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Purpose: The purpose with this study is to analyze if the Swedish authorities 
and media had different ways of discussing the new influenza, in connection 
with the pandemic classification June 11, 2009. This is the first time an 
influenza has been classified as a pandemic since the Hongkong-influenza in 
1968. 
 
Methodology: The method used for the study is discourse analysis, a 
qualitative method that gives the opportunity to study not only what is said, 
but how things are said. In this thesis, the aim is to study how the image of 
the new influenza is transmitted via the texts. 
 
The texts have been analysed based on: 

- General and underlying themes 
- Words and concepts used 
- Persons/sources quoted or referred to 
- Historical connections/historical background 

 
Theoretical perspectives: The study is based on theories about social 
constructionism and discourse analysis. 
 
Conclusions: the conclusions drawn from the study show that the media texts 
are more dramatic and sensational when it comes to describing the new 
influenza. The Swedish authorities have a more fact-based and calming tone 
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towards the public. Within the analyzed material, it is possible to see 
differences between the discourses, also when describing the same themes. 
Within some themes, resemblances have been identified between the media 
discourse and the authorithy discourse. 
 
Key words: discourse analysis, social constructionism, the new influenza, 
swine flu, reassurance-arousal paradox, rhetoric of fear  
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1. Inledning 
Vad är det som bestämmer vår bild av en händelse? Vi läser olika texter i 
medierna, vi ser på tv, vi läser på myndigheters webbplatser – vilken slags 
bild förmedlas? Det som till ytan kan synas vara en enhetlig bild av en 
händelse? Hur får vi reda på det? Denna uppsats syftar till att undersöka 
vilken bild av den nya influensan som förmedlades å ena sidan av 
myndigheter och å andra sidan av medier, vid tiden för WHO:s uppgradering 
av den nya influensan A(H1N1) (fortsättningsvis benämnd som den nya 
influensan) till pandemi i juni 2009. 
  
Vår uppfattning om omvärlden bestäms av vår kultur, det samhälle som 
omger oss, våra erfarenheter, vilken tid vi lever i och mycket mer. Vi skapar 
en bild av vår omvärld genom att interagera med varandra, genom de samtal 
vi för, texter vi läser, filmer vi ser och genom de sätt vi väljer att ordna 
händelser och ställa dem i relation till varandra. Vad som är sant och falskt 
formas genom social interaktion, mellan individer men även i det ”offentliga 
samtalet” eller samtalet mellan forskare. Händelser har ur det här perspektivet 
inte någon grundläggande objektivt sann mening som vi har att upptäcka, 
utan denna mening skapar vi tillsammans, när vi talar om händelsen. Hur vi 
uppfattar en händelse blir på så vis både kulturellt och historiskt betingat.     
  
Språket är en viktig byggsten i hur vi uppfattar och formar vår sociala 
verklighet. Vilka ord använder vi för att beskriva något? Vilka begrepp väljer 
vi för att förklara en händelse? Dessa val kan avgöra hur vi och de som 
ansluter sig till beskrivningen och förklaringen uppfattar händelsen; innebär 
den något bra eller något mindre bra, varför sker den, har den med mig eller 
någon speciell grupp av människor att göra med mera. De olika systemen av 
ord, begrepp och förklaringar är också sammanlänkade med vem som uttalar 
sig – vem som ses som en auktoritet inom ämnet och i vilka former eller 
medier diskussioner om ämnet kan ske, samt tidsramen för uttalanden och 
information. 

Tillsammans kan delarna; ord, begrepp, förklaringar, personer, medier och 
tidsramar, sägas utgöra en diskurs. För att förklara en diskurs kan man 
behöva titta på bakomliggande strukturer, varför använder man dessa ord, 
begrepp och förklaringar? Varför är det just dessa personer och medier som 
tillåts uttala sig inom diskursen? Varför sker det just under den tidsramen? 
Bakomliggande motiv, intentioner – politiska eller ekonomiska, analyseras 
för att på så vis upptäcka diskursen och vad den för med sig.  
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1.1. Problemformulering   
Skriver medierna och myndigheterna på samma sätt om den nya influensan i 
samband med WHO:s uppgradering av influensan till pandemi?  
 
En av mediernas uppgifter är att granska makt och myndigheter och att ställa 
sig kritisk till deras information. Samtidigt har de ett behov av att behålla sina 
läsare och locka ny publik av till exempel ekonomiska skäl.      
  
Myndigheterna, å sin sida, har i uppdrag från staten att informera 
allmänheten, och de vill ge allmänheten möjlighet att hantera situationen 
både rationellt och emotionellt.1  
 
Lars Nord vid Demokratiinstitutet på Mittuniversitetet skriver att det är 
genom medierna som allmänheten hämtar information om sin omvärld och 
det är medierna som i hög utsträckning påverkar både hur viktig vi tycker att 
en fråga är och hur vi ser på ansvaret för olika frågor eller händelser. ”Därför 
är vår uppfattning om de kriser och katastrofer som drabbat Sverige i modern 
tid också i hög grad baserad på hur medierna fungerat vid dessa tillfällen: 
vilka bilder de gett av det aktuella skeendet och hur de förhållit sig till andra 
samhällsaktörer, inte minst inom det politiska systemet.” 2 
 
Genom att analysera både myndigheternas och mediernas sätt att beskriva 
den nya influensan, kan vi upptäcka eventuella skillnader och jämföra dessa 
diskurser. Vår tes är att medierna är mer dramatiska och sensationella i sin 
framställning av information och att myndigheterna å sin sida framställer 
information som framstår som mer faktamässig eller lugnande.  
 

1.2. Syfte  
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur myndigheternas och 
mediernas sätt att diskutera den nya influensan skiljer sig åt diskursivt. Detta 
i samband med att den nya influensan klassificerades som pandemi, en 
mycket ovanlig situation.  
  
 

1.3. Frågeställningar 
• På vilket sätt skiljer sig myndighetsdiskursen och mediediskursen åt? 
• Vilken bild förmedlas av respektive avsändare?  
• Med vilka begrepp och ord diskuterar myndigheter respektive medier 

den nya influensan i och med uppgraderingen till pandemi?     

                                                 
1 Socialstyrelsen. Nationell kommunikationsplan för pandemisk influensa, sid. 10. 
2 Grandien, Nord & Strömbäck, 2005, sid. 29-35. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt redovisas bakgrund till undersökningen samt 
problemformulering. Avsnittet tar kort upp pandemiföreteelsen och 
definitionen av begreppet pandemi, WHO:s roll och agerande, vilka uppgifter 
som åligger svenska myndigheter när det gäller pandemiberedskap samt kort 
om bakgrunden till avtalet för vaccinleverans.  
  
 

2.1. Om pandemier 
Ordet pandemi betyder enligt Nationalencyklopedin ”epidemi, vanligen av 
infektionssjukdom, som sprids över världsdelar. Exempel är de stora 
utbrotten av influensa (Spanska sjukan, Asiaten m.fl.)”. Epidemi, i sin tur 
betyder enligt Nationalencyklopedin ”tillfällig anhopning av en företeelse i 
en definierad grupp eller i ett definierat geografiskt område. Uttrycket 
används vanligen om sjukdomar, speciellt infektionssjukdomar (epidemiska 
sjukdomar)”. 3 
  
På Smittskyddsinstitutets webbplats finns en ordlista som definierar pandemi 
som ”en epidemi som omfattar hela världen”. En epidemi i sin tur förklaras 
som ”en sjukdom som snabbt sprider sig inom ett område eller i en 
folkgrupp”. 4  
  
WHO, i sin tur, definierar pandemi som ”the worldwide spread of a new 
disease”. 5 
  
I Nationalencykolpedin under ordet pandemi finns även en artikel där 
begreppet sätts i ett historiskt sammanhang. Överst på listan av pandemier 
som nämns finns Digerdöden. Vi får veta att den ”härjade” i Europa i flera 
omgångar under 1300-talet till och med 1700-talet och ”dödade minst 15 
miljoner människor”. Nästa pandemi som nämns i artikeln är Spanska sjukan 
1918, där vi får veta att den ”officiella dödssiffran är 21 miljoner”, men att så 
många som 100 miljoner ”kan ha dött i den”. Här nämns även den svenska 
dödssiffran: 40 000 personer. Därefter nämns Asiaten 1957, där 70 000 dog i 
USA. Hongkonginfluensan kommer sedan där vi endast får veta att den 
pågick mellan 1968 och 1970 och att antalet döda beräknas till 1 miljon. 
Artikeln har också fyllts på med ett avsnitt gällande Svininfluensan, som den 
nya influensan först kallades. Avsnittet berättar kort om att vissa länder valt 
att vaccinera hela befolkningen (däribland Sverige), andra vaccinerar delar av 
befolkningen eller inga alls, samt att antalet döda när artikeln skrevs i 
september 2009, var 3 500 i världen. Avsnittet avslutas med att pandemier, 

                                                 
3 www.ne.se  
4 Smittskyddsinstitutet. Ordlista. 
5 World Health Organization. FAQ What is a pandemic? 100224. 
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även den nya influensan, inte är att leka med, men att det idag finns vaccin 
vilket inte var fallet vid Digerdöden och Spanska sjukan.  
   
Den pandemi som många nu levande människor minns och drabbats av, är 
Hongkonginfluensan omkring 1968, då ungefär en miljon människor avled. 
Trots att detta nu är över 40 år sedan så finns det många än idag som har 
denna pandemi i minnet. Jämfört med flera tidigare pandemier var följderna 
av Hongkonginfluensan avsevärt mildare och inte sedan Hongkonginfluensan 
har en influensa klassificerats som pandemi, inte förrän den nya influensan. 
  
I det här sammanhanget får vi inte glömma det utbrott av Fågelinfluensa som 
rapporterades i medierna 2006. I Nationalencyklopedin står det att läsa att 
fågelinfluensan är en sjukdom som främst drabbar just fåglar, men den kan 
även sprida sig till människor. Genom åren har sådana fall upptäckts med 
jämna mellanrum, främst i Asien, med få fall av sjuka och ännu färre avlidna. 
Flera olika virus kan ge sjukdomen, men det virus som kan ge allvarligast 
sjukdomsbild hos människor, H5N1, är det som orsakade den 
fågelinfluensaepidemi som startade i Sydostasien och Kina runt årsskiftet 
2003/2004 och som fortsatte att sprida sig. Även denna gång drabbades 
främst fåglar, men även människor insjuknade och avled. I februari 2006 
började man i Sverige att upptäcka sjuka och döda vildfåglar och 
Jordbruksverket införde restriktioner som skulle begränsa in- och utförsel av 
tamfåglar och minska risken för kontakt mellan tamfåglar och vildfåglar i 
Sverige. 
  
På det hela taget bedömdes smittorisken för människor vara liten, även om 
flera artiklar i medierna fokuserat på de eventuella risker som funnits, samt 
risken att sjukdomen kunde utvecklas till en pandemi.6  
   
 

2.2. Den nya influensan 
I mitten av april 2009 i USA, påträffades för första gången en ny variant av 
influensavirus; Svininfluensan, eller det som idag kallas den nya influensan. 
Efterforskningar visade att liknande fall påträffats i Mexico och redan i slutet 
av april samma år varnade Världshälsoorganisationen, WHO, för ett globalt 
utbrott av influensan. Den 11 juni 2009 klassificerade WHO influensan som 
en pandemi. 
  
Vid en presskonferens den 11 juni höll Margaret Chan, WHO:s chef, ett tal 
som redogörs för genom korta citat nedan. Talet finns att läsa på WHO:s 

                                                 
6 Se till exempel: Bojs, Karin, Oroande om viruset blivit mer smittsamt, DN, 7 januari 2006, 
Bojs, Karin, Smittade fåglar i Nigeria oroar mest, DN, 2 februari, 2006, Micic, Mira, Det 
kan bli en världsepidemi, Aftonbladet.se, 7 januari 2006. 
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webbplats.7 Chan beskriver situationen som att ”The world is now at the start 
of the 2009 influenza pandemic.” Hon beskriver även osäkerheten med 
influensavirus, att de är oberäkneliga: ”We know, too, that this early, patchy 
picture can change very quickly. The virus writes the rules and this one, like 
all influenza viruses, can change the rules, without rhyme or reason, at any 
time.”8 
  
Inför uppgraderingen har Chan samrått med ”leading influenza experts, 
virologists, and public health officials.” Och tillägger: ”In line with 
procedures set out in the International Health Regulations, I have sought 
guidance and advice from an Emergency Committee established for this 
purpose.”9 
  
Chan nämner även det exceptionella i situationen: ”No previous pandemic 
has been detected so early or watched so closely, in real-time, right at the 
very beginning. The world can now reap the benefits of investments, over the 
last five years, in pandemic preparedness.”10 
  
När det gäller vilka som drabbas säger Chan ”We know that the novel H1N1 
virus preferentially infects younger people. In nearly all areas with large and 
sustained outbreaks, the majority of cases have occurred in people under the 
age of 25 years.”11 
  
Vaccinering är även det något som tas upp: ”WHO has been in close dialogue 
with influenza vaccine manufacturers. I understand that production of 
vaccines for seasonal influenza will be completed soon, and that full capacity 
will be available to ensure the largest possible supply of pandemic vaccine in 
the months to come.”12 
  
Och när det gäller andra restriktioner säger Chan: ”WHO continues to 
recommend no restrictions on travel and no border closures.”13 
 
   

2.3. Ansvariga myndigheter och organ 
WHO är ett FN-organ som grundades 1948.14 På NE.se kan man läsa att: 
”WHO övervakar det internationella hälsoläget, särskilt förekomsten i olika 

                                                 
7  World Health Organization World now at the start of 2009 influenza pandemic, 090611. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 www.ne.se 

  10 (66) 
 



 

länder av de vanligaste allvarliga akuta och kroniska sjukdomarna och de 
dödsfall som dessa förorsakar. Till prioriterade områden hör epidemiska och 
endemiska infektionssjukdomar och de fattigaste ländernas hälsoproblem, 
bl.a. mödra- och barnadödlighet.”15 
  
WHO:s medlemsstater, däribland Sverige, är alla bundna till International 
Health Regulations, IHR.16 IHR har knutet till sig en ”kriskommitté” som är 
en av de grupper som Margaret Chan angav i sitt tal den 11 juni att 
hon samrått med inför uppgraderingen av den nya influensan till nivå 6.17 De 
sex nivåerna finns beskrivna i bilaga 1.    
  
I och med att den nya influensan klassificerades som pandemi, föll den inom 
ramen för Socialstyrelsens samordnande ansvar för smittskyddet i Sverige. 
Socialstyrelsen har i uppdrag att samordna pandemiberedskap på nationell 
nivå och ge stöd för planering på regional nivå.18 Myndigheten ska vid en 
pandemi även se till att tillräcklig information kommuniceras till allmänheten 
för att ge de förutsättningar som krävs för att människor ska kunna handla på 
ett konstruktivt sätt. 19 
  
En Nationell Pandemigrupp skapades 2005 och är sammansatt av 
Socialstyrelsen (ordförande och sammankallande av gruppen), 
Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 
Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket och Sveriges Kommuner och landsting 
(SKL). 20 Gruppen har som uppgift att samordna åtgärder för att bekämpa en 
pandemi och myndigheternas kommunikation i en pandemisituation. 
Gruppen ger också de deltagande myndigheterna möjlighet att informera 
varandra om hur beredskapen utvecklas innan en pandemi brutit ut och vilka 
åtgärder som genomförs och planeras under en pågående pandemi.21 
  
 

2.4. Avtal om vaccin 
Vid tidigare pandemier har vaccination av en hel befolkning inte varit 
aktuellt. Att ett vaccin kunnat framställas så snabbt denna gång kan ha berott 
på flera saker. Till exempel gör den tekniska utvecklingen detta möjligt, de 
                                                 
15 www.ne.se 
16 World Health Organization. International Health Regulations (IHR), samt Socialstyrelsen. 
Internationella hälsoreglementet (IHR). 
17 World Health Organization. DG Statement following the meeting of the Emergency 
Committee, 090611. 
18 Socialstyrelsen. Vad gör Socialstyrelsen inom området pandemiberedskap? 080613, samt 
Socialstyrelsen. Planering av pandemiberedskap. 
19 Socialstyrelsen. Nationell kommunikationsplan för pandemisk influensa, Artikelnr 2009-
129-138. 
20 Socialstyrelsen. Myndighetssamverkan inom pandemiberedskap. 
21 Socialstyrelsen. Planering av pandemiberedskap. 
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globala system för övervakning och inrapportering av sjukdomsfall som 
utvecklats ger även en framförhållning vi inte haft tidigare och vi vet idag 
mer om hur pandemier fungerar för att kunna sätta igång processen 
tillräckligt tidigt, mer än vad vi visste 1968, då Hongkonginfluensan bröt ut. 
Valet att vaccinera gjordes inte i samband med den nya influensan och 
pandemiklassificeringen, utan långt tidigare. Det avtal om leverans av 18 
miljoner doser vaccin, som Sverige har med GlaxoSmithKline slöts till 
exempel redan under senhösten 2007 långt innan den nya influensan 
drabbade människor i Mexico22. Snarare var det ett helt annat scenario, med 
en annan influensa man hade för ögonen: det mer aggressiva viruset som 
orsakade utbrotten av Fågelinfluensa mellan 2003 och 2006.  
  
