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Abstract 
Titel: På agendan – En undersökning om Svininfluensans gestaltning i Dagens Nyheter 

och Expressen  

Författare: Sara Persson  

Handledare: Mathias Sylwan 

Nyckelord: Svininfluensa, media, Risk- och kriskommunikation, risksamhället, 

dagordning, kommunikation, kvantitativ innehållsanalys.  
 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur Svininfluensan framställdes i två 

tidningar år 2009, det år då den var som mest omskriven. Undersökningen utgår ifrån 

teorin om risksamhället och dagordningsteorin. 

Den frågeställning jag utgått ifrån är: Hur ser rapporteringen av Svininfluensan ut i 

Dagens nyheter och Expressen under november 2009? Undersökningen fokuserar på 

vilka som har fått komma till tals i tidningarna och vad de fått uttala sig om.  På så vis 

studerar jag vad läsarna fick veta om influensan. 
 

Jag har använt mig av kvantitativmetod i form av ett kodschema där jag gått igenom 71 

artiklar från Dagens Nyheter (DN) och Expressen. Uppsatsens syfte har inte varit att 

jämföra tidningarna, även om en viss jämförelse förekommer, utan att få en så bred bild 

av rapporteringen som möjligt.  Resultatet har analyserats utifrån teorin om 

risksamhället och dagordningsteorin.  

 

Resultatet visade att allmänheten främst fick information kring hur människor ska 

undvika att smittan, vilka grupper som har störst risk att smittas, hur processen för 

vaccineringen ser ut, argument till varför man bör eller inte bör vaccinera sig och hur 

många som avlidit.  Det framgick inte tydligt i de analyserade texterna att 

Svininfluensan var en pandemi, trots att WHO tidigt bedömde influensan som sådan. 

Tidningarna informerade inte omfattningen av de bieffekter som orsakades av vaccinet.  
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1.0 En världsomspännande pandemi 
I slutet av april 2009 läste jag första artikeln om en ny influensa som upptäckts i Mexico 

City. Stora rubriker beskrev den hotande pandemin som nya Spanska sjukan. Flera 

personer hade avlidit. Det dröjde inte länge innan Nationella Smittskyddsmyndigheten 

bedömde denna smitta som mycket farlig. Efter några veckor stod det klart: 

Svininfluensan är här för att stanna. Det här var en pandemi som skulle komma att bli 

världsomspännande. World Health Organisation (WHO) bedömde Svininfluensan till 

den näst högsta nivån på pandemin skalan.1 

 En vårdag längre fram befann jag mig i min hemort, ett litet samhälle i södra Sverige. 

Lite nervös inför processen att ta en spruta vandrade jag bort till min vårdcentrals 

tillfälliga vaccinationslokaler. Efter en stunds köande fick jag mitt vaccin. Lättad begav 

jag mig hemåt och kände mig skyddad från den rådande pandemin. Tills jag en tid 

längre fram läste nästa nyhetsartikel om hur vaccinet mot Svininfluensan. A(H1N1), 

visade föra med sig allvarliga biverkningar. Ett par år senare kunde jag läsa texter där 

man ifrågasatte mediernas rapportering om pandemin. Blev influensan förstorad och 

uppblåst i medierna? Hade jag inte behövt vaccinera mig och riskera samtliga 

biverkningar för att skydda mig mot Svininfluensan?  

  

1.1 Vad allmänheten fick veta  
Nyhetsförmedlingen är en storindustri som sysselsätter tiotusentals människor och 

omsätter ofantliga summor. Olika nyhetsföretag konkurrerar om att bli först och bäst på 

nyheter som antas ha intresse för läsare, tittare och lyssnare.  De nya 

informationsteknikerna håller på att revolutionera nyhetsarbetet, vilken innebär att var 

och en i teorin kan på egen hand söka upp sina nyheter. Det är få som gör detta utan 

behöver hjälp med att sålla och sammanställa vad som är viktigt att rapportera om.2 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Svininfluensan framställdes i några 

svenska tidningar i november 2009, då den var som mest omskriven. Undersökningen 

utgår ifrån teorin om risksamhället och dagordningsteorin. Undersökningen fokuserar 

på vilka som har fått komma till tals i tidningarna och vad de fått uttala sig om.  På så 

                                                
1 Pandemin som kom av sig – Om Svininfluensan i medier och opinion. Marina Ghersetti och Tomas A. 
2 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2011). Massmedier: press, radio och tv i den 
digitala tidsåldern. s.303 
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vis studerar jag vad läsarna fick veta om influensan. 

 
1. Hur ser rapporteringen av Svininfluensan ut i Dagens Nyheter och Expressen 

under november 2009?  

 

2.0 Material och avgränsningar 

Frågeställningen ska besvaras genom en analys av nyhetstexter hämtade ur två svenska 

tidningar: Dagens nyheter och Expressen. Dessa tidningar är två av Sverige största 

morgon -och kvällstidningar. Denna undersökning handlar inte i huvudsak om en 

jämförelse mellan dessa tidningar, även om detta utgör en del av analysen. 

Undersökningen handlar främst om att få en så god bild av rapporteringen som möjligt. 

Jag har valt att studera artiklar under november 2009, eftersom det var då 

Svininfluensan var som mest omskriven i tidningarna. Detta har jag kommit fram till 

genom att göra en sökning i Retriver från januari 2009 till december 2011.3   

 

2.1 Sökkriterier  
Genom sökningar i databasen Retriver tar jag reda på artiklar relevanta för 

undersökningen. Relevanta artiklar är texter som fyller sökkriterierna. Jag har använt 

mig av sökordet: Svininfluensa*. Genom att trunkera ordet visar Retriver artiklar med 

detta ord och olika ändelser och avdelningar av det.  Därefter väljs de artiklar med ordet 

i rubrik eller ingress ut.  Jag kommer att välja alternativet utökad sökning. På Retriver 

väljer jag att titta på artiklar tryckta i svenskt tryckt press i de två tidningarna. 

