 Fichtelius, Erik, Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler : version 2.0, 2., uppdaterade uppl., UR, Stockholm, 
2008, 22 
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För att besvara frågan om vilka ord som dels användes i rapporteringen och dels var 

återkommande skapade vi två olika variabler. I den första ville vi studera om specifika 

värdeladdade ord som är kopplade till risk- och krisperspektiven användes samt om 

dessa var återkommande. I den andra variabeln ville vi studera hur själva smittan 

omnämndes samt vilka av de specifika orden som var mest förekommande i varje 

artikel. 

Den första variabeln vi använde för att studera orden hade variabelvärdena Risk, Hot, 

Kris, Katastrof, Jakt, Flera av dessa och Nej. En anledning till att vi valde dessa 

variabelvärden var att vi ansåg att dessa ord var värdeladdade samt att återkopplade till 

vårt teoretiska ramverk. De värdeladdade orden används för att förstärka artikeln genom 

att skapa sensation och dramatik.
186

  

I Figur 9 visas fördelningen av antalet artiklar som innehöll värdeladdade ord. Figuren 

visar i vilken utsträckning orden varit dominanta, dvs. att de förekommit flest gånger av 

de angivna orden. Figuren anger alltså inte hur många gånger orden förekommit, utan 

endast i antalet artiklar. Variabelvärdet Flera av dessa anger när två eller flera ord 

förekom i samma utsträckning. 

 

Figur 9. Fördelning av de värdeladdade orden  

Resultatet visar att dessa ord inte förekom i 145 artiklar, vilket vi anser är intressant då 

vår förhandstanke var att orden skulle förekomma i högre utsträckning. Bland våra 

variabelvärden var Risk dominerande och förekom i 19 av de totalt 197 artiklarna. 

Fördelningen såg ut som sådan: 10 från LT, nio från ÖP och noll från Aftonbladet. 

                                                 
186 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004, 259 
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Variabelvärdet Jakt förekom i 16 artiklar. Fördelningen av ordet jakt var åtta gånger i 

både LT och ÖP och noll gånger i Aftonbladet.  

Som vi redan diskuterat har tidningar ofta en nyckelposition när det kommer till att 

förmedla information till invånarna. I vissa fall kan det vara tidningarna som omvandlar 

en samhällsstörning till en kris genom att exempelvis använda värdeladdade ord.
187

 

Dock anser vi att vårt resultat visar att tidningarna inte använde dessa ord i hög 

utsträckning då 145 artiklar saknade dessa. Resultatet är inte förenligt med vår 

förhandstanke då vi antog att dessa ord skulle förekomma i hög utsträckning i artiklarna 

och skapa en sensationell association i beskrivningen av cryptosporidiumutbrottet. Vi 

anser inte att det hade varit anmärkningsvärt om journalisterna hade använt sig av dessa 

ord då sensation, i vår studie, beskrivs som en uppseendeväckande och avvikande 

händelse och att dessa ord främst används vid nyhetsrapportering om kriser.
188

  

Den andra variabeln Ord hade variabelvärdena Cryptosporidium, Fekalierrelaterat, 

Symptomrelaterat, Smitta, Bakterie, Magsjuka, Jakt, Flera av dessa och Nej. I likhet 

med vår andra variabel som också användes för att studera förekomsten av specifika 

ord, används även denna för att studera om och hur journalisterna använde dessa ord i 

beskrivningen av cryptosporidiumutbrottet. Vi ville studera dessa ord då det är 

journalisternas ordval som formar och konstruerar en händelse till en nyhet. Vi anser att 

dessa ord är värdefulla då de alla har närhet till själva smittan.
189

 

I figur 10 visar vi fördelningen av orden. Figuren visar i vilken utsträckning orden varit 

dominanta, dvs. att de förekommit flest gånger av de angivna orden och anger inte hur 

många gånger orden förekommit, utan endast i hur många artiklar.  

                                                 
187 Beck, Ulrich, Risksamhället: på väg mot en annan modernitet, Daidalos, Göteborg, 2000, 33 f. 
188 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 24 f. 
189 Ibid, 55 f. 
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Figur 10. Fördelningen av de dominanta orden i antalet artiklar 

Variabelvärdet Parasit var dominant och förekom i 105 av de totalt 197 artiklarna och 

fördelningen var: 48 från LT, 45 från ÖP och 12 från Aftonbladet. Vi anser att detta 

resultat inte är anmärkningsvärt dels för att Cryptosporidium är just en parasit,
190

 dels 

för att vi använde parasit som sökord i Retriever. Ordet Cryptosporidium är dessutom 

en latinsk benämning på just den här parasiten och genom att istället använda Parasit i 

beskrivningen bidrar det till en förenkling som gör skeendet mer lättbegripligt.
191

 I 

analysen av variabelvärdet Cryptosporidium räknade vi in när journalisterna använde 

ord som exempelvis ”cryptosjuka”
192

 och det är därför ordet Crypto anges som 

variabelvärde i figur 10. Ordet förekom i 32 av de totalt 197 artiklarna och fördelningen 

såg ut som följande: 13 från LT, 19 från ÖP och noll från Aftonbladet. Resultatet av 

analysen visade att i 41 av de totalt 197 artiklarna förekom flera av orden lika många 

gånger, vilket medförde att dessa hamnade under variabelvärdet Flera av dessa. 

Fördelningen såg ut som sådan: 26 från LT, 15 från ÖP och noll från Aftonbladet. Bland 

de övriga orden var fördelningen relativt jämn och av den anledningen anser vi att dessa 

inte är avgörande för vårt resultat.  

Båda variablerna som vi använde för att studera förekomsten av orden har del i 

tidningarnas medielogik och nyhetsvärdering. Tidningarnas medielogik innefattas, som 

vi redan har diskuterat, av mediedramaturgi och dramaturgin innefattas av de ord som 

                                                 
190 https://www2.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2010/fororenat-vatten-i-jamtland 2015-03-04 
191 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala 
medielandskapet, 11., helt omarb. uppl., Ekerlid, Stockholm, 2014, 281 
192 Okänd, författare. Ett grumlat varumärke, Östersunds-Posten. 2010-12-04, 22 
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journalisterna väljer för att forma nyheten till en berättelse.
193

 Vi anser att de 

värdeladdade orden i den första variabeln främst handlar om att smycka texten för att på 

så sätt förenkla den.
194

 Dock är det viktigt att ha i åtanke att dessa värdeladdade ord kan 

orsaka olika konnotationer hos läsarna beroende på hur dessa används.
195

 En annan 

orsak till att journalisterna använder utsmyckningar är för att gestalta den beskrivna 

händelsen,
196

 vilket vi anser att journalisterna gör genom användningen av exempelvis 

orden Cryptosporidium och parasit.  

En av våra frågeställningar syftade till att besvara vilka personer som fick utrymme i 

tidningarnas artiklar. En av anledningarna till att vi ville besvara det var att vid en 

samhällsstörning råder det tidsbrist för såväl medierna som för myndigheterna, då det är 

myndigheterna som har det övergripande ansvaret vid en samhällsstörning.
197

 Med 

variabeln Vem uttalar sig ville vi främst studera vilken aktör som var dominant i 

artiklarna. I figur 11 finns resultatet över de personer som fick utrymme i artiklarna.  

 

Figur 11. Fördelningen av de aktörer som fick uttala sig i artiklarna 

I den här variabeln hade vi totalt 11 stycken variabelvärden. Dock anser vi att endast de 

variabelvärden som förekommit i mer än 20 artiklar är de som är mest intressant att 

redogöra för, då vi anser att det är främst dessa som bidrar till att besvara 

frågeställningen. De övriga variabelvärdena visade sig vara jämnt fördelade och därför 

anser vi inte att dessa är avgörande.   

                                                 
193 Asp, Kent, Medialisering, Medielogik, Mediekrati. Nordicom-Information, nr 4, 1990, 8 f 
194 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, 253 f.   
195 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 56 ff. 
196 Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 
1997, 16 f. 
197 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke, Kriskommunikation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, 13 ff. 
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Variabelvärdet Myndighetsaktör var dominerande, då det förekom i 81 av de totalt 197 

artiklarna. Fördelningen såg ut som sådan: 46 från LT, 31 från ÖP och fyra från 

Aftonbladet. Variabelvärdet Expert förekom i 28 av de totalt 197 artiklarna och 

fördelningen var: 14 från LT, 13 från ÖP och en från Aftonbladet. Variabelvärdet 

Sjukvård förekom i 21 av de totalt 197 artiklarna och fördelningen såg ut som sådan: 

åtta från LT, 12 från ÖP och en från Aftonbladet.  

Dessa resultat är viktiga att föra ett vidare resonemang om. Att resultatet visar att 

myndighetsaktörer fick uttala sig i 81 artiklar anser vi ha sin förklaring i 

myndigheternas roll vid en samhällsstörning. Det är främst de första timmarna vid en 

samhällsstörning som är den svaga punkten, vilket innebär att myndigheterna måste 

klara av dessa timmar. Det handlar om att få ut information till invånarna och 

kommunicera med dessa.
198

 I de analyserade artiklarna såg vi att journalisterna i flera 

fall citerade eller utfrågade myndighetsaktörerna för att förmedla myndigheternas 

information. I flera fall tolkade vi det som att myndigheternas information förmedlades 

via journalisterna på ett onyanserat sätt.
199

 Exempel på detta är de presskonferenser som 

myndighetsaktörerna hållit och som sedan refererats till i artiklarna. En annan anledning 

till att vi tolkade rapporteringen som onyanserad var att flera artiklar, oberoende av 

tidning, återberättade information från samma källor på liknande sätt.  

I 28 av de totalt 197 artiklarna benämnde journalisterna de personer som fick utrymme i 

artiklarna som experter. Detta anser vi har sin förklaring i mediernas sätt att personifiera 

händelser. Ghersetti menar exempelvis att journalisterna främst använder sig av 

representanter från olika administrativa tjänster där de i artikeln får framstå som 

experter. Ett kännetecken som utmärker dessa aktörer är att det främst är män i övre 

medelåldern som får betecknas som experter.
200

   

Ett intressant resultat var att det i endast nio av de totalt 197 artiklarna förekom 

privatpersoner som fick uttala sig. Vi anser att det är intressant då vår förhandstanke var 

att dessa skulle förekomma i högre utsträckning. När journalisterna tillåter 

privatpersoner att uttala sig i artiklarna skapar det en identifikation med händelsen. Om 

en privatperson exempelvis får uttala sig i form av offer är det för att ge läsaren 

                                                 
198 Wessling, Stina, Kriskommunikation: handbok för offentlighetsanställda, 1. uppl., SKL Kommentus, 
Stockholm, 2013, 24 
199 Ibid, 44 
200 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004, 257 
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möjlighet till att identifiera sig med den drabbade.
201

 Därmed blir detta resultat också 

anmärkningsvärt, i och med att det drabbade alla i Östersund.  