Den 18 maj 2009 bemyndigades Socialstyrelsen av regeringen, att teckna en 
”avsiktsförklaring om leverans av pre-pandemiskt vaccin m.m.”.23 
Bakgrunden ligger enligt pressmeddelandet i att GlaxoSmithKline, ”utöver 
det avtal om pandemigaranti som Sverige tecknade med GSK 2007” har 
”erbjudit ett antal länder, däribland Sverige” att leverera ett sådant vaccin. 
    
I Europa är det, enligt en kartläggning som DN gjorde i oktober 2009, 
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Norge, Rumänien, Schweiz och 
Storbritannien som valt att skaffa vaccin för hela befolkningen.24 Andra 
länder har beställt vaccin som ska täcka vissa riskgrupper eller delar av dessa. 
Hur prioriteringarna ser ut skiljer sig mellan länderna. Sverige prioriterade 
enligt artikeln personer med vissa kroniska sjukdomar, gravida kvinnor och 
vårdpersonal vaccineras först, vilket är de som rekommenderades av EU-
kommissionen, medan andra länder gjort andra bedömningar, där personer i 
samhällsviktig verksamhet i vissa fall har prioriterats högre.25 Den officiella 
prioriteringsordningen i Sverige beslutades av Socialstyrelsen den 15 juli 
2009.26     
  
 

2.5. Informationsspridning till allmänheten  
Idag nås många av myndighetsinformation till stor del via medierna. Så även 
när det gäller information kring smittsamma sjukdomar och nu den nya 
influensan. I den strategi som Socialstyrelsen sammanställt för 
kommunikationen kring pandemi, beskrivs mediernas roll i 
informationsarbetet som: ”... både en målgrupp, en granskare av 

                                                 
22 Regeringskansliet. Garanti om pandemivaccin klar, 071116. 
23 Regeringskansliet. Socialstyrelsen bemyndigas att teckna en avsiktsförklaring om leverans 
av pre-pandemiskt vaccin m.m.090518. 
24 Löfgren, Emma. Så ska smittan stoppas i Europa, DN, 091025. 
25 Commission of the European Communities. Vaccination strategies against pandemic 
(H1N1) 2009, 090915. 
26 Socialstyrelsen. Ändrad strategi I Sverige för hantering av influensa A(H1N1), 090715 
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myndigheternas agerande och en viktig förmedlare av myndigheternas 
information i en kris.”27  
  
Lars Nord beskriver Sverige som en ”medierad demokrati” där han menar att 
”De flesta svenskar får sin bild av det som händer i samhället från 
medierna.”28 Medierna är med andra ord en viktig källa för information för 
allmänheten och måste därmed även hanteras på något sätt av myndigheten. 
Sverige är enligt Nord inte heller bara en medierad demokrati, utan beskrivs 
även som en medialiserad demokrati, vilket innebär ”en demokrati i vilken 
hela samhällslivet och de politiska processerna ständigt genomsyras av 
mediernas makt och mediernas urval, presentation, form, rytm, tempo och 
innehåll”.29 Socialstyrelsen har detta att hantera när de vill att medierna ska 
utgöra ett stöd i informationsspridningen.    
 
Mediernas uppgift att granska makten är allmänt vedertagen men mediernas 
roll i detta – ur Socialstyrelsens synvinkel – är alltså även att vidareförmedla 
statens information till medborgarna. Medierna måste också anpassa sig efter 
ekonomiska variabler, något man inte får glömma – en bra nyhet är en nyhet 
som säljer, som många läser och som genererar ett intresse av att läsa mer 
från just det mediet. En tidnings webbupplaga, till exempel, har ett behov av 
att skapa en vana kring tidningen, att se till att de nyheter som tidningen 
förmedlar får en följetongsform så att besökaren återkommer för att få veta 
”hur det går”.   
 
I samband med dessa variabler, som kan påverka den mediala rapporteringen, 
kan nämnas vad Gunilla Jarlbro, professor i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, säger, i samband med en 
artikel i den vetenskapliga tidskriften Tvärsnitt 2006 (gällande medial 
rapportering av Fågelinfluensan), att det därför finns en fara med att 
”... medierna ropar alltför tidigt, och tar till brösttonerna redan innan vi vet 
hur stor faran är. – Om den dag kommer då det verkligen blir en pandemi av 
detta, finns risken att medierna redan förbrukat alla ord. Man kan inte skrika 
mycket högre än man redan gör.”30 I den mediala strukturen, påverkad av 
nämnda variabler, finns en tendens att rapportera alltför dramatiskt alltför 
tidigt och då riskera att sakna tyngd vid en mycket allvarlig risk eller inför ett 
hot.   
  

                                                 
27 Socialstyrelsen. Nationell kommunikationsplan för pandemisk influensa, Artikelnr. 2009-
129-138. 
28 Grandien Nord & Strömbäck, 2005, sid. 29. 
29 Ibid, sid. 17. 
30 Englund, Liselotte. Fågelinfluensan som pandemi - reellt hot eller CNN-effekt?, Tvärsnitt, 
061124. 
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I Socialstyrelsens influensastrategi anges kommunikationsmål för arbetet 
med en pandemi:  

• ”Befolkningen ges möjlighet att hantera situationen både rationellt 
och emotionellt utifrån det faktiska läget. 

• Kommuner, landsting, länsstyrelser och andra organisationer på 
regional och lokal nivå kan ta sitt ansvar och vidta de åtgärder som 
krävs i en pandemisituation. 

• Alla berörda målgrupper litar på myndigheternas budskap och 
bedömningar i en pandemisituation.”31 

  
Ovanstående version av dokumentet fanns dock inte att tillgå för allmänheten 
vid tiden för pandemiklassificeringen. Socialstyrelsens strategidokument och 
beredskapsplaner genomgår täta revisioner.32 Just den här versionen 
publicerades på Socialstyrelsens webbplats i augusti 2009. Själva revisionen 
var klar i juni 2009 (enligt dokumentets titel), och dess innehåll har troligtvis 
påverkat arbetet redan under samma månad. Huruvida den var helt färdig att 
användas redan den 11 juni 2009 är dock svårt att veta. 
  
I den tidigare version som fanns att tillgå vid tiden för 
pandemiklassificeringen – den 11 juni 2009 – finns inga kommunikationsmål 
angivna. Man uttrycker sig där i stället på följande sätt: 
  
”De övergripande målen som en handlingsplan ska omfatta är att 

• definiera de olika aktörernas ansvarsområden 
• ta fram strategier för att handlägga de effekter en pandemi kan ha på 

samhället 
• medverka till att olika aktörer i samhället har en beredskap för att 

handlägga de aspekter av en pandemi som de är ansvariga för 
• etablera ett system för att tidigt upptäcka en potentiell pandemi och 

utvärdera pandemins påverkan på samhället 
• beskriva möjliga motåtgärder, inklusive distribution av tillgängliga 

antivirala läkemedel och influensavacciner samt hur de ska användas 
• ta fram strategier för att förbättra möjligheterna att genomföra 

adekvata motåtgärder.”33  
  
Delar av dessa mål återfinns, om än något omformulerade, i den senare 
versionen av dokumentet under rubrikerna Strategier på nationell nivå och 
Strategier på regional och lokal nivå.34 

                                                 
31 Socialstyrelsen Influensa - strategier för prevention och kontroll. Reviderad juni 2009, sid. 
11-12. 
32 Ibid, sid. 15. 
33 Socialstyrelsen. Influensa - Strategier för prevention och kontroll. Reviderad november 
2006, sid. 8. 
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Den tidigare versionen är uppdaterad i november 2006, efter utbrottet av 
Fågelinfluensan, som haussades i medierna under 2006, men inte resulterade 
i någon pandemi.  
  
Den nationella kommunikationsplanen för pandemisk influensa är publicerad 
i april 2009 och anger i sin tur själva inriktningen på det 
myndighetsgemensamma kommunikationsarbetet.35 Det är därifrån de mål 
som sedan återfinns i strategidokumentets augusti 2009-version är hämtade. 
De är i kommunikationsplanen även nedbrutna på följande sätt: 
 
”1. Befolkningen ges möjlighet att hantera situationen både rationellt och 
emotionellt utifrån det faktiska läget. 

• Kommunikationen ska kännetecknas av empati, öppenhet 
ansvarsfullhet och snabbhet 

• De budskap som kommuniceras ska vara trovärdiga och enhetliga, för 
att undvika onödig oro 

• Informationen ska ge förutsättningar för människor att agera på ett 
konstruktivt sätt 

• Myndigheterna snabbt och kontinuerligt ska ge information till 
medierna för att undvika informationsvakuum 

  
2. Kommuner, landsting, länsstyrelser och andra organisationer på regional 
och lokal nivå kan ta sitt ansvar och vidta de åtgärder som krävs i en 
pandemisituation. 

• Politiker och andra på ledningsnivå ska veta vilka resurser som krävs 
och vilka beslut de behöver fatta 

• Ansvarig personal ska ha tillräcklig kunskap om frågan och om vilka 
åtgärder de behöver vidta 

• Ansvarig personal ska ha tillräckligt underlag för att kunna hantera 
befolkningens informationsbehov 

  
3. Alla berörda målgrupper litar på myndigheternas budskap och 
bedömningar i en pandemisituation. 

• Myndigheterna ska uppfattas som empatiska, kompetenta, och 
ansvarsfulla 

• Budskapen ska uppfattas som trovärdiga och relevant”36 
 
 
  
                                                                                                                              
34 Socialstyrelsen. Influensa - strategier för prevention och kontroll. Reviderad juni 2009, 
sid. 12. 
35 Socialstyrelsen. Nationell kommunikationsplan för pandemisk influensa, sid. 5-6. 
36 Ibid, sid 5-6. 
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2.6. Efterspelet 
Sedan den nya influensan klassificerades som pandemi har flera medier tagit 
upp olika frågor kring händelsen. Till exempel ifrågasätts att det verkligen 
handlar om en pandemi och vilka ekonomiska intressen som kan ha påverkat 
beslutet att uppgradera den nya influensan. Ett exempel på den diskussionen 
finns i Dagens Industris, DI, fredagsbilaga DI Weekend. Wolfgang Wodarg 
(en tysk läkare) är citerad. ”Fram till i maj hette det på WHO:s hemsida att en 
influensa skulle orsaka ett ’ofantligt stort antal döda eller sjuka’ för att kallas 
pandemi. Den raden finns inte kvar. Varför den togs bort kan ingen på WHO 
svara på, utan hänvisar till hemsidan som inte ger någon officiell definition. 
WHO har alltså ändrat sin definition av pandemi sedan den nya influensan 
uppgraderades. I samma artikel nämner man också det ekonomiska 
perspektivet. Wodarg fortsätter ”Det finns ett samband mellan industri och 
vetenskapliga experter. Det finns ingen annan förklaring. Och därför 
förändrade WHO definitionen av pandemi”.37 
 
Ytterligare ett exempel på perspektivet är DN:s artikel Svininfluensavarning 
utreds av WHO, en artikel baserad på en nyhet från TT-Reuters, där man 
skriver att ”WHO, Världshälsoorganisationen, har även kritiserats för 
pandemivarningssystemet som fokuserar på geografisk spridning i stället för 
på graden av allvar och för att tjänstemän som arbetar med hälsofrågor och 
experter skulle ha alltför nära samarbete med vaccintillverkare.” Man skriver 
också att detta måste utredas ”... huruvida WHO och hälsomyndigheter 
överdrivit influensans risker och skapat onödiga larm genom att 
pandemiförklara den.” samt ”Det är fortfarande oklart om svinfluensan har 
varit dödligare än den vanliga säsongsinfluensan, som årligen dödar tusentals 
människor men den är klart mildare än vissa av 1900-talets pandemier där 
miljoner dog.”38 
 
En utredning är också just vad WHO har tillsatt. Den 29 mars 2010 höll 
WHO en presskonferens, där Dr Keiji Fukuda, rådgivare åt WHO:s chef 
Margaret Chan i frågor som rör pandemisk influenza, berättade om 
utredningen: ”What we will begin this month is a review process to look over 
the preparedness and the response to the current influenza pandemic.” 
Fukuda anger att målen för utredningen är att:  
” review how well the world was prepared and how well the 
world responded to the current pandemic current situation.” 
” look at functioning of the IHR.” 
” identify lessons learned.”39 

                                                 
37 Olson, Björn Anders, Påhittad pandemi eller ett reellt hot?, DI Weekend, 100226. 
38 TT-Reuters, Svininfluensavarning utreds av WHO, DN, 100329.  
39 World Health Organization, Transcript of press briefing at the Palais des Nations, Geneva. 
Dr Keiji Fukuda, Special Adviser to the Director-General on Pandemic Influenza 100329. 
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3. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning  
I detta avsnitt beskrivs den teoretiska bakgrunden som undersökningen vilar 
på. Även viss tidigare forskning inom ämnet presenteras.    
   
 

3.1. Socialkonstruktionism 
Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen är att vår bild av olika 
företeelser kan analyseras som sociala konstruktioner. Ian Hacking, 
dåvarande professor i filosofi vid University of Toronto menar att idén om 
sociala konstruktioner ”... påminner oss om att till exempel moderskapet och 
dess innehåll inte är fixt och ofrånkomligt ...” eller ” ... förskrivna av den 
mänskliga naturen eller av reproduktionsbiologin.” ”Det är i stället en 
produkt av historiska händelser, sociala krafter och ideologi.”40 Pierre 
Bourdieu (1920-2002), en fransk sociolog, kulturantropolog, medieteoretiker 
och forskare, skriver om denna ”varseblivning”, hur vi blir varse vad vi ser 
och inte ser; våra ”glasögon”. Han menar att denna kategorisering är en 
produkt av vår utbildning, vår historia med mera.41  
  
Marianne Winther Jörgensen, universitetslektor vid Linköpings universitet, 
och Louise Phillips, lektor vid Roskilde universitetscenter, tar upp docent 
Vivien Burrs (University of Huddersfield) antaganden som de anser samlar 
de många olika socialkonstruktionistiska angreppssätten. Dessa beskrivs här i 
sammandrag:  

• Ett kritiskt förhållningssätt till självklar kunskap samt historisk och 
kulturell specificitet. Vår kunskap är inte en spegelbild av 
verkligheten, den kan alltid vara annorlunda då den är en produkt av 
vår plats och tid.  

• Samband mellan kunskap och sociala processer och handlingar. Vår 
förståelse av verkligheten produceras i sociala processer kring 
meningsskapandet. Meningsskapandet leder till olika sociala 
sanningar och kampen om vad som är sant, och vad som är falskt.42 

  
Med konstruktionism menar Hacking ”olika sociologiska, historiska och 
filosofiska projekt som syftar till att framhäva eller analysera faktiska, 
historiskt givna, sociala växelverkningar eller kausala sammanhang som har 
lett till, eller varit inblandade i, uppkomsten eller etablerandet av någon 
storhet eller något faktum som existerar nu.”.43   
  

                                                 
40 Hacking, 2000, sid. 14. 
41 Bourdieu, 1993, sid. 33. 
42 Winther Jörgensen & Phillips, 2009, sid. 11 f. 
43 Hacking, 2000, sid. 72. 
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En förutsättning för att hävda att eller undersöka om något är socialt 
konstruerat är, enligt Hacking, att det tas för givet eller ”förefaller vara 
oundvikligt”.44 Han menar att konstruktionistiska arbeten ”är kritiska mot 
rådande förhållanden”.45 Arbetena utgår från tesen:  
  
”(1) X hade inte behövt finnas eller hade inte alls behövt vara som det är. X, 
eller X som det är just nu, är inte bestämt av tingens natur; det är inte 
oundvikligt.”46 
  
Begreppet konstruktionism kan enligt Hacking vara användbart när syftet är 
att försöka höja medvetenheten om ett fenomen. Han beskriver det som att 
det är själva ”poängen med analyser i termer av sociala konstruktioner.”47 
Detta kan tolkas som att det kan vara viktigt att undersöka hur vi 
kategoriserar och beskriver fenomen eller människor och vad de 
kategoriseringarna och beskrivningarna innebär för hur vi uppfattar 
exempelvis händelser eller människor. Vilka ord använder vi, och vilka 
använder vi inte? Vad beror det på att vi valt en viss egenskap som 
kategorisering och inte en annan? Hacking beskriver det som att det är själva 
idén om fenomenet eller kategorin som är socialt konstruerad. Allt vi kopplar 
till idén – till exempel egenskaper, regelverk, hantering, bemötande, 
utseende/kläder utgör den sociala konstruktionen.48 Kanske kan man säga att 
det inte är själva objektet som konstrueras utan snarare vår upplevelse av det 
utifrån hur vi i vår sociala tillvaro tillskriver det egenskaper, grupptillhörighet 
och så vidare, men riktigt så enkelt är det inte alltid. I vissa fall, när man talar 
om att något är en social konstruktion så syftar man faktiskt på själva objektet 
och inte på idén om objektet49. Om man till exempel talar om social 
konstruktion av hot kan det tolkas på flera olika sätt: Det kan vara själva 
hotet som är konstruerat, eller så kan man mena att det är idén om ett hot som 
är konstruerad. En grad av konstruktionism som Hacking talar om är 
demaskering. Han definierar demaskerande konstruktionism på följande vis: 
”Vi demaskerar inte en idé så mycket genom att ‘upplösa’ den som genom att 
beröva den dess falska sken av auktoritet.” 50 Vad Hacking menar här är att 
man i den demaskerande konstruktionismen inte behöver ägna sig så mycket 
åt att vederlägga idéer eller punktera deras sanningshalt, som åt att 
undergräva dem genom att visa vilka funktioner de bygger på och vilken 

                                                 
44 Ibid, sid. 26 ff. 
45 Ibid, sid. 19. 
46 Ibid, sid. 20. 
47 Ibid, sid. 18 f. 
48 Ibid, sid. 24 ff. 
49 Ibid, sid. 42 ff. 
50 Ibid, sid. 35 ff. 
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ideologi de vilar på. Han har hämtat resonemanget från Karl Mannheim, och 
hans teori om kunskapssociologi51.  
  
