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ABSTRACT 
The aim of this thesis has been to examine how the risk for the swine flu was represented in

the Swedish Radio news broadcast Ekot 16.45 during different phases of the pandemic in

2009. We wanted to study how the risk was described in different discourses and periods?

Were the participants in the reporting calming or warning the listeners in relations to different

aspects of the swine flu? What consequences for the community were reported in the

broadcasting?

To find the answers to our questions, we analysed 13 features about the swine flu broadcasted

in Ekot’s main news broadcast Ekot 16.45. We used critical discourse analysis inspired by

Norman Fairclough.

We identified four types of discourses in our text, a journalistic discourse, a medical

discourse, a nationalistic discourse and an authority discourse. The main discourse was the

medical one. We also discovered power relations in each discourse but also between them.

We noticed that the media transmitted the information from the authorities like a megaphone,

rather than handling it in their traditionally critical way. In addition most people interviewed

were representatives from the authorities and not ordinary people, manifesting the above

mentioned authoritative perspective/discourse and leading to an absence of descriptions on

effects at an everyday level. We also observed that the risk was talked about in various ways

depending on if the feature belonged to the warning or acute phase of the pandemic. In the

way the features were presented, it was clear that the presentations of the swine flu also had

effects on the community, the healthcare and the whole nation as if preparing for an outbreak.

Keywords: swine flu, flu, H1N1, pandemic, disease, journalism, discourse analysis, risk,

media, communication
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1. Inledning

Vi har under året observerat svininfluensan som ett fenomen som kommit att bli ett 

dominerande nyhetsämne 2009. Det hela började med ett utbrott i Mexiko som senare blev en 

världsomfattande pandemi - i Sverige med massvaccinering för miljarder kronor som följd.

Risker och faror med influensan har vi alla blivit varse om via medierna. Dagisbarn lär sig 

nya hälsningssätt, sjukhus får besöksförbud och företag skriver pandemiplaner och rustar 

inför en sjukskrivningstopp. Nyhetsrapporteringen har uppenbarligen påverkat människors 

beteende om riskerna kring sjukdomen.

Enligt riskkommunikationsforksaren Gunilla Jarlbro (2004) har medierna en nyckelposition 

när det gäller allmänhetens inställning och kunskaper kring kriser. Massmedierna är bland de 

viktigaste aktörerna för snabb, korrekt och viktig information till myndigheter, medborgare 

och andra aktörer. Mediernas bild av svininfluensan bör därför antas ha en stor inverkan kring 

hur vi ser på sjukdomen och handlandet därefter. Utifrån den utgångspunkten har vi undersökt 

hur medierna framställt denna risk som medfört stora samhällskonsekvenser och lidande.

Vårt fokus ligger på de snabba, direktsändande etermedierna som enligt Nohrstedt (2000) 

anses ha en viktigare roll som informationskanal än de tryckta medierna. Vi är dock medvetna 

om teknikens utveckling som kan ha ökat internets betydelse i sammanhanget.

Sveriges Radio och Sveriges Television har dessutom ett antal statliga åtaganden vid kriser, 

exempelvis genom att vara myndigheternas kanal ut till allmänheten när en kris uppstår 

(Räddningsverket, 2007). Enligt sändningstillståndet (Utbildnings- och kulturdepartementet, 

U2006/9514/Me) kan staten vid extra hög beredskap tilldela Sveriges Radio och Sveriges 

Television totalförsvarsuppgifter där företagen lyder direkt under regeringen.

Vidare har Sveriges Radio högst trovärdighet bland medieföretagen, enligt en undersökning 

från Göteborgs universitet (Weibull & Holmberg, 2009). Det gör att radions nyhetssändningar 

är intressanta att studera eftersom lyssnarna antagligen inte ifrågasätter inslagen på samma 

sätt som för andra medier med mindre trovärdighet.



Vår uppsats befinner sig i forskningsfältet risk- och kriskommunikation med tydligt fokus på 

massmediernas roll i kris- och riskkommunikation.

1.1. Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur risken för svininfluensan gestaltats i radio sedan 

utbrottet i april 2009, fram till november 2009. Vi tycker att detta är intressant med tanke på 

mediernas roll i en kris. Vår forskningsfråga är: Hur framställs risken för svininfluensan i 

kvart-i-fem-ekot? Denna har sedan mynnat ut i fyra frågeställningar:

- Hur beskrivs risken för svininfluensan i olika diskurser?

- Hur beskrivs risken för svininfluensan vid olika tidpunkter?

- Lugnar eller varnar aktörerna för svininfluensan?

- Vilka samhällskonsekvenser rapporteras utifrån inslagen om svininfluensan?



2. Bakgrund

2.1. Svininfluensan
Den 10 april 2009 kom det första larmet till Världshälsoorganisationen om att en 

oidentifierbar sjukdom som krävde andningshjälp haft sitt utbrott i Mexiko. Den 24 april 2009 

visade tester från ett laboratorium i Kanada att det rörde sig om ett nytt virus, den så kallade 

svininfluensan (Harding, 2009).

De symptom som beskrivs som vanliga för denna typ av influensa är feber, hosta, muskel- och 

huvudvärk, halsont, matleda, illamående och diarré (Smittskyddsinstitutet, 2009). 

Influensavirus finns i alla delar av världen och ger normalt symptom som liknar en kraftig 

förkylning (Socialstyrelsen & Karolinska institutet, 2009). De drabbar både människor och 

djur, främst fåglar, grisar och hästar. Fågelinfluensan är en närbesläktad sjukdom, orsakad av 

ett influensavirus som sprids bland fåglar men också till människor (Smittskyddsinstitutet, 

2009).

Influensavirus kan förändras och överföras från en art till en annan. Ibland byter ett virus 

skepnad totalt vilket innebär att ingen är immun. Ett sådant virus kan spridas snabbt över 

världen och kallas för pandemi, vilket innebär att den till skillnad från epidemi är 

världsomspännande. Under 1900-talet har vi haft tre stora pandemier; Spanska sjukan 1918-

20, Asiaten 1957-58, Hongkong 1968-70 (Socialstyrelsen & Karolinska institutet, 2009).

Den 11 juni 2009 deklarerade Världshälsoorganisationen att vi har en ny pandemi i världen, 

svininfluensan. Världshälsoorganisationen, WHO, har uppskattat att omkring en tredjedel av 

jordens befolkning kan smittas på kort tid - under loppet av ett par år. Svenska myndigheter 

räknar med olika scenarier som att upp till halva befolkningen smittas (Socialstyrelsen & 

Karolinska institutet, 2009).



2.1.1 Myndigheternas ansvar
Flera myndigheter med olika krisansvar figurerar i vår uppsats. Vi beskriver dem kort för att 

öka förståelsen om olika aktörers roller.

Socialstyrelsen ska granska och stödja hälso- och sjukvårdens egen krisberedskap. De arbetar 

med krisberedskap inom smittskydd, hälsoskydd, socialtjänst och hälso- och sjukvård 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009).

Landstingen har ansvar för hälso- och sjukvård regionalt. I varje län finns en 

smittskyddsläkare som svarar för samordningen av regionens epidemiberedskap 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009).

Smittskyddsinstitutet bevakar smittsamma sjukdomar hos människor och har även som uppgift 

att främja skyddet. Anmälda sjukdomsfall registreras och analyseras (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2009).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ersatte Krisbredskapsmyndigheten, 

Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar den 1 januari 2009. Den nya 

myndigheten ansvarar för frågor om samhällets säkerhet gällande skydd mot olyckor 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009).

Regeringen är ansvarig för krishantering på nationell nivå och ser till att centrala myndigheter 

samordnar sin verksamhet (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009).

2.2. Sveriges Radio
Sveriges Radio är det äldsta svenska public service-bolaget och sänder radio i mer än 40 

kanaler, webbradio inkluderad. Verksamhetens fokus ligger på de fyra stora rikskanalerna P1, 

P2, P3 och P4 som alla sänds i FM-nätet. Den sistnämnda sänder och producerar mer än 

hälften av sitt material lokalt i 26 olika områden. Bolaget ägs av Förvaltningsstiftelsen för 

Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB (Sveriges 



Radio, 2009). Finansieringen sker genom tv-avgiften som Radiotjänst samlar in (Radiotjänst, 

odaterat).

Sveriges Radios uppdrag formuleras i sändningstillståndet som staten reglerar. Där fastställs 

att programverksamheten ska vara självständig i förhållande till staten, intresseorganisationer 

och andra maktgrupper i samhället (Utbildnings- och kulturdepartementet, U2006/9514/Me). 

Ändå har företaget en hel del åtaganden med staten. Mellan Räddningsverket och Sveriges 

Radio finns reglerat att P4 är en beredskapskanal vid olika kriser. Sveriges Radio är på 

myndigheters begäran ålagd att sända ut så kallade VMA, Viktigt Meddelande till 

Allmänheten, om exempelvis en farlig brand eller kärnkraftsolycka (Räddningsverket, 2007).

2.2.1. Ekot
Sveriges Radios nyhetsredaktion kallas för Ekot och ansvarar för den dagliga 

nyhetsrapporteringen. Första sändningen av Ekot var år 1937 (Hadenius och Weibull, 2005). 

Huvudredaktionen ligger i Stockholm med riksreportrar i Malmö, Göteborg, Jönköping och 

Umeå. Dessutom finns flera korrespondenter runt om i världen som har bevakning åt bland 

annat Ekot. Även lokalt producerat material vid Sveriges Radio P4:s stationer sänds efter 

urval i Ekot (Sveriges Radio, 2009).

Sändningarna sker en gång i timmen med undantag från vardagsmorgnar i P1 där 

sändningarna är tätare. Klockan 12.30 varje dag sänds dessutom Lunchekot i P1, dagens 

längsta sändning på 20 minuter och som avslutas med en tidningskrönika. Mellan klockan 

16.45 och 17.00 sänds kvart-i-fem-ekot i samsändning med P4. Även 15.45 och 17.45 sänds 

femton minuter långa nyhetsprogram i P1 (Sveriges Radio, 2009).

Ekot klockan 16.45 är huvudsändningen med flest lyssnare, i genomsnitt 800 000 personer i 

åldrarna 9-79 år. Under hela dygnet lyssnar 3,5 miljoner människor i samma åldersgrupp på 

någon av Ekots sändningar, enligt mätningar företaget gjort. (Malte Lind, analyschef på 

Sveriges Radio, intervjuad 10 december 2009).

Ekochefen är ansvarig utgivare och har det yttersta ansvaret för vad som sänds ut

(Sveriges Radio, 2009).



Nyhetspolicy

Sveriges Radio har fastställt en policy med sex punkter som ska genomsyra Ekots 

nyhetsbevakning.

- Det som sänds ska vara sant och relevant.

- Språket ska vara vårdat, opartiskt, begripligt och korrekt.

- Rapporteringen ska präglas av noggrannhet, saklighet och objektivitet.

- Ambitionen är att vara först med nyheterna.

- Ekot ska inte följa nyhetsströmmen utan ligga före den.

- Nyhetsförmedlingen ska vara konsekvensneutral, det vill säga att Ekot inte ska ta hänsyn till 

vem som gynnas eller missgynnas av en viss nyhet (Sveriges Radio, odaterat).

2.3. Sammanfattning
Svininfluensan är en pandemi (Smittskyddsinstitutet, 2009) som utbröt i Mexiko i april 2009. 

Den är en av fyra pandemier som under 1900-talet drabbat världen (Socialstyrelsen & 

Karolinska institutet, 2009). Enligt Jarlbro (2004) har medierna en viktig uppgift när det 

gäller medborgarnas kunskaper och attityder vid en kris. Vi har valt att undersöka hur man 

talar om risken för svininfluensan i kvart-i-fem-ekot.



3. Teori och tidigare forskning

3.1. Kris- och riskkommunikation
Riskkommunikation var under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet ett 

forskningsområde som främst drevs av industrin. Företrädare därifrån trodde nämligen att 

man kunde lära sig att förstå hur folk tycker och tänker, för att sedan övertala allmänheten om 

att industrin har rätt i en viss riskfråga (Löfstedt, 2000). Inom riskkommunikation är graden 

av öppenhet, trovärdighet och kompetens centrala frågor (Warg, 2000). Medborgarna har i ett 

demokratiskt samhälle rätt till information som är öppen, korrekt, saklig och trovärdig. 

Rättigheten är fastslagen i grundlagen och är extra påtaglig vid en kris när 

informationsbehovet ökar. Kriskommunikation behandlar informationsöverföringen under en 

kris (Nordlund, 2000).

Gunilla Jarlbro (2004) har på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten skrivit en 

forskningsöversikt om medier, risker och kriser. Forskningsfältet kriskommunikation har 

under de senaste åren expanderat och nya kunskaper i området har vuxit fram. Fokus inom 

forskningen har legat på mediernas betydelse och deras arbetssätt vid kriser, eftersom de vid 

en kris är bland de viktigaste aktörerna för att nå ut med information till samhället. På 1990-

talet gav Krisberedskapsmyndigheten ett antal kommunikationsforskare i uppdrag att i olika 

rapporter beskriva forskningsläget inom kriskommunikation. En av publikationerna gjorde 

Stig Arne Nohrstedt och Roland Nordlund (1993) som fokuserade på mediernas roll vid kriser 

före 1993. Då beskrevs kriskommunikation som ett tämligen nytt forskningsområde både 

nationellt och internationellt.

Begreppet risk har definierats på olika sätt utifrån flera teoretiska perspektiv i tidigare 

forskning. Risk har i tidigare studier förklaras som en mental föreställning eller tanke om att 

ett latent, potentiellt eller mer akut hot kan komma att förverkligas och drabba människor, 

grupper och samhällen (Jarlbro, 2004). Det är denna definition av risk vi använder oss av i vår 

studie.



Enligt Jarlbro (2004) har internationell forskning om medier och risk till stor del 

koncentrerats på hur riskbedömningar skiljer sig åt mellan olika personer. Det är dock svårt 

att dra slutsatser och jämföra olika studier eftersom de använder sig av olika metodologiska 

angreppssätt.

3.1.2. Riskfaser
En kris genomgår enligt Stig Arne Nohrstedt och Roland Nordlund (1993) olika faser: 

varningsfasen, akutfasen och följdfasen.

Genom varningsfasen utvecklar sig krisen sedan successivt. Varningsfasen utgör även en 

riskprognos där oftast myndighetsföreträdare uttalar sig om att en risk kan vara på gång. Larm 

kan sändas ut till allmänheten som en signal att ett hot har realiserats och med en förväntan 

om att mottagaren ska agera för att motverka, eliminera eller begränsa hotet. Det ska tilläggas 

att det gjorts relativt lite forskning om varningsfasen eftersom katastrofer ofta är 

oförutsägbara och varning och larm utgått först i samband med katastrofens utbrott.