En av variablerna som vi också använde för att beskriva enskilda aktörers utrymme i 

artiklarna var Berörd part. Fördelningen av dessa aktörer visas i figur 12. 

 

Figur 12. Fördelning av de berörda parterna 

I 60 av de totalt 197 artiklarna kunde vi ej uttyda vilken aktör som angavs som berörd 

part. I 53 av de totalt 197 artiklarna ansågs flera av parterna vara drabbade, vilket vi 

anser innebär att journalisterna angav flera aktörer för att skapa personifiering. I 43 av 

de totalt 197 artiklarna angavs Myndighetsaktörer som berörd part och fördelningen var: 

23 från LT, 20 från ÖP och noll från Aftonbladet. Orsakerna till att myndighetsaktörerna 

tolkades av oss som berörd part var dels för att de utpekades som syndabockar och dels 

att dessa aktörer fick framstå som de enda som skulle stoppa cryptosporidiumutbrottet. I 

26 av de totalt 197 artiklarna beskrevs Privatpersoner som berörd part och fördelningen 

var som sådan: 16 från LT, nio från ÖP och en från Aftonbladet. I likhet med 

diskussionen ovan gällande journalisternas användning av privatpersoner i artiklar har 

även dessa samma funktion, då det är privatpersonerna som får personifiera 

händelsen.
202

  

                                                 
201 Fichtelius, Erik, Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler : version 2.0, 2., uppdaterade uppl., UR, Stockholm, 
2008,  77 
202 Ibid, 77 
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7. 1. 1 Sammanfattning av den kvantitativa innehållsanalysen 

I denna sammanfattning redogör vi för de variabelvärden som varit dominerande ur 

respektive variabel. Den månad som tidningarna publicerade flest antal artiklar var 

december och dessa tidningar valde främst att skriva om cryptosporidiumutbrottet i 

nyhetsartiklar.  LT, ÖP och Aftonbladet beskrev cryptosporidiumutbrottet genom att 

rubriksätta artiklarna som övervägande sensationella och utifrån nyhetskriteriet viktig. 

Vår analys resulterade i att artiklarna som beskrev utbrottet var övervägande fria från 

sensation med en negativ valens. Merparten av artiklarna hade en lokal vinkel med ett 

åtgärdstema. Artiklarna i allmänhet saknade jämförelse med tidigare fall, dock fann vi 

det intressant att 17 stycken av de totalt 197 artiklarna jämförde cryptosporidium-

utbrottet i Östersund med andra liknande utbrott.  

För att besvara frågeställningarna om vilka ord som förekom i artiklarna samt vilken 

effekt dessa hade sammanfattar vi även dessa genom att ange de dominerande orden. 

Till att börja med användes inte de värdeladdade orden i hög utsträckning, men det som 

användes mest var ordet risk. Gällande de ord som vi återkopplar till smittan var ordet 

parasit dominant. Alltså fanns det en viss beskrivning av risker kopplade till parasiten i 

journalisternas beskrivningar av cryptosporidiumutbrottet.  

Den sista frågeställningen som vi ville besvara var vilka personer som fick uttala sig 

angående cryptosporidiumutbrottet. För att kunna besvara den frågan redogjorde vi för 

två av våra variabler. Den första var vem som fick uttala sig i artiklarna och där var 

myndighetsaktörer dominerande. Den andra variabeln besvarade vilken aktör som 

angavs som berörd part. Dock kunde vi ej uttyda den aktör som angavs som berörd och 

därav blev det variabelvärdet dominant.  

7. 2 Tolkning av artiklarnas innehåll 
I den retoriska textanalysen kunde vi tyda att journalisterna arbetade med vinklingar i 

relativt hög utsträckning. De vinklingar vi hade med i teoridelen var hot-, konflikt- och 

lokalvinkel. Vår tolkning var att journalisterna inte primärt arbetade med den lokala 

vinkeln, utan att den låg som en mer bakomliggande faktor. Istället fann vi något som vi 

refererar till som brottsvinkel. Med brottsvinkel menar vi när journalisterna rapporterar 

om cryptosporidiumutbrottet utifrån ett brottsperspektiv. Pia Gadd menar att 

journalisterna värderar brott olika beroende på vad som händer i samhället. Vissa typer 
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av brott får alltså mer utrymme i medierna.
203

 I vårt fall handlar det om att 

cryptosporidiumutbrottet fick stort utrymme i tidningarna och att journalisterna, enligt 

vår tolkning, skapade en brottsvinkel. Exempel på brottsvinkeln i rubriker är följande: 

”Miljöbrott kan ligga bakom magparasit”,
204

 ”Ansvariga dras in i polisutredning om 

miljöbrott”,
205

 ”Parasit-spridning kan ha varit ett brott”,
206

 ”Miljöpolis: Det kommer att 

ta månader att utreda”
207

 och ”Polisen fortsätter utreda och väntar på provsvar”
208

. Vi 

tolkade att totalt nio av de 31 artiklarna innehöll en brottsvinkel.  

Vidare beskriver Gadd att människor har ett inneboende rättspatos, dvs. att människor 

har ett behov av att rättvisa skipas. Dagens tidningar anspelar ofta på mänskliga faktorer 

och därmed är rättspatos djupt förankrat i människan.
209

 Det för oss in på 

konfliktvinkeln som innebär att journalisterna skapar polarisering mellan olika parter. 

Exempel på hur polariseringen yttrade sig, enligt vår tolkning, är från en artikel ur 

Aftonbladet som rapporterade om hur Frösö Zoo drabbats av cryptosporidiumutbrottet. I 

artikeln beskrivs djurparkens ägare Åke Netterström som offret och Östersunds 

kommun som den onde. Följande citat får exemplifiera hur Netterström framställdes 

som offret: ”- Vi har de känsligaste djuren i Jämtland.”
210

 En annan artikel som vi också 

anser innehålla konfliktvinkeln är från LT. Artikeln har sin grund i en polisanmälan om 

miljöbrott. I artikeln pekades kommunen ut som ansvarig för spridningen av parasiten. 

De två personerna som fick uttala var kommunchefen Bengt Marsh och miljöåklagare 

Christer Jarlås. I artikeln utmålades Östersunds kommun, som representerades av 

Marsh, som de ”skyldiga” till det omfattande utbrottet. Miljöåklagaren Jarlås 

representerade den ”goda” sidan då han skulle beskydda invånarna och skipa rättvisa. 

Journalisten anspelade enligt oss på läsarnas rättspatos genom följande citat: 

”Polisanmälan om miljöbrott grundar sig på att det finns anledning att misstänka att 

någon eller några av oaktsamhet inte har haft kontroll på verksamheten.”
211

 En 

intressant iakttagelse var att vi inte kunde tyda konfliktvinkeln i ÖP.  

                                                 
203 Gadd, Pia (red.), Mord, blod och moral: om kriminaljournalistik, Carlsson, Stockholm, 1994, 50 
204 Hjertén, Linda. Miljöbrott kan ligga bakom magparasit, Aftonbladet. 2010-11-30 
205 Okänd, Författare. Ansvariga dras in i polisutredning om miljöbrott, Länstidningen Östersund. 2010-12-01, 5   
206 Okänd, Författare. Parasit-spridning kan ha varit ett brott, Länstidningen Östersund. 2011-03-03, 4   
207 Okänd, Författare. Miljöpolis: Det kommer att ta månader att utreda, Länstidningen Östersund. 2010-12-10, 
4   
208 Okänd, Författare. Polisen fortsätter utreda och väntar på provsvar, Länstidningen Östersund. 2010-12-23, 8 
209 Gadd, Pia (red.), Mord, blod och moral: om kriminaljournalistik, Carlsson, Stockholm, 1994, 55 f. 
210 Vidlund, Susanna. En apa dog av parasitvattnet, Aftonbladet. 2011-02-16, 19 
211 Okänd, författare. Ansvariga dras in i polisutredning om miljöbrott, Länstidningen Östersund. 2010-12-01, 5  
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Enligt vår tolkning förekom också hotvinkeln. Vår definition av hotvinkeln är att 

journalisterna målar upp en hotbild med hjälp av exempelvis överdrifter eller 

förenklingar. Av de 31 artiklarna ansåg vi att endast tre rubriker anspelade på 

hotvinkeln. Dessa var: ”Magsjuka hotar svenskarnas premiär”,
212

 ”Östersund Fler 

utbrott av parasit och virus hotar i framtiden”
213

 och ”Experter: Parasiter nya hotet mot 

dricksvattnet”
214

. Den förstnämnda tolkar vi som hotfull då journalisten tar en allmänt 

förekommande sjukdom, som magsjuka, och omvandlar till någonting farligt. De två 

sistnämnda rubrikerna anser vi också bygger på risk. Detta på grund av att rubrikerna 

anspelar på läsarens rädslor i och med att journalisterna benämner det som att någonting 

kan komma att hända i framtiden. Vi anser att det är spekulationen som skapar den 

känslan. Anledningen till varför vi konnoterar rubrikerna som riskfyllda är att 

journalisterna påstår att flera hot väntas i framtiden. Beck menar att de hot som omger 

oss först måste tolkas som en potentiell risk. Enligt oss är det vad journalisterna 

anspelar på i dessa rubriker.
215

 Det spekulativa i rubrikerna skapas också av ordvalen. 