Journalistiskt material som uttrycker egna åsikter kommer inte tas med i urvalet; så som 

ledare, insändare, krönikor och liknande. Inte heller förstasidor kommer att ingå i 

materialet. Jag kodar artiklarna enligt kodschemat. Alla artiklar som fyller sökkriterier 

är inkluderade.  

 

Totalt visar Retriver 111 artiklar som fyller dessa kriterier. Av dessa artiklar togs 40 

artiklar bort eftersom en del dubbletter, krönikor, framsidor och insändare förekom. 

                                                
3 http://web.retriever-info.com.webproxy.student.hig.se:2048/services/archive/doNavigatorDrillback 
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Såhär ser fördelningen av artiklarna mellan tidningarna ut:  

Dagen nyheter 35 

Expressen 36 

 

2.2 Tidigare forskning 
Det finns en stor mängd forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap som 

behandlar Svininfluensan. Det finns bland annat en studie av forskarna Marina Ghersetti 

och Tomas Odén som heter Pandemin som kom av sig, utgiven av Göteborgs universitet 

år 2010.4 Syftet med studien är att bidra med systematisk kunskap om några stora och 

ledande svenska mediers rapportering om Svininfluensan. Studien undersöker vad 

mediekonsumenterna kunnat ta del av i nyhetsrapporteringen om influensan och hur de 

reagerat på influensan. Denna studie är betydligt mer omfattande än min undersökning. 

Pandemin som kom av sig undersöker läsarnas reaktioner på medierapporteringen, 

vilket är ett område min undersökning inte berör.  

Uppsatsen Samhällets förändrade reaktion på risk syftar till att undersöka om och 

varför samhällets syn på riskhantering förändrats under de senaste 40 åren.  Utrymmet 

som Svininfluensan fick i massmedierna 2009 jämförs utrymmet som 

Hongkonginfluensan fick när den drabbade Sverige i slutet av 1960-talet. I denna 

uppsats jämför man två pandemier med varandra.5 Uppsatsen Att kommunicera med 

allmänheten i händelsen av en pandemi undersöker erfarenheter av och planering inför 

kriskommunikation vid en pandemi. Detta görs utifrån erfarenheter och uppfattningar 

hos ansvariga aktörer inom ett landsting.6 Denna studie skriver likt en mängd andra om 

vaccinets biverkningar och hur rapporteringen sett ut kring dessa. 

 

 

3.0 Teori 
I detta kapitel beskriver jag teorierna som denna uppsats utgår från. 

Mediernas framställning av kriser har ofta större inverkan på människor, än vad 

människors egna erfarenheter har, menar den ungerska sociologen Frank Furedi. Hur 

människor uppfattar en samhällsfara är ofta inte verklighetsbaserat. Genom att undvika 

                                                
4 Ghersetti, Oden – Pandemin som kom av sig  
5 http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:428870/FULLTEXT01.pdf, hämtad 2015-04-15 
6 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:657455/FULLTEXT01.pdf, hämtad 2015-04-17  
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risker tar vi ibland dessutom större risker.7 Risker kan beskrivas som alla typer av 

händelser som kan drabba individer, samhällen och grupper på kort eller lång sikt. 8 

Teorierna valda för denna studie grundar sig i mediernas framställning av kriser 

och/eller katastrofer.  

 

3.1 Risksamhället 
Risksamhället är en teori som beskriver hur människor uppfattar risker. Författaren 

Ulrich Beck tar upp olika aspekter av den nya samhällsformen han kallar för 

risksamhället. Han menar att det moderna samhället har gått från en industriell 

modernitet, där produktionen av rikedom tidigare var ett mål, till en riskmodernitet där 

målet förändrats till att uppnå säkerhet och hantera risker.9 Konsekvenserna av 

riskmoderniteten belyser Beck ur tre olika aspekter: Samhällets ökade organisering mot 

att hantera risker, individualiseringen av sociala ojämlikheter, familj, genus och det 

minskande förtroendet för politiken och vetenskapen.10 Han menar att människan idag 

förlitar sig på experter och i det ligger riskerna.11 Om jag till exempel ska köpa en 

mobiltelefon så rådfrågar jag ofta en expert om vilken telefon jag bör välja.  

Alla dessa risker kan fångas upp av eller ignoreras av medierna. Hur risker 

uppmärksammas i medierna har sannolikt betydelse för hur människor uppfattar och 

bedömer dessa risker. Detsamma gäller ofta beskrivningar av hur man utsätter sig för 

eller undviker vissa risker. Medier underbygger och skapar en allmän medvetenhet över 

vilka risker som finns i samhället och hur man kan förhålla sig till dem.12  

 

3.2 Dagordningsteorin 
Dagordningsteorin grundar sig i att verkligheten är för mångfacetterad och obegränsad 

för att människor på egen hand ska kunna skapa en bild av den. Människan har ett 

behov av orientering och letar därför information från omgivingen om vad som sker 

omkring oss och vad som kräver någon form av agerande från oss. Människan 

kommunicerar, observerar och tar information av nyhetsmedier för att orientera sig. 