Genom akutfasen har medierna enligt flera forskare stor betydelse. Medierna fungerar här 

som en informationskanal för myndigheterna. Vissa hot uppmärksammas mer än andra, 

beroende på vilket medium det rör sig om, men att snabbt komma ut med information är 

viktigt i detta läge. Därför anses etermedierna som ett av de mest effektiva medierna. De når 

likaså på kort tid en stor publik vilket är viktigt i alla risk-, katastrof- och krislägen (Nordstedt 

och Nordlund, 1993).

I den tredje fasen, följdfasen, har läget stabiliserats. Myndigheterna och medierna har fått en 

överblick av de effekter och konsekvenser som katastrofen haft. I detta skede är det på sin 

plats att ifrågasätta hantering av krisen samt ett tillfälle för medierna och myndigheterna att 

dra lärdomar som kan komma till nytta inför framtiden (Nordstedt och Nordlund, 1993).

Denna forskning är viktig för oss då vi kan dra paralleller mellan forskningen och de olika 

faser som rapporteringen om svininfluensan befunnit/befinner sig i. Likaså att radion, i vårt 

fall kvart-i-fem-ekot, är ett viktigt medium vid kriskommunikation.



3.1.3. Aktörer i kriser
Roland Nordlund (2000) beskriver en triangelmodell som handlar om symbiosen mellan 

myndigheter, medborgare och medierna. Den förklarar hur informationen/kommunikationen i 

samhället fungerar under såväl normala situationer som under krisartade förhållanden.

Figur A. Vår skiss utifrån Nordlunds (2000) beskrivna triangelmodell

Modellen består av en liksidig triangel där samhällskommunikationens tre huvudaktörer har 

var sitt hörn. Nordlund (2000) kallar dem för sändare (myndigheter), förmedlare (press, radio 

och teve) och mottagare (medborgare). För att demokratin ska fungera, krävs att triangeln 

förblir liksidig oavsett yttre omständigheter och att de olika aktörerna kommunicerar med 

varandra på ett öppet, trovärdigt och förtroendefullt sätt. Det innebär alltså att mottagaren 

måste kunna se skillnaden i rollfördelningen mellan sändaren och förmedlaren, något som är 

mindre vanligt i exempelvis totalitära, icke-demokratiska samhällen (Nordlund, 2000).

I vår studie är modellen ett intressant redskap för att förstå symbiosen mellan de aktörer som 

agerar i samhället när det gäller riskerna för svininfluensan, i enlighet med vår frågeställning. 

Triangelmodellen har enligt Nordlund (2000) varit utgångspunkt i en lång rad 

forskningsprojekt, främst sådana initierade av den nu nedlagda myndigheten Styrelsen för 

psykologiskt försvar.



Mediernas roll

I Nordlunds beskrivning av olika krisaktörer liknas medierna närmast vid statens megafon. 

Det kan ställas i motsats till mediernas uppgift enligt den sociala ansvarsteorin, en normativ 

teori grundad på samhälleliga förpliktelser. Med pressfrihet följer skyldigheter och 

nyhetsmedierna ska därför vara sanningsenliga, noggranna, rättrådiga och objektiva. De ska 

ha kodex av etnisk och yrkesmässig dignitet (McQuail, 2005).

En del i den sociala ansvarsteorin handlar om att medierna ska bevaka minoriteter och 

obekväma ämnen, istället för att endast ta upp ämnen som är gångbara rent kommersiellt. 

Mediernas uppgift är att granska makthavarna (McQuail, 2005).

I flera statliga pressutredningar har mediernas roll i samhället beskrivits på regeringens 

begäran (Hadenius & Weibull, 2005). I den senaste pressutredningen från 1994, som är en 

utveckling av den från 1972, poängterades mediernas tre huvuduppgifter i det demokratiska 

samhället (Statens offentliga utredningar, SOU 1995:37).

1. Informera

2. Granska

3. Vara forum för debatt

Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria 

åsiktsbildningen, nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan 

information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor, 

uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att låta olika 

åsikter komma till tals.

Statens offentliga utredningar, SOU 1995:37, s. 156

Ovanstående utdrag ur den senaste pressutredningen motsäger delvis Nordlunds 

triangelmodell. Medierna ska istället vara förtrogna myndigheterna som bör ingå i den 

ovannämnda gruppen "de inflytelserika i samhället". Triangelmodellen, med medierna som en 

tydlig förmedlarroll av myndighetsinformation, skiljer sig från idealen som beskrivs både i 



den sociala ansvarsteorin och pressutredningarna. En förklaring skulle kunna vara att 

mediernas roll som förmedlare är mer tydlig i risk- och krissituationer.

3.1.4. Problem vid myndigheters kriskommunikation
Harry Otway och Brian Wynne (1989) har tagit fram sju paradoxer som aktualiseras i 

samband med att myndigheter och organisationer ska hantera risker, katastrofer och kriser. 

Två av dessa, som beskrivs nedan, kan kopplas till myndigheternas kommunikation i 

medierna och därmed hjälpa oss att problematisera vår undersökning.

 

Lugna/varna-paradoxen

Myndigheterna har två skilda åtaganden som vid kriskommunikation ofta kolliderar med 

varandra och blir till en paradox väl synlig i medierna. Den ena uppgiften är att varna om en 

risk så att medborgarna blir mer försiktiga. Den andra uppgiften handlar om att medborgarna 

måste lugnas så att det inte uppstår panik i samhället. För vår forskning om svininfluensa är 

paradoxen intressant, eftersom den skulle kunna bli synlig när en myndighet både vill påtala 

vikten av vaccination, men samtidigt hindra onödig oro.

 

Tillförlitlighet-/rättfärdighets-paradoxen

Paradoxen handlar om vikten av ärlighet i olika resonemang som förs om till exempel 

svininfluensan.

En myndighet kan leverera för tillfället korrekt information, men om den samtidigt inte 

berättar om osäkerheten i påståendena kan det leda till stora kommunikationsproblem, skriver 

Otway och Wynne (1989). Följden kan bli ett tillförlitlighetsproblem där medborgarna inte tar 

senare påståenden på allvar. Ett exempel skulle kunna vara en myndighet som hela tiden 

förmedlar för stunden korrekt information om riskläget med till exempel svininfluensan. Men 

om prognoserna ständigt svajar och myndigheten inte talat om att de är osäkra, kan 

allmänhetens missnöje öka (Otway & Wynne, 1989).

3.1.5. Olika riskagenter
Statsvetaren Karin Bäckstrand har framför allt specialiserat sig på miljöpolitik, men hennes 

kopplingar till riskkommunikation ur ett ekonomiskt perspektiv är intressant för vår studie 

och kan hjälpa oss att gå djupare in på hur olika aktörer i inslagen beskriver risker.



Bäckstrand (2001) konstaterar att det finns olika agenter som konstruerar olika riskdiskurser. 

Hon skiljer på knowledge producers, knowledge brokers, knowledge translators och 

knowledge sellers som alla har olika roller med olika riskbedömningar. Enligt Bäckstrand 

(2001) är det intressant att studera vilka olika risk/krisdiskurser som ofta existerar 

tillsammans och vilket utrymme dessa får i medierna. Genom dessa diskurser bildar nämligen 

allmänheten i förlängningen sina uppfattningar.

Knowledge producers utgörs främst av forskare som rör sig inom traditionella 

vetenskapsområden, långt ifrån den nationella och internationella politiska arenan. De verkar 

oftast i statliga organ eller vid oberoende forskningsinstitut vid universitet.

Knowledge brokers skulle kunna översättas med en slags lobbyister som omvandlar och 

översätter vetenskaplig kunskap i auktoritativa berättelser i linje med en politisk diskurs. 

Lobbyisterna lägger enligt Bäckstrand (2001) ofta grunden för politiska förhandlingar.

Knowledge translators har som uppgift att översätta existerande diskurser till annan slags 

kunskap. Bäckstrand (2001) ger exempel på ett miljöfenomen som traditionella 

vetenskapsmän har upptäckt som knowledge translators skulle kunna översätta till 

ekonomiska beräkningar i form av konsekvenser för samhällsekonomin. Då kan makthavare 

lättare förstå problematiken.

Knowledge sellers populariserar och förenklar kunskap så att den även kan förstås av icke-

vetenskapspersoner.

3.1.6. Fågelinfluensan
Flera fallstudier har gjorts på fågelinfluensan som vi har haft användning av till vår studie, 

med tanke på de båda sjukdomarnas likhet.

 

Nerlich och Halliday (2007) har undersökt kulturella mönster i samband med rapportering om 

fågelinfluensan i brittiska tidningar och vetenskapliga tidskrifter. De kartlade vilka metaforer 

och risksignaler som användes för att skapa och locka fram förväntningar om fågelinfluensan. 



De undersökte också om det fanns någon skillnad mellan experters och journalisters ordval i 

de olika texterna.

Två dominerande diskurser beskrevs i undersökningen, en vetenskaplig och en statlig diskurs. 

Den vetenskapliga diskursen dominerades av rädsla för något ovisst med tidiga varningar och 

där journalisten ofta upprepade forskarens egna bruk av adjektiv som ”oundviklig” och 

olycksbådande. Nerlich och Halliday (2007) fann att texterna ofta genomsyrades av diverse 

katastrofmetaforer som bidrog till en ”rädslans retorik”. Fågelinfluensan liknades exempelvis 

vid en storm, brand, vulkan eller översvämning. Den vetenskapliga diskursen kännetecknas 

också av referenser till andra sjukdomar, exempelvis Spanska sjukan och 

Hongkonginfluensan. I den andra diskursen, den statliga, domineras tanken att skuldbelägga 

någon. En möjlig förklaring anses vara att skuldbeläggning är en lösning på ett annars svårt 

problem. I en artikel i The Daily Mail beskylldes exempelvis den thailändska exportindustrin 

av fjäderfä som en möjlig orsak till utbrottet av influensan.

3.1.7. Sammanfattning
Vi har beskrivit teorier inom forskningsfältet kris- och riskkommunikation finns. De handlar 

om hur information tar sig uttryck under kritiska förhållanden i samhället. Inom 

forskningsfältet har ett flertal studier gjorts på fågelinfluensan.

3.2. Medieteorier
I detta kapitel beskriver vi tre medieteorier som kan hjälpa oss att förklara vårt resultat.

3.2.1. Dagordningsteorin
Svininfluensan har omtalats i nyhetsmedier sedan beskedet om de första upptäckterna i 

Mexiko. För att förstå hur influensan blivit angelägen för allmänheten använder vi oss av 

dagordningsteorin. Amerikanen Walter Lippmann lyfter fram idén om dagordningsteorin, 

även om han inte använde just den benämningen, i sin bok Public Opinion från 1922 

(McCombs, 2006). Människan skapar en trovärdig bild av verkligheten, inte bara genom 

omgivningarna utan också genom det han/hon ser och hör i den pseudobild nyhetsmedierna 

skapar. Det kan röra sådant som ligger utom en individs räckhåll, som förmedlas på ett 



kortfattat sätt i nyhetstexter och som fångar hans/hennes uppmärksamhet och formar 

människors åsikter (Lippmann, 1922/2007).

Denna teori har utvecklats och prövats vid flera tillfällen. Än har vetenskapliga studier visat 

att masskommunikation knappast inverkat på människors åsikter. Maxwell McCombs (2006) 

introducerade begreppet lagen om minimala effekter som han förklarade i boken Effects of 

Masscommunication på 60-talet. Men synen på mediernas effekter förändrades med tiden i 

undersökandet av mediernas effekter.

Mediernas dagordning fastställer med andra ord allmänhetens dagordning. I 

motsats till lagen om minimala effekter innebär detta att masskommunikation 

har en stark orsakseffekt på allmänheten – att prioriteringen av en fråga överförs 

från mediernas dagordning till allmänhetens dagordning.

McCombs, 2006, s. 27

Enligt McCombs (2006) påverkar inte medierna allmänhetens åsikter men däremot vad de har 

åsikter om och det finns alltså ett tydligt samband mellan mediernas dagordning och 

allmänhetens.

I dagens samhälle är det troligt att det som ligger på politikers och allmänhetens dagordning 

också överförs till mediernas. Politiker och lobbyister gör sin röst hörd och även andra sociala 

medier som bloggar kan komma att bidra till mediernas dagordning.

Nyhetschefer och redaktörer väljer dagligen ut vad de gör till nyheter och signalerar på olika 

sätt till publiken vad som är viktigt. Genom att placera det viktiga på förstasidan i en tidning, 

genom den tid som ägnas åt ett nyhetsprogram eller genom att ständigt upprepa en nyhet i ett 

medium, så förmedlas nyhetsredaktionernas prioriteringar. Det kan alltså förefalla så att 

nyhetsmedierna fastställer medborgarnas dagordning och påverkar hur viktig en fråga blir för 

allmänheten, eftersom nyhetsmedierna måste välja ut och belysa de nyheter som för tillfället 

anses viktigast (McCombs, 2006). Till detta kan paralleller dras till hur en risk uppfattas 

beroende på hur mycket den omtalas. Enligt Jarlbro (2004) har man utifrån tidigare studier om 

kvällstidningar och riskuppfattning kommit fram till att personer bedömer risker eller faror 

som större beroende på hur mycket eller lite de omtalas. Händelser det talas mer frekvent om 



gör att människor tror att de förekommer oftare, vilket innebär att personen bedömer risken 

som större till skillnad från en händelse det talas mer sällan om.

3.2.2. Gate-keeping
Den grundläggande tanken om gatekeeping handlar om urval (Shoemaker, 1996). Om det 

bara finns plats för ett visst antal inslag i en nyhetssändning måste val göras om vilka inslag 

som skall produceras och sändas och vilka som inte ska det. "A bucket can hold only so many 

walnuts-which are put in the bucket and which are put in the ground" (Shoemaker, 1996, s. 

80). Den person som först myntade begreppet gatekeeping var Kurt Lewin. Han beskrev 

exemplet om hur en befolknings matvanor kan förändras genom vad en person inhandlar för 

mat till sin familj och på så sätt påverkar vad familjen äter.

David Manning White var Kurt Lewins forskningsassistent på Iowas Universitet i USA och 

den person som applicerade begreppet gatekeeping på journalistik (Shoemaker, 1996).

White said he thought that the complex series of 'gates' a newspaper story went 

through from the actual crtiterion event to the finished story in a perceived 

source accuracy is also the factor in selection decisions.

Shoemaker, 1996, s. 84

White menade att en nyhet passerar flera olika grindar eller olika beslut innan den slutligen 

hamnar i en nyhetskanal (Shoemaker, 1996, McQuail, 2005). I ett vidare perspektiv innebär 

gatekeeping makten att låta eller inte låta någon komma till tals i samhället, vilket ofta är 

upphov till konflikt (McQuail, 2005).

Kurt Lewins begrepp gatekeepers som symboliserar en gallring av material som äger rum i 

massmedierna är en gallring som även sker av material gällande svininfluensan.  