Då journalisterna använder vaga ord, som parasit och virus, kan dessa tolkas på olika 

sätt och därmed skapa osäkerhet. Spekulationerna som skapar osäkerheten, och därmed 

rädslan, är också anledningen till varför vi tolkar rubrikerna som uppbyggda av 

pathos.
216

  

Vi har valt ett citat från respektive tidning för att exemplifiera hur hotvinkeln yttrade 

sig. Från LT fann vi detta citat: ”Experterna är överens om att mikroorganismer som 

parasiter, virus och bakterier är det nya stora hotet mot vårt dricksvatten. I takt med att 

klimatförändringarna leder till ökad nederbörd och fler översvämningar.”
217

 Till att 

börja med återger citatet hur parasiter, virus och bakterier är ett nytt hot samt att 

journalisten kopplar samman detta med bl. a. klimatförändringarna. Klimat-

förändringarna är en produkt av vad Beck kallar för moderniseringen av 

industrisamhället, dvs. risksamhället.
218

 Vi upplever att journalisten målar upp en bild 

av att en katastrof är på väg att utbryta, vilket är anledningen till att vi tolkar artikeln 

som hotfull. Vidare beskriver journalisten hur experterna är överens om att detta är ett 

faktum. Genom att benämna personer som experter kommer vi in på vår definition av 

                                                 
212 Flinck, Johan. Magsjuka hotar svenskarnas premiär: ”Inte så mycket att göra”, Aftonbladet. 2010-11-29, 14 
213 Okänd, Författare. Östersund Fler utbrott av parasit och virus hotar i framtiden, Östersunds-Posten. 2010-12-
11, 18 
214 Okänd, Författare. Experter: Parasiter nya hotet mot dricksvattnet, Länstidningen Östersund. 2011-02-14, 16 
215 Beck, Ulrich, Risksamhället: på väg mot en annan modernitet, Daidalos, Göteborg, 2000, 40 
216 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, 79 f. 
217 Okänd, Författare. Experter: Parasiter nya hotet mot dricksvattnet, Länstidningen Östersund. 2011-02-14, 16  
218 Beck, Ulrich, Risksamhället: på väg mot en annan modernitet, Daidalos, Göteborg, 2000, 18 f. 
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elitpersoner. Ghersetti menar att eliten främst representeras av framgångsrika män i den 

övre medelåldern. Dessa personer som enligt henne tillhör eliten, uttalar sig främst i 

egenskap av experter, beslutsfattare eller tillhörande olika institutioner.
219

  

Följande citat exemplifierar hotvinkeln i ÖP: ”För hur det än är så är Sveriges rena 

dricksvatten i fara.[---] Och kanske är det ett tecken i tiden. – Jag tror vi får räkna med 

fler utbrott av virus och parasiter[…]”
220

 Artikeln från ÖP har samma ingångsämne som 

den från LT, nämligen dricksvattnet, och att detta är hotat. Vår tolkning är att genom att 

journalisten använde frasen ”Sveriges rena dricksvatten” framstår det som att någon 

kommit och smutsat ner det renaste vi har. I citatet framgår det att faran som 

dricksvattnet står inför ”kanske är ett tecken i tiden”, vilket vi också konnoterar till 

moderniseringsriskerna.  

Slutligen ett citat som får exemplifiera hotvinkeln i Aftonbladet: ”En lömsk tarmparasit 

kan ha slagit ut dricksvattnet i Östersund – och smittat tusentals invånare och delar av 

skidskyttelandslaget. Hur lång tid det tar att rena kranvattnet vet ingen. Skräckscenariot 

är att kaoset fortsätter fram till jul.”
221

 I citatet introduceras vi för en ”lömsk 

tarmparasit” och att den kan vara orsaken till smittspridningen genom dricksvattnet. I 

artikeln spekulerar fortfarande journalisten om orsaker till smittan och vi anser att det 

förstärker känslan av att ett hot närmar sig. Genom att använda det värdeladdade ordet 

”skräckscenariot” förstärks sensationen i artikeln. Journalistens användning av ”lömsk 

tarmparasit” för oss också in på diskussionen om utsmyckningar i artiklarna. När något 

icke-mänskligt, som i vårt fall parasiten, tillskrivs mänskliga egenskaper är det fråga om 

besjälning. En anledning till att journalisterna använder sig av besjälning har att göra 

med att människor anser att det är viktigt att förstå sig på saker i världen. Det enklaste 

sättet att göra parasiten förståelig är således att förmänskliga den.
222

 Följande citat får 

exemplifiera hur journalisterna använde sig av besjälning i rubrikerna: ”Utredning om 

hur parasiten slog mot barn”
 223 , 

”Östersund Lär känna parasiten på informationsmöte
224

 

och ”Parasiten skrämmer bort turister”
225

. Ett intressant resultat som framkom vid 

                                                 
219 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004, 257 
220 Okänd, Författare. Östersund Fler utbrott av parasit och virus hotar i framtiden, Östersunds-Posten. 2010-12-
11, 18 
221 Berglund, Josefin. Rent vatten kan dröja ända till jul, Aftonbladet. 2010-11-29, 11 
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analysen av rubrikerna, var att ingen av journalisterna i Aftonbladet besjälade parasiten. 

Dock återfann vi besjälning i deras artiklar. 

I LT:s artiklar besjälades parasiten genom att omnämnas som misstänkt och beskylld
226

, 

oskadliggjord, bekämpad och dödad
227

. Den beskrevs dessutom kunna slåss, skapa 

problem och skrämma bort folk
228

 och att den inte skulle släppas ut.
229

 Journalisterna 

gjorde också omskrivningar om hur parasitutbrottet skulle åtgärdas. Exempelvis skulle 

parasiten tvättas bort och att bekämpningen skulle bita bra.
230

 Vi upplevde att 

besjälningen av parasiten inte var lika omfattande i ÖP jämfört med LT. Dock fann vi 

besjälning i ÖP i visst avseende. Exempelvis beskrev journalisterna att invånarna kunde 

lära känna parasiten på ett möte
231

 och att den skulle oskadliggöras.
232

 Parasiten 

omnämndes också som någonting som skapade problem och behövde fångas
233

 samt att 

den var jagad av ”parasitjägare”.
234

 I Aftonbladets artiklar besjälades parasiten genom 

att beskrivas som elak och ond
235

 samt lömsk och farlig.
236

 En av artiklarna i 

Aftonbladet utmärkte sig med anledning av att journalisten benämnde parasiten som en 

bakterie. Samma ”bakterie” beskrevs som hänsynslös då den inte tog ”hänsyn till 

världscupen”.
237

 

Som vi redan nämnt fann vi att journalisterna arbetade med vinklingar. Anledningen till 

att journalister ibland vinklar händelserna handlar om dramaturgiska mönster. 

Vinklingen kan i flera fall göra nyheten mer spännande.
238

 Spännande är ett av de 

nyhetskriterier som vi anser återspeglas i artiklarna. Kriteriet spännande har att göra 

med att artikeln ska vara intresseväckande och att den ska gå att återberätta för andra. 

Om nyheten vars utfall är ovisst, som i vårt fall, omnämns det som en cliffhanger.
239

 

Cliffhanger återkopplas enligt oss till mediedramaturgi, vilket vi anser varit ständigt 

återkommande i rapporteringen om cryptosporidiumutbrottet. Kopplat till medie-

dramaturgi har vi i vår analys upptäckt spekulationer, vilket Hvitfelt menar är vanligt 
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förekommande vid kriser.
240

 Ett exempel på hur spekulationerna yttrade sig var när 

miljöchefen på Östersunds kommun, Jari Hiltula, fick uttala sig. I en och samma artikel 

tolkade vi att han spekulerade, vilket exemplifieras i följande citat: ”Däremot tror han 

inte längre att parasiten som finns i dricksvattnet är farlig.”, ”Han tror att den är 

oskadliggjord på grund av reningen med UV-ljus.” och ”Han tror att parasiten kommer 

att finnas kvar en lång tid framöver.”
241

 Vi tolkar att han försöker gissa sig till svaret då 

han använder ordet ”tror” flera gånger. När elitpersoner får utrymme att spekulera 

skapar det också ett visst pathos, då dessa personers uttalanden skapar känslor hos 

läsarna. Vi anser att Hiltula tillhör denna elit, vilket kan vara en bidragande faktor till att 

han var en återkommande källa i flera artiklar.  

Besjälning och spänning är två aspekter som journalisterna arbetade med. Dessa har 

också med utsmyckningar av texter att göra. Journalisterna som beskrev 

cryptosporidiumutbrottet i LT smyckade texterna, vilket exemplifieras genom dessa 

citat: ”Vattenexperter från när och fjärran strömmade till Östersund”, ”parasitsmittan 

härjade som värst”
242

, ”Parasiten Cryptosporidium slår inte bara till mot 

Östersundsbornas magar”
243

, ”Det finns muskler i den här kommunen”.
244

, ”Östersunds 

kommun verkar ha vunnit det första viktiga slaget mot parasiten Cryptosporidium.”
245

 

och ”- Jag ser det som en bra väckarklocka”.
246

 Ur ÖP fann vi bl. a dessa citat som får 

exemplifiera utsmyckningarna: ”Och medan befolkningen började sjukskriva sig på 

löpande band stod kommunen där med byxorna neddragna.”
247

 och ”- Vi letar efter 

höstacken som vi sedan ska leta efter nålen i”.
248

 Aftonbladets utsmyckningar får i sin 

tur exemplifieras enligt följande: ”Höstacken har minskat”, ”Vi kan inte hoppa på varje 

boll.”
249

 och ”En morgon var hela Tropikhuset, som har kommunalt vatten, sjukt”
250

 Det 

finns flera anledningar till varför journalisterna använder utsmyckningar. En anledning 
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är för att förenkla samt i viss mån för att skapa sensation.
251

 En annan anledning till 

varför utsmyckningar används är för att de kan bidra till att gestalta information.
252

  

Ett annat sätt för journalisterna att smycka texterna är att använda värdeladdade ord. Vår 

definiton av värdeladdade ord är sådana ord som bidrar till att skapa associationer hos 

läsaren. De värdeladdade orden kan både skapa positiva eller negativa associationer.
253

 

Vår tolkning av de värdeladdade orden och fraserna i LT är bl. a. dessa: ”Jakten på 

parasiten” och ”smittat tusentals personer”
254

, ”parasiten är bekämpad!”
255

 och hur 

journalisten beskrev det som att vattenverket var försvarslöst vid utbrottet
256

.  Även 

dessa ordval och fraser fann vi intressanta: ”Vattenparasiten skapar stora problem” och 

”folk är förbannade”, dessutom beskrivs det att situationen varit ”ohållbar”.
257