Hacking visar även på en växelverkan mellan vissa objekt och idéer. Denna 
växelverkan förklarar han kort i det exempel han tar upp om ”ungdoms-
tevetittaren”. Kort sammanställt kan resonemanget beskrivas som att det 
växer fram en idé om att det finns något som kan kallas för ungdoms-
tevetittare, en gruppering där ungdomar som tittar på teve ingår. Gruppen 
behäftas med olika signalement och egenskaper och blir ett problem som ska 
lösas. I takt med att idén blir allmän och föremål för stora konferenser eller 
artiklar i medierna, blir de individer som anges ingå i gruppen medvetna om 
och börjar identifiera sig som ungdoms-tevetittare eller protestera mot 
kategoriseringen genom att agera i motsatt riktning mot vad som sägs om 
gruppen. Detta tillsammans med till exempel teknikutveckling ändrar på hur 
gruppen kan beskrivas, så att idén om ”ungdoms-tevetittaren” måste 
förändras och få ett annat innehåll, en annan betydelse. Individerna som ingår 
i gruppen får således nya egenskaper med mera att förhålla sig till.52    
  
Winther Jörgensen & Phillips påpekar att det bland annat är genom språket 
som vi konstruerar en gemensam föreställning av verkligheten. Ur ett 
socialkonstruktionistiskt synsätt bör språket, precis som kunskapen, inte ses 
som en neutral spegel som reflekterar verkligheten utan som ett verktyg i 
reproducerandet och skapandet av den. Språket skapar representationer av 
verkligheten. Socialkonstruktionismen säger inte med detta att det inte finns 
någon fysisk värld bortom våra tolkningar, men fokus ligger i att vi inte kan 
nå denna värld utan att samtidigt tolka denna genom språket, genom språket 
och diskursen får världen sin betydelse.53   
   
Winther Jörgensen & Phillips tar även upp synen på språkets roll som 
meningsskapande, som bland annat grundar sig i den franske strukturalisten 
Ferdinand de Saussures teori om att språkets förhållande till verkligheten är 
godtyckligt. Saussure menar att verkligheten inte förklarar sig själv och att vi 
i förklarandet av verkligheten ger densamma betydelse genom att bestämda 
ting sammankopplas med bestämda tecken. Tecken definieras i förhållande 
till varandra, alltså i förhållande till vad de betyder men samtidigt också till 
vad de inte betyder. Saussure ser språket som ett nät av tecken som genom 
sin struktur möjliggör meningsöverföring. Denna syn på språket har 
sedermera utvecklats i poststrukturalismens språkuppfattning som betonar 
vikten av att se till det faktiska språkbruket i skapandet av språkets struktur. I 
likhet med Saussure ser poststrukturalismen språket som ett nät men menar 

                                                 
51 www.ne.se 
52 Hacking. 2000, sid. 42. 
53 Winther Jörgensen, & Phillips, 2009, sid. 15. 
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att detta nät inte är konstant utan snarare föränderligt. Strukturen för språket 
förändrar sig utefter vilken kontext den befinner sig i.54 
   
Sammantaget kan man säga att en specifik händelse kan uppfattas på olika 
sätt beroende på vad i händelsen vi tar för självklart, hur vi beskriver 
händelsen, hur vi benämner olika delar i händelsen som aktiva, passiva, 
obetydliga eller viktiga. Det kan till exempel handla om utifrån vilka 
egenskaper vi beskriver människor som varit inblandade, vilka attribut vi 
tillskriver platser, personer och objekt eller hur vi definierar de ord vi 
använder. Allt detta tillsammans kan kallas diskurs och vi kan undersöka den 
genom diskursanalys. 

 
3.2. Diskursanalys 

Begreppet diskurs kan beskrivas och förklaras på flera sätt. Winther 
Jörgensen & Phillips definierar begreppet som ”Ett bestämt sätt att tala om 
och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”55 Det är enligt dem en viktig 
form av social praktik som både reproducerar och förändrar kunskap, 
identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer. Samtidigt formas 
diskursen av andra sociala strukturer och praktiker.56 De beskriver Norman 
Faircloughs syn på diskurs som att den består av uteslutande språkliga 
element till skillnad från andra inriktningar där man till exempel ser allt som 
diskursivt konstruerat.57 Winther Jörgensen och Phillips anser att diskurser 
bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- 
och betydelsesystem.58 
  
De menar att en skillnad mellan de olika diskursanalytiska perspektiven 
ligger i sättet att se på världen som diskursiv. Diskursteorin utgår från en mer 
renodlad poststrukturalistisk syn och hävdar att det inte finns något 
ickediskursivt eftersom omvärlden alltid måste tolkas för att kunna nås. 
Kritisk diskursanalys däremot har ett synsätt där sociala praktiker står utanför 
det diskursiva och står i relation till diskurserna i en dialektisk påverkan. Ur 
ett diskurspsykologiskt perspektiv slutligen, är man mer inriktad på den 
konkreta diskursiva kontexten och att det utifrån ett sådant fokus finns 
faktorer utanför diskursen som påverkar.59 
  
Peter Berglez, biträdande lektor vid Örebro universitet, menar att diskurs 
kan beteckna människors gemensamma användande av språk i olika 
                                                 
54 Ibid, sid. 16 ff.  
55 Ibid, sid. 7. 
56 Ibid, sid. 19 f. 
57 Ibid, sid. 72. 
58 Ibid, sid. 73. 
59 Ibid, sid. 23 f. 
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sammanhang, eller institutionell kunskapsproduktion där den situationella 
kontexten ofta bestämmer hur och vad som sägs. Diskursbegreppet rymmer 
också strukturella, bakomliggande förhållanden. Massmedier som institution 
representerar vissa kunskaper, som konstrueras genom olika regler och 
konventioner om vad och hur man ska göra. Praxis upprepas och 
slumpmässiga element elimineras. En struktur framträder inom institutionen, 
en diskurs. Genom språket blir dessa konventioner och bakomliggande 
intressen och normer synliga.60  
  
Även Bourdieu menar att journalister har sina speciella glasögon och gör ett 
urval varifrån konstruktioner bildas. Urvalsprincipen är ofta, inom 
journalistiken, inriktad mot det sensationella och spektakulära, en 
dramatiserad beskrivning av det förmedlade. Att beskriva annan information, 
exempelvis bilder, gör att betydelsen synliggörs, man skapar en betydelse för 
läsaren. Journalistiken kan på så vis bli ett instrument för att skapa världen 
istället för att återspegla den.61 Bourdieu talar också om journalistikens 
kommersialiserade villkor, att man inom diskursen styrs av en ekonomisk 
faktor som påverkar redaktioner och gör att ett försäljningsmässigt fokus 
finns i åtanke.62   
  
Berglez tar upp problematiken med att läsarens verklighet till stor del 
konstrueras av det talade och skrivna språket. Nyhetsinhämtning kan till stor 
del uppfattas som oproblematisk då den kan ge sken av att vara ren 
faktaförmedling och information. Nyhetsförmedlingar kan ge intrycket av att 
förmedla natur i stället för kultur. Med det menas att något som framställs 
som ofrånkomligt, sant, logiskt och universellt kan uppfattas som natur(ligt) 
då det egentligen handlar om kultur(ellt).63 Detta resonemang kan jämföras 
med Hackings motsvarande resonemang om idé och objekt och relationen 
däremellan (se ovan under social konstruktionism). En analys av de diskurser 
som förekommer i olika texter kan hjälpa oss att upptäcka sådana 
”skevheter”. För Berglez, precis som hos Hacking, kan det sägas handla om 
att demaskera och lyfta fram bakomliggande orsaker till uttryck och 
diskurser.   
  
Winter Jörgensen och Phillips skriver att diskursanalyser kan göras på olika 
nivåer. Till exempel kan vi analysera samhällets institutioner och deras 
relationer till sina klienter/kunder/målgrupper. Vi kan även välja att analysera 
hur olika fenomen eller världsbilder konstrueras i massmedierna eller hur 
olika identiteter, till exempel nationella, etniska eller sociala, kan uppfattas.64 
                                                 
60 Berglez i Ekström, & Larsson, 2000, sid. 200 f. 
61 Bourdieu, 1993, sid. 33 f. 
62 Ibid, sid. 43. 
63 Berglez i Ekström & Larsson, 2000, sid. 198. 
64 Winther Jörgensen & Phillips, 2009, sid. 8. 
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Den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault (1926-1984) menar 
att vi för att undersöka diskursen, måste utgå från diskursen själv; hur 
diskursen framstår, diskursens regelbundenhet och försöka se de yttre 
villkoren för vad som bestämmer diskursens gränser.65 
  
Den nivå som är relevant i den här undersökningen är den institutionella, där 
både de statliga myndigheterna och massmedierna som vi ju vill jämföra med 
varandra, befinner sig.  
 
 

3.3. Tidigare forskning 
Brigitte Nerlich, professor vid universitetet i Nottingham, och Christopher 
Halliday, tidigare verksam vid universitetet i Nottingham, genomförde 2007 
en studie om Fågelinfluensan: ”Avian flu: the creation of expectations in the 
interplay between science and the media” – en kvalitativ och kvantitativ 
studie för att upptäcka diskursiva mönster i brittiska tidningars bevakning av 
Fågelinfluensan mellan 2000 och 2005.66 Den mediala rapporteringen 
exploderade vid WHO:s uppmaning till länder att uppdatera nationella planer 
för pandemisk influensa.67 I studien framkom att man i medierna till stor del 
använt sig av skrämselyttranden (”scare quotes”) och dramatisk statistik 
relaterad till tidigare pandemier, till exempel Hongkonginfluensan.68 
Händelser bakåt i tiden kopplades ihop med nutida information och länkade 
på så sätt samman dem med nutid och framtid.69 En slags ”scräckretorik” 
(”rhetoric of fear”) användes ofta i den mediala diskursen och en mer 
avvaktande diskurs (”wait and see”) framkom hos stat/myndigheter, gällande 
användande av ord och begrepp. Detta tillsammans kan ha bidragit till att 
skapa en slags osäkerhetsdiskurs (”discourse of uncertainty”). 
Sammanlänkningen mellan historiska händelser och nutida bidrog också till 
att skapa denna skräckretorik, trots att det visade sig vara ett milt utbrott av 
influensa.70  
  
När det gäller omkringliggande strukturer som påverkar myndigheternas 
diskurs, kan Harry Otways (tidigare chef för Technology Assessment vid 
Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter i Ispra) och Brian 
Wynnes (Professor vid Centre for the Study of Environmental Change vid 
universitetet i Lancaster) artikel om risk- och kriskommunikationens 
paradigm och paradoxer vara värd att nämnas. Bland de sju paradoxer de tar 
upp finns en som är särskilt relevant för vår studie; ”reassurance-arousal” 
                                                 
65 Foucault, 1993, sid. 38. 
66 Nerlich & Halliday, 2007, sid. 48 f. 
67 Ibid, sid. 51. 
68 Ibid, sid. 54. 
69 Ibid, sid. 59. 
70 Ibid, sid. 61. 
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paradoxen (lugna/varna-paradoxen). Med denna menas att det finns en 
paradox i informationsspridning från till exempel myndigheter, vid risker 
eller kriser. Dels har man en skyldighet att varna medborgarna inför en risk 
eller kris, att eventuellt uppmana till försiktighet inför något, och dels har 
man ett ansvar för att inte skapa panik i samhället med onödigt oroväckande 
information.71 Det här förhållandet, eller tvetydigheten i myndigheters 
skyldigheter vid kommunikation om faror eller kriser till allmänheten kan 
påverka utformandet av informationen, och därmed diskursen.  
 

                                                 
71 Otway & Wynne, 1989, sid. 142. 
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4. Metod och material 
I detta avsnitt beskrivs den metod som använts för undersökningen samt 
genomförande av analys och metodkritik.  
  
Den metod som använts i undersökningen är diskursanalys – en kvalitativ 
metod som ger möjlighet att analysera inte bara innehållet i texterna från 
myndigheter respektive medier inom det valda ämnet, utan även att gå 
djupare i texterna och undersöka hur det sägs och vad som ligger bakom 
detta hur; vilket synsätt som skapar texterna och vad det är för olika 
världsbilder, eller i det här fallet bilder av den nya influensan, som 
konstrueras i texterna. 
  
Det som gör diskursanalysen intressant att använda för att undersöka 
informationen kring den nya influensan är att det ofta förekommer flera 
parallella diskurser kring samma händelse. Vilken av diskurserna som blir 
den dominerande kan avgöra hur bilden av den nya influensan formas. Den 
ena diskursen som analyserats är myndigheternas. Den andra diskursen som 
analyserats är den mediala. 
  
Det finns olika diskursanalytiska metoder att använda i ett sådant här arbete. 
Till exempel kan man välja Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som 
den beskrivs i Winther Jörgensen & Phillips.72 I denna metod analyseras 
texten i tre dimensioner 

• ”diskurser och genrer som artikuleras i produktionen och 
konsumtionen av texten (den diskursiva nivån) 

• deras lingvistiska uppbyggnad (textnivå) 
• överväganden om huruvida den diskursiva praktiken reproducerar 

eller omstrukturerar den existerande diskursordningen, och vilka 
konsekvenser det har för den bredare sociala praktiken (den sociala 
praktikens nivå)”73 

  
Berglez tar i sin tur upp en annan modell för hur metoden kan utformas. Han 
refererar till van Dijk (1988) och lägger upp metoden i två moment: analys på 
mikronivå och analys på makronivå.74 Här redogörs för den 
makrostrukturella delen, då det är den som har mest bäring på metodvalet för 
undersökningen. 
  
På makronivån ”riktas fokus på nyhetstextens tematiska och schematiska 
struktur”. Han beskriver detta så här 

                                                 
72 Winther Jörgensen & Phillips, 2009, sid. 66 ff. 
73 Ibid, sid. 75.  
74 Berglez i Ekström & Larsson, 2000, sid. 204 ff. 
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”Den tematiska strukturen ger prov på en hierarkisk organisering av de 
händelser eller ämnen som blir föremål för den aktuella 
verklighetsbeskrivningen. Den sak som hamnar högst upp i denna hierarki 
återfinns oftast i rubrik och ingress, där rapporteringens mest relevanta inslag 
(huvudhändelse) formuleras kortfattat.”75   
  
 ”Den schematiska strukturen gäller journalistikens regelstyrda berättande - 
de företeelser som blir föremål för rapportering underkastas särskilda 
schematiska konventioner. Analysen ser här till att kartlägga hur den aktuella 
verkligheten konstrueras diskursivt inom ramen för dessa regler. En sådan 
standardkonvention utgörs av rubriker och ingress, som presenterar en 
summering av nyheterna. Ett annat obligatoriskt moment utgörs av historisk 
bakgrund, som syftar till att placera den aktuella händelsen i relation till det 
förgångna. Till nyhetsberättandets konventioner hör även att ge utrymme för 
källor som kommenterar, reagerar och bedömer konsekvenserna och 
orsak/verkan. Dessa källor ska i sin tur separeras från den enskilde 
journalistens kommentarer, vilket stundtals kan vara svårt att urskilja 
eftersom journalistiken allt som oftast har som mål att ‘låta verkligheten 
tala’”.76 
  
Winther Jörgensen & Phillips menar att man kan ”kombinera element från 
flera olika diskursanalytiska perspektiv”.77 Metoden för analysen i denna 
uppsats har med detta i åtanke satts samman på följande sätt: 
  
Texterna har analyserats utifrån: 

• Övergripande och underliggande teman som texten tar upp 
• Ord och begrepp som används inom de identifierade temana 
• Personer/källor som citeras eller hänvisas till 
• Historiska kopplingar/historisk bakgrund   

  
Då syftet med undersökningen varit att undersöka på vilka sätt 
myndighetsdiskursen och mediediskursen skiljer sig åt, har vi valt att först 
presentera resultatet i en materialöversikt där de viktigaste begreppen och 
fraserna tas upp, därefter läggs resultatet samman och myndigheternas och 
mediernas respektive resultat presenteras i separata avsnitt.  
  