3.2.3. Diskurs
Norman Fairclough, erkänd lingvist och diskursanalytiker förklarar diskurs på följande sätt: 

”A discourse is the language used in representing a given social practice from a particular 

point of view. Discourses appertain broadly to knowledge and knowledge construction" 



(Fairclough, 1995, s. 56). Social praktik är en form av aktivitet, exempelvis att tala och skriva, 

som utförs på olika sätt beroende på diskurs och kunskap (Fairclough, 1995).

Diskurs innefattar både form- och innehållsmässiga aspekter. En mediedebatt om ett specifikt 

ämne skulle kunna vara en diskurs, men begreppet kan också innefatta en religiös, medicinsk 

eller juridiskt diskurs (Kroon, 2000).

Inom ett fält kan bland annat ett visst fackspråk florera. Det kan likaså inom samma område 

råda specifika regler och konventioner som styr det som kan och bör sägas i just det 

sammanhanget och även vad som är legitimt att göra respektive inte göra för de olika 

aktörerna. I en analys letar man efter dessa mönster och synliggör dem i sitt sammanhang 

(Kroon, 2000).

När språk betecknas som diskurs betonas att språkliga praktiker är sociala handlingar och att 

språkanvändningen strukturerar verkligheten utifrån en särskild position i samhället, till 

exempel en institutionell position som mediernas eller en social position som den etniska 

gruppens (Berglez & Olausson, 2008, s. 133).

Sociala praktiker som att tala och skriva görs alltså utifrån olika synsätt (Bergström & Boréus, 

2005) och vi undersöker ur vilka synsätt man pratar om risken för svininfluensan i kvart-i-

fem-ekot.

Kritisk diskursanalys

Syftet med kritisk diskursanalys är att se diskurser i en text (talad eller skriven) för att se om 

det finns obalans mellan diskurserna vilket bidrar till en maktobalans i samhället. Påtalas 

denna obalans kan det bidra till förändringar i samhället. Det finns nära kopplingar mellan 

utövandet av makt och användandet av text (Fairclough, 1995). Enligt Peter Berglez och 

Ulrika Olausson (2008) kan det vara så att två diskurser möts eller konfronteras och att den 

ena diskursen kan komma att dominera över den andra. Genom språket manifesteras 

maktförhållanden mellan människor och i analysen av text blir det tydligt att individer kan ha 

en underordnad och marginaliserad position i institutionella och samhälliga samtal.



Kritisk diskursanalys är också en analysmetod där medietexten, som radioinslag, analyseras ur 

ett ideologiteoretiskt perspektiv. Representerar texten en särskild ideologi som ger uttryck för 

en viss värdering eller maktförhållanden? (Berglez & Olausson, 2008) ”Centralt för CDA är 

diskurs som ideologi – hur betydelser framträder som normaliserande och självklara och hur 

detta gynnar ett särintresse” (Berglez & Olausson, 2008, s. 133).

När man analyserar en text är textens ideologi eller ideologier inte uppenbara, alltså vilka 

underliggande föreställningar om samhället den ger uttryck för eller vad för slags 

maktintressen, värderingar och normer den förmedlar. Gynnar texten en viss diskurs? Idag har 

begreppet ideologi vidgats och kan syfta till ett gemensamt sätt att tänka (Berglez & 

Olausson, 2008).

Kritisk diskursanalys är ett brett vetenskapligt fält där flera olika teorier och metoder ingår. 

Några gemensamma begrepp som är centrala för kritisk diskursanalys sammanfattas nedan 

utifrån Berglez och Olausson (2008).

Analysmodell 

När vi gjort vår kritiska diskursanalys utgår vi från Faircloughs modell som fungerar som ett 

analytiskt ramverk för att analysera relationen mellan tre dimensioner av en händelse 

(Fairclough, 1995, Berglez & Olausson, 2008). I vår analys kommer vi att fokusera på att 

studera texten samt den sociokulturella praktiken.

Text innebär det skrivna ordet eller det talade/bildsatta som i radio och teve. Analys av texten 

är en typ av lingvistisk analys där textens mening och form undersöks (Fairclough, 1995).

   



     
    Figur B. Vår skiss utifrån Faircloughs (1995) beskrivna tre-dimensionsmodell

Diskursiv praktik är olika processer av textproduktion och textkonsumtion, till exempel 

rutiner och procedurer på redaktionen. Även hur rutinerna för mediekonsumtion går ihop med 

övriga rutiner i ett hem samt den omvandling som texter går igenom vid produktion och 

konsumtion (Fairclough, 1995).

Sociokulturell praktik är ett övergripande begrepp som syftar på det som en text är präglad av 

och det som den samtidigt förmedlar, vilket kan vara ekonomiska och sociala relationer, 

politiska ideologier, kulturella värden och ideal (Berglez & Olausson, 2008). Det som 

kommuniceras är en del av det sociala och kulturella som händer (Fairclough, 1995). 

I nivån text ansåg vi att våra radioinslag hör hemma eftersom text bland annat innebär det 

talade eller skriva ordet. Ekoredaktionen placerade vi i nivån diskursiv praktik då det är på 

redaktionen procedurer sker som senare skapar det färdiga inslaget. Den sociokulturella 

praktiken innefattar myndigheter och experter som präglar texten genom exempelvis deras 

ideologier. 

3.2.4. Sammanfattning
En av medieteorierna är dagordningsteorin vilken innefattar att det som är på mediernas 

dagordning också är det som hamnar på medborgarnas (McCombs, 2006). Ytterligare en teori 



som knyter an till dagordningsteorin är teorin om gatekeeping, att nyheter passerar olika 

grindar (Shoemaker, 1996).

Enligt Fairclough (1995) kan nyheterna, även kallad text (talad eller skriven) analyseras 

genom kritisk diskursanalys för att på så sätt identifiera diskurser som analyseras ur ett 

maktperspektiv. Fairclough har lanserat en modell för kritisk diskursanalys som består av tre 

nivåer som är i ständig relation med varandra. Vi valde att fokusera på två nivåer, nämligen 

texten och den sociokulturella praktiken. 

3.3. Begrepp
Flera olika begrepp används inom riskkommunikation och radiomediet. Vi definierar dem 

nedan.

Risk

Fara, hot eller oönskade framtida händelser är några av de ord som förklarar begreppet. Risk 

går hand i hand med sannolikheten att det som hotar blir verklighet. Man bör också nämna 

kris och katastrof när man talar om risker eftersom dessa begrepp i sin tur är konsekvenserna 

utav en risk om den förverkligas. Eftersom orden betyder olika saker bör de inte användas 

synonymt (Jarlbro, 2004).

Kris

Begreppet kan förklaras dels på ett individuellt och dels på ett kollektivt plan. I vår studie 

kommer ordet att innebära en form av kris som drabbar hela det svenska samhället (Jarlbro, 

2004).

Katastrof

Om risken är det rådande hotet så innebär katastrof förverkligande av risken. Katastrofen är 

oförutsägbar, går inte att kontrollera, innebär stora mänskliga lidanden, är ett stort materiellt 

hot och kan komma att ge stora materiella skador. Kännetecken för katastrofer är ofta olyckor 

eller olika typer av naturkatastrofer (Jarlbro, 2004). Vi använder inte begreppet, men det är 

viktigt att förklara innebörden för att förstå riskbegreppet.



Aktörer

Är de som ingår i ett fenomen, exempelvis en kris där medier och medborgare är aktörer 

(Jarlbro, 2004). Vi ser radiorösterna som olika aktörer.

Radiotermer

Ett inslag är ett förproducerat ljudavsnitt i en sändning som består av olika ljudklipp från 

reportern och intervjupersoner. Vanligtvis presenteras fakta av reportern i något som vi i vår 

uppsats benämner ”prata”. Den del där intervjupersonen talar kallar vi för ”säg”, i enlighet 

med yrkesspråket i vår utbildning.

Ett telegram brukar kallas för radions motsvarighet till tidningens notis. Det är en kortare 

form av nyhet som endast nyhetspresentatören läser och som inte består av något 

förproducerat inslag.

En påannons, förkortad påa, är en text som nyhetspresentatören läser innan inslaget startar. 

Den ska som regel svara på grundfrågorna vad, var, när och hur och därmed sammanfatta det 

viktigaste innan reportern eller den första intervjupersonen hörs i etern.

En avannons, förkortad ava, är den text som nyhetspresentatören läser efter inslaget. Den 

innehåller vanligtvis namn och titel på personen som hördes sist i inslaget. Även reporterns 

namn nämns.

En löpsedel, förkortad löp är en inledning som ofta används vid längre nyhetssändningar, 

exempelvis kvart-i-fem-ekot. Det är ofta rubriker eller en kort sammanfattning av varje inslag 

som sändningen innehåller. Vi kommer inte att fokusera på löp i vår studie, men definierar 

ändå begreppet eftersom det är en del i vår avgränsning (Eriksson-Sjöberg & Lindfelt, 2006).



4. Undersökningens genomförande

I detta kapitel går vi igenom vårt material och metod.

4.1. Material
Vi begränsar oss till Ekots 15 minuter långa huvudsändning klockan 16.45 som samsänds i 

två av radions fyra rikskanaler, SR P1 och SR P4. Kvart-i-fem-ekot är den enda sändning som 

enkelt finns att tillgå genom ett öppet webbarkiv som sträcker sig tillbaka till 1996. Vidare är 

sändningen klockan 16.45 den mest lyssnade och behåller sin form oavsett veckodag, till 

skillnad från exempelvis morgonsändningarna som är kortare på helgen (Sveriges Radio, 

2009). För att avgränsa oss ytterligare har vi valt bort telegram och löpsedel. Däremot ingår 

på- och avannonseringen av inslaget i vår analys för att få med kontexten.

4.1.1. Urval
För att med exakthet få veta vilka inslag som sänds och vad som rapporteras i kvart-i-fem-

ekot måste man göra sökningar i körscheman som är det manus Ekots nyhetspresentatör 

använder i direktsändning. Dessa har tidigare arkiverats externt både i Statens ljud- och 

bildarkiv och i Mediearkivet, men ingår sedan ett par år tillbaka inte längre i dessa databaser 

(Katarina Höj, chef för avdelningen Nyhetswebben på Ekot, intervjuad 2009-11-27).

Enligt Höj (2009) publiceras i princip alla inslag som text på Ekots hemsida, www.sr.se/ekot , 

med undantag om det är en pågående presskonferens eller liknande. Oftast är texterna en 

avskrift av sändningen som sedan anpassas till skrivet format. Det bästa sättet att kartlägga 

Ekots alla inslag om svininfluensan bör således vara att söka med lämpliga sökord ur arkivet 

över publicerade webbartiklar. De inslag som finns med i kvart-i-fem-ekot publiceras enligt 

Höj (2009) som webbartiklar i regel mellan klockan 13.00 och 18.00 de aktuella dagarna. 

Utifrån publiceringstiden bör vi alltså kunna ta reda på om träffarna har en möjlighet att vara 

med i kvart-i-fem-ekot. Vissa texter kan mycket väl istället finnas i en annan Ekosändning 

under eftermiddagen, så med hjälp av kvart-i-fem-ekots ljudarkiv har vi sedan dubbelkollat 

vad som sändes ut klockan 16.45.

http://www.sr.se/ekot


För att få fram vårt material använde vi sökorden ”svininfluensa”, ”influensa”, 

”svininfluensan” och ”influensan”. Vi sökte även på den medicinska termen ”H1N1”. 

Sökningen i Ekots webbarkiv gav oss 304 träffar under perioden 2009-04-01 – 2009-11-30. 

För att identifiera vilka som kan ha varit med i kvart-i-fem-ekot har vi rensat sökträffarna från 

sådana som inte är publicerade mellan 11.00 och 20.00. Vi har alltså utökat Katarina Höjs 

tidsram med ytterligare två timmar före och efter, så att risken för att inslag utesluts blir 

mindre. Efter rensningen återstod 197 träffar (se Bilaga A). Eftersom detta är alldeles för 

många inslag att analysera kvalitativt, gjorde vi ett nytt urval.

Utifrån varje rubrik i de 197 träffarna diskuterade vi gemensamt om inslaget kan vara 

intressant att analysera utifrån vårt syfte, frågeställning samt vårt teoretiska och 

metodologiska ramverk. Eftersom vår frågeställning berör hur risken för svininfluensan 

framställts valde vi bort inslag som vid en översiktlig genomläsning inte såg ut att behandla 

en risk. Exempelvis valde vi med det resonemanget inte att analysera inslagen ”50 miljoner 

doser vaccin till u-länder”, ”Tamiflu-försäljningen ökade kraftigt i april” och ”EU-toppar 

mötte jönköpingsbor”, eftersom dessa inte behandlar risken i samma utsträckning som t.ex. 

”WHO oroas över H1H1:s spridningstakt” gör.

Eftersom en risk anses ha olika stadier (se 3.2. Riskstadier) valde vi i vår urvalsprocess att 

göra en spridning över tid av materialet. Vi försökte alltså medvetet välja inslag från olika 

månader för att således se om vi kunde identifiera faser i enlighet med vårt teoretiska 

ramverk. Önskvärt vore förstås att täcka hela perioden och alla inslag, men vi anser att det är 

bättre att gå på djupet med färre inslag än att ytligt analysera många. Vi valde därför också att 

göra nedslag där rubriken gav en antydan om en förändring eller en vändning i rapporteringen 

av risken för svininfluensan. Det var således alltså intressant att analysera inslaget där 

svininfluensan nämns för första gången, första fallet i Sverige, när massvaccinering föreslås 

och när stora utbrott på skolor inträffar.

Eftersom vår uppsats utgår från ett maktperspektiv med en metodologisk grund i Faircloughs 

(1995) modell, hade vi också i åtanke att välja inslag där rubriken antydde eller innehöll 

maktförhållanden eller konflikt. Exempel på detta är ”Försvarar massvaccinering mot 

influensa” som antyder att minst två personer/aktörer har olika uppfattningar om 

vaccinationens vara eller icke vara.



Genom urvalsprocessen har vi tagit fram 13 inslag för analys (se Bilaga A).

4.2. Metod
Vår uppsats befinner sig i forskningsfältet riskkommunikation med fokus på medier. För att 

besvara forskningsfrågan i enlighet med syftet har vi valt ett kvalitativt tillvägagångssätt. Att 

gå djupt in på ett antal inslag kan på ett bättre sätt besvara hur risken för svininfluensan 

framställs.

Enligt Jarlbro (2004) förklaras risk i mediestudier oftast som en föreställning eller tanke om 

att ett latent, potentiellt eller mer akut hot kan komma att förverkligas och drabba människor, 

grupper och samhällen. Att ytligt räkna ord i kvart-i-fem-ekots sändningar skulle därför om 

möjligt vara mindre lämplig för att besvara vår frågeställning, eftersom vi exempelvis inte 

hittar några manifest.

Som metodologiska grund för vår uppsats har vi valt Faircloghs kritiska diskursanalys.