 ”De 

magsjuka bajsade miljardtals nya parasiter via avloppet rakt ut i Storsjön.”, ”För dem 

blev parasitutbrottet ett brutalt uppvaknande.”
258

 och ”- Symptomen är likartade, bland 

annat diarré, bubbel i magen och även smärtor i magen”.
259

  

I en av artiklarna från ÖP beskrev journalisten hur 10 personer i Östersund lagts in på 

sjukhus efter att ha ”lidit en längre tid” av diarré.
260

 I analysen fann vi också att 

journalisterna gärna använde sig av ordet ”diarré”, vilket vi anser då det uppkom cirka 

sex gånger i olika artiklar. Detta exemplifieras genom dessa citat: ”Tidigt på lördag 

morgon satte jakten igång på det som orsakar diarré i Östersund”
261

 och ”Det hittills 

största utbrottet i Sverige orsakat av denna parasit var när cirka 1 000 fick diarré 

[…]”
262

 Ett annat ord vi anser är värdeladdat är ”avföring” och hur journalisterna valde 

att använda detta exemplifieras i följande citat: ”Mänsklig avföring kan också innehålla 

parasiten och smitta genom avloppssystemet är den andra möjliga orsaken.”
263

 och ”I 

avföringen hos den som är sjuk finns otroliga mängder parasiter”.
264

 Andra 

värdeladdade fraser som ÖP använde sig av var bl. a. dessa: ”dricksvatten i 
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fara”
265

,”Cryptosporidiumutbrottet i Östersund är det första större i dricksvatten i 

Sverige.”
266

 och ”- Vi Östersundsbor befinner oss just nu i en unik situation”
267

. I 

analysen fann vi att Aftonbladet använde sig av värdeladdade ord i hög utsträckning. 

Följande citat får exemplifiera detta: ”En lömsk tarmparasit kan ha slagit ut 

dricksvattnet i Östersund”, ”dricksvattnet är boven i dramat.”
268

, ”Magsjukan i 

Östersund kan knäcka skidskyttelandslaget i världscuppremiären.”
269

, ”– Vi har hittat 

höstacken. Nu jobbar vi stenhårt med att hitta nålen”
270

, ”Flera tusen personer kan vara 

smittade.”
271

, ”Gåtan i Östersund kan vara löst.”
272

. I likhet med ÖP använder 

journalisterna i Aftonbladet gärna ordet ”diarré”. I en av artiklarna var detta ord särskilt 

utmärkande då diarré skrevs fem gånger. I samma artikel beskrev journalisten att en av 

de drabbade haft ”ett rent helvete”.
273

 Andra ord som har fått oss att reagera är: 

”Apatiska apor” och att läget har varit ”förtvivlat” för de drabbade
274

.  

De utsmyckningar och värdeladdade ord som vi exemplifierat från artiklarna samverkar 

med varandra och fungerar förenklande. Dessutom samverkar de till att skapa sensation. 

Vår definiton av begreppet sensation är händelser som beskrivs som uppseende-

väckande.
275

 Den uppseendeväckande tonen i artiklarna skapas bl. a. genom 

mediedramaturgi. Mediedramaturgi handlar om hur journalisterna bygger upp texterna 

för att bibehålla läsarens intresse. Ghersetti menar att det är ett svårdefinierat begrepp 

men att det i grova drag handlar om att göra artikeln mer spektakulär.
 276

 För att 

presentera hur sensationen och mediedramaturgin yttrade sig i artiklarna fann vi ett 

återkommande tema som får exemplifiera detta: ”- Vi letar efter höstacken som vi sedan 

ska leta efter nålen i, sa miljöchefen vid Östersunds kommun Jari Hiltula på 

lördagsmorgonen när jakten satte igång.”
277

, ”Tidigt på lördag morgon satte jakten 

igång på det som orsakar diarré i Östersund.”
278

, ”Jakten på parasiten Cryptosporidium 
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satte fart i fredags kväll.”
279

, ”Folk drabbas av akut magsjuka och nu pågår en febril jakt 

efter smitthärden.”
280

, ”Jakten började i vattenledningarna”
281

, ”Två huvudspår i jakten 

på parasiten
282

” och ”Jakten på parasiten”
283

. Genom att journalisterna valde att beskriva 

spårningen efter smittkällan som en jakt konnoterade vi att de jagade en brottsling. 

Beskrivningen av hur en jakt pågick, anser vi, samverkar med brottsvinkeln. 

Beskrivningen av jakten skapar också dramatik över cryptosporidiumutbrottet som 

därmed får högre nyhetsvärde. Dock var utbrottet unikt och oväntat, vilket i sig 

genererade ett högt nyhetsvärde.
284

  

Vi fann också att några journalister använde sig av jämförelser med tidigare fall av 

parasitutbrott. För att exemplifiera jämförelserna har vi valt ut följande citat: ”I 

Milwaukee i USA insjuknade 1993 cirka 400 000 personer. Av dessa lades 4 400 in på 

sjukhus, och 100 personer avled. Smittspridningen hade skett via det kommunala 

vattnet.”
285

 och ”I norska Bergen blev närmare 3 000 personer sjuka för sex år sedan då 

avloppsvatten trängde in i dricksvattnet. Parasiten Giardia däckade många rejält, [---] 

Giardiaparasiten som slog till i Bergen ger samma symptom som Cryptosporidium.”
286

 

Vi anser att jämförelser ger läsaren något att relatera till. De tidigare fallen kan fungera 

som en slags måttstock på hur allvarlig händelsen är, eller så kan de tidigare fallen ha en 

lugnande effekt.  

En av våra frågeställningar var vilka personer som fick uttala sig i samband med 

cryptosporidiumutbrottet. Efter analysen fann vi att totalt 22 förstahandskällor 

tillhörande eliten fick uttala sig. De personer som var återkommande i alla tidningar var: 

smittskyddsläkaren Micael Widerström, VA-chefen Rickard Johnson, miljöchef Jari 

Hiltula, kommunchefen Bengt Marsh, miljöåklagare Christer Jarlås och Gullvy 

Hedenberg som var expert på branschorganisationen Svenskt vatten.  

Dessutom fann vi totalt 11 andra personer som fick uttala sig. Dessa var privatpersoner 

eller personer tillhörande näringslivet. Vi tolkade att merparten av de personer som inte 

tillhörde eliten fick utrymme i artiklarna genom att benämnas som offer, dvs. de blev 
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personligen drabbade av cryptosporidiumutbrottet på olika vis. Enligt Hvitfelt används 

dessa personer för att dramatisera artiklarna och därmed göra dem levande. Det är också 

en anledning till varför journalisterna främst använder privatpersoner. Privatpersonernas 

roll vid en pågående samhällsstörning är bl. a. att återge allmänhetens uppfattningar.
287

 

Det finns olika anledningar till varför journalisterna använder både elitpersoner och 

privatpersoner. Dels finns personer som självmant kontaktar journalisterna, dels finns 

det de personer som journalisterna anser sig ha användning för.
288

 Vi tolkar att de 

personer som framstår som offer har kontaktat journalisterna, eller tidningarna, 

självmant för att ge sin bild. Vår tolkning är att journalisterna valde att använda 

elitpersonerna för att skapa legitimitet. Personerna som får utrymme i tidningarna har 

störst chans att påverka läsarens intryck av verkligheten.
289

 

7. 2. 1 Sammanfattning av den retoriska textanalysen 

Sammanfattningsvis vill vi redogöra för svaren vi fann till våra frågeställningar. LT, ÖP 

och Aftonbladet beskrev cryptosporidiumutbrottet bl. a. genom att besjäla parasiten, 

förenkla informationen genom att smycka texterna samt vinkla informationen utifrån 

hot och konflikt. Dessutom fann vi i vår analys ännu en vinkel som vi kallar för 

brottsvinkeln. Orden som förekom vid rapporteringen var främst värdeladdade ord som 

gav en sensationell association. De värdeladdade orden hade en förstärkande effekt och 

fungerade dessutom förenklande. De personer som fick uttala sig i samband med 

cryptosporidiumutbrottet var i hög grad personer från eliten. Flertalet av personerna 

som tillhörde eliten fick också uttala sig i flera artiklar och återfanns i alla de tre 

tidningarna, antingen med egna uttalanden eller som refererade till. En förhandstanke vi 

hade var att det skulle vara fler privatpersoner som fick uttala sig. Dock visade det sig 

inte stämma på vårt empiriska material.  

7. 3 Analysernas relation till varandra 
Slutligen vill vi redogöra för hur analysernas resultat kompletterade varandra. Vi vill 

dock poängtera att detta endast är en sammanfattande diskussion om de resultat vi anser 

är mest framträdande samt hur de två metoder samstämmer och skiljer sig åt i 

besvarandet av frågeställningarna. För en mer utförlig redogörelse, se under respektive 

analys. Vi började genomföra den retoriska textanalysen för att optimera och 

                                                 
287 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 14 f. 
288 Andersson Odén, Tomas, Ghersetti, Marina & Wallin, Ulf, När hoten kommer nära: fågelinfluensa och 
tuberkulos i svensk medierapportering, JMG, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs 
universitet, Göteborg, 2008, 56 
289 Ibid, 56 
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komplettera den kvantitativa innehållsanalysens kodschema. Den retoriska textanalysen 

användes på 31 av de totalt 197 artiklarna och urvalet skedde bl. a. via närläsning. Vi 

valde att använda oss av den retoriska textanalysen för att studera texterna närmare, för 

att på så sätt besvara frågeställningarna på ett mer ingående sätt än vad den kvantitativa 

innehållsanalysen tillåter. Med att studera texterna närmare menar vi att göra det möjligt 

att granska dessa och utifrån det göra tolkningar. Den kvantitativa innehållsanalysen 

tillämpades på hela vårt empiriska material bestående av 197 artiklar för att kunna 

urskilja mönster och frekvenser i rapporteringen av cryptosporidiumutbrottet. 

Nedan besvarar vi frågeställningarna genom att sätta resultaten från de två analyserna i 

relation till varandra. I den retoriska textanalysen upptäckte vi ordet Jakt och att ordet 

var återkommande hos LT och ÖP. Av den anledningen ansåg vi att förekomsten av 

ordet jakt i artiklarna var viktigt att studera i den kvantitativa innehållsanalysen. Därför 

lade vi till det som ett variabelvärde under två olika variabler. Om vi inte hade 

genomfört den retoriska textanalysen först skulle vi dels inte ha hittat ordet jakt, dels 

inte fått vetskap om hur ordet användes. 