För att besvara frågeställningen görs även en jämförelse mellan de två 
diskurserna där de teman som identifierats, har utgjort strukturen för 
jämförelsen (historisk bakgrund har fått utgöra ett tema) och de ord och 
begrepp som identifierats är grunden för analysen av diskurserna.  

                                                 
75 Ibid, sid. 204. 
76 Ibid, sid 204. 
77 Winther Jörgensen & Phillips, 2009, sid. 10. 
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Den textuella analysen av ord och begrepp har genomförts genom en 
värdering av ord och begrepp. Denna värdering har genomförts genom både 
hänvisning till Nationalencyklopedin och Wikipedia, för en giltig definition 
av ordet eller begreppet, och genom analys av de resonemang, sammanhang 
och fraser som ordet eller begreppet ingår i.   
 
 

4.1. Material och avgränsningar 
Materialet består av nyheter från de olika myndigheternas och mediernas 
webbplatser. Vi har undersökt informationen från två skilda sociala 
institutioner: Myndigheterna/staten å ena sidan och medierna å andra. De 
myndigheter vi har valt att titta närmare på är de som ingår i den 
pandemigrupp som sattes samman 2005: Socialstyrelsen (sammankallande) 
Smittskyddsinstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting, 
Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 
Arbetsmiljöverket. Under 2009 skrevs det oerhört mycket om den nya 
influensan i medierna. Då pandemiklassificeringen innebar en exceptionell 
händelse har vi avgränsat oss till perioden 11 juni 2009-13 juni 2009. För att 
få ner mängden texter att analysera till en hanterlig mängd har vi förutom att 
begränsa oss till denna tidsperiod valt att endast titta på nätutgåvorna av DN, 
en av våra största morgontidningar och Aftonbladet, en av våra största 
kvällstidningar. Blogginlägg och kommentarer har inte analyserats. 
    
Med dessa avgränsningar har vi tre texter att analysera från myndigheterna 
och sju från medierna.  
  
 

4.2. Genomförande  
Materialet togs fram genom sökning efter publiceringar på de två 
tidningarnas och myndigheternas webbplatser på sökorden ”den nya 
influensan”, ”svininfluensa”, ”A(H1N1)”, ”pandemi” under datumen 11-13 
juni 2009.         
  
Efter detta analyserades mediediskursen samt myndighetsdiskursen. Texterna 
presenteras först i en materialöversikt med titel, datum för publicering och 
var texten publicerats, samt en lista på betydelsebärande begrepp och fraser i 
texten. Därefter presenteras texterna utifrån betydelsebärande element, som 
ordval, fraser och begrepp, inom de huvudteman som identifierats ovan. 
Därefter genomfördes en jämförelseanalys mellan de två diskurserna för att 
upptäcka och se skillnader och likheter i den förmedlade informationen.  
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4.3. Metodkritik   
Alla metoder innebär en risk för subjektiv tolkning. Vi människor har en 
tendens att leta efter den information som bekräftar våra misstankar eller vår 
tro på något (confirmation bias). Detta behöver inte ske medvetet, men är bra 
att ha i minnet vid analys. Vi styr den analys som skapas utifrån vår 
frågeställning och vårt syfte och påverkar därmed utformningen. För att 
hantera detta fokuserar vi på de huvudämnen och teman som kunnat urskiljas. 
För att säkerställa att det inte endast är författarnas tyckande som redovisas, 
bör tolkningarna vara väl underbyggda med material och klart stöd i text. För 
att kunna dra några större slutsatser kan fler metoder användas, exempelvis 
både kvalitativ och kvantitativ metod. Vi har valt kvalitativ metod för detta 
specifika ämne då det är en extraordinär situation som beskrivs och därmed 
intressant att mer ingående och noggrant studera just denna, tidsbegränsade 
information. Vad gäller materialet är det hämtat dels från den officiella 
samhällsinformation som publicerades i samband med 
pandemiklassificeringen i juni 2009, här har vi analyserat samtliga 
publiceringar på myndigheternas webbplatser gällande detta tema från 
dagarna kring WHO:s uppgradering. Materialet från medierna är hämtat från 
webben från en av våra största morgontidningar samt en av våra största 
kvällstidningar, för att få bredd i materialet. Det går alltid att utöka med fler 
källor från samma period, men naturligtvis måste vi också ta hänsyn till att 
undersökningen ska rymmas inom ramen för en C-uppsats. Från dessa 
tidningar har vi sedan analyserat samtliga artiklar rörande detta tema under 
denna tidsperiod. 
  
Det är ett relativt smalt och begränsat material och ämne som analyserats, 
detta gör att man får vara försiktig med att dra alltför stora eller 
generaliserande slutsatser av analysen. Vi är själva en del av diskursen och 
kan inte förhålla oss neutrala till underlaget. Vi strävar mot en stringens i 
analysen och följer de huvudteman som utkristalliserar sig och tolkar oss till 
ett resultat via en definierad struktur.   
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5. Resultatpresentation 
I detta avsnitt presenteras först materialet som använts i en materialöversikt. 
Därefter beskrivs myndigheternas respektive mediernas textinnehåll.  
 

5.1. Materialöversikt 
Avsändare, 
publicerings‐
datum 

Titel  Texttyp  Ord, begrepp och fraser  Källor, aktörer, 
avsändare 

Myndigheter                

Socialstyrelsen.se 
Smittskydds‐
institutet.se 
11 juni 2009 

Situationen 
med den nya 
influensan 
A(H1N1) 
klassas som 
pandemi 

Gemensamt 
pressmeddelande 

• situationen med den nya 
influensan 

• ínte blivit allvarligare 
• fortfarande relativt milda 

symptom 

• arbetar redan med 
utgångspunkten ... influensan 
kommer att spridas 

• det avtal som Sverige har 
• producera vaccin ... till hela 

befolkningen 

• vara beredd ... distribuera ... från 
de nationella lagren 

WHO  
Johan Carlson, 
tillträdande GD för 
Smittskyddsinstitutet  
Anders Tegnell chef 
för 
smittskyddsenheten 
på Socialstyrelsen  
Anna Nyman, chef för 
enheten för 
samordning vid MSB  

Krisinformation.se 
11 juni 2009 

WHO höjer 
pandemivarnin
gsnivån för 
influensa A 
(H1N1) till fas 6 

Nyhet  • högsta nivån 
• fullskalig pandemi 

• höjda nivån avser 
smittspridningen 

• inte blivit farligare 
• relativt milda symptom 

• fortsätter att förbereda sig 
• Sverige har ett avtal ... få vaccin 
• 18 miljoner doser 

• träder i kraft när who deklarerat 
att världen befinner sig i fas 6 

WHO 
MSB (ingen angiven 
skribent eller andra 
källor) 

Arbetsmiljö‐
verket.se 
12 juni 2009 

Arbetslivet bör 
fortsätta 
förbereda sig 
inför influensan 

Nyhet som 
hänvisar till 
Socialstyrelsen 
och 
smittskyddsinstit
utet 

• fortsätta förbereda sig 
• situation ... många anställda blir 

sjuka 

• samhällsviktiga verksamheter 

• situationen med den nya 
influensan 

• nivå 6 innebär att ... fortsätter att 
spridas 

• fortfarande milda symptom 

• arbetar redan med 
utgångspunkten ... inom några 
månader 

• största förändringen ... vaccin för 
hela befolkningen ska börja 
produceras enligt det avtal 

• varken svenska myndigheter eller 
WHO rekommenderar att stänga 
gränser 
 

Socialstyrelsen 
Smittskyddsinstitutet 
WHO 
Arbetsmiljöverket i 
viss mån 

  28 (66) 
 



 

Medier             

DN.se 
11 juni 2009 

Influensan en 
pandemi 

Artikel  • svenska myndigheter först ut   

• kablades nyheten ut i världen  
• presskonferens 
• beslutat höja varningsnivån till 

pandemi  

• influensan har inte blivit farligare 
utan sprider sig till alla delar av 
världen 

• spridning oundviklig  
• världen har ett försprång. 
• än så länge krävt få dödsoffer,  
• symptomen är i de flesta fall 

milda. 

• utfärdar ändå en varning:         
• influensavirus är ökända för att 

vara oförutsägbara och snabbt 
mutera. 

• risk för gravida kvinnor 
• WHO räknar med att 

produktionen av influensavaccin 
är i full gång inom de närmaste 
månaderna 

• rekommenderar inga länder att 
vidta reseförbud  

• studie som publicerades i The 
Lancet 2006 skulle en epidemi lika 
allvarlig som Spanska sjukan 
kunna kräva omkring 62 miljoner 
människoliv.  

• krävde miljoner människoliv, och 
hundratals miljoner sjuka.  

Folkhälsominister 
Maria Larsson 
WHO:s chef Margaret 
Chan 
WHO 
The Lancet  
  
  

DN.se 
11 juni 2009 

”Vi har gjort allt 
vi kan” 

Artikel  • Inget tyder just nu på att H1N1‐
influensan ska bli en svår sjukdom 
med många dödsfall 

• vidtagit alla förberedelser 
• mild och få har dött.  

• Nya epidemier sprider sig fort 

• väldigt mycket färre dödsfall än 
under en vanlig influensa 

• kommer snabbt och försvinner 
sedan 

• skonar de äldre 
• sårbara kommer att bli sjuka. 

• ordentlig fart först i höst.  

statsepidemiolog 
Annika Linde, 
adjungerad professor 
vid Karolinska 
institutet 
  

DN.se 
12 juni 2009 

Produktion av 
vaccin och 
läkemendel 

Artikel  • Vaccin inom 12‐15 veckor  
• När influensan uppgraderades 

startade vaccinframställningen 

• vaccin till alla svenskar  
• 3‐6 månader 

• vaccinering inte är obligatorisk 
• struntar i att vaccinera sig   
• först till hösten som Sverige 

WHO 
Anders Tegnell, chef 
för Socialstyrelsens 
smittskyddsenhet 
Smittskyddsinstitutet 
Journalisten 
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kommer att drabbas när dagis och 
skolor öppnar igen  

DN.se 
12 juni 2009 
  

Tre av fyra får 
vänta på vaccin 

Artikel  • Tre av fyra får vänta på vaccin 
• Gravida, barn och gamla står i 

första ledet för vaccinering  

• samhällsviktig verksamhet 

• prioriteras  
• Någon gång i februari  

• om allt löper smärtfritt 

• Vaccineringen ett program som 
ska genomföras. 

• Personer som struntar i vaccinet  
• i samband med fågelinfluensan 

Martin Holmberg, 
överläkare på 
Socialstyrelsens 
smittskyddsenhet 
Läkemedelsföretaget 
GlaxoSmithKline (har 
aktivt åtagit sig …) 
Journalisten/DN 
  

Aftonbladet.se 
11 juni 2009 

WHO: 
Influensan är 
en pandemi 

Artikel  • Världen står inför  
• värsta influensaspridningen på 40 

år 

• första fullt utvecklade pandemin 
på 40 år  

• Sverige kommer att få vänta 12 
veckor 

• WHO höll krismöte 

• Svenska smittskyddsinstitutet 
hade  ett specialinsatt möte  

• pandemilarmet 

•  sprida trygghet  
• Först till hösten väntas influensan 

få ordentligt fäste 

• relativt milda symptom 

• Hong Kong‐influensan dödade 
nästan en miljon människor  

• grafiskt element med utbredning 
av den nya influensan samt 
dödsantal. 

• den vanliga influensan 

Johan Carlsson, 
tillträdande 
generaldirektör för 
Smittskyddsinstitutet 
Folkhälsominister 
Maria Larsson 
Journalisten/Afton‐
bladet  
WHO 
  

Aftonbladet.se 
12 juni 2009 

Världen håller 
andan 

Artikel  • värsta pandemin på 40 år 

• den första fullt utvecklade 
• Värsta sedan Hong 

Konginfluensan 1968 då en dog 
(en miljon, vår anmärkning). 

• vänta 12–16 veckor på vaccin 
• Idén är att alla ska erbjudas 

vaccination  

• grafik över smittofall 

”Johan” för 
Smittskydds‐
institutet 
Journalisten/ 
Aftonbladet  
WHO 
  

Aftonbladet.se 
12 juni 2009 

Tre av fyra får 
vänta på vaccin 

Artikel  • Tre av fyra får vänta på vaccin 
• Gravida, barn och gamla står i 

första ledet  

• samhällsviktig verksamhet 

• Kartläggning av vilka personer 
som kommer att prioriteras  

•  Listan 
• Någon gång i februari nästa år kan 

alla svenskar vara vaccinerade  

• om allt löper smärtfritt 

Martin Holmberg, 
överläkare på 
Socialstyrelsens 
smittskyddsenhet 
Läkemedels‐
företaget 
GlaxoSmithKline  
Journalisten/ 
Aftonbladet 
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• Vaccineringen ett program som 
ska genomföras. 

• Personer som struntar i vaccinet 
kan utgöra en smittrisk 

   
 

5.2. Textinnehåll    
Efter genomgången av texterna har fyra huvudteman kunnat urskiljas; 
1. pandemi/uppgradering till pandemi,  
2. sjukdom (smittorisk/smittspridning/svårighetsgrad),  
3. vaccinering/avtal gällande vaccinproduktion,  
4. jämförelse med tidigare pandemier/historiska kopplingar.  
  
I detta avsnitt presenteras resultat sammanställt för myndigheterna och 
medierna utifrån ovanstående teman och ovan identifierade ord och begrepp, 
satta i sitt sammanhang. 
  

5.2.1. Myndigheterna 
Pandemi/uppgradering till pandemi 
Myndigheterna talar om en ”fullskalig pandemi” och att pandemin har nått 
den ”högsta nivån”. En av texterna, WHO höjer pandemivarningsnivån för 
influensa A (H1N1) till fas 6 beskriver det även som att ”WHO har deklarerat 
att världen befinner sig i fas 6”.   
  
Myndigheterna berättar även om att influensan klassificerats som pandemi på 
grund av att den ”fortsätter att spridas i flera delar av världen” och har ”stor 
potential att spridas också till områden där den inte finns idag”. I WHO höjer 
pandemivarningsnivån för influensa A (H1N1) till fas 6 beskriver man det 
som att ”Den höjda nivån avser smittspridningen”. och i Arbetslivet bör 
fortsätta förbereda sig inför influensan står det att ”Nivå 6 innebär att 
influensan fortsätter att spridas i flera delar av världen”. Samtliga texter 
nämner att pandemiklassificeringen inte innebär att sjukdomen blivit 
allvarligare, och att de flesta drabbade får relativt milda symptom. 
  
Sjukdom (smittorisk/smittspridning/svårighetsgrad) 
Själva sjukdomen beskrivs i texterna som att den i ”de flesta fall ger relativt 
milda symptom”. Den har ”inte blivit allvarligare”. I stället är det själva 
smittspridningen som anges som orsak till att influensan klassificerats som 
pandemi. Riskerna med smittspridningen gäller ”särskilt samhällsviktiga 
verksamheter, till exempel sjukvård, socialtjänst och energisektorn”. 
  
Vaccinering/Avtal gällande vaccinproduktion   
I alla texterna nämns ”det avtal som Sverige har med företaget 
GlaxoSmithKline”. Avtalet gäller ”hela befolkningen” eller ”18 miljoner 
doser”. Avtalet ”träder i kraft” vid en pandeminivå 6. I Situationen med den 
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nya influensan A(H1N1) klassas som pandemi ”börjar de [GlaxoSmithKlein – 
vårt förtydligande] då producera vaccin mot den nya influensan”. I 
Arbetslivet bör fortsätta förbereda sig inför influensan framgår det att 
”förberedelser nu vidtas för att vaccin för hela befolkningen ska börja 
produceras, enligt det avtal som Sverige har med läkemedelsföretaget 
GlaxoSmithKline”.  
  