4.2.1. Analysfrågor
I vår undersökning har vi med inspiration från kritisk diskursanalys och Faircloughs modell 

genomfört vår analys genom att svara på 12 frågor som vi ställt de 13 inslagen från vårt urval 

(se Bilaga B).

Genom att analysera de svar vi fått har vi försökt att se om texten/inslaget representerar olika 

perspektiv. Vi har samtidigt eftersträvat att urskilja maktförhållanden genom att undersöka 

om texten innehåller konflikter och partiskhet.

Vi läste först inslagen två gånger för att få en överskådlig bild av hur risken för svininfluensan 

framställs i inslagen. I ett senare skede analyserade vi svaren på våra analysfrågor ytterligare 

för att på så sätt gå ännu djupare i inslagen. Vi försökte också urskilja vad som inte framkom i 

inslagen. Under vår analys har vi försökt att vara kreativa för att se sammanhang och för att se 

hur olika faktorer påverkar varandra. Detta för att se nya perspektiv och för att analysera så 

mycket som möjligt från ett material som inte bara är informationsbärande utan också 



värderande.

För att öka trovärdigheten har vi uppsatsförfattare gjort analysen gemensamt. Det har gjort att 

vi direkt har kunnat diskutera och bolla de resultat vi fått.

4.3. Metodkritik
Det vore önskvärt att analysera betydligt fler inslag för att bättre kunna besvara vår 

forskningsfråga om hur risken för svininfluensan framställts i kvart-i-fem-ekot. Vi har gjort 

ett urval utifrån en period på över sju månader och det är möjligt att en del intressanta 

aspekter inte kommer fram i ljuset. Likaså är det viktigt att reflektera över vårt subjektiva 

urval som vi gjort utifrån vårt syfte.

Vi vill inte göra anspråk på att dra generella slutsatser för medier eller kvart-i-fem-ekot i 

allmänhet, men med tanke på vårt syfte och frågeställning anser vi att vi uppfyller kraven på 

giltighet och tillförlitlighet.

För att försäkra oss om att vår studie är giltig och tillförlitlig har vi beskrivit 

forskningsprocessen noggrant. Tolkningar har gjorts utifrån de teorier och begrepp som 

tidigare presenteras. Begreppen har presenterats och använts genomgående på samma sätt, för 

att uppsatsen inte ska ”svaja”. Vi illustrerar med exempel ur radioinslagen för att visa hur vi 

gör våra tolkningar. På så sätt ger vi dessutom läsaren möjlighet att dra egna slutsatser.

4.4. Sammanfattning
Vi har gjort att syftesurval och valt att kvalitativt analysera 13 inslag ur SR Ekots sändning 

klockan 16.45. Dessa är spridda över perioden 2009-04-01 – 2009-11-30.



5. Resultat

Vi har valt att dela upp resultatkapitlet utifrån våra olika frågeställningar. Det inleds med en 

analys av hur risken för svininfluensan beskrivs vid olika tidpunkter. Därefter går vi igenom 

hur aktörerna lugnar och varnar för svininfluensan, för att sedan komma in på olika diskurser 

vi identifierat. Avslutningsvis undersöker vi vilka samhällskonsekvenser det rapporteras om i 

kvart-i-fem-ekot.

Vi varvar empiriskt material under de olika temana och tolkar dem med hjälp av teori. I flera 

fall förekommer samma citat flera gånger, eftersom vi anser att de på ett så tydligt sätt 

exemplifierar olika teman.

5.1. Faser
En av våra frågeställningar handlar om hur risken för svininfluensan beskrivs vid olika 

tidpunkter. Vi använder oss av Nohrstedt & Nordlunds (1993) teori om riskfaser. Faserna ser 

vi linjärt, det vill säga att den ena fasen tar vid där den andra slutar. Vi har sett att akutfasen 

tar vid i slutet av augusti 2009 när varningsfasen når sitt slut och risken förverkligas.

5.1.1. Varningsfasen
Genom de inslag vi har analyserat kan vi se att risken för svininfluensan beskrivs olika 

beroende på vilken riskfas inslaget befinner sig i. Av de 13 analyserade inslagen har vi 

kommit fram till att sex tillhör varningsfasen. I denna fas går det i regel att urskilja ett mer 

tveksamt förhållande till risken för ett utbrott av svininfluensan vilket kan tänkas bero på att 

riskbilden ännu inte är helt klar, även om man ser allvarligt på influensan. Följande exempel 

från kvart-i-fem-ekot den 13 augusti 2009, handlar om en konflikt där den planerade 

massvaccinationen ifrågasätts. Sören Andersson, docent på Smittskyddsinstitutet talar i 

metaforer som vi tolkar som att han anser snabba åtgärder som nödvändiga. Reportern återger 

sedan vad landstingspolitikern sagt om att åtgärderna, det vill säga vaccinationen, tvärt om är 

onödig.

 



Sören Andersson, Smittskyddsinstitutet: Problemet med en sån här epidemi – 

eller pandemi då – är att man måste ligga steget före hela tiden. För skulle det 

bli allvarligt då får man ju inte agera för sent. Då har tåget gått, så att säga. Man 

måste vara förberedd på att en situation kan bli allvarligare än önskat.

Reporter:     Sverige har beställt 18 miljoner doser vaccin och det är enligt 

landstingspolitikern och läkaren Lasse Pettersson i Östergötland helt onödigt

[…]

Och idag kan ingen säga vad som kommer hända med svininfluensan. Den kan 

mutera och komma tillbaka i en andra dödlig våg som spanska sjukan gjorde 

efter första världskriget. Men enligt docent Sören Andersson på 

Smittskyddsinstitutet kan det mycket väl bli så att man med facit i hand kan 

konstatera att det blev inte så allvarligt.

Ekot, 13 augusti 2009

 

I exemplet ser vi att riskbilden ännu inte är klar. ”För skulle det bli allvarligt då får man ju 

inte agera för sent. Då har tåget gått.” tydliggör att myndigheterna ser allvarligt på situationen 

och inslaget kan delvis ses som en varningssignal till allmänheten.

5.1.2. Akutfasen
Om ett eventuellt hot utvecklas än mer går utvecklingen in i nästa fas, akutfasen. Vi har 

identifierat att sju av de analyserade inslagen tillhör denna fas. Det är nu som medierna spelar 

en extra viktig roll som informationsbärande kanal för myndigheterna. Från vad vi kan utläsa 

ur vårt empiriska material så fortsätter man att tala om risken för svininfluensan men på ett 

annorlunda sätt. Fokus ligger inte längre på risken för ett eventuellt utbrott av influensan utan 

på de risker som svininfluensan nu medför när den blivit en verklighet. Man talar om de 

komplikationer som individer riskerar att få och spekulerar kring när nästa utbrott riskerar att 

komma och hur stor eller liten den risken är. Läget är mycket mer uppjagat än under 

varningsfasen vilket är naturligt då risken förverkligats och man tar hotet på allvar. I ett av 

inslagen i kvart-i-fem-ekot den 4 september 2009 tar man upp ett influensautbrott på ett 

gymnasium i Värnamo som misstänks vara svininfluensan. Reportern hänvisar till bland andra 

Annika Linde på Smittskyddsinstitutet.



Reporter: Ja, det misstänkta utbrottet av så kallad svininfluensa som drabbat 

Finnvedens gymnasium i Värnamo är bara början. Redan nästa vecka följer 

förmodligen fler utbrott på skolor runt om i landet, enligt Smittskyddsinstitutet.

[…]

Och den närmsta tiden kan vi räkna med fler liknande fall.

Ekot, 4 september 2009

Exemplet visar alltså på en tydlig skillnad jämfört med rapporteringen i varningsfasen. Här 

har utbrottet av svininfluensan blivit en verklighet och rapporteringen kretsar kring åtgärder.

5.1.3. Tillförlitlighet- och rättfärdighetsparadoxen i faserna
När vi tittat på vilken riskfas de olika inslagen tillhör har vi också analyserat osäkerheten i 

myndigheternas uttalanden. Tillförlitlighets- och rättfärdighetsparadoxen som Otway och 

Wynne (1989) beskriver handlar om att myndigheter kan förmedla korrekt information, men 

om de samtidigt inte berättar om sin osäkerhet i det som uttrycks, kan det innebära problem i 

kommunikationen mellan myndigheterna och allmänheten. I både varningsfasen och 

akutfasen uttrycker myndigheterna osäkerhet i vad de själva, men även vad andra säger om 

risken för svininfluensan.

 

För att exemplifiera detta lyfter vi fram ett inslag från varningsfasen som sändes i kvart-i-fem-

ekot den 25 april 2009. Inslaget handlar om de första misstänka fallen av svininfluensan i 

Mexiko. I inslaget får vi reda på att WHO just haft ett krismöte och befarar att svininfluensan 

kan leda till en världsomfattande epidemi. Jan Albert, överläkare på Smittskyddsinstitutet 

berättar om svininfluensan och vad han vet om sjukdomens riskbild, delvis i jämförelse med 

fågelinfluensan.

 

Jan Albert, överläkare vid Smittskyddsinstitutet: Den är mindre allvarlig på så 

sett att den förefaller – men bilden är nu inte helt klar – den förefaller som 

att den inte är riktigt lika aggressiv. Risken att avlida förefaller vara betydligt 

lägre. Det är mer som en vanlig influensa så vitt vi kan se. Det vill säga har 

man andra sjukdomar så kan det vara farligt, men för de flesta så bör de 

[sjukdomen] kunna läka ut.



Ekot, 25 april, 2009

 

Att Jan Albert använder ord som ”förefaller”, ”så vitt vi kan se” och ”bör” innebär att han inte 

är riktigt säker på riskbilden eller tar något för givet. Genom användandet av dessa 

försiktighetsord garderar sig Jan Albert för att inte senare bli kritiserad för att ha påstått något 

som i efterhand visade sig vara osant.

 

Ett exempel från den 31 augusti i akutfasen handlar om en 40-årig man som misstänks ha 

avlidit på grund av svininfluensan. Akademiska sjukhuset i Uppsala väntar på provsvar för att 

kunna avgöra om dödsorsaken var influensan:

 

Ulf Hansson, överläkare: Det är ju så här att detta behöver inte alls vara den 

nya influensan utan det kan vara något helt annat men vi har tagit prover på det 

för att utesluta det.

Ekot, 31 augusti 2009

 

Ord som ”behöver” och det ”kan vara” tolkar vi som ord som Ulf Hansson använder för att 

beskriva sin osäkerhet. Vi är dock medvetna om att Ulf Hansson av naturliga skäl är osäker 

eftersom han inte tagit del utav provresultaten.

I varje inslag i varnings- och akutfasen har vi identifierat uttryck som anknyter till 

myndigheternas osäkerhet om risken för svininfluensan: ”Enligt vad vi känner till” (Ekot, 27 

april 2009), ”Kanske inte riktigt”, ”säkert kan” eller ”eventuellt” (Ekot, 31 augusti 2009). Här 

skulle det alltså inte uppstå ett tillförlitlighetsproblem mellan myndigheterna och 

medborgarna som Otway och Wynne (1989) beskriver. Myndigheterna uttrycker sig inte vara 

helt säkra på situationen. Enligt teorin innebär det att medborgarna kan lita på vad 

myndigheterna säger om svininfluensan även om prognoserna varierar eftersom de uttrycker 

sin osäkerhet.

5.2. Lugna och varna
Myndigheterna både lugnar och varnar för riskerna med svininfluensan. Otway och Wynne 

(1989) redogör för en lugna- och varnaparadox som ett av sju problem som kan uppstå när 

myndigheter och organisationer ska hantera risker, katastrofer och kriser. De beskriver 



paradoxen som två ytterligheter som anses viktiga att förmedla. Dels vill myndigheterna 

hindra panik i samhället genom att lugna medborgarna, men samtidigt måste de varna så att 

alla får en insikt om att det är viktigt att vidta förebyggande åtgärder, exempelvis 

influensavaccinering.

I flera inslag uttrycker sig lugna- och varnaparadoxen genom att olika aktörer tar sig an olika 

roller. I det allra första inslaget som kvart-i-fem-ekot sände om svininfluensan syns 

ytterligheterna genom att svininfluensan först beskrivs som ett hot från Mexiko, det land där 

svininfluensan först upptäcktes. Världshälsoorganisationen vidtar krisåtgärder och kallar till 

extramöten. Reportern beskriver att viruset är nytt och att människor inte kan vara immuna 

mot det och att det dessutom i dagsläget inte finns något vaccin som skyddar. En rädsla byggs 

upp där Världshälsoorganisationen intar rollen som en varnande aktör som berättar att hotet är 

allvar. Andra sidan av paradoxen tar sitt uttryck när inslaget avslutas med att en expert, Jan 

Albert, överläkare på Smittskyddsinstitutet, tvärtom lugnar lyssnarna med att svininfluensan 

är mild.

Programledare:     Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är utbrottet 

allvarligt.

[…]

Reporter: Världshälsoorganisationen, WHO, har haft krismöte idag och befarar 

att svininfluensaviruset kan leda till en världsomfattande epidemi eftersom 

den smittar från människa till människa.

[...]

Jan Albert:     Den är mindre allvarlig på så sätt att den förefaller, men bilden är 

nu inte helt klar, men det förefaller som att den inte är riktigt lika aggressiv. 

Risken att avlida förefaller vara betydligt lägre. Det är mer som vanlig 

influensa så vitt vi kan se.

Ekot, 25 april 2009

Lyssnaren får alltså reda på att virusutbrottet både är allvarligt och liknar en vanlig influensa. 

Vidare är det intressant att notera Jan Alberts frekventa användning av osäkerhetsord. Han 

anger flera gånger hur osäkert läget är, exempelvis genom att använda ordet ”förefaller” hela 

tre gånger på två meningar. ”Så vitt vi kan se” och ”bilden är nu inte helt klar” visar också 

tydligt hur osäker Jan Albert är i sina påståenden.



I vårt empiriska material återkommer ofta samma intervjuperson, eftersom han eller hon anses 

besitta en viss kunskap eller har en speciell roll inom en myndighet eller organisation. En av 

de mest intervjuade är statsepideomolog Annika Linde som förekommer i närmare vart tredje 

analyserat inslag. Även hälsominister Maria Larsson och Socialstyrelsens Anders Tegnell 

förekommer flera gånger över tid. Ett intressant mönster vi kartlagt är att myndigheter ofta 

sänder såväl lugna- som varnasignaler, men där de olika rollerna är utspridda på olika 

personer. Exempelvis kan vi urskilja att statsepidemolog Annika Linde och överläkare Jan 

Albert, varnar respektive lugnar, trots att de båda företräder samma myndighet, 

Smittskyddsinstitutet.