7. 3. 1 Hur respektive tidning beskrev cryptosporidiumutbrottet 

Den övergripande frågeställningen vi ville besvara var hur våra valda tidningar beskrev 

cryptosporidiumutbrottet. Resultaten från de två analyserna var snarlika, då båda 

analyserna visade att journalisterna arbetade med dramaturgi i hög utsträckning. Vidare 

fann vi, genom den retoriska textanalysen, att journalisterna gärna beskrev utbrottet 

utifrån vad vi har kommit att kalla för brottsvinkeln. Framkomsten av brottsvinkeln 

grundar vi på två aspekter. För det första kunde vi tyda brottsvinkeln i de artiklar där 

journalisterna skapat polarisering genom att främst peka ut myndighetsaktörer som 

syndabockar. För det andra kunde vi urskilja brottsvinkel i de artiklar där journalisterna 

målade upp en bild av att det pågick en parasitjakt.  

Genom den kvantitativa innehållsanalysen kunde vi uttyda en röd tråd i tidningarnas 

rapportering om cryptosporidiumutbrottet. Resultatet visade att journalisterna i 102 av 

de totalt 197 artiklarna inte anlade ett sensationsperspektiv. Vi anser att detta resultat är 

överraskande då det inte är förenligt med vår förhandstanke. Tidigare i studien har vi 

beskrivit hur cryptosporidiumutbrottet i Östersund var det största som inträffat i Sverige 

och av den anledningen antog vi att journalisternas beskrivning av det skulle innehålla 

sensation. Dock vill vi tillägga att resultatet visar att sensation gick att uttyda, även om 

det återfanns i färre artiklar. När vi först genomförde den retoriska textanalysen tolkade 
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vi att sensation användes i relativt hög utsträckning, vilket är anmärkningsvärt när vi 

diskuterar resultaten i relation till varandra. Anledningen till skillnaden mellan 

resultaten kan dock ha att göra med att endast 31 av de totalt 197 artiklarna ingick i den 

retoriska textanalysen. I urvalsprocessen för den retoriska textanalysen genomfördes det 

första urvalet via sensationella eller informativa rubriker och att det, i kombination med 

antalet artiklar, kan ha påverkat resultatet. 

7. 3. 2 Dessa ord användes i rapporteringen 

Ett intressant resultat från den kvantitativa innehållsanalysen var att ordet parasit var 

dominant i 105 artiklar. Genom att vi hade genomfört den retoriska textanalysen först 

kunde vi tolka vad ordet parasit hade för funktion i artiklarna. Utifrån den retoriska 

textanalysen kunde vi därmed tyda att tidningarna i flera fall besjälade parasiten genom 

att gestalta den som en människa. Metoderna bidrog därmed till att besvara 

frågeställningarna på två olika sätt.  

I den kvantitativa innehållsanalysen studerade vi vilka ord som var dominanta i 

respektive artikel, alltså inte frekvensen av dessa. I den retoriska textanalysen gick vi 

däremot in djupare i artiklarna och kunde därmed finna andra typer av språkliga 

mönster. Dessa mönster kunde i sin tur hjälpa oss att tolka hur orden användes och i 

vilka sammanhang. I den kvantitativa innehållsanalysen hade vi definierat fem 

värdeladdade ord som skulle studeras. Dock visade resultatet att dessa ord användes i 

lägre utsträckning än väntat, men att ordet risk var dominant. I den retoriska 

textanalysen fick vi dock ett annat resultat. I den fann vi att journalisterna använde 

värdeladdade ord mer frekvent. Det handlade dock inte främst om de ord som förekom i 

vårt kodschema. Som vi redan nämnt resulterade den kvantitativa innehållsanalysen i att 

ordet parasit var dominant när journalisterna beskrev själva smittan. Detta resultat 

skiljer sig inte nämnvärt från den retoriska textanalysen, där vi fann att journalistern 

besjälade parasiten i flera artiklar. En anledning till att benämna smittan med ordet 

parasit istället för dess latinska namn anser vi har att göra med att förenkla 

rapporteringen, vilket är viktigt då medierna i flera fall agerar informationsbärare. Om 

mera komplicerade termer används vid en beskrivning av något kan det skapa förvirring 

hos läsare och därmed exkludera vissa från att ta del av informationen.  
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7. 3. 3 Dessa personer fick uttala sig 

Den sista frågeställningen som vi ville besvara var vilka personer som fick uttala sig i 

artiklarna. Utifrån våra analyser var resultaten relativt entydiga. Det var främst 

myndighetsaktörer som representerade Östersunds kommun som fick utrymme att uttala 

sig. Smittskyddsläkare Michael Widerström var också en frekvent källa och i den 

kvantitativa innehållsanalysen placerades hans uttalanden under variabelvärdet 

Sjukvård. Den retoriska textanalysen har dock gett oss vetskap om att Widerström var 

den sjukvårdsaktör som fick uttala sig i merparten av artiklarna med sjukvårdstema.  

Antalet privatpersoner som fick uttala sig i artiklarna var, utifrån vår förhandstanke, få. 

När de dock fick uttala sig fick de göra det i egenskap av offer och de artiklarna hade i 

regel ett sjukvårdstema. Det vi anser utmärkte sig var att Aftonbladet använde nationellt 

kända sportprofiler i form av medlemmar av såväl skidskyttelandslag som 

längdlandslag. Det är i och för sig inte anmärkningsvärt då dessa bidrar till att skapa en 

nationell förankring i förhållande till utbrottet. Det höjer alltså dess nyhetsvärde och 

återkopplar till diskussionen om elitpersoner. 

8. Diskussion 
I följande kapitel diskuterar samt reflekterar vi över de resultat som analyserna har 

genererat. I studiens avslutande skede vill vi också ge våra förslag till fortsatt forskning. 

8. 1 Våra reflektioner 
Under studiens gång har vi upptäckt att människor i allmänhet saknar kännedom om 

cryptosporidiumutbrottet i Östersund. När vi redogjort för vårt ämne i sociala 

sammanhang har vi ofta mötts av en frågande min. Vår uppfattning är att många saknar 

kännedom om vad Cryptosporidium är samt att det inträffade ett omfattande utbrott av 

detta i Östersund 2010/2011. En reflektion vi gör angående det är att cryptosporidium-

utbrottet var lokalt förankrat i Östersund och uppnådde alltså inte rikstäckande status. 

Detta anser vi också är förenligt med våra resultat som visade att variabelvärdet 

lokalvinkel var dominerande samt att vi endast fann 15 artiklar från Aftonbladet.  

Genom att vi använde två olika metoder som kompletterade varandra anser vi, utifrån 

vårt empiriska material, oss fått täckande svar på våra frågeställningar. Dock är vi väl 

medvetna om att antalet artiklar kan ha påverkat svaren.  

Ett intressant resultat var att tidningarnas sätt att beskriva cryptosporidiumutbrottet inte 

skiljde sig nämnvärt åt. Istället tyder våra resultat på att alla tidningarna använde sig av 
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dramaturgi. Något vi fann anmärkningsvärt, efter den kvantitativa innehållsanalysen, 

var den drastiska minskningen av antalet publicerade artiklar i januari jämfört med 

december som var den mest frekventa publiceringsmånaden. Skillnaden mellan dessa 

var 105 artiklar i december mot 21 artiklar i januari. Anledning till att vi vill belysa 

detta resultat är för att i januari var inte ens cryptosporidiumutbrottet stoppat men ändå 

minskade rapporteringen. Likväl ökade rapporteringen igen i februari då totalt 33 

artiklar publicerades.   

Vi har också upptäckt att våra förhandstankar om tidningarnas beskrivningar gällande 

cryptosporidiumutbrottet i stor utsträckning visat sig varit felaktiga. Innan studien hade 

vi vetskap om att cryptosporidiumutbrottet i Östersund klassificeras som det största i 

Sverige, vilket medförde att vi antog att journalisterna skulle anlägga ett 

sensationsperspektiv. Dock visade sig vår förhandstanke vara missvisande, då den 

kvantitativa innehållsanalysen resulterade i att 102 av de totalt 197 artiklarna saknade 

sensationsperspektivet.  

En annan intressant reflektion vi fick efter analyserna berör Aftonbladet. Vår 

förhandstanke var att Aftonbladet, som är en kvällstidning, skulle använda 

dramaturgiska mönster i större utsträckning än LT och ÖP. Dock visade det sig att både 

LT och ÖP använde denna berättarteknik i lika hög utsträckning som Aftonbladet. Trots 

att alla de tre tidningarna arbetade med dramaturgi anser vi att våra resultat tyder på att 

journalisterna inte hade för avsikt att skapa en kris genom att förstärka beskrivningen av 

utbrottet. Dock var detta en av våra förhandstankar som därmed också var missvisande.  

Utifrån våra analyser anser vi att journalisterna applicerade egna nyanser på artiklarna, 

dock enbart i syfte att förenkla.  

Ett intressant resultat som vi fann i den retoriska textanalysen var att parasiten 

besjälades av journalisterna i hög utsträckning, likväl är det inte anmärkningsvärt då 

journalisterna i vissa fall måste förenkla den rapporterade händelsen. Genom att tilldela 

parasiten mänskliga egenskaper förenklas förståelsen för denna. Tidigt i studien fick vi 

vetskap om ett omfattande cryptosporidiumutbrott som skedde 1993 i USA. Det 

intressanta med det utbrottet var att vi, under den retoriska textanalysen, fann att flera 

artiklar hade jämfört cryptosporidiumutbrottet i Östersund med detta.  
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8. 2 Den fortsatta forskningen 
En idé som uppkom till fortsatt forskning var att, i likhet med en publikation från FOI 

och Livsmedelsverket, jämföra tidningarnas beskrivning av cryptosporidiumutbrottet i 

Östersund med utbrotten i Bergen, Milwaukee och Galway. FOI och Livsmedelsverket 

hade ett ekonomiskt perspektiv i sikte då de jämförde dessa fyra utbrott.
290

 Vi anser att 

det också skulle vara av intresse att jämföra utbrotten ur ett medialt perspektiv. En 

annan idé till den fortsatta forskningen är att inte endast ha tidningar som empiriskt 

material, utan också inkludera andra medier. Exempel på andra medier skulle kunna 

vara tv-nyheter och radiosändningar. Under studiens gång har vi funnit tidigare 

forskning som har undersökt vad som skrevs i sociala medier samt på bloggar.
291

 Därav 

anser vi inte att det bör vara primärt i den fortsatta forskningen.  