Medier bidrar till att organisera människors upplevelser och erfarenheter av 

verkligheten. Medierna visar människor vilka problem som är viktiga nog att stå på 
                                                
7 Furedi, Frank. Culture of Fear revisited 2006, s.59 
8 Ibid, s. 13 
9 Beck, Ulrich (2000). Risksamhället: på väg mot en annan modernitet. Göteborg: Daidalos. s. 38-39 
10 Ibid (sammanfattning av boken) 
11 Ibid. s.39 
12 Nord Lars, Strömbäck Jesper, Hot på agendan (2005), s. 13 
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samhällets dagordning.13 Medias dagordningsmakt handlar om medias inflytande över 

vilka frågor individer uppfattar som viktiga. Medias dagordningsfunktion handlar om att 

medierna organiserar människans bild av verkligheten. Faktumet att människor är i 

behov av medierna, gör att medierna har denna dagordningsfunktion, vilket i sin tur 

leder till att de har en dagordningsmakt. Det som hamnar på agendan förstärks eller 

försvagas beroende på allmänhetens och mediernas uppmärksamhet.14 Om människor 

saknar kunskap kring en viss fråga är sannolikheten större att man följer massmediernas 

rapportering i ämnet för information. Människor är mer mottagliga för mediernas bild 

av ämnet som de är okunniga i, jämfört med bekantare ämnen.15 Enligt 

dagordningsteorin väljer medierna vilka objekt allmänheten ska uppfatta som viktiga 

genom vad medierna väljer att ta upp. Detta benämns som teorins första nivå. Medierna 

påverkar inte bara vad som ska uppfattas som viktigt, utan också på vilket sätt objekten 

uppfattas. Genom att framhäva vissa egenskaper berättar medierna också vad och hur 

allmänheten ska tänka kring objekten. Detta benämns som teorins andra nivå.16 

De frågor som är aktuella för debatt i politiska organ och är en del av den politiska 

beslutsprocessen tillhör teorins tredje nivå.17 Denna studie fokuserar på teorins första 

och andra nivå eftersom den syftar till att undersöka hur rapporteringen såg ut av en 

pandemi i media.   

 

4.0 Metod  

I detta kapitel följer en redogörelse för den metod jag kommer använda mig av i min 

uppsats.  

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys  

Alla som tar del av innehåll från TV, radio, tidning eller internet ägnar sig åt en form av 

innehållsanalys. Beroende på texten, bildens och/eller talets egenskaper skapar man sig 

en bild av innehållet. Det som skiljer den vardagliga innehållsanalysen från den 

vetenskapliga är den teoretiska förankringen och det strukturerande, systematiska och 

analytiska förfarandet. I avsnittet nedan förklarar jag tillvägagångsättet för den 

                                                
13 McCombs 2006, s 80-81 
14 Ibid. s.12 
15 McCombs (2006), s. 94 
16 Ibid. s. 54 
17 Strömbäck, Jesper (2014). Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur s 103  
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innehållsanalys denna uppsats ska ägna sig åt: Kvantitativ innehållsanalys.18 Eftersom 

denna uppsats omfattar ett större material kommer den kvantitativa analysen till god 

användning.19 Med hjälp av innehållsanalysen kommer denna uppsats belysa hur 

artiklarna är vinklade och hur de skiljer sig åt. 

 

4.2 Tillvägagångssätt  

För att göra en kvantitativ innehållsanalys måste man definiera forskningsproblemet, 

urvalet, variabler och variabelvärden. Ett kodschema ska konstrueras för att sedan kodas 

och slutligen validera och analysera data.20 Variabler fungerar som standardiserade 

frågor man ställer till texten.21 Dessa frågor skapar ett kodschema och söker till att 

kategorisera innehållet i texten.22 För att kodschemat ska bli komplett och minimera 

tolkningsutrymmet är det viktigt att kunna täcka in ämnet fullständigt med frågor för att 

ge formuläret en tydlig struktur.23 

För att få ett sanningsenligt resultat måste variablerna till denna uppsats stämma 

överens med de teoretiska ramverk som uppsatsen grundar sig i.24 Resultatet av 

analysen beskriver hur ofta någonting förekommer i materialet eller hur stor andel av 

innehållet som karakteriseras av en viss egenskap.25 

 

4.3 Operationalisering 

I operationaliseringen översätts forskningsfrågan till variabler. Genom 

operationaliseringen blir den insamlade informationen mätbar.26 Nedan redogör jag för 

de variabler som ingår i kodschemat. Variablerna är skapade utifrån vad jag förutsätter 

är den fakta som behövs för att besvara frågeställningarna. Jag har testat kodschemat på 

ett antal artiklar för att säkerställa att schemat är välfungerande. Därefter har 

kodschemat justerats inför analys. Genom att använda mig av ett stapeldiagram 

presenterar jag en överblick om hur rapporteringen kring Svininfluensan sett ut.  

 

                                                
18 Mats Eriksson & Larsåke Larsson (Red) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap, S. 119 
19 Ibid.  
20 Ibid. s. 135 
21 Ibid. 119 
22 Ibid. s. 135 
23 Eliasson, Annika (2013). Kvantitativ metod från början. 3., uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 
29  
24 Ibid s 14-17 
25 Mats Eriksson & Larsåke Larsson (Red) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap,  S. 122 
26 Ibid. s 122 
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Med hjälp av bakgrundsvariablerna tidning, datum, rubrik och typ av artikel kan jag 

mäta och visualisera risk -och kriskommunikationen i texten. Vidare kommer 

variablerna huvudämne och uttalande aktör som är ämnade att ge information kring de 

huvudsakliga teman och aktörer som kommer till uttryck i texterna.  

 

Textens karaktär visar i vilken ton nyheten förmedlas. Artiklar som inte tillhör någon 

självklar kategori markeras som övrigt. En artikel kan ha flera karaktärer. Baserat på 

bland annat vilken aktör som dominerar kan jag tolka vilket perspektiv man sätter på 

sjukdomen. När exempelvis en forskare varnar om vissa risker i en artikel signalerar 

expertkunskap för informationen som presenteras. Därmed kan man anta att 

riskmedvetenheten hos läsarna ökar. Det skulle i så fall styrka textens karaktär som 

varnande.27  En läkare/expertis kan också uttala sig för att lugna läsarna. I så fall tillhör 

texten kategorin lugnande/hoppingivande. 