Reporter:     Annika Linde på Smittskyddsinstitutet är inte förvånad över att 

Sverige tycks ha fått sitt första utbrott på en skola. Och den närmsta tiden kan 

vi räkna med fler liknande fall säger hon [varna]:

Annika Linde, statsepideomolog:     - I skolan så samlas många barn som inte haft 

den här influensan tidigare och umgås tätt emot varandra och sitter i 

gemensamma klassrum. Och vi vet erfarenhetsmässigt att det alltid sker 

en ordentlig smittspridning av influensa på skolor.

Ekot, 4 september 2009

Jan Albert, överläkare: - Vi har övervakningssystem kallas sentinell-

övervakningsystem där vi försöker få ett grepp om hur spridd smittan är ute i 

samhället och inte bara dom som är allvarligt sjuka, utan dom som har nån slags 

snuva överhuvudtaget. Och dom systemen visar just nu att vi inte har någon 

dramatisk smittspridning i Sverige [lugna].

[...]

Reporter:     Många svenskar är ju på väg ut på semester, kanske utomlands. Bör 

man vidta några särskilda åtgärder om man tänker åka utomlands?

Jan Albert, överläkare:

- Jag tycker inte det.[...]

Ekot, 17 juli 2009

Det visar sig alltså att Annika Linde på Smittskyddsinstitutet vid ena tillfället varnar om att 

medborgarna kan räkna med fler utbrott på skolor, medan Jan Albert på Smittskyddsinstitutet 



lugnar medborgarna genom att säga att man inte behöver vidta några åtgärder. Han anser 

också att smittspridningen inte är dramatisk.

En faktor som är värd att nämnda i exemplen ovan är tidsskillnaden mellan de båda inslagen. 

En förklaring till varför myndigheten varnar i ett och lugnar i ett annat, skulle kunna vara att 

smittspridningen och därmed riskbedömningarna har förändrats.

5.3. Diskurser
Vi har identifierat en medicinsk diskurs, myndighetsdiskurs, journalistikdiskurs och nationell 

diskurs, samt kampen mellan dessa.

5.3.1. Medicinsk diskurs
Den medicinska diskursen är den som vanligast förekommer i vårt empiriska material. Utifrån 

den beskrivs risken för svininfluensan med en medicinsk grund förankrad i vetenskap eller i 

läkarprofessionen. Diskursen kretsar kring att bekämpa och förklara sjukdomar och att 

medicinskt få kontroll över situationen.

Den 16 juli 2009 rapporterar kvart-i-fem-ekot om det första allvarliga fallet av svininfluensan 

i Sverige. Det är en 22-årig man som vårdas i respirator på ett sjukhus i Norrköping. Hans 

tillstånd bedöms som allvarligt. I inslaget dominerar den medicinska diskursen.

Christer Lidegren, chefsläkare på Vrinnevisjukhuset, Norrköping: Han 

får antibiotika mot lunginflammationen. Han har också fått tamiflu, alltså 

ett antivirusmedel. Det är faktiskt enligt mitt vetande i nuläget det första fallet 

som har rapporterats i Sverige med allvarlig komplikation till den nya 

influensan.

Reporter: Hade han andra sjukdomar, eller besvär som har gjort att 

influensasjukdomen har blivit så besvärlig?

Christer Lidegren, chefsläkare på Vrinnevisjukhuset, Norrköping: Nej, han är en 

tidigare frisk man och har alltså inget - som vi säger – predisponerande 

tillstånd – ingen annan sjukdom som gör att hans motståndskraft är nedsatt.



Ekot, 16 juli 2009

Här syns hur språket påminner om läkarutövning. Risken för svininfluensan beskrivs närmast 

i form av komplikationer och diagnoser. Tydligt märks det i exemplet ovan när chefsläkaren 

Christer Lidegren säger att 22-åringen inte har ett predisponerande tillstånd, för att därefter 

förklara termen med ett annat, mindre komplicerat, läkarspråk. Innan han använder termen 

säger han dessutom ”som vi säger”, vilket ytterligare visar på att det är läkarens språk. 

Christer Lidegren besitter en maktposition med sin kunskap om sjukdomen och det aktuella 

fallet. Vidare säger han tidigare i inslaget ovan att fallet är det allvarligaste hittills och bygger 

påståendet på ”enligt mitt vetande”. Läkartermerna och referensen till Lidegrens egna vetande 

kan därför anses som en maktutövning. Det finns nära kopplingar mellan utövandet av makt 

och användandet av språket (Fairclough, 1995).

En intressant iakttagelse som bland annat ovanstående exempel belyser, är hur reportern ofta 

övertar den intervjuades diskurs, i många fall den medicinska. Reportern frågar chefsläkaren 

om 22-åringen hade några besvär eller andra sjukdomar, vilket blir en naturlig fråga med 

tanke på läkarens tidigare svar. I ett liknande inslag som handlar om det första dödsfallet blir 

reporterns övertagande av medicinsk diskurs mer tydlig.

Reporter: Eftersom den avlidne mannen inte har vårdats på sjukhus är 

uppgifterna om vad som hänt honom knapphändiga. Det man vet är att han var 

närmare fyrtio år gammal och att hans symptom kan ha varit influensaliknande 

och där ingår både förkylning och feber. Därför vill man nu få ett säkert svar 

genom provtagning. Svaret väntas nu under eftermiddagen, kvällen eller 

imorgon bitti. Då kommer först beskedet om mannen lidit av någon influensa A 

- som det kallas. Sen dröjer det ytterligare en dag innan ett definitivt provsvar 

om den så kallade svininfluensan H1N1 kommer. Det är alltså en fullständigt 

öppen fråga vad mannen från uppsalatrakten lidit utav.

Ekot, 31 augusti 2009

Reportern beskriver bland annat sjukdomen som en bokstavs- och sifferkombination, H1N1, 

och att sjukhuset väntar på besked om den är av typ A. Flitig är också användning av 

sjukdomsord som symptom, lidit och provtagning. Paralleller kan dras till Nerlich och 



Hallidays (2007) studie om fågelinfluensan där de kom fram till att journalisten ofta 

upprepade forskarens egna ordbruk.

I vårt material skapas diskursen främst av läkare i chefsposition och professorer. Bäckstrand 

(2001) konstaterar att olika riskagenter konstruerar olika riskdiskurser. En typ av agenter, 

knowledge producers, utgörs av bland annat forskare. Med tanke på svenska läkares 

professionsstatus anser vi att även läkare kan räknas dit, eftersom vi noterar att de ofta 

använder ett liknande språk och argumentation. För att ytterligare problematisera Bäckstrands 

(2001) teori om riskagenter, skulle vi vilja säga att läkare och forskare skapar en gemensam 

riskdiskurs och gör en liknande typ av riskbedömning. Vi ser detta i exempelvis en intervju 

med Jan Albert, professor vid Smittskyddsinstitutet.

Jan Albert, professor vid Smittskyddsinstitutet: Vi har övervakningssystem 

kallat sentinell-övervakningsystem där vi försöker få ett grepp om hur spridd 

smittan är ute i samhället och inte bara dom som är allvarligt sjuka, utan dom 

som har nån slags snuva överhuvudtaget. […] Det är väl möjligtvis om man 

tillhör dom här medicinska riskerna då och har nån underliggande sjukdom 

eller är skör och svag på annat sätt som man kanske ska fundera på om man ska 

åka till just New York eller England.

Ekot, 17 juli 2009

Jämförelseperspektiv

I den medicinska diskursen framställs också risker för svininfluensan ur ett 

jämförelseperspektiv där andra sjukdomar får stå som referens. Vanligast är att paralleller dras 

till något annat influensavirus, exempelvis fågelinfluensan eller Asiaten.

Reporter: Anledningen till att Sverige idag står hyfsat rustat inför svininfluensan 

är den stora uppmärksamhet som SARS och fågelinfluensa-infektionerna fick 

för några år sedan, menar Smittskyddsinstitutet.

Ekot, 13 augusti 2009

Att använda kunskapen om graden av svininfluensans allvarlighet jämfört med andra 

sjukdomar, skulle också kunna ses som en slags maktutövning, här från journalistens sida som 

refererar till myndigheten. Många andra personer/aktörer saknar den bedömningsmöjligheten.



I vårt empiriska material finns även exempel där referensen kommer från expertens egna 

erfarenheter.

Reporter: Och hon drar paralleller till sin egen skolgång då Asiaten härjade i 

Sverige.

Annika Linde, statsepideomolog, Smittskyddsinstitutet: När det var som värst var 

vi i min klass 7 av 33 närvarande - då hade vi väl idag stängt skolan. Då är det ju 

inte meningsfullt att bedriva undervisning.

Ekot, 4 september 2009

Värt att nämna är att statsepideomologen Annika Linde i ovanstående exempel refererar till 

sin personliga erfarenhet och intar inte en tydlig expertroll. Uttalandet skulle lika gärna kunna 

göras av andra som minns denna tid. Likaså är det inte helt självklart vad som dominerar 

diskursivt. Emellertid hjälper kontexten oss att se att risken trots allt beskrivs utifrån en 

medicinsk diskurs. Annika Lindes säg ovan används mer som ett exempel på att hon inte 

anser att det är meningsfullt att hålla skolan öppen om många är sjuka.

5.3.2. Myndighetsdiskurs
Myndigheter räknas enligt Nordlund (2000) som en av tre delar i en triangelmodell över 

aktörer i kriser. I modellen intar de rollen som sändare av information som medierna sedan 

förmedlar.

I den svenska modellen utgörs myndigheter (Nationalencyklopedin, 2009) av de organ som 

utövar lagar och regler som beslutats av riksdag och regering. Olika myndigheter är tilldelade 

sina särskilda uppgifter, vilka identifieras på flera ställen i vårt empiriska material. I en 

sändning från den 15 juli 2009 berättar Socialstyrelsen att man ändrar taktik för att maximera 

nyttan av de resurser som är tilldelade svininfluensan.

Programledare: Planeringen inför den väntade epidemin av svininfluensan 

pågår. Idag deklarerade Socialstyrelsen att man gett upp försöken att stoppa 

spridningen av viruset och istället inriktar sig på att ta hand om effekterna.

Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen: Inom 

sjukvårdsområdet så handlar det ju väldigt mycket om att ha kapacitet att ta 



hand om dom personer som smittats. Och det vi nu har lärt oss från andra länder 

- att dom riskerar att bli väldigt sjuka - så att man kan ta emot dom och ge dom 

den vård som behöver på ett bra sätt. Det är väl liksom huvudåtgärden. För 

resten av samhället handlar det nu om att liksom gå in i en ordentlig fas av 

att förbereda sig på arbetskraftsbortfall och hur man ska sköta det här med 

dom viktiga aspekterna på samhället så bra som möjligt.

Ekot, 15 juli 2009

I inslaget används ord och begrepp som kan få oss lyssnare att tänka på administration och 

planering av resurserna för sjukvården och att upprätthålla ett fungerande samhälle. Risken 

för konsekvenser av svininfluensan beskrivs utifrån övergripande samhällsmål och strategier 

med ord som ”kapacitet”, ”effekter” och ”åtgärder”. Socialstyrelsens representant visar tydligt 

att han företräder en myndighet med övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Det 

perspektiv som framträder är att uppnå myndighetens fastställda mål och krav.

De olika myndigheternas försvar av sina ansvarsområden har i flera fall lett till 

konfliktsituationer. Ett exempel är när massvaccinationen började diskuteras i och med vem 

som skulle stå för notan. Regeringen meddelade i augusti att de skjutit till extrapengar i 

landstingskassan, något som bemöttes av blandade reaktioner ute i landet. En ledande 

politiker som företrädde Landstinget i Uppsala län ansåg att staten borde ha betalat hela 

summan.

Maria Larsson (C), folkhälsominister: Vi vill verkligen signalera till 

landstingen att eftersom det är en extraordinär situation för dom, så vill vi inte 

ändå att förberedelsearbetet ska avstanna på nått sätt, utan det ska gå med högsta 

hastighet. Och det gör att regeringen har beslutat att skjuta till en miljard 

kronor.

[...]

Reporter: Statens bidrag på en miljard täcker bara knappt hälften av den 

kostnaden. Trots det är många landstingsråd som Sveriges Radio talat med 

idag nöjda och lättade. Men Esmail Kamill, folkpartistisk landstingsråd i 

Uppsala län – han tycker att det behövs mer pengar.

Esmail Kamill (FP), landstingsråd i Uppsala län: Jag tycker egentligen att 

hela kostnaden borde ligga på staten. Det är ju massvaccinering – det här är 



ju smittskyddslagen som gäller. Det är Socialstyrelsen som bestämt att det ska 

vara på det sättet. Då vore det ju faktiskt klokt att staten stod för hela 

kostnaden.

Ekot, 25 augusti 2009

Konflikten ovan är i grunden politisk med tanke på att intervjupersonerna är ombud för två 

politiska partier. Emellertid tyder kontexten på att Esmail Kamills missnöjdhet snarare bottnar 

i att han värnade om sin egen myndighets ekonomi. Därmed tolkar vi det som att 

myndighetsdiskursen tar över i inslaget.

Användandet av statistik är också något som karaktäriserar myndighetsdiskursen. Ofta 

redogör reportern eller intervjupersonen för antalet fall av svininfluensa jämfört med tidigare 

perioder. De talar då om en ökning eller minskning.

Reporter: Den här veckan är det en fördubbling av antalet bekräftade fall, 

jämfört med föregående vecka som i sin tur var nära på en fördubbling 

jämfört med veckan dessförinnan. Den här veckan har 647 nya fall konstaterats, 

men Smittskyddsinstitutet beräknar att omkring 300 000 svenskar - alltså 

motsvarande ungefär tre procent av befolkningen har haft influensan så här 

långt. […] 51 personer har behövt sjukhusvård under veckan, varav 3 med 

respirator och 1 med konstgjord lunga [...] 2 personer har avlidit under veckan 

under pågående svininfluensa och i 1 av fallen anses samband med influensan 

klarlagt.

Ekot, 5 november 2009

När det gäller statistikuppgifter är medierna ur ett maktperspektiv beroende av myndigheter. 

Det är också bekvämt och effektivt för Ekots reporter att använda sig av 

Smittskyddsinstitutets egen kartläggning av influensafall och inte göra egen research. Med det 

antagandet skulle alltså en myndighet kunna utelämna siffror och därmed skönmåla eller 

svartmåla en situation. I rapporten som Ekots reporter bygger sitt avsnitt på i exemplet ovan, 

kanske inte könsspridningen anges. Det skulle kunna vara en medveten strategi av 

Smittskyddsinstitutet att inte sprida panik bland män i samhället, om det visar sig att inga 

kvinnor drabbas. I ett vidare perspektiv kan det förklaras med Otway och Wynnes (1989) 



lugna/varna-paradox där en sida är just myndigheternas behov av att lugna befolkningen. 

Frågan är dock om inte Ekots reporter i det här fallet skulle upptäcka detta.