I Situationen med den nya influensan A(H1N1) klassas som pandemi står det 
även att när smittspridningen kommer igång så ”måste man bland annat vara 
beredd på att börja distribuera antivirala läkemedel från de nationella lagren.” 
  
Jämförelse med tidigare pandemier/historiska kopplingar 
 I myndighetstexterna görs ingen koppling till tidigare pandemier.  
  

5.2.2. Medierna   
Pandemi/uppgradering till pandemi 
I artikeln WHO: Influensan är en pandemi i Aftonbladet skriver man att 
världen står inför ”den värsta influensaspridningen på 40 år”, men de 
beskriver också att det är den enda influensa som uppgraderats till pandemi 
på 40 år. Även DN beskriver WHO:s uppgradering av den nya influensan till 
pandemi. I ingressen till Influensan en pandemi i DN står ”I dag beslutade 
Världshälsoorganisationen WHO att uppgradera H1N1-influensan till en 
pandemi. Uppgraderingen betyder inte att influensan har blivit farligare utan 
att den nu sprider sig till alla delar av världen.” WHO:s medicinska 
beteckning används på den nya influensan ”H1N1”. Rubriken i DN lyder 
Influensan en pandemi. Man nämner sedan att svenska myndigheter var först 
ut med denna nyhet och att nyheten sedan ”kablades ut” över världen.  
  
Mötet som WHO hållit är enligt Aftonbladet ett ”krismöte”. I DN benämns 
samma möte som en ”presskonferens”. Även mötet som Smittskyddsinstitutet 
höll med anledning av WHO:s uppgradering av den nya influensan till 
pandemi, benämns som ”specialinsatt” i medierna. Aftonbladet skriver att 
mötet var på grund av ”pandemilarmet”, syftandes på uppgraderingen av den 
nya influensan till pandemi, som WHO gjort samma dag. I DN skriver man 
om detta möte att ”Världshälsoorganisationens chef Margaret Chan höll en 
presskonferens i Genève om uppgraderingen av influensan strax efter klockan 
18 på torsdagen”.  
  
Aftonbladets texter påpekar också, om än inte i rubrik eller ingress, att 
influensan inte i sig blivit mer allvarlig, det är spridningen man i första hand 
tar hänsyn till. Symptomen anges vara relativt milda. I ingressen till artikeln 
Vi har gjort allt vi kan från DN kan man läsa ”Inget tyder just nu på att 
H1N1-influensan ska bli en svår sjukdom med många dödsfall. DN skriver 
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också att ”Vi har vidtagit alla förberedelser vi över huvud taget kan” inför 
denna situation.  
  
Sjukdom (smittorisk/smittspridning/svårighetsgrad)  
I medierna beskrivs sjukdomen i sig som relativt mild vad gäller symptom, 
men i nästan samtliga artiklar beskrivs också potentiella hot eller risker med 
den nya influensan. Till exempel är symptomen ”i de flesta fall milda” och 
viruset har ”än så länge krävt få dödsoffer”. Vad gäller en fortsatt 
smittspridning så beskrivs den som ”oundviklig” av DN.  
  
I Aftonbladet skriver man om hur många som ”hittills” och ”än så länge” har 
smittats av den nya influensan. I artikeln Världen håller andan visas grafik 
över smittofall fördelat över världen, med röda zoner där 500 personer eller 
fler smittats. Även de platser som drabbats av dödsfall märks ut. De platser 
där influensan smittat fler än 500 personer är starkt röda.  
  
I samband med DN:s artikel Influensan en pandemi visas ett grafiskt element 
med en interaktiv karta där man genom att dra i en pil kan se utbredning av 
den nya influensan samt dödsantal. Ju fler smittade inom ett område, desto 
större och rödare blir en markerande cirkel runt området. Ett område som 
täcker Mexico/USA blir därmed nästan helt rött. De siffror det handlar om är 
13 200 smittade personer i USA plus 6 200 personer i Mexico. Antal avlidna 
framgår inte i denna statistik. Antal registrerade dödsfall anges för hela 
världen och låg vid denna tidpunkt på 144 personer. Detta beskriver också 
DN: ”Varje år avlider i genomsnitt 41.400 människor till följd av vanlig 
influensa bara i USA. I hela världen dör mellan 250.000 och 500.000 
människor.” Man nämner också hur många smittade som bekräftats av WHO 
världen över, samt att Mexico (i världen) och Spanien (i Europa) är värst 
drabbade. Även siffror gällande antal smittade i Sverige nämns. I Mexico 
jämför man dock med antal avlidna, medan siffrorna för Sverige och Spanien 
anger antal bekräftade smittofall. DN skriver också att influensavirus är 
”ökända” för att snabbt kunna mutera.  
  
DN beskriver en oro för hur ”spridningen kommer att påverka fattiga och 
överbefolkade länder” då den dessförinnan varit begränsad till områden med 
relativt välstånd. Man citerar WHO:s chef Margaret Chan som säger: ” 
”Risken är att övervakningen av spridningen försvåras när influensan når 
områden med mindre resurser”. Man noterar också att de svåraste fallen 
verkar drabba yngre personer, vilket är otypiskt för influensavirus, och att 
”Det innebär även en risk för gravida kvinnor”.  
  
I DN:s Vi har gjort allt vi kan kommenteras den snabba spridningen: ”- Nya 
epidemier sprider sig fort eftersom de snabbt hittar sitt mål. När det gäller de 
gamla influensastammarna är det många som är immuna vilket gör 
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spridningen långsammare. En pandemisk stam sprider sig ganska fort”. I 
DN:s artikel Produktion av vaccin och läkemedel beskriver man var 
influensan sprider sig just nu och att Sverige kommer att drabbas först till 
hösten då skolor och dagis öppnar igen. I Aftonbladet skriver man ”Först till 
hösten väntas influensan få ordentligt fäste”.  
  
Vaccinering/Avtal gällande vaccinproduktion    
I samband med att Aftonbladet skriver om leveranstid för vaccin, skriver man 
(enligt citat från folkhälsominister Maria Larsson) i WHO: Influensan är en 
pandemi att ”– Det är viktigt vill sprida trygghet i att Sverige har läget under 
god kontroll”. Man stödjer detta (felskrivna) citat genom att tillägga att 
Sverige har ett avtal om 18 miljoner doser vaccin. Man skriver också att 
vaccin kommer att finnas till ”alla svenskar”.  
  
En av artiklarna, baserad på en TT-nyhet, återfinns i stort sätt i samma 
utförande i både Aftonbladet och DN och har rubriken Tre av fyra får vänta 
på vaccin. I samtliga artiklar från Aftonbladet nämner man leverans av och 
väntetid på vaccin då den nya influensan uppgraderats till pandemi. I flera 
fall redan i ingressen.  
  
Gällande vaccinproduktionen skriver bara DN kort om detta i artikeln 
Influensan en pandemi: ”Värdshälsoorganisationen räknar med att 
produktionen av influensavaccin kommer att vara i full gång inom de 
närmaste månderna. Organisationen rekommenderar inga länder att vidta 
reseförbud, införa handelsrestriktioner eller att stänga sina gränser till följd av 
uppgraderingen”.  
  
Artikeln som återfinns både i DN och i Aftonbladet; Tre av fyra får vänta på 
vaccin förklaras i ingressen vilka som får vaccineras först och sedan vilken 
ordning som följer. Man förtydligar också i Aftonbladet att ”Tre svenskar av 
fyra kommer att få vänta” i brödtexten. Detta ämne tas också upp i DN:s 
artikel Produktion av vaccin och läkemedel, där man skriver om väntetid och 
nämner 3-6 månader som leveranstid. Man talar om vaccineringen i ord som 
att ”genomföra programmet”. I en faktaruta längre ned i artikeln står att 
vaccinering inte är obligatorisk, då detta strider mot svensk lag. Man tillägger 
också att ”Enda problemet är att de personer som struntar i vaccinet kan 
utgöra en smittrisk i samhället”. DN skriver också att den troliga väntetiden 
för vaccin kommer att ligga på ca 12-15 veckor, samt att ”Någon gång i 
februari nästa år kan alla svenskar vara vaccinerade – om allt löper 
smärtfritt”.   
  
I artikeln Tre av fyra får vänta på vaccin från DN och Aftonbladet, görs även 
en koppling till Fågelinfluensan: ”Den nya nationella planen för pandemisk 
influensa som offentliggjordes förra månaden visar klara likheter med de 
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förberedelser som gjordes upp i samband med fågelinfluensan. Då 
beräknades att cirka 2 400 000 personer stod först i tur för vaccinering”. 
Denna artikel tar upp turordning och riskgrupper som får stå först på tur 
gällande vaccinering, gravida, barn och gamla. Därefter kommer regeringen 
och andra personer i så kallad samhällsviktig verksamhet. DN påpekar också 
att ”Sverige kommer att drabbas när skolor och dagis öppnar igen efter 
sommaren”.  
  
Jämförelse med tidigare pandemier/historiska kopplingar  
Medierna gör flera historiska kopplingar till tidigare pandemier och 
influensor, i nästan samtliga artiklar beskrivs en tidigare pandemi, samt 
effekten av denna. I flera av artiklarna görs kopplingar till 
Hongkonginfluensan 1968, detta är också den senaste pandemin som 
konstaterades av WHO innan den nya influensan. Man skriver i Aftonbladet 
”Senast WHO konstaterade en pandemi var 1968 då Hongkonginfluensan 
dödade nästan en miljon människor.” En jämförelse görs också med den 
”vanliga”, årliga influensan och Hongkonginfluensan. I jämförelsen belyser 
man att mellan 250 000 och 500 000 människor avlider varje år i den vanliga 
influensan.  
  
I DN jämför man i Vi har gjort allt vi kan den nya influensan bland annat 
med Spanska sjukan: ”Enligt en studie som publicerades i The Lancet 2006 
skulle en epidemi lika allvarlig som Spanska sjukan kunna kräva omkring 62 
miljoner människoliv, de flesta i utvecklingsländerna, om den ägde rum i 
dag. Just nu finns det inga tecken på att H1N1-viruset skulle visa sig så 
aggressivt.” DN skriver också om de senaste influensorna som klassats som 
pandemier: ”Senast en influensa fick beteckningen pandemi var 1968 då 
Hongkonginfluensan krävde 3 miljoner liv, dessförinnan var det ’asiaten’ 
1957 som krävde en miljon liv. Förra århundradets värsta pandemi var 
Spanska sjukan (1918-1920) där 500 miljoner insjuknade och 21 miljoner 
människor dog.”  
  
I samma artikel skriver man även att ”Att nya influensor skonar de äldre är 
ett mönster som återfinns under hela 1900-talet. Undantaget är 
Hongkonginfluensan. Den är fortfarande den svåraste influensan bland de 
äldre.”  
   

  35 (66) 
 



 

6. Analys 
I detta avsnitt presenteras analysen av texterna utifrån de fyra huvudteman 
som identifierats i informationen;  
1. pandemi/uppgradering till pandemi,  
2. sjukdom (smittorisk/smittspridning/svårighetsgrad),  
3. vaccinering/avtal gällande vaccinproduktion, samt  
4. jämförelse med tidigare pandemier/historiska kopplingar.  
  
Varje avsnitt avslutas med en sammanfattande jämförelse med den mediala 
diskursen och myndighetsdiskursen. 
  
 

6.1. Pandemi/uppgradering till pandemi 
Hur framställs begreppet pandemi och uppgraderingen till pandemi i 
myndigheternas och mediernas respektive texter?   
  
Myndigheterna knyter an till den betydelse av ordet pandemi som WHO står 
för. En pandemi beskrivs här som en ny sjukdom som spritt sig över hela 
världen. Analysen visar också att detta inte är det enda som definierar 
begreppet pandemi i myndigheternas texter. I WHO höjer 
pandemivarningsnivån för influensa A (H1N1) till fas 6, publicerad på 
krisinformation.se, sägs det att WHO deklarerar att ”... världen befinner sig i 
fas 6... ” (vår fetning). Uttrycket är även det hämtat från det tal som WHO:s 
chef Margaret Chan höll den 11 juni 200978. Nationalencyklopedins 
definition av ordet värld79 kan ganska väl sammanfatta hur en läsare förstår 
ordet och därmed innebörden av frasen: ”... världen befinner sig i fas 6”: 
Pandemin är något som kommer att påverka allt; hela världen, allas liv och 
alla aspekter av livet. Myndigheterna kopplar inte pandemibegreppet till ett 
hot mot den enskildes liv. Snarare är det hotet mot samhället som man 
kopplar ihop begreppet med. Det ser vi till exempel i Arbetsmiljöverkets 
text Arbetslivet bör fortsätta förbereda sig inför influensan, där man anger att 
det är viktigt för ”särskilt samhällsviktiga verksamheter, till exempel 
sjukvård, socialtjänst och energisektorn” att förbereda sig.  
  

                                                 
78 World Health Organization. World now at the start of 2009 influenza pandemic. 090611.  
79 www.ne.se: "helhet som utgörs av alla företeelser som existerar, de (konkreta eller 
abstrakta) förhållanden som gäller dem emellan samt de lagar som styr dem dvs. 
sammanfattningen av hela den omgivande verkligheten". 
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Samtidigt använder myndighetstexterna begreppet situation80 när de berättar 
om uppgraderingen till nivå 6 på pandemiskalan: det är inte själva influensan 
som blivit en pandemi, det är situationen med den nya influensan som 
klassats som pandemi. Ordet används på samma sätt i myndighetstexterna 
som ofta i andra nyhetssammanhang eller politiska sammanhang: situationen 
omnämns ofta som allvarlig eller svår och kopplas sällan ihop med något 
positivt – möjligen är en situation något som kan vändas till något positivt, 
eftersom svenska myndigheter har ett försprång och redan arbetar ”med 
utgångspunkten att influensan kommer att spridas i Sverige”. 
  
Även i medierna kopplar man ihop pandemibegreppet och själva 
uppgraderingen med kriser och hot. Aftonbladet skriver å sin sida om 
”krismöte”, ”pandemilarm” och ”den värsta pandemin på 40 år”. DN hämtar i 
högre grad än Aftonbladet sitt sätt att skriva om influensan från WHO:s och 
myndigheternas vokabulär; namnet ”H1N1-influensan”, hänvisningar till 
WHO:s ”presskonferens” och inte som Aftonbladet till ”krismöten”, världens 
försprång i hanteringen av influensan. Men man använder även begreppet 
”svininfluensan” i ämnesvinjetten till samtliga artiklar som analyserats. DN 
nämner även influensavirusens benägenhet att mutera (de är ”ökända” för 
detta), något som ger pandemiklassificeringen en koppling till ett tydligt hot. 
I Aftonbladets diskurs är begreppet pandemi tydligt kopplat till att det värsta 
scenariot pågår, medan DN:s diskurs kopplar begreppet pandemi till att det 
värsta scenariot kan komma att äga rum i en nära framtid. Här kan man se att 
den, enligt Bourdieu, sensationella och mer dramatiska journalistiska 
diskursen träder in och spetsar till ord och begrepp81. Medierna fungerar här 
som statens megafon, men ur ett journalistiskt perspektiv.      
  
Inom mediediskursen visar sig också vissa skillnader. Liksom i 
myndigheternas texter används citatet från Margaret Chans tal.82 Aftonbladet 
har här målat upp en rejäl hotbild, något som DN inte gör på samma tydliga 
sätt. Aftonbladet skriver: ”världen står inför ...” och grafiken i Aftonbladets 
Världen håller andan motsvaras av DN:s grafik i artikeln Influensan en 
pandemi. Användningen av grafik synliggör eller rentav skapar bilden av den 
nya influensan som ett världsomfattande hot. I DN förstärker man intrycket 
av att pandemin kommer att drabba alla (men kanske på ett hårdare sätt) 
genom att ta upp vad som kan hända när den når ”fattiga och överbefolkade 
länder”. Både Aftonbladet och DN nämner virusets förmåga att mutera. I 
Aftonbladet skriver man om att viruset kan mutera och ”komma tillbaka i en 

                                                 
80 www.ne.se: "sammanfattningen av de rådande omständigheterna ofta med tanke på de 
åtgärder som dessa naturligen ger upphov till". www.wictionary.org: "förhållanden som varar 
vid ett visst tillfälle; kombinationen av omständigheter vid ett visst tillfälle". Båda 
uppslagsverken anger exempel med negativ eller komplicerad betydelse. 
81 Bourdieu, 1993, sid. 33 f. 
82 World Health Organization. World now at the start of 2009 influenza pandemic. 090611 
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farligare variant”, i DN är virus ”ökända för sin oförutsägbarhet och förmåga 
att snabbt mutera”. I DN ger man extra tyngd åt detta då orden kommer från 
Margaret Chan, chef för WHO.83 Aftonbladet väljer att endast uttrycka en 
allmän oro för att en mutering kan ske.  
  