Ingen aktör måste uttala sig i texten utan det räcker att artikeln refererar till fakta från 

till exempel en hjälporganisation eller myndighet för att dessa ska bli artikelns 

huvudaktörer. Om det inte finns någon huvudsaklig aktör i texten räknas det som övrigt.  

 

För att styrka och tydliggöra bedömningen av textens karaktär kommer jag undersöka 

om orden död, risk, varning, biverkning, pandemi, kris, smitta, katastrof, kaos och/eller 

livshotande nämns i ingress, brödtext och/eller rubrik. Om dessa ord är med tolkas 

texten som varnande. Böjningar och avdelningar av orden kommer också räknas in.  

Om antal döda och smittade nämns i ingress/brödtext en är även den artikeln av 

varnande karaktär.  Ju fler antal dödsfall som redovisas i artikeln, desto mer 

riskpotential.28  

Undantag sker om orden skulle användas i annan mening, till exempel att man skriver: 

”Svininfluensan är inte en pandemi. Det finns ingen anledning att oroa sig för risk för 

dödsfall av influensan. Detta är inte en katastrof”. Denna typ av meningar räknas som 

nedtonande av risk och hamnar under kategorin positiv/hoppingivande. Artikeln hamnar 

under samma karaktär om den berättar om antal personer som blivit smittade och sedan 

tillfrisknat. Om texten uppmanar läsaren till någon form av handling, blir textens 

karaktär uppmanande. En uppmaning kan till exempel vara att läsaren bör vaccinera sig 

eller lämna landet för att undvika smittan. Artikelns karaktär räknas som dramatisk om 

                                                
27 Nord Lars, Strömbäck Jesper, Hot på agendan (2005), s. 13 
28 Beck, Ulrich (2000). Risksamhället: på väg mot en annan modernitet. Göteborg: Daidalos. s 43 
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orden död, smitta, kris och/eller livshotande nämns i rubrik. Om antal döda och/eller 

antal smittade redovisas i rubrik är artikeln av samma karaktär.  

Med hjälp av variabeln spekulationer får jag veta om det förekommer någon form av 

spekulationer i texten.  

Att undersöka vilka länder som är i fokus i tidningarnas rapportering kring influensan är 

intressant för att se hur mycket information kring spridningen av influensan som 

rapporteras. Alla länder som finns med som alternativ på kodshemat har redovisade fall 

av influensan. 

För att få reda på hur rapporteringen om vaccinet till influensan såg ut finns variabeln 

Inställning till vaccin. Om inställningen är negativ menas att texten kritiserar vaccinet 

eller sättet att vaccinera på. Om artikeln är positiv till vaccinet menas att texten 

uppmanar till vaccination eller informerar om vaccinets fördelar.  

 

4.4 Metoddiskussion  

Metoden går ut på att separata delar i innehållet studeras, därmed riskerar 

helhetsperspektivet att gå förlorat.29 Detta har kritiserats och är ett komplicerat problem 

att undvika. Tydliga urvalsdefinitioner tillsammans med ett formaliserat analysschema 

underlättar för att innehållet ska kunna tolkas så objektivt som möjligt. För att få ett 

trovärdigt resultat måste analysen genomföras med objektivitet.30 Objektiviteten är inte 

ett helt okomplicerat område. Min tolkning som analytiker av ett innehåll– bunden till 

analysschemat och kodanvisningarna – ligger långt ifrån tolkningen hos ”den vanlige 

läsaren”, som tolkar innehållet i ett vardagssammanhang. Detta sammanhang skiljer sig 

i regel från analytikerns. Ligger innehållets betydelse i sändarens intentioner eller i 

mottagarens tolkning? 31 Detta är frågor jag har i åtanke under genomförandet av 

analysen. Som uppsatsförfattare är jag begränsad på så vis att jag aldrig kan veta helt 

säkert hur ”den vanlige läsaren” egentligen tolkar innehållet. 

 

4.5 Journalisternas tankesätt 

För att få veta vad människor i Sverige fick för information om Svininfluensan av 

Expressen och Dagens nyheter måste jag försöka förstå varför journalister rapporterar 

på det sätt som de gör. Det finns vissa krav för vad som hamnar på agendan och vad 

                                                
29 Mats Eriksson & Larsåke Larsson (Red) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap, s. 121 
30Ibid. s126 
31 Ibid. 126 



 

11 
 

som inte gör det. En nyhet ska ofta vara enkel, dramatisk och innehålla viktiga 

händelser som utspelar sig i någon slags närhet. Händelsen ska ha hänt nyligen och kan 

komma att pågå under lagom lång period och har negativa inslag. Händelserna få gärna 

ha elitpersoner som källor.32 För att en nyhet ska publiceras krävs att den ska angå den 

rådande ideologin, ligga nära i tid och gärna vara kopplat till landet eller området som 

mottagarna befinner sig i.33 Det är svårt att definiera varför vissa företeelser blir stora 

nyheter eller inga nyheter alls. Logiken bakom nyhetsförmedlingen syns inte alla gånger 

logiskt och konsistent. 34 
 

5.0 Analys 
I analysen ingår totalt 71 analyserade artiklar. De fördelar sig förhållandevis jämnt med 

35-36 artiklar per tidning. Resultatet av undersökningen redovisas i diagram för 

respektive tidning och ämneskategori. Enstaka ord som förekommit i tidningarna 

kommer inte redovisas för sig, utan dessa variabler bildar resultatet för variabeln textens 

karaktär. Resultat, diskussion och analys presenteras i detta avsnitt tillsammans för att 

göra det enkelt för läsaren att koppla samman text och data. En genomgående 

diskussion om resultatet utifrån teorin om risksamhället och dagordningsteorin pågår 

under hela avsnittet och sammanställs sedan i nästa kapitel.  