Ur ett medieperspektiv syns också mediernas roll som förmedlare i inslagen. Det handlar ofta 

om myndighetsuppgifter såsom antalet döda, pandemiplaner och kostnader. Inget av inslagen 

i vårt empiriska material innehåller någon kritisk granskning, i enlighet med den sociala 

ansvarsteorin (McQuail, 2005), eller 1994 års pressutredning (SOU, 1995:47). Det handlar 

istället om en roll där medierna förmedlar det myndigheterna säger (Nordlund, 2000), 

exempelvis att regeringen tillsätter en miljard till landstingen (myndighetsbeslut), en död i 

svininfluensan (myndighetsinformation) och första vaccinationen (myndighetsinformation).

5.3.3. Nationell diskurs
Svininfluensan är en pandemi och angår därför hela världen. Men utifrån vår analys förstår vi 

att Ekot på ett tydligt sätt fokuserar på Sverige eftersom det som är svenskt poängteras och 

står i centrum för rapporteringen. Sverige som centralpunkt i inslagen exemplifieras i tre 

nyhetsinslag nedan.

Reporter: Också i Sverige förbereder sig sjukvården för växande 

patientströmmar

Ekot, 15 juli 2009

Reporter: Anledning till att Sverige står hyfsat rustat inför svininfluensan är den 

stora uppmärksamhet som SARS och fågelinfluensan fick för några år sedan, 

menar Smittskyddsinstitutet.

Ekot, 13 augusti 2009

Reporter: Just nu vaccineras de första svenskarna mot svininfluensan.

Ekot, 13 september 2009

Varje inslag har Sverige som utgångspunkt och man talar om influensan eller dess risk med 

tanke på det egna landet. Detta kan bidra till att människor, i synnerhet svenskar känner en 

kulturell närhet, identifikation men också gemenskap eftersom det som rapporteras angår 

Sverige. Denna känsla tror vi också förstärks av ord som ”vi”. Följande inslag från kvart-i-



fem-ekot 24 juni 2009 visar på detta och handlar om den massvaccinering som planerades 

inför hösten.

Maria Brytting, chefsmikrobiolog:     Under en kort period kommer alltså en 

väldigt stor del av befolkningen att kunna insjukna och genom att vaccinera 

oss så undviker vi ju då på det sättet att alla ligger sjuka samtidigt eller att man 

ska vara hemma för någon annan som är sjuk.

[…]

Och det är därför väldigt, väldigt viktigt att vi försöker vaccinera oss så att vi är 

beredda ifall den förändras på något sätt.

Ekot, 24 juni 2009

Att fokus ligger på Sverige och svenskarna kan bidra till att andra nationaliteter i landet 

känner sig exkluderade om det inte känner en stark nationstillhörighet, vilket bidrar till en 

maktobalans. Det kan hända att de därför inte tar risken för influensan på allvar eller struntar i 

uppmaningen att vaccinera sig.

I ett av inslagen från den 25 april 2009 rapporteras det om influensan som sades ha smittat 

omkring 1000 människor. Där intervjuas också Erika Lindgren som är turist i Mexiko och 

som omnämns som svensk.

Programledare: Myndigheterna i Mexiko City har förbjudit alla offentliga 

evenemang som fotbollsmatcher och konserter på grund av influensaepidemin 

som smittat omkring 1000 personer och som orsakats av ett hittills okänt virus. 

Enligt världshälsoorganisationen WHO är utbrottet allvarligt. 

Den svenska turisten Erika Lindgren har tillbringat dom senaste dagarna i 

Mexiko City. Hon berättar om att det var svårt att få information om 

läget.             

                                                                                                                        Ekot, 25 april 2009

Erika Lindgren får representera Sverige i inslaget och genom denna typ av rapportering stärks 

inte bara den nationella identiteten och gemenskapen utan också staten. ”Mediernas ständiga 

skrivande och talande om Sverige, svenskar, det svenska etc. gör att nationalstaten känns 

självklar och orubblig” (Berglez & Olausson, 2008, s. 122). Vi uppfattar att rapporteringen 



bidrar till att gemenskapen mellan svenskarna stärks men att även Sverige som stat får mer 

makt i och med fokus på det svenska samhället. Om uppmärksamheten istället enbart hade 

riktats mot andra länder eller världen generellt hade namnet Sverige och svensken tappat 

styrkan i sin benämning. På så sätt tror vi att inslagen bidrar till att svensken får en starkare 

ställning och att journalistiken gynnar de nationella maktstrukturerna i samband med 

rapporteringen av svininfluensan. 

Det talas också om risken för svininfluensan i det egna landet i jämförelse med hur det är i 

andra länder. Nedanstående inslag sändes i Ekot den 15 juli 2009 och handlar om hur vården i 

Sverige ska förbereda sig inför utbrottet av svininfluensan. Socialstyrelsen deklarerar att 

myndigheten gett upp hoppet om att stoppa spridningen av viruset för att istället inrikta sig på 

effekterna.

Anders Tegnell, smittskyddschef vid Socialstyrelsen: Inom sjukvårdsområdet 

handlar det ju väldigt mycket om att ha kapacitet att ta hand om dom personer 

som smittas och där vi nu har lärt oss från andra länder att dom riskerar att bli 

väldigt sjuka så att man kan ta emot dom och ge dom den vård som dom 

behöver på ett bra sätt. Det är väl liksom huvudåtgärden. För resten av samhället 

handlar det nu om att liksom gå in i en ordentlig fas av att förbereda sig på 

arbetskraftsbortfall och hur man sköter det här med dom viktiga aspekterna på 

samhället så bra som möjligt.

Reporter:     Vid ett internationellt influensamöte i Stockholm igår fick svenska 

myndigheter goda råd av sjukvårdsexperter i USA, Kanada och Australien där 

många redan har insjuknat. Erfarenheterna därifrån visar att sjukvården inte 

räcker när många blir sjuka på en gång. Personalen i till exempel New York är 

mycket ansträngda säger Annika Linde, stadsepidemiolog.

                                                                                                                          Ekot, 15 juli 2009

Inslaget visar hur Sverige blir det centrala i inslaget. Andra länder nämns utifrån det svenska 

intresset att veta hur den svenska sjukvården skall klara av den belastning som kan komma 

utifrån influensautbrottet. Troligtvis valde journalisterna redan på redaktionen att vinkla detta 

inslag till nationell nivå. Att ett inslag passerar grindvaktare som det kallas inom gatekeeping 

eller olika beslut gör att det utformas på ett visst sätt, som i exemplet ovan att fokus ligger på 

Sverige och inte andra länder. Trots att vi kan uppleva detta som helt naturligt innebär det att 



man talar om influensan och risken för den i Sverige när det faktiskt utgör ett stort eller större 

hot i andra länder. Hur ser egentligen riskbilden ut i tredje världen?

5.3.4. Journalistdiskurs
Reportern intar flera gånger i vårt empiriska material såväl rollen som översättare och den 

som förenklar när de talar om svininfluensan på olika sätt. Bäckstrands (2001) teori om olika 

riskagenter stämmer alltså och kan användas för att hitta en journalistdiskurs som dominerar i 

flera inslag.

Inom journalistikdiskursen förklarar och populariserar reportern den information han eller hon 

fått från myndigheter och experter. Den skiljer sig dock inte nämnvärt från den medicinska 

diskursen som ibland kan ta överhand. I det första inslaget om svininfluensan i kvart-i-fem-

ekot används förvisso flera läkartermer, men språket är ändå förhållandevis enkelt och 

förklarande. I det första exemplet nedan där journalistdiskursen dominerar använder reportern 

en enkel jämförelse mellan gris och människa och förklarar att viruset är nytt. I det andra 

exemplet har den medicinska diskursen tagit över och svininfluensan beskrivs snarare som en 

bokstavskombination.

Reporter:     Svininfluensan är ett nytt virus som är en blandning av influensavirus 

från gris och människa. Att människor kan smittas med influensa från gris är 

känt sen tidigare. Det som är nytt med det här viruset är att det även verkar 

smitta från människa till människa.

Ekot, 25 april 2009

Reporter:     Då kommer först beskedet om mannen lidit av någon influensa A 

som det kallas sen dröjer det ytterligare en dag innan ett definitivt provsvar om 

den så kallade svininfluensan H1N1 kommer.

Ekot, 31 augusti 2009

På flera ställen i vårt empiriska material finns korta beskrivningar av reporterns arbete ur 

journalistens synvinkel. Det handlar om att ange källor och att skapa en brygga mellan olika 

intervjupersoner som han eller hon pratat med, men också att reportern bokstavligt säger att 

det gjorts en rundringning eller kartläggning.



Reporter: Trots det är många landstingsråd som Sveriges Radio talat med idag 

nöjda och lättade. Men Esmail Kamill, folkpartistiskt landstingsråd i Uppsala 

län [brygga] – han tycker att det behövs mer pengar.

Ekot, 25 augusti 2009

En annan intressant iakttagelse där journalistdiskursen är tydlig är när reportern besöker ett 

gymnasium där flera elever har smittats av svininfluensan. Inslaget är uppbyggt som ett slags 

besök i verkligheten.

Reporter:     Det har varit en annorlunda vecka för eleverna på Finnvedens 

gymnasium i Värnamo.

[…]

Och för eleven Stina Holmström blev det en ovanligt kort dag i skolan.

Stina Holmström, elev:     Jag har ont i halsen och förkyld och känner mig konstig i 

kroppen.

Reporterfråga:     Och vad säger skolsköterskan då?

Anette Andersson, skolsköterska:     Men det är klart att hon får gå hem.

Ekot, 4 september 2009

Inslagen i journalistdiskursen är alltså långt ifrån bilden av en expert som berättar om de 

senaste upptäckterna om smittspridningen, utan snarare förklarande och populäriserande.

5.4. Samhällskonsekvenser av rapporteringen
Mediernas rapportering av krisen fungerar som signaler till samhället om att ett hot har blivit 

realistiskt. Mottagarna förväntas hantera hotet genom att ta det på allvar och handla utifrån de 

givna signalerna (Nordlund & Nohrstedt, 1993). Flera av de inslag vi analyserat handlar om 

de konsekvenser som kommer av att det talas om influensan och risken för den. Sjukvården 

förbereder sig på ökad beläggning med mycket övertid och övriga samhället på att många 

människor kan insjukna och därför vara borta från sina arbeten. Likaså omnämns Sveriges 

beredskapsplaner. I följande inslag beskrivs den planerade massvaccineringen, vikten av att 

allmänheten vaccinerar sig och vilka som främst skall vaccinera sig för att inte smittan skall 

spridas:



 

Programledare: I höst väntar massvaccinering i Sverige mot H1N1-viruset, den 

så kallade svininfluensan. Hittills har ett 50-tal personer smittats. För att klara av 

vaccineringen kommer bland annat skolor och sporthallar att användas. 

Smittskyddsinstitutets chefsmikrobiolog Maria Brytting säger att det är viktigt 

att alla vaccinerar sig även om det är frivilligt.

Maria Brytting, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet:     Under en kort period 

kommer alltså en väldigt väldigt stor del av befolkningen att kunna insjukna

Ekot, 24 juni 2009

 

Att Brytting, chefsmikrobiolog säger att det är viktigt att alla vaccinerar sig utgör en viktig 

signal till samhället att vidta åtgärder inför den kommande epidemin.



6. Slutsats och diskussion

Syftet med vår undersökning har varit att undersöka hur risken för svininfluensan gestaltats i 

radions kvart-i-fem-eko sedan utbrottet i april 2009, fram till november 2009.

Medierna har enligt Jarlbro (2004) en viktig roll när det gäller allmänhetens kunskaper om en 

risk. Radion räknas dessutom som det viktigaste mediet i en krissituation eftersom 

informationen sprids snabbt och med hög tillgänglighet. Sveriges Radio har högt anseende 

bland svenskarna och nyhetsredaktionen, Ekot, har högt uppsatta kvalitetsmål för sin 

bevakning. Sammantaget är vår undersökning viktig eftersom medborgarnas uppfattningar om 

risken för svininfluensan påverkas av medierapporteringen i exempelvis kvart-i-fem-ekot. Vår 

undersökning kan ses som en analys av en icke avslutad och omfattande riskrapportering av 

en sjukdom där troligtvis fler mediestudier kommer att följa. Vår uppsats kan därför användas 

för att ge ett exempel på riskframställningen i radionyheter under det inledande halvåret av 

svininfluensan. Vi berör en pågående process.

Det pratas om risken för svininfluensan på olika sätt i olika diskurser. Enligt Bäckstrand 

(2001) är det genom dessa som allmänheten i förlängningen bildar sina uppfattningar. Det har 

därför varit intressant för oss att studera vilka diskurser som framkommer och vilka 

maktrelationer som finns. Enligt Fairclough (1995) är en diskurs olika sätt att se på företeelser 

i omvärlden, varav vi identifierat en medicinska diskurs, myndighetsdiskurs, journalistdiskurs 

och den nationella diskursen, samt deras olika sätt att se på risken för svininfluensan. Den 

som dominerar och i flera fall tar över inslagen är den medicinska diskursen. Det kan 

förklaras med att svininfluensan trots allt är en sjukdom och att risken för en pandemi 

beskrivs i samband med bland annat smittspridning. Vi ser det som att det blir en obalans 

mellan diskurserna då vissa sätt att tala om risken för svininfluensan inte får lika stort 

utrymme. Intressant är att journalistdiskursen inte tar mer plats i inslagen med tanke på 

mediernas uppgift och ideal enligt den sociala ansvarsteorin. Medierna ska granska 

makthavarna och bevaka obekväma ämnen före kommersiellt gångbara (McQuail, 2005). 

Ekots ambitiösa nyhetspolicy blir därmed en vacker fasad som i vår undersökning inte speglar 

deras förmedling. Teoretiskt kan detta förklaras med Nordlunds (2000) triangelmodell som vi 

ser som ett undantag till den allmänna uppfattningen kring mediernas uppgift. I modellen 



liknas medierna närmast vid en megafon som ska förmedla sändarens budskap. Enligt 

Nordlund (2000) är modellen användbar vid kris- och riskkommunikation och vi drar 

slutsatsen att Ekot måste ha identifierat situationen som sådan. I motsats till idealen inom den 

sociala ansvarsteorin har inga av de utvalda inslagen i vår undersökning kritiskt granskat 

makthavarna och de bedömningar som görs om riskerna kring pandemin. Istället handlar det 

om just en förmedlarroll. Utifrån Sveriges Radios trovärdighet, Ekots policy och den sociala 

ansvarsteorin vore det mer troligt att Ekot skulle inta en mer granskande roll där de ifrågasatte 

samhällets bedömningar och i större utsträckning lyfte fram alternativa tolkningar.