En annan aspekt av cryptosporidiumutbrottet skulle kunna vara att studera hur 

myndigheterna kommunicerade. Genom att använda sig av receptionsstudier skulle 

troligtvis intressanta resultat framkomma. Dock anser vi inte att de dominerande 

myndighetsaktörerna som vi fann i vår retoriska textanalys ska medverka vid 

receptionsstudierna då några av dessa redan medverkat som intervjuobjekt i 

publikationen Cryptosporidium i Östersund vintern 2010/2011 (2011).  
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Bilaga 1 

Mall till retorisk textanalys 
Fråga 1. Hur tolkas rubriken? 

Fråga 2. Vad handlar artikeln om?  

Fråga 3. Vilka av de retoriska bevismedlen återfinns?  

Fråga 4. Vilket bevismedel är dominant? (Logos = faktamässiga argument, Pathos = 

Anspelning på läsarens känslor, Ethos = starka karaktärsdrag exempelvis journalisten 

själv eller experter.) 

Fråga 5. Finns det utsmyckningar? 

Fråga 6. Vilken funktion har utsmyckningarna i texten? 

Fråga 7. Vad är extra intressant i denna artikel? (egen tolkning) 

Fråga 8. Hur framställs själva parasiten? 

Fråga 9. Vilka ord är utmärkande i texten? 

Fråga 10. Vilka personer får uttala sig?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

74 

 

Bilaga 2  
I denna bilaga presenterar vi kodschemat och dess variabelvärden. Dessutom definierar 

vi våra kodinstruktioner.  

Kodschemat 
ID 

 

 Månad November 

 

December 

 

Januari 

 

Februari 

 

Mars 

  Tidning LT 

 

ÖP 

 

AB 

  Genre Första sidan 

 

Intervju 

 

Nyhets 

 

Ledare 

 

Ekonomi 

 

Sport 

 

Notis 

  Ord Risk 

 

Hot 

 

Kris 

 

Katastrof 

 

Jakt 

 

Flera av dessa 

 

Nej 

  Vem uttalar sig Privatperson 

 

Expert 

 

Myndighetsaktör 

 

Politiker 

 

Journalist 

 

Sjukvård 

 

Näringsliv 

 

Polis 

 

Flera parter 

 

Kan ej uttyda 

 

Känd profil 
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Nyhetskriterium Närhet 

 

Ovanlig 

 

Personlig 

 

Viktig 

 

Spännande 

  Sensation Ja 

 

Nej 

  Valens Positiv 

 

Negativ 

 

Kan ej uttyda 

  Ord Cryptosporidium 

 

Fekalierelaterat 

 

Symptomrelaterat 

 

Smitta 

 

Bakterie 

 

Magsjuk 

 

Flera av dessa 

 

Parasit 

 

Nej 

  Vinkel Lokal 

 

Hot 

 

Konflikt 

 

Kan ej uttyda 

  Tema Sjukvård 

 

Ekonomi 

 

Politik 

 

Brottsanklagelse 

 

Syndabock 

 

Varnande 

 

Spekulationer 

 

Fakta 

 

Smittspridning 

 

Tillfrisknande 

 

Kris 

 

Misstänka fall 

 

Miljö 

 

Åtgärd 

 

Rådande 

 

Risk 

 

Sport 

 

Jakt 
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  Berörd part Privatperson 

 

Myndighetsaktör 

 

Ekonomi 

 

Sport 

 

Näringslivsaktör 

 

Flera parter 

 

Kan ej uttryda 

  Jämförelse Ja 

 

Nej 

  Rubrik Sensation 

 

Informativ 

 

Rådande 

 

Varnande 

 

Kodinstruktioner  
Första variabeln är ID-nummer och den finns för att hålla isär artiklarna. LT har ID-

nummer som börjar på 1. ÖP har ID-nummer som börjar på 2 och Aftonbladet har ID-

nummer som börjar på 3. 

Variabel nr två är Månad och har variabelvärdena November, December, Januari, 

Februari och Mars. Anledningen till dessa variabelvärden förklaras utifrån den 

femmånadersperiod vi avser studera. Variabel nr tre är Tidning och har variabelvärdena 

LT, ÖP och Aftonbladet. Med variabel Tidning vill vi studera hur många artiklar som 

publicerades i respektive tidning. 

Variabel nr fyra är Genre och har variabelvärdena Första sidan, Intervju, Nyhetsartikel, 

Ledare, Ekonomi, Sport och Notis. Med Första sidan menas respektive tidnings omslag 

och anledningen till varför den är viktigt förklaras utifrån det faktum att första sidor 

marknadsför tidningens innehåll. Med variabelvärdet Intervju menas intervjuer med en 

enskild person samt personporträtt. Dessa är viktiga för att få med den personliga 

vinkeln i nyhetsrapporteringen. Det är endast när en person får utrymme i artikeln som 

den går under variabelvärdet Intervju. Nyhetsartiklar ses som ett variabelvärde på de 

artiklar som finns under tidningarnas nyhetssektion. Även de artiklar där flera personer 

får utrymme att uttala sig går under variabelvärdet Nyhetsartikel om den inte har en 

annan tydlig inriktning. Variabelvärdet Ledare är tidningens egen ståndpunkt
292

 och är 

viktig för att belysa respektive tidnings nyhetsvärdering. Variabelvärdet Ekonomi finns 

                                                 
292 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ledare 2015-03-31 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ledare
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med för att vi vill undersöka i hur stor utsträckning journalisterna väljer att beskriva 

cryptosporidiumutbrottet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Variabelvärdet Sport är alla 

de artiklar som finns under tidningens sportsektion. Anledningen till att Sport fick ett 

eget variabelvärde förklaras utifrån att Östersund anordnade världscuptävlingar i 

skidskytte 2010.
293

 Förhandstanken är att händelsen får ett rikstäckande intresse i och 

med detta. Med variabelvärdet Notis menas korta tidningstexter.
294

  

Variabel nr fem ska undersöka om specifika värdeladdade ord anges i artiklarna. 

Variabelvärdena är Risk, Hot, Kris, Katastrof, Jakt, Flera av dessa och Nej. 

Anledningen till valet av dessa variabelvärden förklaras utifrån studiens teoretiska 

ramverk. Variabelvärdet Nej är intressant då det återspeglar nyhetsrapporteringen av 

händelsen. Kodningen genomförs genom att vi räknar hur många gånger ett ord 

förekommer i en artikel. Det ord som visar sig vara dominant i antalet gånger anges 

också som det ord som representerar artikelns beskrivning av händelsen. Om det visar 

sig att två eller flera ord förekommer lika många gånger i artikeln går de under 

variabelvärdet Flera av dessa. 

Variabel nr sex är Vem får uttala sig och har variabelvärdena Privatperson, Expert, 

Myndighetsaktör, Politiker, Journalist, Sjukvårdspersonal, Näringslivsaktör, Känd 

profil, Polis, Flera av dessa och Kan ej uttyda. Med variabelvärdet Privatperson menas 

personer som intervjuas i sin privata roll. Med Expert menas en person som uttalar sig i 

egenskap av sakkunnig, men som inte faller under något av de andra variabelvärdena. 

Myndighetsaktör är personer som representerar en offentlig myndighet eller 

samhällsinstans. Exempelvis en person som arbetar för Östersunds kommun. Politiker 

är personer som representerar ett politiskt parti. Journalist är främst de personer som 

skriver ledaren. Sjukvårdspersonal är de personer som läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor eller annan vårdpersonal. Näringslivsaktör är personer som exempelvis 

äger företag. Variabelvärdet Känd profil är de personer som uttalar sig i egenskap av 

känd person, exempelvis idrottspersonligheter. Variabelvärdet Polis är viktig för att se 

om cryptosporidiumutbrottet behandlades utifrån brottsliga premisser. Variabelvärdet 

Flera av dessa används då olika aktörer får lika stort utrymme att uttala sig i en och 

samma artikel. Kan ej uttyda används när ingen får uttala sig, exempelvis när artikeln är 

baserad på ett pressmeddelande. Dessa 11 variabelvärden är viktiga för studiens 

                                                 
293http://www.ostersund.se/download/18.1ab5433712fb71a7b1c80001287/1351614147755/%C3%85resdovisnin
g2010.pdf 2015-03-31     
294http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tidningsnotis 2015-03-31 

http://www.ostersund.se/download/18.1ab5433712fb71a7b1c80001287/1351614147755/%C3%85resdovisning2010.pdf
http://www.ostersund.se/download/18.1ab5433712fb71a7b1c80001287/1351614147755/%C3%85resdovisning2010.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tidningsnotis
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frågeställning, där en av frågorna är Vilka personer fick uttala sig i artiklarna angående 

utbrottet? Vi anser dessutom att dessa generar en förståelse för bredden på 

nyhetsrapporteringen. Om en aktör är dominant i resultatet tyder det på att 

Cryptosporidiumutbrottet hade en tydlig vinkel vilket också återkopplar till 

medielogiken.
295

 

Variabel nr sju är Nyhetskriterium och denna variabel återkopplar också till studiens 

teoretiska ramverk där beskrivning utifrån Fichtelius nyhetskriterier finns angivna.
296

 

Syftet med denna variabel är att se vilket av kriterierna som var dominant i artiklarna. 

Variabelvärdena är Närhet, Ovanlig, Personlig, Viktig och Spännande. Variabelvärdet 

Närhet innefattar både lokala och kulturella perspektiv i artiklarna. Variabelvärdet 

Ovanlig förklaras utifrån kriteriet där artikeln framställer händelsen som något som 

skiljer sig från vardagliga händelser. Variabelvärdet Personlig anger de artiklar där 

privatpersoner är huvudaktörer eller där personer utanför expertvärlden får uttala sig. 

Variabelvärdet Viktig anger den del i nyhetskriterierna som berör många människor. 

Variabelvärdet Spännande anger artiklar som framställer cryptosporidiumutbrottet som 

något dramatiskt.  