 

5.1 Typ av artikel  
Under november 2009 publicerade DN och Expressen totalt 71st artiklar. 53 stycken av 

dessa texter var inrikes artiklar. Diagram 1.0 och 1.1 visar att tre texter i Expressen var 

artiklar om nöje och sex stycken om sport där nyheten ofta handlade om att någon 

offentlig person haft någon form av kontakt med influensan. DN innehöll en artikel som 

berörde sport och ingen under nöje. Spridningen mellan artikel typ är förhållandevis 

liten, både på DN och Expressen.  

 

 

                                                
32 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2014). Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det 
digitala medielandskapet. 11., helt omarb. uppl. Stockholm: Ekerlid. S 281 
33 Ibid, s. 279,282 
34 Nord Lars, Strömbäck Jesper, Hot på agendan (2005), s. 6 
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5.2 Nyhetsarbete i en föränderlig miljö 

Mediernas roll som förmedlare av hotfulla förlopp och förekomsten av hotbilder på den 

mediala dagordningen är viktiga fenomen att belysa för att kunskaperna om hot 

utveckling ska kunna öka. Det är också viktigt för att det svenska samhällets 

krishanteringsförmåga ska kunna förbättras. 35 

Forskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck skriver i sin rapport Hot på agendan om att 
                                                
35 Nord Lars, Strömbäck Jesper, Hot på agendan (2005), s. 9 

Diagram 1.0 Dominerande artikel typ i Expressen.  

Diagram 1.1 Dominerande artikel typ i DN. 
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det är orimligt att medierna skulle spegla verkligheten på ett absolut och objektivt sätt. 

Alla nyheter är konstruktioner av verkligheten. Det är orimligt att medierna utifrån 

rutinmässiga processer skulle värdera tänkbara samhällsrisker efter en standardiserad 

mall, där allvarliga hot alltid fick stor uppmärksamhet jämfört med mindre akuta hot.  

Nyhetsarbetet pågår i en föränderlig miljö där nyhetsprocessens gång kan påverkas på 

många olika sätt.36  

Diagram 1.2 och 1.3 visar om Svininfluensan var huvudämne i texterna eller inte.  

Majoriteten av artiklarna handlar om influensan. Endast nio stycken artiklar har annat 

huvudämne. Influensan var alltså oftast inte en nyhet som behandlades som ett sidospår 

för någon annan nyhet. Utifrån detta kan jag konstatera att influensan var högt upp på 

agendan under perioden. Det som hamnar på agendan förstärks eller försvagas beroende 

på allmänhetens och mediernas uppmärksamhet.37 Eftersom detta var en för 

allmänheten en ny influensa, kan man anta att människor saknade kunskap i ämnet. 

Detta kan också bidra till att influensan hamnade på agendan. Om människor saknar 

kunskap kring en viss fråga är sannolikheten större att man följer massmediernas 

rapportering i ämnet för information. Människor är mer mottagliga för mediernas bild 

av ämnet som de är okunniga i, jämfört med bekantare ämnen.38 

                                                
36 Ibid s. 9 
37 Ibid. s.12 
38 McCombs (2006), s. 94 
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5.3 Innehåll och trovärdighet 

Endast 4 artiklar i DN och 0 artiklar i Expressen beskrev influensan som en pandemi. 

Jag finner detta resultat överraskande eftersom att WHO tidigt gick ut med 

informationen att Svininfluensan räknas som en pandemi. 39 Det läggs stor fokus på 

Sverige i texterna, vilket också förvånande mig. När det handlar om en global epidemi 

förutsatte jag att flera utav de drabbade länderna skulle stå i fokus, inte lika mycket 

fokus som Sverige men än mer än vad resultatet visar. Detta beror förmodligen på att en 

                                                
39 Ghersetti, Oden – Pandemin som kom av sig, s.137 

Diagram 1.2 Mängden artiklar med Influensan som huvudämne i DN 

Diagram 1.3 Mängden artiklar med influensan som huvudämne i Expressen.  
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nyhet behöver vara kopplad till landet eller området som läsarna befinner sig i för att 

räknas som en nyhet. 40I texterna stod Sverige i fokus 58 gånger. Norge nämns 4 gånger 

i artiklarna och likaså Danmark. Vilka är några av Sveriges närmsta grannländer.  

 

 

 
 

En nyhet som är kopplad till landet gör att människor kan känna samhörighet med 

texten. För att öka trovärdigheten för rapporteringen får ofta en expert i området komma 

till tals om ämnet. Det kan handla om att en forskare slår larm om vissa risker eller 

                                                
40 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2014). Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det 
digitala medielandskapet. 11., helt omarb. uppl. Stockholm: Ekerlid. S 279,282 

Diagram 1.4 Länder som varit dominanta i rapporteringen i Expressen. 

Diagram 1,5 Länder som varit dominanta i rapporteringen av influensan i DN 
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lugnar genom att berätta om försiktighetsåtgärder för att undvika smittan.41 

Medieforskning visar belägg för ett starkt genomslag för vissa typer av källor i media. 

Det är olika samhälleliga eliter med makt eller expertkunskap som dominerar. På senare 

tid kompletteras detta också med underhållningsindustrins kända personer från 

nöjesvärlden.42 

Diagram 1.6 och 1.7 visar att DN hänvisar till en läkare/expertis i sin nyhetsförmedling 

i 15 artiklar jämfört med Expressen som endast hänvisar till dessa i sju av urvalet.  

 Forskning visar att morgontidningar har en tendens att vara formella och distanserade. 