Inom diskurserna har vi identifierat maktrelationer. Inom myndighetsdiskursen finns en 

konflikt mellan olika myndigheter som bevakar sina ansvarsområden. Exempelvis fokuserar 

Smittskyddsinstitutet på riskerna kring smittspridning, medan Socialstyrelsen mer 

uppmärksammar vården av influensasjuka. Landstingen med politikerföreträdare har ofta varit 

mer intresserade av finansieringen av massvaccineringen. Det är spänningar som vi tror kan 

leda till en misstro mot myndigheterna från allmänheten, eftersom det blir så många olika 

bedömningar av risken. I en attitydundersökning som Synovate utfört på uppdrag av 

Socialstyrelsen framkommer att endast 31 procent av befolkningen anser att myndigheterna 

gett en korrekt bild av risken för svininfluensan. 1008 personer intervjuades i ett 

slumpmässigt, riksrepresentativt urval under 14-17 december 2009. Frågan som ställdes var 

”Har myndigheter överdrivit eller underskattat risken med den nya influensan A(H1N1) eller 

har de givit en korrekt bild?” (Socialstyrelsen, 2009, s. 14).

Inom den medicinska diskursen förekommer maktutövning genom att läkare och andra 

experter besitter en viss kunskap som andra aktörer, exempelvis reportern inte har. 

Konsekvensen av detta tror vi kan bli att journalisterna får ett minskat inflytande att på ett 

legitimt sätt ifrågasätta en viss riskbedömning. Inom den nationella diskursen handlar makt 

om uteslutande av vissa i samhället som inte känner en stark nationstillhörighet då fokus 

ligger på Sverige och svenskarna, vilket också ger makt åt nationalstaten. I journalistdiskursen 

är maktförhållandena inte lika framträdande, men det är intressant hur reportrarna innehar viss 

makt i den förenkling och popularisering som vi noterat.

I vårt empiriska material ser vi hur Sverige förbereder sig inför en pandemi genom att 

sjukvården räknar med ökat patienttryck och samhället förväntar sig arbetskraftsbortfall. Vi 

har själva märkt att hot och varningar har ändrat våra vardagsvanor. Dels har vi själva 



vaccinerat oss och blir dessutom ständigt uppmanade att använda handsprit utplacerad på 

skolor och arbetsplatser. Inte minst märks förändringarna i samhället när vi över tid ser vilka 

konsekvenser som rapporteras. Eftersom Ekots rapportering om svininfluensan har varit 

omfattande (se 4.2 Material och Bilaga A) är det inte helt otänkbart att den varit högt på 

mediernas dagordning. Enligt dagordningsteorin fastställer medierna allmänhetens 

dagordning (McCombs, 2006), vilket vi också ser genom personliga erfarenheter och 

rapporteringen om samhällskonsekvenser. I Synovates attitydundersökning framkommer att 

70 procent av befolkningen har eller kommer att vaccinera sig (Socialstyrelsen, 2009).

Eftersom vi observerat att den medicinska diskursen dominerar många radioinslag, samtidigt 

som rapporteringen av svininfluensan varit omfattande, är det inte helt otänkbart att 

allmänheten kopplar svininfluensan enbart till svåra symptom, dödsfall och krångliga 

läkartermer. Inte minst är jämförelsen med andra sjukdomar intressant, exempelvis 

referenserna till Asiaten som många födda på 1950-talet eller tidigare minns. Det tror vi i sin 

tur kan leda till att dessa agerar därefter genom att till exempel vaccinera sig.

Vår egen erfarenhet visar att medborgarna till och med blivit hänvisade till medierna för 

information. På flera landstings hemsidor och i broschyrer har vi sett att myndigheterna 

uppmanar allmänheten till att följa medierapporteringen om svininfluensa.

I vår studie har vi kommit fram till att risken för svininfluensan också beskrivs olika beroende 

på vilken fas som är aktuell, det vill säga om risken befinner sig i varningsfasen eller i 

akutfasen. Inget av inslagen tillhörde följdfasen eftersom hela rapporteringen om 

svininfluensan är en pågående process som i skrivande stund inte nått sitt slut. Under 

uppsatsens slutskede har dock vi noterat att allt fler inslag börjar behandla svininfluensan 

såsom Nordstedt och Nordlund (1993) beskriver den avslutande fasen, följdfasen. I 

varningsfasen ligger fokus på huruvida svininfluensan tros bryta ut och hur stort och allvarligt 

det i så fall kommer att bli. Myndigheterna vet lite om risken och kan inte heller ge besked i 

så stor utsträckning. I akutfasen har däremot hotet om ett utbrott blivit verkligt och 

svininfluensan är en realitet. Då pratas det inte längre om risken för om utbrottet kommer eller 

inte, utan fokus ligger istället på de risker som svininfluensan medför när den blivit en 

verklighet, till exempel risken för när nästa utbrott kan komma.

Myndigheterna är enligt Otway och Wynne (1998) beroende av att både lugna och varna 



medborgarna för en risk. Paradoxen syns i kvart-i-fem-ekots rapportering om svininfluensan, 

utifrån att inslag ofta är uppbyggda så att någon aktör lugnar och en annan varnar. Vi är dock 

medvetna om att det kan vara svårt att dra slutsatser kring detta utifrån vårt urval på endast 13 

inslag.

6.1. Förslag till fortsatt forskning
Det hade varit intressant att göra en jämförelsestudie om hur risken för svininfluensan 

presenteras i kvart-i-fem-ekot jämfört med Sveriges Radio P1:s program Vetenskapsradion. 

Här råder en fördjupad journalistik och initierad vetenskapsjournalistik som kanske skulle 

bidra till en annorlunda bild av hur risken för influensan framställs. Vi tror även att risken för 

svininfluensan kan komma att representeras annorlunda i ett kommersiellt medium som 

möjligen kan blåsa upp ett fenomen eftersom dessa medier är vinstdrivande, till skillnad från 

public service.

En angränsande undersökning vore att göra en receptionsstudie för att se hur medborgare 

uppfattar risken för svininfluensan utifrån hur den representeras i medierna, eftersom det är 

till dem som rapporteringen vänder sig. 
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BILAGA A – Lista över inslag

Lista på inslag som lagts upp som artiklar på Ekots hemsida.

Sökord: ”svininfluensa”, ”influensa”, ”svininfluensan”, ”h1n1” och ”influensan”.

Datum: 2009-04-01 – 2009-11-30

Klockslag: 11.00 – 20.00.

Rubriker som fetmarkerats utgör vårt urval.