Variabel nr åtta är Sensation och variabelvärdena är Ja och Nej. Anledningen till denna 

variabel är för att artiklar gärna ska inneha en viss grad av sensation för att väcka 

uppmärksamhet.
297

 Det är intressant att se om de valda artiklarna är utformade utifrån 

ett sensationsinriktat format. Variabel nr nio är Valens och anger variabelvärdena 

Positiv, Negativ och Kan ej uttyda. Variabeln anger artikelns känsloläge och är 

intressant för att se om journalisterna anspelat på känslor och i sådant fall vilka.  

Variabel nr 10 ska undersöka om specifika ord används i rapporteringen. 

Variabelvärdena är Crypto, Fekalierrelaterade, Symptomrelaterat, Smitta, Bakterie, 

Magsjuk, Parasit, Flera av dessa och Nej. Cryptosporidium är namnet på parasiten som 

orsakade utbrottet och är därmed viktig att undersöka rent statistiskt. Variabelvärdet 

Fekalierrelaterade innefattar orden: Bajs, Diarré, Avföring och Fekalier. Variabelvärdet 

Symptomrelaterat är ord som anger de symptom som de smittade drabbats av, 

exempelvis huvudvärk, feber och kräkningar. Smitta innebär själva spridningen av 

                                                 
295 Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, marknad, 4., 
[omarb.] uppl., Studentlitteratur, Stockholm, 2008, 220 f. 
296 Fichtelius, Erik, Nyhetsjournalistik: tio gyllene regler : version 2.0, 2., uppdaterade uppl., UR, Stockholm, 
2008, 25 ff. 
297 Ibid, 17 
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parasiten. Bakterie finns som variabelvärde för att undersöka om journalisterna använt 

det ordet i förhållande till cryptosporidiumutbrottet. Variabelvärdet Magsjuka syftar till 

att undersöka om tidningarna benämnt smittan som magsjuka. Variabelvärdet Parasit 

finns med för att studera om ordet användes i samband med cryptosporidiumutbrottet. 

Flera av dessa används då flera av dessa ord förekommer i lika hög utsträckning. Det 

intressanta med variabelvärdet Nej är att om ingen av ovanstående ord använts får 

artiklarna en oväntad vinkling. Här gäller samma kodningsregel som vid variabel nr 

fem.  

Variabel nr 11 är artikelns Vinkel och har variabelvärdena Lokal, Hot, Konflikt och Kan 

ej uttyda. Dessa variabelvärden förklaras också utifrån det teoretiska ramverket. 

Variabelvärdet Lokal innebär att artikeln har en lokal förankring i Östersund och är 

viktig för att se om journalisten avsett att skapa närhet till läsarna. Hot innebär att 

artikeln innehåller en hotbild med överdrifter och förenklingar. Variabelvärdet Konflikt 

är artiklar som innehåller exempelvis olika aktörer som beskrivs som syndabockar eller 

att någon anges som ett offer.
298

 Variabelvärdet Kan ej uttyda används då ingen av de 

ovanstående vinklarna är passande på artikeln.  

Variabel nr 12 är Tema och variabelvärdena är Sjukvård, Ekonomi, Politik, 

Brottsanklagelser, Polarisering, Varnande, Spekulationer, Fakta, Smittspridning, 

Tillfrisknande, Kris, Misstänka fall, Miljö, Åtgärder, Rådande, Risk, Sport och Jakt. 

Variabeln Tema syftar till att belysa vilken aspekt av cryptosporidiumutbrottet som lyfts 

fram i artikeln men som inte kan utläsas efter genre.  

Variabelvärdet Sjukvård avser de artiklar som innehåller en tydlig sjukvårdsaspekt. 

Ekonomi avser artiklar som gör utbrottet till en ekonomisk fråga. Politik är en artikel 

som framställer cryptosporidiumutbrottet som en politisk fråga. Variabelvärdet 

Brottsanklagelser är de artiklar som syftar till att belysa om ett brott har orsakat 

utbrottet. Variabelvärdet Polarisering avser de artiklar som pekar ut en viss aktör som 

skyldig till utbrottet. Varnande innebär artiklar som syftar till att i förebyggande syfte 

varna för vad utbrottet kan leda till. Spekulationer är när artiklarna innehåller gissningar 

av olika slag, exempelvis gällande smittokällan. Variabelvärdet Fakta förklaras som 

information om själva parasiten, om tidigare fall och orsak. Smittspridning avser de 

artiklar som rapporterar om spridningen av smittan. Tillfrisknande är artiklar som 

                                                 
298 Falkheimer, Jesper, Medier och kommunikation: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2001, 153 f. 
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handlar om människor som blivit friska efter smittan. Kris är de artiklar som behandlar 

utbrottet som en samhällsstörning.
299

 Variabelvärdet Misstänka fall hör till sensations-

perspektivet där artiklarna bygger på misstänksamhet gällande smittat vatten. 

Variabelvärdet Miljö är de artiklar där utbrottet görs till en miljöfråga. Med Åtgärder 

menas de artiklar som behandlar förebyggande insatser. Variabelvärdet Rådande syftar 

till de artiklar som råder invånarna till handlingar, exempelvis koka vattnet. 

Variabelvärdet Risk är de artiklar som handlar om att någonting riskerar att inträffa, 

dvs. riskfaktorer. Sport är de artiklar som har ett sportperspektiv. Variabelvärdet Jakt 

framkom under den retoriska analysen, där vi såg att flera artiklar behandlar 

cryptosporidiumutbrottet som en ”jakt på en parasit”.  

Variabel nr 13 syftar till att undersöka vem/vad som pekas ut som drabbad av 

cryptosporidiumutbrottet. Variabelvärdena är Privatperson, Myndighetsaktör, Ekonomi, 

Sport, Näringslivsaktör, Flera parter och Kan ej uttyda. Variabelvärdena Privatperson, 

Myndighetsaktör och Näringslivsaktör har här samma förklaring som de under variabel 

sex. Med variabelvärdet Ekonomi menas de artiklar där fokus ligger på en negativt 

drabbad ekonomi. Variabelvärdet Sport är de artiklar där Cryptosporidium har orsakat 

problem för sportvärlden. Med variabelvärdet Flera parter menas de artiklar som belyser 

flera parter som drabbade och variabelvärdet Kan ej uttyda används då ingen berörd part 

framgår.    

Variabel nr 14 syftar till att undersöka Jämförelser med liknande händelser. Som redan 

nämnts skedde det ett tidigare utbrott av Cryptosporidium i USA därför är det intressant 

att undersöka om rapporteringen av utbrottet i Östersund drog några liknelser. 

Variabelvärdena är Ja eller Nej. 

Variabel nr 15 är Rubrik och variabelvärdena är Sensation, Informativ, Rådande och 

Varnande. Denna variabel hänger ihop med variabel nr sju där nyhetskriterierna står i 

fokus. Det är viktigt att studera hur redaktionerna väljer att rubriksätta artiklarna. 

Rubriker som tolkas av oss som uppseendeväckande faller under variabelvärdet 

Sensation. Informativ är de rubriker som innehåller konkret information. De rubriker 

som vi tolkar som Rådande är sådana som uppmanar läsaren till någon form av 

handling. Variabelvärdet Varnande är rubriker som vi tolkar som hotfulla, dessa kan 

även inneha ett visst sensationellt perspektiv.  

                                                 
299 Falkheimer, Jesper, Heide, Mats & Larsson, Larsåke, Kriskommunikation, 1. uppl., Liber, Malmö, 2009, 13 ff. 
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Bilaga 3 

Tabeller över de 197 artiklarnas rubriker och publiceringsdatum 
I följande tabeller presenteras det totala antalet artiklar som utgör analysmaterialet. Alla 

artiklar ingår i den kvantitativa innehållsanalysen.  

Länstidningen Östersund 
20101125 Flera drabbade av ny magsjuka 

20101127 Sprids parasiten via dricksvattnet? 

20101129 I dag väntas svaret på proverna 

20101130 Smittskyddsläkaren: En av de största spridningarna 

20101130 Friskt vatten från Gällö ska rädda sjukhuset från parasit 

20101130 Nya kaffevanor på jobbet efter larmet: "Folk kokar och tar med sig 

frystorkat istället" 

20101130 Parasithot hos tandläkaren 

20101130 De letar smittan vid Minnesgärde 

20101130 Reningssystemet kan inte knäcka parasiten 

20101201 Ansvariga dras in i polisutredning om miljöbrott 

20101201 Ansträngt personalläge på sjukhuset - 175 hemma i går eftermiddag 

20101201 Utesluter avlopps- vatten: "Vi har inte sett någon påverkan" 

20101201 Utbrottet i Bergen tog flera månader att häva 

20101201 Vattnet chockbehandlas - kan snart vara drickbart 

20101201 Smittskyddsläkaren om parasiten: "Den dör ut efter ett par veckor" 

20101202 Kommunens misstag - tog vattenprov på fel ställe 

20101202 Cryptosporidiuminfektion 

20101202 Cryptosporidium 

20101203 Räkna med att koka ditt vatten i flera veckor till 

20101203 Christer for president! 

20101203 Här kan källan till smittan finnas - mitt i Odensala 

20101204 Inget trassel när Gun håller i trådarna 

20101204 Operationer ska köras med full styrka från måndag 

20101204 Felkopplad avloppsledning tros ligga bakom smittan 

20101204 Cryptosporidium 

20101206 Östersund tar experthjälp i kampen mot parasiterna  

20101206 Jourtelefon har öppnats - men få ringer 

20101207 Strålning ska bekämpa parasiterna 

20101207 40 personer har lagts in för vård 

20101207 Politikerna håller låg profil om smittan 

20101207 Sjukhuset tvingades att ställa in flera operationer i går 

20101208 Haraborna har UV-rent vatten 

20101208 Krisen över på sjukhuset 

20101208 Parasiten skrämmer bort turister 

20101208 Bättre kameror sätts in i parasitjakten 

20101208 Cryptosporidium 

20101209 Smittkällan – ett vanligt flerfamiljshus i Odenskog 

20101209 Vattnet behöver inte kokas till djur 

20101209 Många vill ha skadestånd för cryptosjuka 
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20101210 Vattenexpert: Bara väntat på att det skulle hända 