Kvällstidningar vänder sig ofta till läsaren på ett personligt plan. Detta kan man se i 

diagrammen nedan då Expressen oftare låter någon som drabbats av influensan och/eller 

offentlig person agera huvudsaklig aktör.  

Professorerna Lennart Weidbull och Ingela Wadbring menar att en nyhet som 

publiceras i en tidning med elitpersoner som källor är gynnsamt för antalet läsare.43 

DN anser jag vara mest trovärdig i sin rapportering, eftersom tidningens fakta oftare 

kommer från en läkare eller expertis.44  

 Det enskilda mediets tyngd och trovärdighet är faktorer som har relevans för mediernas 

makt över dagordningen. Ju mer trovärdigt tidningarna uppfattas, desto större makt 

besitter de. Text kräver också mer intellektuell bearbetning från läsarens sida, vilket 

ökar chansen för att hon ska komma ihåg och bli påverkad av det hon läst. Detta tyder 

på att tidningar utövar en större dagordningsmakt, då de möjliggör en större fördjupning 

än tv.45 

 

 

                                                
41 Nord Lars, Strömbäck Jesper, Hot på agendan (2005), s. 13 
42 Ibid. s. 26 
43 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela (2014). Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det 
digitala medielandskapet. 11., helt omarb. uppl. Stockholm: Ekerlid. S 281 
44http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/documents/publikatio
ner/978-91-620-5887-6.pdf s.38 
45 Strömbeck, J (2009). Makt medier och samhälle. Stockholm: SNS Förlag s.109   

Diagram 1.6 Huvudsaklig aktör i DN Diagram 1.7 Huvudsaklig aktör Expressen 
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5.4 Främmande nyheter 

Nyheten om den asiatiska fågelinfluensan fick stort utrymme när den blev känd. När det 

efter en tid konstaterades att den kunde smittas från djur till människa rapporterades det 

i betydligt mindre utsträckning. En sjukdom som är obekant för allmänheten beskrivs 

ofta i rubriker och löpsedlar som ett större hot än de redan för allmänheten kända 

sjukdomar varav fler avlider.46 Diagram 1.8 och 1.9 visar hur ofta antalet döda angivits 

under mätperioden. Ju fler som avlidit, desto högre riskpotential.47 Antalet döda anges i 

22 av artiklarna från DN och i 10 stycken från Expressen. Totalt skrivs antalet döda i 32 

artiklar av 71. Medieforskaren Maxwell McCombs skriver: 
 

”Dagordningsteorin reder ut det grundläggande antagandet i kvantitativa 

innehållsanalyser genom att prioriteringen av ett innehåll kan mätas strikt i förhållande 

till hur ofta innehållet framträder.”48  

 

 

 

McCombs menar att det innehåll som ges stort utrymme eller förekommer ofta i mediet 

befinner sig högt upp på mediets dagordning och värderas som viktigt. Antal döda 

framstår enligt min undersökning som viktig men inte dominerande. Texter som anger 

antal döda är 28 % i Expressen och 37 % i DN. Eftersom dödstal är en mätbar risk, 

räknas DN ha högst riskbild i frågan. 49 

                                                
46 Nord Lars, Strömbäck Jesper, Hot på agendan (2005), s. 7 
47 Beck, Ulrich (2000). Risksamhället: på väg mot en annan modernitet. Göteborg: Daidalos. s 34 
48 McCombs (2006), s. 43 
49 Kriterier för effektiv riskkommunikation 
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/5800/978-91-620-5887-6. 
S.39 
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 När händelseutvecklingen är oförutsägbar och pålitlig fakta saknas, kännetecknas 

rapporteringen av spekulationer och obekräftade uppgifter. Diagram 2.0 och 2.1 visar 

antalet artiklar som innehåller spekulationer.  Texter som anses vara sådana var ganska 

vanliga i tidningarna. 43 % av artiklarna i DN och snarlika 42 % av artiklarna i 

Expressen innehöll någon form av spekulationer. Det är ganska jämt mellan tidningarna. 

När spekulationer och osäkra uppgifter förekommer ofta kan de bidra med att framställa 

händelseutvecklingen som mer hotfull än vad den egentligen är. Dock finns det en viss 

Diagram 1.8  Rapportering om antal döda i DN 

Diagram 1.9 Rapportering om antal döda i Expressen.  
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efterfrågan på kvalificerade uppskattningar och prognoser i fall där 

händelseutvecklingen är oförutsägbar.50  

  

 

 

5.5 Textens karaktär 

Mediernas makt över nyheternas gestaltning innebär möjligheter att välja vilka aspekter 

av en nyhet som ska betonas och värderas.51 Den dominerande karaktären i båda 

tidningarna är varnande. Återkommande specifika uppgifter om antalet insjuknade och 

                                                
50 Ghersetti, Oden – Pandemin som kom av sig, s.79 
51 Nord Lars, Strömbäck Jesper, Hot på agendan (2005), s. 19 

Diagram 2.0 Mängden artiklar innehållande spekulationer i Expressen. 

Diagram 2.1 Mängden artiklar innehållande spekulationer i DN. 
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avlidna i influensan bidrog till det varnande intrycket i rapporteringen.  Sammantaget 

hade 71 % i DN och 53 % i Expressen av artiklarna uppgifter av denna sort. Expressen 

har fler artiklar har dramatisk karaktär än DN.  

  

 

 

5.6 Information om vaccinet 
Alla risker som finns i samhället kan fångas upp av eller ignoreras av medierna. Det sätt 

på vilket risker uppmärksammas i medierna har sannolikt en betydelse för hur 

människor uppfattar och bedömer dessa risker. Detsamma gäller förmodligen 

Diagram 2.2 Dominerande karaktär på texten i Expressen. 