Färre nya influensafall i norra Sverige  2009-11-26 18:00:00

Smittspridningen har bromsats upp  2009-11-26 16:10:00

Influensaspridning avtar i Norrland  2009-11-26 15:11:00

Hjärttransplanterad dog efter vaccinering  2009-11-26 12:04:00

Krav på listning för vaccination otillåtet  2009-11-25 12:54:00

Norge köper vaccin till äggallergikerna  2009-11-24 15:00:00

Influensan sprider sig snabbt  2009-11-23 16:58:00

Sjuka norrmän uppmanas ta tamiflu  2009-11-21 12:58:00

Bostadsort avgör tid för vaccinering  2009-11-19 16:39:00

Forskare: gamla influensor kan ge skydd  2009-11-18 08:14:00

Influensastängt i skolor och bio i Sibirien  2009-11-14 15:50:00

Stopp för gräddfil till vaccin i Uppsala  2009-11-13 05:18:00

Landstingen satsar på mer information  2009-11-12 17:13:00

Även små barn bör vaccineras  2009-11-12 16:39:00

Informationskampanj om vaccin i förort  2009-11-12 12:30:00

Över en halv miljon norrmän smittade  2009-11-12 08:18:00

Färre tar influensavaccin i vissa förorter  2009-11-12 04:00:00

Ökande antal fall av svininfluensan  2009-11-11 12:06:00

Femte dödsfall kopplat till svininfluensan  2009-11-10 13:43:00

50 miljoner doser vaccin till u-länder  2009-11-10 11:07:00

Influensasjuk 14-åring vårdas i respirator  2009-11-10 11:00:00

Minister kritiserar politikers vaccinförtur  2009-11-08 16:10:00

Kritik mot gräddfil till vaccinering  2009-11-07 16:48:00



Politiker prioriterades i vaccinationskön  2009-11-07 11:13:00

Influensan kan skjuta upp presidentval  2009-11-06 20:10:00

Läkemedelsverket: en dos vaccin räcker  2009-11-06 17:56:00

En vaccindos tillräcklig för de flesta  2009-11-06 13:58:00

Nära 700 nya fall av svininfluensan  2009-11-05 17:52:00

Oklarhet kring en eller två vaccindoser  2009-11-05 06:15:00

Stora brister när många ska vaccineras  2009-11-04 17:16:00

Vaccinväntan blir dyr för landsting  2009-11-04 04:40:00

Influensamedicin blir receptfri i norge  2009-11-04 04:34:00

Gränsövergångar mot Ukraina stängs  2009-11-03 12:58:00

Influensasjuk 48-åring avled i Örebro  2009-11-03 09:59:00

Influensasjuk treårings död utreds  2009-11-02 13:12:00

Överblivet vaccin slängs  2009-11-02 11:15:00

Influensan: gravid kvinna i respirator  2009-10-30 17:58:00

Stänger skolor för att stoppa influensan  2009-10-30 17:28:00

Svininfluensafallen ökar kraftigt  2009-10-29 14:49:00

Leksandsläkare tas i örat för vaccin  2009-10-29 14:16:00

Rapporterna om biverkningar ökar  2009-10-29 13:32:00

Mångmiljardvinst för vaccintillverkare  2009-10-28 17:37:00

En miljon svenskar vaccinerade hittills  2009-10-27 16:50:00

En miljon svenskar vaccinerade  2009-10-27 14:28:00

Tyskland tvekar om influensavaccinet  2009-10-27 06:23:00

Influensan stoppade toppfotboll  2009-10-25 16:01:00

Svininfluensa kan frige norska fångar  2009-10-25 08:19:00

Usa höjer beredskap mot svininfluensan  2009-10-25 07:38:00

Dödsfall efter vaccination utreds  2009-10-23 19:58:00

Intresset för vaccinering minskar  2009-10-22 21:02:00

Ytterligare en död i h1n1 i norge  2009-10-22 19:14:00

Allt fler insjuknar i svininfluensan  2009-10-22 19:07:00

Svininfluensan har slagit till mot skolor  2009-10-21 03:31:00

Svininfluensa bekräftad i Piteå  2009-10-20 17:22:00

Hundratals köade för vaccinering  2009-10-19 17:52:00

Vårdanställda i Dalarna tvekar om vaccin  2009-10-19 08:07:00

Influensaexpert varnar länderna i Norden  2009-10-17 10:46:00



Få biverkningar efter vaccinering  2009-10-16 18:53:00

Resurskrävande att definiera riskgrupper  2009-10-16 08:00:00

Sverige vill omförhandla vaccinavtal  2009-10-14 05:00:00

Svenskt beslut om vaccindoser dröjer  2009-10-13 17:42:00

En influensaspruta ska vara nog  2009-10-13 13:57:00

Elevhälsa drabbas när alla ska vaccineras  2009-10-13 08:00:00

Vaccinationen mot influensa har inletts  2009-10-12 19:12:00

Klart för svensk massvaccinering  2009-10-12 14:19:00

Vaccinera dig eller bli omplacerad  2009-10-10 12:22:00

Förkylningsvirus kan ha hejdat influensa  2009-10-09 05:05:00

Skola i Skellefteå drabbad av influensan  2009-10-08 14:34:00

Influensavaccin på väg till Sverige  2009-10-08 07:00:00

Nybliven mamma avled i svininfluensan  2009-10-05 21:05:00

Läget stabilare för svårt influensasjuk  2009-10-05 16:45:00

Två nya vaccin godkända i dag  2009-09-29 19:03:00

Godkänt för nya influensavaccinet  2009-09-25 14:23:00

Nytt influensavaccin mot h1n1 godkänt  2009-09-25 13:47:00

Antalet fall av svininfluensa minskar  2009-09-24 18:40:00

Vaccindoserna blir färre än beräknat  2009-09-24 16:00:00

Finsk taxi får inte nobba influensasjuka  2009-09-20 13:37:00

Städbolagen gynnas av svininfluensan  2009-09-19 13:00:00

Mexikaner åter drabbade av influensan  2009-09-19 05:14:00

En dos vaccin räcker enligt who  2009-09-19 04:34:00

Vaccination kan spara samhället miljarder  2009-09-18 17:00:00

Västländer ger bort svininfluensavaccin  2009-09-18 03:29:00

Missförstånd försenar influensavaccin  2009-09-17 17:50:00

Vaccin mot svininfluensan försenat  2009-09-17 12:48:00

Influensaspridning saktar ner i brasilien  2009-09-17 12:25:00

Influensa orsakar stängda skolor  2009-09-16 23:20:00

Influensavaccinet godkänt i usa  2009-09-15 22:26:00

Mindre spridning av influensan än befarat  2009-09-15 19:43:00

Testgrupp har fått svininfluensavaccin  2009-09-13 19:23:00

Testgrupp har fått svininfluensavaccin  2009-09-13 14:59:00

Testgrupp har fått influensavaccin  2009-09-13 06:09:00



Influensan stoppar profylaxkurser  2009-09-11 12:31:00

H1n1 binder sig till lungorna  2009-09-11 09:33:00

En vaccindos sägs skydda mot influensan  2009-09-11 06:12:00

Dödsfall i svininfluensa i Norge  2009-09-10 20:42:00

Arbetsbod blir väntrum i influensatider  2009-09-10 12:30:00

Fransmän får vänta med kindpussar  2009-09-09 17:34:00

Besöksförbud på sjukhus i Västernorrland  2009-09-04 16:31:00

Vakter kan övervaka vaccinering  2009-09-04 16:08:00

Många gymnasieelever i Värnamo sjuka  2009-09-04 14:22:00

Skolelever i Värnamo influensasjuka  2009-09-03 19:39:00

Svininfluensa bekräftad hos avliden man  2009-09-03 19:27:00

Ännu oklart om dödsfall beror på h1n1  2009-09-03 18:04:00

Nytt misstänkt dödsfall i influensa  2009-09-03 15:15:00

H1n1 kan slå hårt mot hiv-sjuka  2009-09-03 08:00:00

Många upprörda efter råd från vårdguiden  2009-09-03 05:00:00

Kollektivtrafiken krisplanerar inför h1n1  2009-09-02 19:11:00

Intensiva förberedelser inför vaccinering  2009-09-02 17:51:00

Influensasjuk fick korrekt rådgivning  2009-09-02 15:01:00

Svenska myndigheter väl förberedda  2009-09-01 17:45:00

Sjukvårdsrådgivningen redo för frågor  2009-09-01 17:39:00

Influensasjuks pappa sökte hjälp  2009-09-01 15:45:00

Flest influensafall i nord- och sydamerika  2009-09-01 14:41:00

Fler dödsfall är att vänta i influensan  2009-09-01 14:30:00

Sjukvårdsrådgivningen ökar bemanning  2009-09-01 13:54:00

Influensavaccin kan komma sent  2009-09-01 13:37:00

Bemanningsföretag rustar för influensatid  2009-09-01 07:00:00

Avliden svensk hade svininfluensa  2009-09-01 04:15:00

Avliden man hade svininfluensa  2009-08-31 19:58:00

Skärpt kontroll vid praktik inom vården  2009-08-31 16:04:00

Misstänkt svenskt dödsfall i svininfluensa  2009-08-31 13:13:00

Lagren av läkemedlet tamiflu för gamla  2009-08-31 05:00:00

WHO varnar för h1n1 snabba spridning  2009-08-29 22:25:00

Vag tidsplan försvårar inför vaccinering  2009-08-29 18:09:00

Osäkert datum försvårar vaccinplaner  2009-08-29 06:00:00



Influensa ger jobb åt handsprittillverkare  2009-08-28 19:50:00

Gravid vårdas med konstgjord lunga  2009-08-28 13:28:00

Svininfluensan ökar försäljningen  2009-08-28 13:14:00

Majoritet vill vaccinera sig mot influensa  2009-08-27 12:30:00

Sju av tio vill ha vaccin mot svininfluensa  2009-08-27 08:08:00

TCO vill ändra lag för att slopa karensdag  2009-08-27 07:30:00

Fyra svenskar svårt influensasjuka  2009-08-26 13:58:00

Flera länder samarbetar om influensavård  2009-08-26 05:00:00

EU har nu riktlinjer för vaccinering  2009-08-25 22:05:00

Nytt allvarligt fall av svininfluensan  2009-08-25 18:57:00

Miljarden är ett välkommet tillskott  2009-08-25 18:45:00

Positivt men sent besked om pengar  2009-08-25 14:37:00

Extra miljard för att klara influensan  2009-08-25 13:00:00

Handspriten slut efter influensalarm  2009-08-25 11:19:00

Vaccintester visar inga biverkningar  2009-08-22 01:50:00

Nya vaccinationscentraler öppnas  2009-08-21 17:05:00

Barnfamiljer bör prioriteras för vaccin  2009-08-21 05:00:00

Nya jobb i spåren efter h1n1  2009-08-20 07:30:00

Städning ändras för att stoppa smitta  2009-08-20 05:24:00

Till en början begränsad tillgång  2009-08-19 07:47:00

Rektor förbjuder handskakning  2009-08-19 03:40:00

Tester inte klara innan vaccinering startar  2009-08-18 07:50:00

Förskolor rustar för influensa  2009-08-17 12:27:00

Storbritannien redo för vaccinering  2009-08-15 10:02:00

FP-politiker: vaccinet ska vara gratis  2009-08-14 18:15:00

Turister skräms bort från Thailand  2009-08-14 17:12:00

Bara sjukvårdspersonal får vaccinförtur  2009-08-14 14:07:00

Låg pandemiberedskap hos myndigheter  2009-08-14 07:21:00

Försvarar massvaccinering mot influensa  2009-08-13 18:06:00 (ihopklippt med 

10:55:00)

Skolor förbereder sig för svininfluensan  2009-08-13 17:44:00

Mexiko hårt drabbat av svininfluensan  2009-08-13 15:22:00

Svininfluensan klingar av i Europa  2009-08-13 14:30:00

Landstingsråd kritiserar massvaccinering  2009-08-13 10:55:00



Massvaccinering mot influensa onödig  2009-08-12 22:27:00

Bombay stänger alla skolor  2009-08-12 13:16:00

BB-avdelningar bedömer influensan olika  2009-08-12 11:46:00

Ingen vab för svininfluensa  2009-08-12 06:01:00

Toppmöte om honduras, knark och miljö  2009-08-11 04:59:00

Knarkkarteller i fokus på toppmöte  2009-08-10 08:39:00

Allt fler frågar om svininfluensan  2009-08-08 11:17:00

Läget förbättrat för h1n1-drabbad  2009-08-07 22:04:00

Fler bekräftat döda i svininfluensan  2009-08-05 12:13:00

Svininfluensan gör hål i thailands kassa  2009-08-05 08:51:00

Stor ökning av svininfluensan i mexiko  2009-08-05 01:35:00

146 personer hålls kvar på lyxkryssare  2009-08-01 16:56:00

Inga handskakningar i ungdomsturnering  2009-07-31 18:24:00

Handsprit storsäljare i influensatider  2009-07-30 16:41:00

Massvaccinering väntas i usa  2009-07-30 07:00:00

Flera skäl att prioritera gravida  2009-07-29 18:11:00

Stabilt läge för influensasmittade  2009-07-26 14:16:00

Ingen svininfluensa på äldreboende  2009-07-24 19:41:00

Skotsk kvinna får influensavård i Sverige  2009-07-24 14:02:00

Sjukvården har förtur till massvaccinering  2009-07-24 08:12:00

Storbritannien hårt drabbat av influensa  2009-07-23 22:16:00

Utländska studenter får influensavaccin  2009-07-23 18:21:00

Äldreboende isolerat efter influensalarm  2009-07-23 12:52:00

Utbytesstudenter kan bli utan vaccin  2009-07-23 07:02:00

H1n1-vaccin testas i USA och Australien  2009-07-22 18:20:00

Kort leveranstid höjer vaccinpriset  2009-07-22 14:08:00

Influensan kräver allt fler offer i thailand  2009-07-22 11:05:00

Klirr i kassan med nytt vaccin  2009-07-22 09:13:00

Värst influensaläge i Latinamerika  2009-07-21 17:15:00

H1n1 kan spridas från människa till gris  2009-07-21 14:29:00

Respiratorberedskap i Sverige god  2009-07-21 05:00:00

Överenskommelse om vaccin efterlyses  2009-07-21 04:51:00

Influensasjuk svenska ute ur respirator  2009-07-20 17:17:00

Flygresenärer kan avkrävas läkarintyg  2009-07-20 13:47:00



Svininfluensan kan förvärra finanskrisen  2009-07-20 08:00:00

Flygbolag stoppar sjuka passagerare  2009-07-20 04:51:00

Fler ringer till influensalinje  2009-07-19 14:11:00

Socialstyrelsens etik kritiseras  2009-07-18 18:48:00

Brittiska skolbarn i karantän i Kina  2009-07-18 15:34:00

Två nya influensafall i Gothia cup  2009-07-18 08:31:00

Myndigheter måste ha en influensaplan  2009-07-18 06:00:00

WHO oroas över h1n1:s spridningstakt  2009-07-17 14:30:00

Obama vill att USA köper vaccin  2009-07-17 01:00:00

22-åring allvarligt sjuk av svininfluensan  2009-07-16 18:07:00

Äggallergiker måste se upp med vaccin  2009-07-16 16:33:00

Uteblivet vaccinbidrag upprör landsting  2009-07-16 14:12:00

Lokal rapportering om svininfluensan  2009-07-16 14:00:00

Kritik mot att staten inte betalar vaccin  2009-07-16 11:10:00

Sjukvården rustar för svininfluensan  2009-07-15 18:56:00

Miljardkostnad för massvaccineringen  2009-07-15 14:29:00

Vården kan inte stoppa svininfluensan  2009-07-15 14:15:00

Ändrad strategi för svininfluensan  2009-07-15 13:25:00

Oro för influensan inom landsting  2009-07-14 19:41:00

Svenskarna vaccinerade innan årets slut  2009-07-14 14:11:00

Australien förbereder för influensautbrott  2009-07-14 10:42:00

Minst 400 000 influensasmittade i höst  2009-07-14 05:32:00

Svenska i Tel Aviv sjuk i h1n1  2009-07-13 23:11:00

Dödssiffran stiger i pandemin  2009-07-12 04:06:00

Fler rapporterade döda i pandemin  2009-07-12 04:06:00

Svenskar med h1n1 isolerade på Cypern  2009-07-10 21:59:00

Besökare fick ställa frågor till EU-toppar  2009-07-06 18:18:00

EU-toppar mötte Jönköpingsbor  2009-07-06 18:18:00

Japan smittad av resistent h1n1-virus  2009-07-03 04:19:00

Båt med influensa mot Helsingborg  2009-07-02 05:36:00

Smittade skickades hem från festival  2009-06-28 02:41:00

Många influensafall i USA förvånar inte  2009-06-27 14:08:00

Över en miljon drabbade av influensan  2009-06-27 07:27:00

WHO tror på fortsatt ökning av h1n1  2009-06-24 17:31:00



Sverige rustar för massvaccination  2009-06-24 17:13:00

Skåningar vaccineras mot svininfluensa  2009-06-22 19:27:00

830 miljarder kronor extra till usa:s krig  2009-06-17 06:23:00

Första influensadödsfallet i europa  2009-06-15 01:42:00

Influensasmittad isolerad  2009-06-13 15:13:00

Influensamedicin ska få längre hållbarhet  2009-06-12 17:38:00

Influensavaccin i Sverige om tre månader  2009-06-11 20:55:00

Skolor stängs efter influensautbrott  2009-06-11 12:22:00

Influensan på gränsen till pandemi  2009-06-09 21:05:00

Första inhemska fallet av svininfluensan  2009-06-04 23:10:00

Influensaläget närmar sig fas 6  2009-06-02 21:27:00

Göteborgskvinna fick svininfluensa  2009-06-02 19:51:00

Influensavaccin kan bli dyrare än väntat  2009-05-27 07:21:00

Hälften av alla influensafall nu i USA  2009-05-25 05:40:00

Få äldre smittade av svininfluensan  2009-05-22 04:00:00

Företag vill börja tillverka h1n1-vaccin  2009-05-19 14:47:00

Fritt fram att resa till Mexiko igen  2009-05-18 19:09:00

Nio miljoner vaccindoser beställs  2009-05-18 18:53:00

Influensaviruset har kartlagts av forskare  2009-05-17 11:51:00

Influensan konstaterad i fler länder  2009-05-17 06:26:00

Fem personer döda av influensan i USA  2009-05-16 03:03:00

Läkare ska anmäla influensafall  2009-05-16 01:46:00

1 000 nya influensafall senaste dygnet  2009-05-15 16:04:00

Var tredje influensadöd var redan sjuk  2009-05-14 02:28:00

Läkarförbundet kritisk mot förskrivning  2009-05-11 18:01:00

Tamiflu-försäljningen ökade kraftigt i april  2009-05-11 12:26:00

Stengård bloggar från europadagen  2009-05-09 12:02:00

Kanadensisk kvinna död i influensan  2009-05-08 23:58:00

Mexikaner utestängs från turnering  2009-05-08 13:01:00

Influensan i fler länder  2009-05-08 09:03:00

Nu över 2 000 fall av influensan  2009-05-07 20:10:00

Sverige har fått sitt första influensafall  2009-05-06 17:02:00

”Slakt av grisar religiös diskriminering”  2009-05-04 05:26:00

Färre influensadödsfall än befarat  2009-05-02 02:11:00



Nya influensan sprider sig till fler länder  2009-05-01 20:02:00

Dansk smittad av influensa  2009-05-01 17:37:00

Läkemedelsverket varnar för nätskojare  2009-04-30 18:40:00

Egyptens masslakt av grisar obefogad  2009-04-30 17:38:00

Munskydd säljer som aldrig förr  2009-04-30 16:47:00

Epidemier genom historien  2009-04-30 12:37:00

Influensan sprider sig över Europa  2009-04-30 11:18:00

EU håller extramöte om svininfluensan  2009-04-30 00:09:00

Sverige förbereder sig för en pandemi  2009-04-30 00:09:00

Extra ministermöte i EU om influensan  2009-04-29 19:11:00

Luften i Mexiko city farlig för barn  2009-04-29 18:42:00

Influensan väntas bli mild pandemi  2009-04-29 13:52:00

Första influensadödsfallet utanför Mexiko  2009-04-29 13:52:00

Influensan nu i tyskland och Costa Rica  2009-04-29 10:59:00

Svininfluensan har nått Tyskland  2009-04-29 10:59:00

Influensan nu i tyskland och Costa Rica  2009-04-29 10:59:00

Åtgärder världen över mot influensan  2009-04-29 05:00:00

Undantagstillstånd i Kalifornien  2009-04-28 23:22:00

SMI avråder från resor till Mexiko  2009-04-28 23:09:00

Rädslan för en pandemi drar ner börserna  2009-04-28 18:39:00

Svininfluensa rapporteras i nya länder  2009-04-28 18:02:00

Who: inget behov av reserestriktioner  2009-04-28 14:44:00

Världen skyndar för att få fram vaccin  2009-04-28 14:36:00

Världshälsoorganisationen i krismöte  2009-04-28 08:38:00

Influensalarm kan ge överdriven effekt  2009-04-28 05:23:00

WHO uppgraderar influensavarning  2009-04-28 05:19:00

WHO varnar för pandemi  2009-04-27 22:39:00

Bekräftad svininfluensa i fem länder  2009-04-27 21:36:00

Samtliga skolor stängda i Mexiko  2009-04-27 21:36:00

Bekräftad svininfluensa i fem länder  2009-04-27 21:36:00

Svenskar testade för svininfluensan  2009-04-27 18:54:00

Misstänkta fall i Sverige förvånar inte  2009-04-27 18:00:00

Beredskap finns hos svenska flygplatser  2009-04-27 17:16:00

”Inte farligare än vanlig influensa”  2009-04-27 14:51:00



EU kallar till krismöte om svininfluensan  2009-04-27 12:11:00

Krismöte om svininfluensan  2009-04-27 12:11:00

Oron för influensan växer i USA  2009-04-27 08:09:00

900 mexikaner har blivit friskförklarade  2009-04-26 23:00:00

USA försöker hindra influensautbrott  2009-04-26 22:11:00

Svininfluensan sprider oro världen över  2009-04-26 19:48:00

Socialstyrelsen i EU-möte om viruset  2009-04-26 17:39:00

”Viktigt att förhindra onödig oro”  2009-04-26 14:14:00

Omkring 1 000 har smittats i virusepidemi  2009-04-25 19:12:00

Influensaepidemi befaras ha skördat liv  2009-04-24 15:46:00



BILAGA B – Analysfrågor

Hörs Ekots reporter i inslaget? Är det som frågeställare eller som prata (se definition)?

Vilket slags vetande/verksamhet framträder i reporterns "källoberoende" beskrivningar?

Vilket riskstadium befinner inslaget sig i?

Vilka aktörer finns i inslaget? Är de experter (inom vad?), vanligt folk, makthavare eller 

journalister? Hörs de i inslaget, eller är de dolda?

Hur är relationen mellan aktörerna?

Finns det någon konflikt och hur ser den i så fall ut?

Är det någon aktör som är mer framträdande än någon annan?

Talar de begripligt?

Vad säger de olika aktörerna om risken för svininfluensan?

Med vilka ord beskrivs svininfluensan?

Lugnar eller varnar aktörerna för riskerna med svininfluensan?

Vad säger aktörerna om osäkerheten i deras påståenden?
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