20101210 Miljöpolis: Det kommer att ta månader att utreda 

20101211 Östersundare nobbar restauranger 

20101211 Fortsatt flöde rakt ut i Storsjön - samma värden som i november 

20101211 Conny fick blödande magsår av parasiten 

20101214 Färre Östersundsbor anmäler magsjuka - nu stängs webbenkäten 

20101215 Widerström: Beslutet att larma om vattnet inte lätt 

20101215 Parasiten sprider sig - Fåker och Lockne bör koka vattnet 

20101217 Krokom köper eget UV-filter för att säkra dricksvattnet 

20101218 Nya smittkällor kan ha hittats - anmäldes till polisen 

20101218 Efter larm om mer skitvatten – försäljningen av hemmafilter ökar kraftigt 

20101218 De satsade på nytt filter: "Vi har vatten av högsta kvalitet" 

20101218 Även Bergs kommun kan vara drabbad av parasiten 

20101221 Gymvatten ska kontrolleras inför julhelgen 

20101221 Informationschefen: Läget är nattsvart... 

20101221 Cryptosporidium på hjärnan - här är några av teorierna 

20101222 Spridningen hade kunnat undvikas - struntade i krav om provtagning 

20101222 Bergs kommunala vatten rent från smitta 

20101223 Vid ett större strömavbrott har kommunen taktiken klar 

20101223 Bröt förbud - köpte flaskvatten 

20101223 Ingen extra spolning i kranen för hushållen 

20101223 Polisen fortsätter utreda och väntar på provsvar 

20101227 Forskare vill följa parasitsmittan 

20110104 Bränder toppar listan på vad som lockar flest läsare på webben 

20110105 "Privata fastighetsägare - börja ta hand om er egen skit" 

20110115 Åre kommun har drabbats av parasiten Cryptosporidium 

20110118 Magparasiten kan ge dig kroniska plågor 

20110119 Cryptosporidium kvar i vattnet - superlabb från USA kallas in 

20110120 Parasitdrabbade får svårt att få ersättning 

20110120 Studenter först att få parasitfritt dricksvatten 

20110121 Varnades för parasiten för tio år sedan 

20110121 LT rättar 

20110125 Nu blir tarmparasiterna ett forskningsprojekt 

20110126 men Östersunds avloppsnät är snart parasitfritt 

20110201 Läcka tvingar Östersund att spola nätet på nytt 

20110203 Kommunen slutar att leta efter parasiten 

20110205 Strömsunds dricksvatten håller bra kvalitet - innehåller inga parasiter 

20110208 Full avgift eller rabatt - inget besked om minskat vattenpris 

20110211 Parasiten är död - snart kan kranvattnet drickas 

20110214 Experter: Parasiter nya hotet mot dricksvattnet 

20110215 Frösö zoo kräver skadestånd  

20110215 Parasiten sabbar inte sommardoppet 

20110216 Nya råd ska hindra fler smittspridningar 

20110216 Skadeståndskravet från Frösö zoo får ingen förtur 

20110216 Statens veterinärmedicinska anstalt: Osannolikt att parasiten har orsakat 

apsjukan 

20110218 Ingen nedsatt vattenavgift 
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20110219 Slutkokat för hushållen i Östersund 

20110219 VM-start på spel för Teodor 

20110219 Forskare: Magsjukan blev aldrig någon kris 

20110222 Konferens ska stärka och profilera Jämtland som vattenlän 

20110223 Glädjebesked i går: Inga nya parasiter i Storsjön 

20110228 "Bordlägg frågan om en multiarena" 

20110302 Parasiten tar henne till Kenya 

20110303 Nu vågar mammorna bada med barnen igen när parasiten är borta 

20110303 Parasit- spridning kan ha varit ett brott 

20110304 "Kriskommunikation måste ske i fler kanaler" 

20110314 Boende kring Näkten var de sista kokarna 

20110314 Östersund håller möte om parasiten 

20110322 Kaffet - hetaste frågan i parasittelefonen 

 

Östersunds-Posten 
20101125 Östersund | ovanlig infektion  
20101127 Östersund | kommunen uppmanar: koka dricksvattnet  

20101129 Vad händer nu? 

20101129 Jakten började i vattenledningarna 

20101129 Östersund | Kan vara största utbrottet i Sverige  

20101130 När vardagen ställs på kant 

20101130 Kokning av vattnet även efter nyår 

20101130 Östersund | "läget är allvarligt, men det är ingen kris" 

20101201 Simbassängdoft på vattnet 

20101201 Anna Carin är osäker på formen - som vanligt ... 

20101201 Reningsverket är inte smittkällan 

20101202 Två huvudspår i jakten på parasiten 

20101202 5 700 sjuka enligt webbenkät 

20101202 Östersund | Kommunen tillbaka på ruta ett  

20101202 Östersund redan ett fall för studier på universitet 

20101203 Kommunen köper UV-filter 

20101203 Här är analytikerna som hittade parasiten 

20101203 Ett område med höga halter av parasiten har ringats in 

20101204 Fjärmande politiker måste visa ledarskap 

20101204 Ett grumlat varumärke 

20101204 Kommunen fortsätter att ta prover i Odensala 

20101204 Östersund | misstänkt smittkälla leds om till avloppsreningsverk 

20101206 Östersund Tidigare VA-ingenjör tror inte att kommunen gjort fel 

20101206 Östersund | smittkällan ännu inte inringad 

20101207 Parasiten är den vanligaste typen av Cryptosporidium 

20101208 Kostnaden för UV-filtret måste inte läggas på va-taxan 

20101208 Östersund | här monteras UV-filtren ned 

20101208 Parasiter kommer ut i Storsjön trots ökad rening 

20101208 Dricksvattnet har nu mer klor och lägre pH-värde 

20101208 Bättre kameror ser längre in i rören 

20101208 Inte känt att parasiten skulle kunna orsaka hudbesvär 
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20101208 Cryptosporidium och Lars-Göran 

20101209 Allmänintresset är självklart 

20101209 Vatten till djur behöver inte kokas 

20101210 En enda kan ha smittat alla andra 

20101210 parasiten I KORTHET 

20101210 Dricksvattenexpert: - Det här är en bra väckarklocka 

20101211 Vardag efter parasitutbrottet 

20101211 Östersund | Åtgärder har inte hjälpt Fortfarande lika många parasiter 

20101211 Nästa steg i jakten: Rensa ledningarna 

20101211 Östersund Fler utbrott av parasit och virus hotar i framtiden 

20101211 ... konsten att lura sig själv 

20101211 Avlopp från fyra fastigheter i Brunflo har gått ut i Storsjön 

20101211 Inga parasiter hittade i andra dagvattenledningar 

20101214 Nu stänger kommunen enkäten om magsjuka 

20101215 Östersund | fler tvingas koka sitt vatten 

20101216 Östersund Oklart vad som förorenar sjön 

20101217 Chatta med smittskyddsläkaren - ställ frågor om parasiten 

20101221 Östersund | krav på utsläppsprover i dagvattnet fördröjdes i två år 

20101221 Länsstyrelsen krävde provtagningar varje dag 

20101222 Vattnet spiller till slut över på politiken 

20101223 Parasiter i magen - och i huvudet 

20101227 Östersund | parasitsmycket populärt - Jag har fått göra en specialbeställd i 

guld 

20101228 Östersund | fem tänkbara föroreningskällor runt vattenverket i 

minnesgärde 

20101229 Östersund | omfattande arbete att få bort parasiter 

20101231 Aldrig har ett år läckt så mycket 

20110107 Östersund Snart börjar spolningen av vattensystemet 

20110108 Simning | Östersund Här ska Ägir-simmarna träna 

20110112 Östersund | arbetet kommer att pågå i flera veckor 

20110118 Edsåsdalen | Hög koncentration i Edsåsdalen Åre kommun jagar parasiter 

20110119 Östersund Parasiten finns kvar i ledningarna 

20110122 Östersund | Expert: - UV-ljus fungerar som rening 

20110124 ÖSTERSUND | Östersundsborna kan inte räkna med ersättning 

20110124 Svårt för parasitsjuka att få ersättning 

20110125 Östersund | En del av ett forskningsprojekt 

20110127 Östersund Orsaken till parasitutbrott snart kartlagt 

20110201 Inte fritt fram för kranvatten ännu - spolningen är halvvägs 

20110202 Östersund Kommunen letar inte längre efter orsaken till parasitutbrottet 

20110203 Östersund | krav på förbättrad vattenkvalitet 

20110209 Östersund Ännu inget svar om parasiten 

20110210 Östersund | Broschyrer och vykort måste tryckas om 

20110212 Utredning om hur parasiten slog mot barn 

20110214 Stockholm | ny rapport om landets ytvattentäkter 

20110219 Skidor | Vålådalen Teodors tuffa kamp för en VM-plats 

20110219 Östersund lättad kommunledning kom med beskedet många väntat på 

20110219 Fredag 26 november 2010 - parasitlarmet går 
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20110222 skidskytte | Östersund Vattenparasiten misstänks ha förstört säsongen för 

landslag 

20110226 Öppet möte om en månad 

20110226 Östersund | råd från smittskyddsläkaren 

20110309 Länet hade flest fall av vinterkräksjuka 

20110309 Östersund 

20110311 Östersund Ännu säkrare vatten med nya UV-rör 

20110319 Östersund Lär känna parasiten på informationsmöte 

20110322 Östersund Medborgare tog chansen att tycka till om vattnet 

 

 

Aftonbladet 
20101126 Varning: parasiter i kranvattnet 

20101127 Magsjuka sprids med jämtländskt vatten 

20101127 Kajsa drabbades av däggdjursparasiten 

20101127 Tusentals kan vara smittade av parasit 

20101128 Kan finnas i badvattnet - Östersunds kommun varnar 

20101129 Rent vatten kan dröja ända till jul 

20101129 Magsjuka hotar svenskarnas premiär: ”Inte så mycket att göra” 

20101129 Parasiten finns i dricksvattnet 

20101130 Miljöbrott kan ligga bakom magparasit 

20101201 De stänger munnen – och dricker flaskvatten 

20101208 Föroreningskälla funnen i Östersund 

20101214 Vattenparasiten sprider sig 

20110115 Kräkvattnet - nu även i Åre 

20110216 En apa dog av parasitvattnet 

20110222 Skit också, den har spridit sig... 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

86 

 

 

 