Diagram 2.3 Dominerande karaktär på texten i DN.  
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beskrivningar av hur man utsätter sig för, alternativt undviker, vissa risker. Moderna 

medier underbygger och skapar därför en allmän medvetenhet om vilka risker som finns 

i samhället och hur man kan förhålla sig till dem.52 Vaccinet som togs fram mot 

influensan har i efterhand visat på stora biverkningar av bland annat narkolepsi. Därför 

fann jag det intressant att ha med frågan om hur texternas inställning till vaccin såg ut 

under mätperioden. Trots att läkemedelsverket första rapporter om noterade 

biverkningar av vaccinet kom ut16 och 23 oktober, är detta inget som märkbart 

markeras i urvalet.53 21 stycken av texterna är positivt inställda till 

vaccinet/vaccineringen. Endast 6 stycken artiklar är negativt inställda till 

vaccinet/vaccineringen.  

 

                                                
52 Nord Lars, Strömbäck Jesper, Hot på agendan (2005), s. 13 
53 http://jmg.gu.se/digitalAssets/1317/1317264_pandemin-som-kom-av-sig.pdf (s.99 

Diagram 2.4 Textens inställning till vaccinet i DN 

Diagram 2.5 Textens inställning till vaccinet i Expressen.  
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6.0 Diskussion och resultat 

I detta kapitel diskuterar jag resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen med 

utgångspunkt i teorin om risksamhället och dagordningsteorin.  

 

Om mediernas betydelse i risksamhället säger Beck: 

 

 

”Med sin porträttering av motsatta uppfattningar om risker, med sina representationer, eller 

konstruktioner, av risker och osäkerheter, spelar medierna en avgörande roll  

för blottläggandet av risker. Mediernas offentlighet har en nyckelroll i samhället.” 54    
 

 

Medierna spelar en avgörande roll för hur bilden av risker ser ut för allmänheten. 

Riskbilden som tidningarna representerar är relativt jämna. DN har lite större riskbild 

eftersom de oftare informerar om antalet döda.  

 Eftersom att medierna utgör den viktigaste källan till samhällsinformation för nästan 

alla människor, kan nyhetsredaktionernas val av vad som ska uppmärksammas få 

betydande konsekvenser för människors riskbedömningar.55 DN är den tidning som 

förmedlar mest trovärdig information eftersom de ofta använder sig av någon form av 

expert i området. Expressen talar oftare om Influensan i samband med någon offentlig 

person. Beck menar att riskerna är beroende av expertkunskap och experternas 

slutsatser. Detta är något som blivit tydligare under de senaste decenniernas 

vetenskapliga och tekniska framsteg.56 

 

Båda tidningarna har dominerande varande karaktär i sina texter. Expressen har fler 

artiklar av dramatisk karaktär än DN. Det kan vara så att denna karaktär blev 

dominerande därför att journalisterna helt enkelt ansåg detta var information som 

allmänheten behövde bli varnande om. Massmedier spelar en central roll före, under och 

efter kriser. Man skulle kunna hävda att det är genom massmedierna som kriser skapas. 

                                                
54 Mediesamhället : centrala begrepp / Peter Berglez & Ulrika Olausson, 2009. S. 251 
55 Nord Lars, Strömbäck Jesper, Hot på agendan (2005), s. 8 
56 Mediesamhället : centrala begrepp / Peter Berglez & Ulrika Olausson, 2009. S. 247 
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Kriser skulle anses vara föreställningar om händelser snarare än händelserna i sig själva, 

det vill säga att de är sociala konstruktioner. För att en kris ska skapas krävs såväl 

aktörer som omdömen om dessas agerande. Journalister som utgår från att de bara 

speglar verkligheten eller rapporterar nyheter på ett objektivt sätt skulle antagligen inte 

acceptera att se på sig själva som konstruktörer av kriser.57 Att undersöka om 

Svininfluensan var en konstruktion och inte en riktig kris är svårt. Det jag kan 

konstatera från min undersökning är att tidningarna spelade en central roll i att definiera 

Svininfluensan som en risk och att de gjorde det på ett varnande sätt.  

 

Endast 5 stycken av artiklarna i urvalet uppmanar till någon form av handling. Dessa 

uppmaningar handlade om att uppmana allmänheten till att vidta försiktighetsåtgärder 

och att vaccinera sig för att undvika influensan.  Studien Pandemin som kom av sig 

visar i sitt resultat att medierna gav allmänheten bra information om Svininfluensan, 

men att de endast i ett fåtal fall höll ett kritiskt förhållningssätt. Varken i artiklar som 

förekom i studien eller i denna undersökning genomfördes någon form av granskning av 

WHO:s pandemideklaration.58 Utifrån detta drar jag slutsatsen att allmänheten inte fick 

någon information från medierna som var ordentligt, kritiskt granskade. Tidningarna 

informerade inte om omfattningen av de bieffekter som orsakades av vaccinet. Detta 

kan bero på att bieffekterna inte påverkat tillräckligt många människor för att det ska 

räknas som en nyhet.  

 Det framgick inte tydligt i texterna att Svininfluensan var en pandemi. Endast 4 artiklar 

av urvalet benämner influensan som en pandemi. Enligt dagordningsteorin bestämmer 

medierna vad som ska stå på agendan och på så sätt även vad som inte sa stå på 

agendan.59 Det som inte tas upp av medierna, riskerar framstå som icke-existerande för 

allmänheten.60 I detta fall uteslöt medierna information om granskande av WHO:s 

pandemideklaration och bieffekter som orsakades av vaccinet. 