Att man i Aftonbladets artiklar använder sig av ordet ”krismöte” ger intrycket 
av att man velat förstärka faran i uppgraderingen och en känsla av att vara 
utom kontroll. Något krisartat är sällan något man har kontroll över eller ser 
på som oproblematiskt. Med ordet kris följer en naturlig koppling till fara 
eller något man måste försöka undvika eller reda ut. Även mötet som 
Smittskyddsinstitutet höll med anledning av WHO:s uppgradering av den nya 
influensan till pandemi, benämns i Aftonbladets artikel WHO: Influensan är 
en pandemi som ”specialinsatt”, vilket naturligtvis ger en bild av att mötet är 
oplanerat och extra insatt, kanske till och med krisinsatt, i likhet med WHO:s 
möte. Ordet larm används ofta vid fara för liv eller hälsa84, det vill säga vid 
ett förestående hot om något. Ordet larm signalerar också att det är något 
hastigt och oplanerat som uppkommit, också här ger detta intrycket av att 
man inte har kontroll över situationen. Här ser man tydligt att Aftonbladet 
använder sig mer av de sensationella begreppen i enlighet med Bourdieus 
teorier85.   
    
I DN talar man som nämnt ovan inte om ”krismöte” eller ”pandemilarm”, 
däremot nämns att genom en tidig upptäckt av viruset har ”världen” ett 
försprång vad gäller hantering, vilket världen inte haft vid tidigare 
pandemier. Man ger inte ett lika krisartat uttryck för detta tema. Att hela 
världen har ett försprång leder till uppfattningen att hela världen står inför 
detta stora och hotande, också genom liknelse vid tidigare pandemier. Man 
påpekar också att symptomen i de flesta fall är milda och att viruset krävt få 
dödsoffer, men varnar för att ”– Influensavirus är ökända för sin 
oförutsägbarhet och förmåga att snabbt mutera” i Influensan en pandemi. 
Detta tillsammans ger intrycket av att man vill lugna läsaren men även 
påminna om att det kan finnas skäl till oro, skäl vi ännu inte riktigt kan vara 
säkra på. Just det dolda, det man inte vet något om, det osäkra, är oftast det 
som skrämmer och oroar mest. Att använda sig av beskrivningen att 
influensavirus är ökända, ger också en bild av något med dåliga egenskaper, 
moraliskt eller liknande. Att likna den nya influensan vid något som i sig har 
dåliga egenskaper eller uppfattas som moraliskt tveksamma, är att ge 
influensan en egen kraft och vilja. Influensan blir en av aktörerna i 
sammanhanget – en väldigt opålitlig och moraliskt tveksam sådan. 
  

                                                 
83 Ibid. 
84 www.ne.se 
85 Bourdieu, 1993, sid. 33 f. 
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I artikeln Vi har gjort allt vi kan från DN är rubriken hämtad från ett citat 
som inte i sin helhet återfinns i brödtexten från statsepidemiolog Annika 
Linde, adjungerad professor vid Karolinska institutet: ”– Vi har vidtagit alla 
förberedelser vi över huvud taget kan både när det gäller övervakning och hur 
sjukvården ska hantera den”. I ingressen kan man läsa ”Inget tyder just nu på 
att H1N1-influensan ska bli en svår sjukdom med många dödsfall.” Denna 
rubrik och ingress förvirrar en aning då rubriken inger en känsla av 
hopplöshet och maktlöshet, något vi står inför som vi har gjort allt vi kunnat 
inför, men nu bara kan invänta. Ingressen å andra sidan, ger intrycket av att 
situationen trots allt inte är så allvarlig. Denna artikel skiljer sig på flera 
punkter från de övriga medietexterna. Till exempel är detta den enda artikel 
där en framtid med många dödsfall avskrivs som möjligt scenario. I artikeln 
återfinns också i stort sett endast en aktör, Annika Linde, chef för 
avdelningen för epidemiologi vid Smittskyddsinstitutet, det vill säga hon har 
både en expertroll och talar för myndigheterna. Här får myndigheternas 
diskurs dominera, där pandemin – det värsta – beskrivs som under kontroll 
och inte ett hot mot individen.  
  

6.1.1. Jämförelse 
Den journalistiska diskursen framträder tydligt i Aftonbladets texter, men 
även stundtals i DN. Medierna basunerar ut myndigheternas information, 
men ur sitt perspektiv. Myndigheternas sätt att använda ordet pandemi 
signalerar ett hot, det har blivit en situation som vi befinner oss i, en situation 
som efter uppgraderingen enligt myndigheterna inte kan bli värre (nivå 6 är 
den högsta nivån, pandemin är fullskalig) och som kommer att påverka 
hela världen. Detta kan relateras till den lugna/varna-paradox, som Otway 
och Wynne talar om, där myndigheterna både varnar för den högsta nivån 
och en fullskalig pandemi samtidigt som de inte vill sprida alltför mycket oro 
bland medborgarna86.  
  
Även i medierna påverkar pandemin hela världen, men där är det individens 
risk att dö som står på agendan. Hotet som pandemin utgör i 
myndighetstexterna – ”det värsta” enligt pandemiskalan – är däremot inte att 
vi alla riskerar att dö. Det är för myndigheterna något annat än våra liv som 
hotas: samhället. Sammantaget kan man säga att i myndighetsdiskursen 
innebär ordet pandemi något som är allvarligt för olika samhällsfunktioner, 
men som kanske inte är dödligt eller ens farligt för individen. I 
mediediskursen är en pandemi och att vi nu har en influensa som är 
klassificerad som nivå 6 på pandemiskalan definitivt något att oroa sig för, då 
risken att dö i influensan beskrivs som stor eller riskerar att bli stor inom kort. 
Det är här möjligt att relatera till det som Jarlbro menar är mediernas tendens 
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att ”ropa för tidigt” genom att skriva mer spekulativt87. I myndigheternas 
texter är det Sverige och de svenska myndigheterna som har ett försprång, då 
de redan är igång med arbetet. I mediernas texter har världen försprånget. 
  
  

6.2. Sjukdom (smittorisk/smittspridning/svårighetsgrad)  
6.2.1. Sjukdomens svårighetsgrad 
Ingenting i myndigheternas texter visar på vilka symptom sjukdomen ger 
eller hur länge man är sjuk. Beskrivningarna av sjukdomen är att den i ”de 
flesta fall ger relativt milda symptom” och att den inte har ”blivit 
allvarligare”. Ordet relativt ställer symptomen i relation till något, vad får vi 
inte veta – kanske vill man lämna den tolkningen till läsaren. Man kan dock i 
myndigheternas texter ana att influensan skulle kunna bli värre. I texterna 
från Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen kan vi se det i citatet från 
Johan Carlsson, tillträdande generaldirektör vid Smittskyddsinstitutet. Han 
säger att ”De flesta som drabbas får fortfarande relativt milda symtom”. Det 
är ordet ”fortfarande” som gör att man kan ana att det inte är självklart att 
sjukdomen alltid kommer att ge ”relativt milda symptom”. Att det är en 
blivande generaldirektör som står för yttrandet ger även en känsla av att ordet 
”fortfarande” inte är valt av ren obetänksamhet. Man vill inte kommunicera 
att det är självklart att sjukdomen kommer att bli mycket värre. Hur läsaren 
tolkar det, vad han eller hon läser in i ordet ”relativt” i det här sammanhanget 
är givetvis olika, men många läser även mediernas bevakning av skeendet. 
Myndighetsdiskursen kan kopplas till Otways och Wynnes lugna/varna-
paradox88, det vill säga man har dels uppgiften att varna vid risker och hot, 
som i denna information, men vill också lugna medborgarna så inte panik 
uppstår, vilket till exempel detaljerad information om risker eller sjukdom 
skulle kunna medföra. Denna paradox påverkar vilken bild av pandemin de 
förmedlar, den påverkar diskursen.  
  
Även i medierna uteblir beskrivningen av själva sjukdomen – vilka 
symptomen är, hur länge man är sjuk och hur sjuk man kan förvänta sig att 
bli. Däremot görs kopplingar till tidigare pandemier som skulle kunna tolkas 
som en upplysning av vad vi kan ha att vänta oss (se ”Jämförelse med 
tidigare pandemier/historiska kopplingar”, nedan). Vi får även veta att ”det 
finns en oro för att viruset kommer att mutera och komma tillbaka i en 
farligare variant”, särskilt då DN skriver att ”Influensavirus är ökända för sin 
oförutsägbarhet och förmåga att snabbt mutera”. Ordet farligare ger intrycket 
av att influensa redan nu är farlig, och att en än farligare variant kan vara att 
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vänta. Här går medierna ett steg längre i sina ordval och diskursen blir mer 
dramatisk.  
  
6.2.2. Smittspridningen  
I myndigheternas texter är det i stället själva smittspridningen som är 
allvarlig och som utgör underlaget för att uppgradera influensan till pandemi. 
Riskerna med smittspridningen gäller ”särskilt samhällsviktiga verksamheter, 
till exempel sjukvård, socialtjänst och energisektorn”. När man i texterna 
säger att ”världen befinner sig i fas 6”, och att pandemin är ”fullskalig”, är 
det smittspridningen myndigheterna vill att vi ska uppfatta som faran eller 
hotet vi står inför. Svenska myndigheter ”arbetar redan med utgångspunkten 
att influensan kommer att spridas i Sverige”, de ”fortsätter att förbereda sig 
för en mer omfattande spridning”. Spridningen kan i texterna ses som helt 
oundviklig, och det ses som självklart att vi inte ska begränsa vårt sätt att leva 
för att begränsa spridningen.  Det finns till exempel ingen anledning 
att ”stänga gränser eller liknande åtgärder” för att hindra spridningen. 
Sjukdomen är i den här diskursen mild, men sprider sig snabbt. Själva 
spridningen är ett hot som samhället står inför – inte enskilda individer. 
Diskursen tar även för självklart att smittspridningen är ett problem som 
måste hanteras. Här visar myndigheternas information att man informerar om 
läget men i kontrollerade ordalag.    
   
Medierna håller en annan ton och talar mycket om risken för individen att 
smittas, hur många som kan komma att smittas och när, även om de båda 
tidningarna beskriver temat något olika när det gäller hur stark hotbilden 
är. Aftonbladet skriver i en av artiklarna att vi kan smittas ”redan i höst”, 
medan DN uttrycker samma tidsperspektiv som att vi smittas ”först i höst”. 
Aftonbladet framställer en tydligare hotbild än vad DN gör. Aftonbladet 
skriver att ”tre miljoner svenskar riskerar att smittas ...”. DN anger ingen 
siffra för detta. Det blir också tydligt här att diskursen inom medierna skiljer 
sig markant på vissa sätt.  
  
Aftonbladets val att skriva till exempel att ”världen står inför”, ger dels 
intrycket av att hela världen är eller kommer att smittas av pandemin, dels ett 
drastiskt allvar till situationen som ”världen står inför”. I Aftonbladet nämner 
man också hur många som ”hittills” och ”än så länge” har smittats av den nya 
influensan. Detta leder till uppfattningen att vi står inför en oundviklig och 
odefinierbar och oförutsägbar spridning. Rubriken Världen håller andan, 
som sedan följs av underrubriken ”4 av 10 kan smittas av svininfluensan” 
ger också intryck av maktlöshet och att det är något okontrollerat hela 
världen står inför. Om hela världen håller andan måste situationen rimligen 
vara allvarlig. 
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I DN:s artikel Vi har gjort allt vi kan förklaras den snabba spridningen: ”- 
Nya epidemier sprider sig fort eftersom de snabbt hittar sitt mål. När det 
gäller de gamla influensastammarna är det många som är immuna vilket gör 
spridningen långsammare. En pandemisk stam sprider sig ganska fort”. Detta 
ger en naturlig förklaring till varför denna nya influensa sprider sig snabbare 
än andra, tidigare influensastammar. Här dämpas och avdramatiseras hotet en 
aning: spridningen är fullt naturlig och inget att bry sig så mycket om, som 
nämnts ovan skiljer sig denna artikel på flera sätt från övriga medietexter, 
kanske för att den knyter an till myndigheternas diskurs, som påverkas av 
lugna/varna-paradoxen som den beskrivs av Otway och Wynne89. 
  
6.2.3. Smittorisk 
Myndigheterna tar inte upp smittorisken. I dessa texter ges ingen information 
om hur den nya influensan sprids, men att man förutsätter att många riskerar 
att smittas eftersom myndigheterna redan innan uppgraderingen arbetar ”med 
utgångspunkten att influensan kommer att spridas i Sverige”, samt att det inte 
är någon idé att stänga gränser för att begränsa smittspridningen. 
Myndighetsdiskursen framträder tydligt här; man spekulerar inte utan 
informerar om vad man vet och inte om vad man inte vet – som annars lätt 
kan skapa oro hos medborgarna.  
  
I ingressen till Aftonbladets artikel Världen håller andan skriver man att ”Tre 
miljoner svenskar riskerar att smittas av svininfluensan – redan i höst”. Det 
signalerar inte bara att tre miljoner kan smittas redan i höst, utan också att vi 
kan förvänta oss fler smittade än så längre fram. Att man väljer att skriva 
”redan” ger intrycket av att detta är något som kommer att ske väldigt snabbt 
och som kommer att slå hårt. I samma artikel visas grafik över smittofall 
fördelat över världen, med röda zoner där 500 personer eller fler smittats, 
även de platser som drabbats av dödsfall markeras ut. Man talar om hur 
bilden bör avläsas, ger läsaren ett sammanhang, man synliggör genom att 
namnge och den journalistiska diskursen framträder. De platser där 
influensan smittat fler än 500 personer är starkt röda, vilket i sig (färgen röd) 
vanligen symboliserar fara och nöd, men också liv och död. Detta ger ett 
allvar och en tyngd till situationen. Det gör också automatiskt att siffrorna för 
Sverige och Spanien ses som mer allvarliga än vad de möjligen är, då de 
jämförs med antal avlidna i Mexico. Det man också skriver samtidigt med 
detta är att övervakningen av spridningen försvåras i länder med mindre 
resurser, men uppfattningen blir att influensan i sig eventuellt kan slå hårdare 
i fattiga länder. 
  
Vem är det då som smittas? I myndigheternas texter får vi inga ledtrådar – 
kanske kan det också därför vara vem som helst. I DN:s artikel Influensan en 
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pandemi skriver man att ”Chan har även noterat att de svårartade fallen av 
influensan i synnerhet verkar drabba yngre personer, vilket är otypiskt för 
influensavirus. Det innebär även en risk för gravida kvinnor.” Här är det svårt 
att avgöra vad man menar med ”det”. Om det innebär en risk för gravida 
kvinnor då de svårare fallen drabbar yngre personer eller att det otypiska 
viruset också lättare kan drabba gravida. Att man nämner skolor och dagis är 
antagligen helt naturligt då många virus sprids snabbt i dessa miljöer, men det 
är också en intressant koppling man gör just till barn och yngre, en grupp i 
befolkningen som vanligen ses som i mer behov av skydd och mindre 
kapabel att ta hand om sig själv. Det ger också intrycket av vi inte kan ha 
någon uppfattning om den nya influensan då den inte drabbat oss ännu, inte i 
sin fulla kraft.  
  
6.2.4. Jämförelse 
Det finns en ganska tydlig skillnad i hur sjukdomen, smittspridningen och 
smittorisken framställs mellan myndigheternas och mediernas texter. 
Myndigheterna vill gärna framhålla att sjukdomen är mild, även om de på 
vissa sätt friskriver sig genom att använda fraser som att den ”fortfarande” är 
”relativt” mild. Då man inte gör några jämförelser med vare sig tidigare 
pandemier eller andra influensor i sina texter – läsaren får själv avgöra vad 
”mild” står i relation till samt tolka vad som menas med ordet fortfarande. 
Det senare kan ge en känsla av att man vill uppmana läsaren att ”stay tuned”, 
då läget snabbt skulle kunna förändras. Myndigheterna tar på sig sin 
myndighetsroll och skriver det som behövs för att informera medborgarna, 
man sprider ingen onödig information och därmed ingen onödig oro bland 
medborgarna, men lämnar därmed även tolkningen om den framtida 
utvecklingen - vad sjukdomen kan utvecklas till – till läsaren. Medierna har 
inte heller skrivit något om hur sjukdomen yttrar sig, men tar samma 
resonemang ett steg längre, och det gör hela skillnaden: Sjukdomen är farlig 
redan idag och kan utvecklas att bli farligare. Man beskriver tidigare 
pandemier och listar hur många som dog i dessa, man har även ”dödsgrafer” 
och ”smittografer” – kartor/illustrationer, varav en är interaktiv med antal 
smittade och/eller döda. Här målas en tydlig bild av att läget är akut och 
snabbt förvärras, i enlighet med Bourdieus teori om det sensationella och 
dramatiska90. Man kan också relatera till faran i att ta till för allvarliga ord, en 
slags skräckretorik eller ”rethoric of fear” som Nerlich och Halliday kallar 
det, som kopplar till skrämmande statistik och allvarliga potentiella hot91. 
Detta redan innan vi vet vad vi står inför.  
  