 Risker har något overkligt över sig eftersom att det handlar om förväntningar om det 

som ännu inte inträffat. När vi diskuterar risker diskuterar vi, enligt Beck: 

 

     ”Något som inte är fallet men skulle kunna bli fallet om vi inte gör något åt saken”. 61 
                                                
57 Mediesamhället : centrala begrepp / Peter Berglez & Ulrika Olausson, 2009. S. 228 
58 Ghersetti, Oden – Pandemin som kom av sig 
59 McCombs, Maxwell, Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen, 
2006. s 10  
60 Ibid s152 
61 Mediesamhället : centrala begrepp / Peter Berglez & Ulrika Olausson, 2009. S. 243 



 

24 
 

 

Detta citat tycker jag stödjer vaccinationsprocessens uppmärksamhet i tidningarna. 

Genom att allmänheten vaccinerar sig undviker de en risk som skulle kunna ske om de 

inte vaccinerar sig.  

 Den tyska sociologen Niklas Luhmann menar att det är med tryckkonstens hjälp som 

riskbegreppet sprids. Det är svårt att tänka sig ett risksamhälle som saknar offentlig 

kommunikation. Mediernas funktion som riskförmedlare blir speciellt viktig för 

riskerna på grund av vår perceptuella blindhet för dessa risker. Det skulle annars ta 

mycket lång tid att sprida kännedom om riskerna.62 

Rapporteringen av Svininfluensan var dominerande av varande karaktär och man 

rapporterade främst om influensan i anknytning till Sverige. Utifrån denna 

undersökning kan jag konstatera att allmänheten främst fick information kring hur 

människor ska undvika att smittan, vilka grupper som har störst risk att smittas, hur 

processen för vaccineringen ser ut, argument till varför man bör eller inte bör vaccinera 

sig och hur många som avlidit. Det framgick inte tydligt i de analyserade texterna att 

Svininfluensan var en pandemi, trots att WHO tidigt bedömde influensan som sådan. 

Tidningarna informerade inte omfattningen av de bieffekter som orsakades av vaccinet. 

 

6.1 Brister i undersökningen 

Med facit i hand och efter en granskning av undersökningen, finner jag vissa brister i 

mitt kodschema. Undersökningen skulle täcka ett bredare område om jag hade jämfört 

två olika tidsperioder eller presenterat artiklarna vecka för vecka.  

Det hade varit intressant att skriva uppsatsen från en annan vinkel. Till exempel att söka 

förståelse för rapporteringen ett par månader efter att pandemin passerat med fokus på 

bieffekter av vaccineringen. En frågeställning till en sådan undersökning hade kunnat 

vara: Vilka risker kom med vaccineringen av influensan och hur framställdes dessa 

risker i media?  

 

7.0 Förslag till fortsatt forskning  

Denna uppsats utgår från att människor i vår tid får kännedom om hot, risker och kriser 

via medierna i första hand.63 Därför fann jag det relevant att analysera vilken 

                                                                                                                                          
 
62 Mediesamhället : centrala begrepp / Peter Berglez & Ulrika Olausson, 2009. S. 251 
63 Nord Lars, Strömbäck Jesper, Hot på agendan (2005), s. 12 



 

25 
 

information medierna väljer att uppmärksamma om en viss risk. Som en fortsättning på 

denna forskning skulle jag föreslå en undersökning av varför medierapporteringen har 

utvecklat inriktningen att rapportera på detta sätt om extraordinära händelser och inte 

bara hur de rapporterar.  

Tidningarna i denna undersökning informerade inte om omfattningen av de bieffekter 

som orsakades av vaccinet. Vad detta beror på vet jag inte. Detta skulle vara något att 

forska vidare om. 
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Rubrik ______________  

Datum _______________ 

Typ av artikel  

Inrikes  

Världen  

Utrikes 

 Ekonomi  

Sport 

 Kultur 

 Nöje  

Debatt 

 Övrigt  

Länder i fokus  

USA  

Sverige  

Norge  

Danmark  

Kanada 

Mexico 

Schweiz 
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Österrike 

Ukraina  

Tyskland  

Spanien  

Kanada 

Nya Zeeland 

Övrigt  

Uppmanar artikeln till någon form av 

handling?  

Ja 

Nej  

Är texten i artikeln informativ?  

Ja 

Nej 

Förekommer det spekulationer i 

texten?  

Ja 

Nej  

Huvudämne  

Influensan  

Annat huvudämne  

Vilken inställning har man till 

vaccinet mot influensan i texten?  

Positiv 

Negativ 

Neutral 

Tas inte upp  

Huvudsaklig aktör  

Drabbad 

Politiker 

Kändis  

Hjälporganisation 

Myndighet  

Läkare/expertis  

Forskare i området 

Övrigt  

Nämns följande ord i rubrik  

Livshotande  

Ja 

Nej  

Död  

Ja  

Nej  

Svininfluensa  

Ja  

Nej  

Kris  

Ja  

Nej  

Smitta  

ja  

Nej  

Nämns antal döda i rubrik  

Ja  
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Nej  

Nämns antal smittade i rubrik  

Ja 

Nej  

Nämns följande ord i 

ingress/brödtext?  

Varning  

Ja  

Nej  

Biverkning  

Ja  

Nej  

Pandemi  

Ja  

Nej  

Tillfriskning  

Ja  

Nej  

Katastrof  

Ja  

Nej  

Kaos  

Ja  

Nej  

Livshotande  

Ja  

Nej  

Död  

Ja  

Nej  

Risk  

Ja  

Nej  

Smitta  

Ja  

Nej  

Kris  

Ja  

Nej  

Anges antal döda i brödtext/ingress?  

Ja  

Nej  

Anges antal smittade i 

brödtext/ingress?  

Ja  

Nej  

Textens karaktär  

Positiv/hoppingivande 

Varnande  

Uppmanande  

Dramatisk  
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Annat/övrigt  

 

 