Själva smittspridningen, som i myndighetstexterna förvisso inte kan hejdas, 
framställs ändå som om den är ”under kontroll” i och med att myndigheterna 
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länge arbetat utifrån det scenariot. Texterna ger ett intryck av att vara 
baserade på kända fakta som vi kan kontrollera. Man verkar vilja visa att 
myndigheterna vet vad som pågår, att man har planerat för situationen och att 
allt kommer att gå bra, i enlighet med Otways och Wynnes lugna/varna-
paradox92, här ser man båda rollerna tydligt i diskursen.  
  
I medietexterna framställs smittspridningen som fullständigt okontrollerad, 
vilket förstås kan sprida oro hos läsarna. Man kan även se hur en journalistisk 
diskurs tar plats i texten, där man lägger fokus på faran för individen och i det 
dramatiska. Detta märks även i resonemangen gällande smittorisken. Medan 
myndigheterna inte alls går in på vilka som kan smittas eller hur stor risken 
att smittas är, tar medierna upp det på ett mycket tydligt sätt: unga människor, 
kvinnor – kanske särskilt gravida, och barn är de som riskerar att smittas, 
skräckretoriken framträder här, medan myndigheternas diskurs har en mer 
avvaktande ton (”wait and see”93).  
  
 
6.3. Vaccinering/Avtal gällande vaccinproduktion 
6.3.1 Vaccinering 
I både medie- och myndighetstexter framställs vaccineringsbehovet för hela 
befolkningen som något självklart. Att myndigheterna inte ifrågasätter 
behovet av vaccinering kanske inte är så underligt då det är de som har 
tecknat avtalet med företaget (GlaxoSmithKline) som ska producera vaccinet 
och de som har beslutat om omfattning och modell för vaccinering. 
Myndigheterna är noga med att berätta att det kommer att finnas vaccin för 
alla. En tolkning av detta är att myndigheterna verkligen vill att alla ska 
vaccinera sig, att det är nödvändigt. Medierna har i det här skedet även de 
valt att inte ifrågasätta behovet att vaccinera hela den svenska befolkningen. 
Medierna går längre i sitt resonemang. En av artiklarna, baserad på en TT-
nyhet, som återfinns i både DN och Aftonbladet, har rubriken Tre av fyra får 
vänta på vaccin. Detta leder till uppfattningen att fyra av fyra bör vaccineras, 
alltså hela befolkningen. Det är även tydligt att sjuttiofem procent måste 
vänta på ett vaccin som samtliga bör få. Man skriver också att vaccineringen 
kan beräknas vara färdig i februari 2010 (om alla behöver två doser och med 
inräknad leveranstid) om ”allt löper smärtfritt”. Detta bidrar till att två 
påståenden uppfattas som självklara: dels att samtliga kommer att behöva 
vaccineras, eller snarare kommer att vaccineras och dels att vi inte kan vara 
helt beredda på att detta ”löper smärtfritt”. Ordet smärtfritt visar även på att 
eventuella hinder eller valmöjligheter som gör att antingen alla inte 
vaccinerar sig eller att det tar längre tid än beräknat kan bli ett problem. Om 
man menar att samtliga vaccinerar sig utan protester eller att leveranser sker 
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utan störningar framgår inte. Det som Bourdieu kallar det dramatiska och 
spekulativa i diskursen träder fram här94.   
  
I slutet av artikeln Tre av fyra får vänta på vaccin, som återfinns i både 
Aftonbladet och DN, nämns i en faktadel/faktaruta även att det ”Enda 
problemet är att de personer som struntar i vaccinet kan utgöra en smittrisk i 
samhället”. Samtidigt som man i faktadelen/faktarutan nämner att 
vaccinering inte är obligatorisk och kanske heller inte helt nödvändig då 
symptomen varit relativt milda, så väljer man även att skriva ”de ... som 
struntar i vaccinet” och att de kan ”utgöra en smittrisk i samhället”. Detta 
förstärker uppfattningen att det är vårdslöst att inte vaccinera sig, inte bara 
slarvigt utan också en fara för hela samhället. Det är alltså inte så att man 
”väljer bort” vaccinering, utan man ”struntar” i att vaccinera sig. Begreppet 
”strunta i” kan kopplas till vårdslöshet, slarvighet, obetänksamhet, ignorans, 
försummelse95. Väljer man bort vaccinering så ”struntar” man i det, man 
struntar i samhället, sina medmänniskor och riskerna detta för med sig. 
  
I faktadelen/faktarutan skriver medierna, som nämnts ovan, att vaccinering 
inte kommer att vara obligatorisk, då detta strider mot svensk lag. 
Myndigheternas texter innehåller inte någon motsvarande information, vilket 
skulle kunna tolkas som att myndigheterna inte vill visa på möjligheten att 
avstå vaccin, då själva idén med vaccinering däremot nämns.  
   
6.3.2. Avtal gällande vaccinproduktion 
Som nämnts ovan är själva produktionen av vaccin i det närmaste igång per 
automatik – i myndighetstexterna får vi veta att företaget GlaxoSmithKline 
börjar producera vaccin åt hela den svenska befolkningen när pandeminivå 6 
är uppnådd. Det sker till synes per automatik, av sig själv och utan 
inblandning av myndigheter eller experter eller läkare. Bakgrunden till 
avtalet saknas i texterna, det gäller både myndighetstexterna och 
medietexterna. Vi får till exempel inte veta när avtalet slöts, varför, vad 
orsaken var eller hur länge det gäller. Den enda omfattning som nämns är att 
det gäller ”18 miljoner doser” eller ”vaccin till hela befolkningen”. Vad detta 
kommer att kosta för Sverige framgår inte. Varken medier eller myndigheter 
presenterar någon information om företaget, förutom namnet. 
   
I 6.2.2. ovan nämns att myndigheterna redan arbetar ”med utgångspunkten att 
influensan kommer att spridas i Sverige”. Ordet redan antyder att man arbetar 
proaktivt, att man har kontroll över situationen, har framförhållning och 
sköter sitt uppdrag och disponerar skattebetalarnas pengar på ett 
allmännyttigt sätt. Den uppfattningen stärks av att man talar om ett redan 

                                                 
94 Bourdieu, 1993, sid. 33 f. 
95 www.synonymer.se 

  45 (66) 
 



 

befintligt avtal som kommer att generera vaccin till hela den svenska 
befolkningen samt att man talar om att vara ”beredd” på distribution av 
läkemedel, från ett nationellt lager. Det informativa och lugnande, att man 
har kontroll över situationen, är det som här framhävs i diskursen, i enlighet 
med Otways och Wynnes lugna/varnaparadox96.  
  
I medierna framställs relationen mellan Sverige och GlaxoSmithKline som att 
läkemedelsföretaget har ”åtagit sig att förse Sverige med vaccin”. Just att 
man ”åtagit” sig att ”förse Sverige med vaccin”, leder till uppfattningen att 
dels hela Sverige bör ha vaccin och att någon åtagit sig detta, något man i 
princip ska vara tacksam för. Det kan även ge en bild av företaget som 
storsint och generöst. Relationen mellan Sverige och GlaxoSmithKline kan 
här tolkas som inte helt affärsmässig. Att Sverige faktiskt betalar för något 
som är noga specificerat och reglerat av ett avtal framgår inte.  
  
Gällande vaccinproduktionen skriver endast DN i den av artiklarna som till 
huvuddel handlar om WHO:s uppgradering av den nya influensan till 
pandemi; Influensan en pandemi att ”Värdshälsoorganisationen räknar med 
att produktionen av influensavaccin kommer att vara i full gång inom de 
närmaste månderna. Organisationen rekommenderar inga länder att vidta 
reseförbud, införa handelsrestriktioner eller att stänga sina gränser till följd av 
uppgraderingen”. Ett av resonemangen man kan föra kring detta är att det kan 
vara ett symptom för rädslan att samhället och dess funktioner och strukturer 
ska sluta fungera. Vi lever i en värld där handel och mycket annat är 
beroende av öppna gränser, att transporter fungerar inom och mellan länder 
och världsdelar. Man vill inte inskränka vår ”rätt” att resa och handla med 
mera, hellre väljer man massvaccination. WHO verkar ta för självklart att det 
är den bästa vägen, att man inte kan stänga gränser och så vidare, men att 
man kan massvaccinera97. I artikeln skriver DN också att ”Om det visar sig 
att vaccinet måste tas i två doser krävs för Sveriges del drygt 18 miljoner 
doser ...” Den förväntade tid det tar för detta att ”genomföras” (fyra månader) 
ger ytterligare indikationer på att detta program ska genomföras utan 
undantag. När det framställs som att något ska genomföras lämnar man inte 
mycket öppet för andra alternativ, vaccination blir i diskursen något som tas 
för självklart att vi ska genomgå.  
  
6.3.3. Prioritering av grupper för vaccinering 
I medietexterna framkommer ett tema som inte syns överhuvudtaget i 
myndighetstexterna: prioritering av grupper för vaccinering. I DN:s artikel: 
Tre av fyra får vänta på vaccin skriver man i ingressen: ”Gravida, barn och 
gamla står i första ledet för vaccinering mot svininfluensan i höst. Därefter 
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kommer regeringen och andra personer i så kallad samhällsviktig 
verksamhet.” Längre ner i brödtexten har man lagt till en grupp, sjukliga 
personer. Dessa tillsammans med gravida kvinnor, barn samt personer över 
65 år utgör i artikeln speciella riskgrupper. Vem eller vilka som ska få vaccin 
först är givetvis intressant i det här läget. Att vi ska vaccinera oss råder det 
enighet om i mediediskursen och myndighetsdiskursen, men vilka som ska få 
vaccin först är en fråga som myndigheterna inte svarar på i sina texter. 
Medierna ställer frågan, besvarar den och gör den därmed till ett problem. I 
det här läget vet vi inte om eller i så fall när influensan kommer att bryta ut i 
Sverige. Men bilden av att den utgör ett reellt hot förstärks av diskussionen 
om turordning för vaccineringen. Fokus flyttas ännu ett steg längre från 
frågan om det är nödvändigt att vaccinera till att än mer handla om 
självklarheten i att vaccinera, och orättvisan i att inte alla eller vem som helst 
kan få (detta nödvändiga) vaccin tidigt. Det är inte valet av särskilda 
riskgrupper som kan tolkas som orättvist, snarare är det att man även nämner 
att ”regeringen och andra personer i så kallad samhällsviktig verksamhet” ska 
få förtur. Det förstärker det orättvisa i att många får vänta på vaccin. Man 
likställer även dessa ”personer i så kallad samhällsviktig verksamhet” med 
regeringen, samtidigt som man inte berättar vad samhällsviktig verksamhet är 
för något. Att man även använder uttrycket ”så kallad” samhällsviktig 
verksamhet kan tolkas som ett raljerande. Vilka personer rör det sig om 
egentligen, och är de verkligen så viktiga?     
  
6.3.4. Väntetid 
Liksom när det gäller prioritering av grupper för vaccinering, skriver 
myndigheterna inte heller något om hur lång tid det kan ta innan vaccinet kan 
levereras eller när vaccination av befolkningen kan vara genomförd. Däremot 
nämns i närapå samtliga av de medietexter som har analyserats leverans av 
och väntetid på vaccin då den nya influensan uppgraderats till pandemi, i 
flera fall redan i ingressen. Detta ger intryck av dels att vaccinering är väldigt 
viktig och nödvändig, dels att väntan innebär ett problem i sig. 
Väntetiden nämns flera gånger, i flera fall i både rubrik, ingress och brödtext 
och anges både i veckor och i månader. Att vi får vänta på vaccinet och att 
alla inte kan vaccineras på en gång – att det finns prioriteringar – är alltså ett 
problem. Ett problem som individen kan ha rätt att uppröras över; vaccinet 
borde, enligt diskursen, levereras tidigare. 
  
Väntetiden nämns också i direkt samband med pandemiklassificeringen, 
vilket ger intrycket av att en pandemi naturligt medför ett allmänt 
vaccineringsbehov. Det leder till uppfattningen att vaccinering är något 
nödvändigt och självklart. Man skriver, i samband med leveranstid för 
vaccin, att man vill (enligt citat från folkhälsominister Maria Larsson) ”sprida 
trygghet i att Sverige har läget under god kontroll”. Detta genom att påpeka 
att Sverige har ett avtal om 18 miljoner doser vaccin, det vill säga två doser 
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per invånare. Detta betyder alltså att den svenska befolkningen kan känna sig 
trygg i vetskapen om att alla kan få två doser vaccin vardera. Det som ska 
inge trygghet ska här även vara lösningen på problemet: Svenska staten har 
sett till att alla kan få vaccin. 
  
6.3.5. Jämförelse  
Inga nackdelar med att vaccinera sig eller med att Sverige erbjuder hela 
befolkningen att vaccinera sig, beskrivs i någon av diskurserna. Medierna tar 
däremot upp några nackdelar med att inte vaccinera sig, till exempel att man 
då utgör en risk för andra i samhället. Varken myndigheter eller medier tar 
upp några fördelar med vaccineringen, något sådant resonemang förs inte. 
Medierna beskriver även vikten av vaccineringen genom att ta upp den 
eventuella väntetiden för att få vaccineras som ett stort problem. Detta kan 
tolkas som att medierna förstärker myndigheternas budskap. Myndigheterna 
tar här på sig sin varnande hatt, men är noga med att samtidigt inte skapa 
onödig oro bland medborgarna, eller panik inför en vaccinering, helt i 
enlighet med Otways och Wynnes teori om lugna/varna-paradoxen98. 
Betydelsen som skapas är att vaccinering framstår som helt naturlig och 
självklart, då man varken nämner nackdelar eller fördelar. 
  
Vid den här tiden framkom alltså inte någon diskussion om huruvida 
vaccinering var nödvändigt eller inte i någon av diskurserna i den analyserade 
informationen. Det förutsätts i diskurserna och framstår som självklart att ett 
vaccin behövs, att det ska börja produceras och att alla ska få det.   
  
I mediediskursen får vaccinationstemat en personlig betydelse genom att man 
där talar om vilka som ska kunna prioriteras för vaccinering – förutom 
riskgrupper så är det regeringen och andra icke-specificerade personer inom 
”samhällsviktig verksamhet”. För alla de som inte känner sig träffade 
omedelbart av detta är det alltså någon annan som ska få ”gå före i kön”. 
Myndigheterna kommer inte med någon information om huruvida detta 
stämmer eller inte och mediediskursen får här dominera. Att ”Johan för 
Smittskyddsinstitutet” inte kommenterar prioriteringarna mer än att 
”riskgrupper kommer att gå först” kan förstås som att mediernas tolkning av 
prioriteringarna stämmer och kommer att gälla i hela landet.  
 
 
6.4. Jämförelse med tidigare pandemier/historiska kopplingar 
Myndigheternas texter gör inga kopplingar till tidigare pandemier eller andra 
historiska kopplingar. Det enda tillfället då man kan ana en jämförelse eller 
koppling som relaterar till något annat är i ordet relativt: ”De flesta som 
drabbas får relativt milda symptom” och ”ger i de flesta fall relativt milda 

                                                 
98 Otway & Wynne, 1989, sid. 142. 
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symptom”. Ordet ställer symptomen i relation till något, vad får vi inte veta. 
Myndighetsdiskursen spekulerar inte i jämförelser med tidigare pandemier, 
utan lämnar detta till läsaren.   
  
Medierna å sin sida gör kopplingar till tidigare pandemier i samtliga artiklar 
utom tre, kopplingar till allt ifrån den senaste influensan som klassificerades 
som en pandemi, det vill säga Hongkonginfluensan 1968 (vid denna pandemi 
avled ungefär en miljon människor), till Spanska sjukan (där cirka 50 till 100 
miljoner människor avled). Hongkonginfluensan är också den senaste 
pandemi vi har att jämföra nutida influensor med. Vi vet hur den pandemin 
drabbade människor och då detta är den senaste, är den också lättast för oss 
att jämföra med. Många har den dessutom fortfarande i minnet och kan 
relatera personligen till denna pandemi. Spanska sjukan som spreds runt 
1917-1918 är det inte längre många som kommer ihåg personligen, men den 
skulle också kunna vara intressant att jämföra med, eftersom många 
fortfarande har en personlig relation till denna allvarliga influensa via äldre 
släktingar. Hongkonginfluensan 1968 är dock den senaste pandemi som 
konstaterades innan den nya influensan. Man skriver ”Senast WHO 
konstaterade en pandemi var 1968 då Hongkonginfluensan dödade nästan en 
miljon människor.” Detta leder till uppfattningen om att detta även kan bli 
resultatet av den nya influensan. Senast WHO konstaterade en pandemi blev 
detta resultatet, varför skulle denna pandemi bli annorlunda?  
  
Det är lätt att relatera till det senast aktuella, det vi kan minnas eller har en 
personlig koppling till, och dra slutsatser utifrån tidigare konsekvenser eller 
erfarenheter. Genom de historiska kopplingarna får vi jämförelser med andra 
”liknande” händelser serverade. Vi blir serverade en betydelse och ett 
sammanhang. En jämförelse görs också mellan den ”vanliga”, årliga 
influensan och Hongkonginfluensan. I jämförelsen belyser man att mellan 
250 000 och 500 000 människor i världen avlider varje år i den vanliga 
influensan, ställt bredvid den värsta pandemi känd i modern tid, 
Hongkonginfluensan. Därmed serveras automatiskt en koppling till läsaren 
vad den nya influensan skulle kunna få för effekter ”om” den skulle visa sig 
lika allvarlig (vilket inte verkar orimligt i och med att man skriver att 
influensor är ”ökända” för att kunna mutera snabbt). Man påpekar också att 
inga tecken tyder på att den nya influensan är så aggressiv, men i och med 
denna jämförelse är det ändå lätt att göra denna koppling, med exemplen 
presenteras risken att vi står inför något liknande, trots att inga tecken visar 
på någon sådan aggressivitet, allvarlighet eller dödlighet. Det är väldigt höga 
siffror man anger och på så sätt kopplar ihop med den nya influensan. I DN 
görs den tydligaste kopplingen till tidigare influensor och vad det skulle 
kunna innebära ”nu” då den nya influensan klassificerats som en pandemi: 
”Enligt en studie som publicerades i The Lancet 2006 skulle en epidemi lika 
allvarlig som Spanska sjukan kunna kräva omkring 62 miljoner 
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människoliv”. Här gör man inte bara en koppling till tidigare influensor utan 
berättar också vad som skulle kunna vara möjligt med en lika allvarlig 
epidemi. Det ger självklart intrycket av att den nya influensan skulle kunna 
vara en sådan epidemi, i klass med Spanska sjukan, som alltså krävde mellan 
50 och 100 miljoner människors liv. 
   
6.4.1. Jämförelse 
I medierna får vi läsa om tidigare pandemier och hur allvarliga de varit, med 
många döda och ännu fler svårt sjuka. Vi får information presenterad som 
berättar om dramatiska följder och stora konsekvenser. Resultatet blir en 
jämförelse i medierna med dessa tidigare influensor. Läsaren får 
sammanhang och betydelser serverade, och det blir svårt att inte jämföra eller 
relatera till tidigare och mycket allvarliga pandemier. Den dramatiska 
journalistiska diskursen framträder tydligt och de historiska kopplingarna 
förstärker dramatiken och spänningen. Här kan man tydligt relatera till en 
”skräckretorik” motsvarande den Nerlich och Halliday fann, både genom 
användning av ord begrepp och genom kopplingar till tidigare pandemier och 
allvarlig/skrämmande statistik99. Man länkar samman tidigare allvarliga 
händelser med nutida information och serverar på så sätt dessa dramatiska 
kopplingar, innan man (i juni 2009) på något sätt hade en aning om 
influensans faktiska grad av allvar.   
  
I myndigheternas texter ges läsaren inte alls denna koppling och man 
beskriver inga tidigare pandemier. Detta tema, som så frekvent återkommer i 
medierna, ges alltså inget utrymme alls i den analyserade informationen från 
myndigheterna. Det är såklart svårt att veta anledningen till detta, men kanske 
skulle ett skäl kunna vara att man är medveten om följderna av tidigare 
pandemier och inte vill göra den jämförelsen. Myndigheterna har medvetet 
eller omedvetet valt bort denna i medierna vanliga koppling, och spekulerar 
inte i tidigare historiska kopplingar, eventuellt medvetet då man inte vill 
skapa oro hos medborgarna. Man spekulerar inte i historiska händelser inom 
temat utan fokuserar på den aktuella händelsen och bidrar därmed till att inte 
aktivt sprida onödig oro, i enlighet med sin roll att lugna medborgarna, i ett 
sammanhang där man ändå berätar om något man vill varna för. Otways och 
Wynnes lugna/varnaparadox syns tydligt här100. Myndigheterna intar en mer 
avvaktande hållning som mer stämmer överens med Nerlich´s och Hallidays 
teori (”wait and see”)101.   
 
Ändå kan man, i samband med ordet ”relativ” skönja någon typ av koppling 
även hos myndigheterna. Om symptomen är ”relativt” milda får man förmoda 
att det är i relation till något annat, antagligen en annan influensa eller 
                                                 
99 Nerlich & Halliday, 2007. 
100 Otway & Wynne, 1989, sid. 142. 
101 Nerlich & Halliday, 2007. 
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tidigare pandemi. Något som blir intressant att jämföra är läsarens totala bild 
av den nya influensan i relation till tidigare influensor och risker samt 
eventuella konsekvenser, då den i medierna ständigt jämförs med tidigare 
pandemier. Sammantaget ges läsaren väldigt mycket information i 
mediediskursen om tidigare pandemier i samband med nyheter om den nya 
influensan. I mediediskursen är den kopplingen självklar och viktig, den visar 
på exempel på vad den nya influensan är eller kan bli. Myndighetsdiskursen 
förhåller sig till dessa kopplingar till tidigare pandemier på så vis att det är 
viktigt att inte göra kopplingen. De tidigare pandemierna är i 
myndighetsdiskursen inte exempel på vad den nya influensan är eller kan bli. 
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7. Slutsatser   
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som framkommit i undersökningen.  
  
Utifrån vår frågeställning på vilket sätt myndighetsdiskursen och 
mediediskursen skiljer sig åt när det handlar om förmedlandet av information 
om den nya influensan i samband med uppgraderingen till pandemi, har vi 
besvarat detta genom att beskriva och analysera med vilka begrepp och ord 
man har diskuterat den nya influensan vid denna tidpunkt; vad gäller den 
officiella informationen jämfört med samtida information i medierna. 
  
De slutsatser som framkommit i undersökningen, utifrån tesen att medierna är 
mer dramatiska och sensationella i sin framställning av nyheter när det 
handlar om deras sätt att beskriva den nya influensan och att myndigheterna å 
sin sida har en mer avvaktande och icke-spekulativ hållning i sin information, 
är att tesen har visat sig stämma i stora delar av den analyserade 
informationen. Man kan tydligt se skillnader i hur man beskriver den nya 
influensan, skillnader mellan diskurserna, trots att myndigheter och medier 
ofta behandlar samma teman inom ämnet. Inom vissa teman har även vissa 
likheter kunnat utskiljas mellan mediediskursen och myndighetsdiskursen. 
  
 
7.4. Myndigheternas diskurs 
Myndigheterna använder sig till stor del av WHO:s vokabulär och 
terminologi. Myndigheternas sätt att beskriva pandemi signalerar ett hot mot 
samhället. Det betyder för myndigheterna att det är något annat än våra liv 
som hotas. Sammantaget kan man säga att i myndighetsdiskursen innebär 
ordet pandemi något som är allvarligt för olika samhällsfunktioner, men som 
kanske inte är dödligt eller ens farligt för individen. Myndigheterna 
framhåller att influensan är mild, även om de också lägger in beskrivningar 
som att den ”fortfarande” är ”relativt” mild. Här tar myndigheterna på sig sin 
roll att varna medborgarna vid en risk eller ett hot, men är också noga med att 
inte spekulera i information eller eventuell utveckling framåt, för att inte 
skapa onödig oro, detta kan relateras till lugna/varna-paradoxen102. Man kan 
också relatera till den mer avvaktande hållningen ”wait and see” i stället för 
att i förväg gissa sig till vilken utveckling som kan komma att ske, väljer man 
att inte spekulera i framtida utveckling103.  
  
Själva smittspridningen framställs som om den är ”under kontroll” i och med 
att myndigheterna länge arbetat utifrån det scenariot. Texterna ger ett intryck 
av att vara baserade på kända fakta som vi kan kontrollera. Man verkar vilja 
visa att myndigheterna vet vad som pågår, att man har planerat för situationen 
                                                 
102 Otway & Wynne, 1989, sid. 142. 
103 Nerlich & Halliday, 2007.  
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och att allt kommer att gå bra. Myndigheterna går inte alls in på vilka som 
kan smittas eller hur stor risken att smittas är. Myndigheterna beskriver att 
det finns ett avtal som medför att det nu börjar produceras vaccin till hela 
befolkningen, men ger ingen anledning till varför man bör vaccinera sig. 
Myndigheterna går även här tydligt in i sin roll som informatör vid ett hot 
eller en risk, men vill samtidigt lugna medborgarna.  
  
I myndigheternas texter ges läsaren ingen koppling till tidigare pandemier 
eller historiska kopplingar. Detta tema, som så frekvent återkommer i 
medierna, ges inget utrymme alls i den analyserade informationen från 
myndigheterna. Ändå kan man, i samband med ordet ”relativ” skönja någon 
typ av koppling även hos myndigheterna. Om symptomen är ”relativt” milda 
får man förmoda att det är i relation till något annat, det går inte att avgöra 
om detta något till exempel är en annan influensa eller en pandemi.  
  
 
7.5. Mediernas diskurs 
I mediediskursen beskriver man att pandemin påverkar hela världen, men där 
är det individens risk att drabbas eller dö som markeras. I mediediskursen är 
en pandemi, något oroande för individen. Ett undantag är artikeln Vi har gjort 
allt vi kan där myndighetsdiskursen tar överhand i innehållet, också då texten 
till stor del består av myndigheternas information.  
  
I medierna talar man om ”larm” och ”krismöte”, även om det också inom 
medierna skiljer sig, då DN i stället talar om ”presskonferens” och ”höjd 
varningsnivå”. Vissa likheter inom de fyra huvudtemana går också att skönja 
mellan DN och myndigheterna, men Aftonbladet skiljer sig markant från 
myndigheternas sätt att beskriva den nya influensan.  
  
Medierna skriver inte om hur sjukdomen yttrar sig, men tar samma 
resonemang ett steg längre, och det gör skillnaden. Sjukdomen är farlig redan 
idag och den kan utvecklas och bli farligare. I medietexterna framställs 
smittspridningen som okontrollerad och tidigare pandemier beskrivs 
tillsammans med uppgifter om hur många som dog i dessa. Man visar också 
”dödsgrafer” och ”smittografer” – grafiska element. Här målas en tydlig bild 
av att läget är akut och snabbt förvärras. När man ser till siffror och val av 
ord i mediernas diskurs ges en allvarlig bild av den nya influensan, en bild av 
en dödlig influensa, sammankopplad med tidigare pandemier. Texterna 
berättar om dramatiska följder och stora konsekvenser. Resultatet blir en 
jämförelse i medierna med dessa tidigare influensor. Här kan man relatera till 
en ”skräckretorik” med sammanlänkningar av historiska händelser och 
dramatisk statistik104. Man har en mer spekulativ hållning, och skriver om 
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hur situationen kan komma att utvecklas. En journalistisk diskurs tar plats i 
texten, där man lägger fokus på faran för individen och i det dramatiska och 
sensationella. Detta märks även i resonemangen gällande smittorisken: unga 
människor, kvinnor – kanske särskilt gravida, och barn är de som riskerar att 
smittas.  
  
Medierna tar upp nackdelar med att inte vaccinera sig, till exempel att man 
utgör en risk för andra i samhället om man ”struntar” i det. Medierna 
beskriver även vikten av vaccineringen genom att ta upp den eventuella 
väntetiden för att få vaccineras som ett stort problem. Detta kan tolkas som 
att medierna förstärker myndigheternas budskap, att vaccinering är 
nödvändigt. I mediediskursen får vaccinationstemat en personlig betydelse 
genom att man där talar om vilka som ska kunna prioriteras för vaccinering – 
förutom riskgrupper så är det regeringen och andra icke-specificerade 
personer inom samhällsviktig verksamhet. För alla de som inte känner sig 
träffade omedelbart av detta, är det alltså någon annan som ska få ”gå före i 
kön”. 
  
 
7.6. Den samlade bilden 
Slutsatsen är att medierna är mer dramatiska och sensationella i sin 
framställning av information i jämförelse med liknande information från 
myndigheterna. En tydlig skillnad märks i hur de fyra identifierade 
huvudtemana; pandemi/uppgradering till pandemi, sjukdom 
(smittorisk/smittspridning/svårighetsgrad), vaccinering/avtal gällande 
vaccinproduktion, jämförelse med tidigare pandemier/historiska kopplingar, 
framställs i myndigheternas och mediernas texter. I Aftonbladets texter 
använder man sig av mer dramatiska och sensationella ordval och den 
tillspetsade diskursen framträder tydligt genom att använda sig av 
”skräckretorik”105, men detta kan vi även se i DN, utom i en artikel där 
myndigheternas diskurs tar över den journalistiska diskursen. Myndigheterna 
ger sammantaget en neutral och informativ beskrivning av den nya 
influensan, där man utelämnar vissa teman som är frekvent förekommande i 
medierna, men också hanterar andra teman på ett lugnande sätt, i enlighet 
med deras uppgift att både varna och lugna medborgarna106.  
  
Vissa likheter kan vi också se mellan diskurserna; varken myndigheter eller 
medier tar upp några fördelar eller nackdelar med att vaccinera sig. Vid 
denna tidpunkt förekom heller inte någon diskussion om huruvida 
vaccinering var nödvändigt eller inte i någon av diskurserna, i den 
analyserade informationen. Snarare förutsätts det i diskurserna och framstår 
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som självklart att vaccin och vaccinering är nödvändigt, vaccinet ska börja 
produceras och alla ska få det. Vaccinationsbehovet blir ett naturligt steg och 
framstår som givet och självklart i båda diskurserna.  
  
Något som är intressant att försöka förstå är läsarens totala bild av den nya 
influensan i relation till tidigare influensor och risker samt eventuella 
konsekvenser, då den i medierna ständigt jämförs med tidigare pandemier. 
Sammantaget ges läsaren i medierna väldigt mycket information om tidigare 
pandemier i samband med information om den nya influensan, vilket kan 
bidra till en hotfull bild av den nya influensan.  
  
När det gäller slutsatserna så kan dessa inte säga något om den totala bilden 
av information som förmedlats via myndigheter och media, gällande den nya 
influensan, då det analyserade materialet är begränsat. Vår förhoppning är 
dock att denna undersökning kan klargöra de diskursiva skillnader som kan 
uppstå vid tillfällen då stat och myndigheter båda spelar en viktig 
informerande roll, men där medierna samtidigt står för den större delen av 
informationsspridningen. 
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8. Diskussion       
I detta avsnitt diskuteras analysresultaten som framkommit i undersökningen, 
relaterade till aktuell händelseutveckling inom ämnet, presenterad i bakgrund 
och inledning.  
  
 
8.4. Vad är en pandemi 
Efter att den nya influensan klassificerades som en pandemi av WHO i juni 
2009 har influensan nått Sverige och många svenskar har vaccinerats. 
Produktionen av vaccin sattes igång i samband med uppgraderingen till så 
kallad fullskalig pandemi.  
  
Vad är egentligen en pandemi? Bilden av en pandemi som framträder utifrån 
detta material är inte helt lätt att se då motsägelsefulla beskrivningar ges i den 
analyserade informationen. Diskursen i medierna, framförallt i Aftonbladet, 
ger en annan bild av pandemi än myndigheterna. I mediediskursen talas 
mycket mer om dödlighet och farlighet och hot och om att detta har med 
hälsa eller sjukdom att göra. Den journalistiska, sensationella, dramatiska 
diskursen i medierna förstärker hotet och känslan att vara utom kontroll med 
ordval som; ”krismöte”, ”larm” och ”värsta influensaspridningen på 40 år”. 
Detta går att relatera till den tidigare studie som undersökt brittiska tidningars 
beskrivning av Fågelinfluensan, gällande användande av ”skräckretorik” 
(rhetoric of fear), dels genom ovan nämnda begrepp, men också genom 
sammankoppling med tidigare allvarlig statistik och dramatiska, historiska 
händelser.107 I myndighetsdiskursen är en pandemi i stället ett hot mot 
samhället och dess strukturer, vilket också stämmer överens med 
myndigheternas roll att informera medborgarna, samhället, och varna vid ett 
hot eller en risk.  
  
Världen har inte upplevt en pandemi på cirka 40 år. Det är något som 
berättats i åtskilliga texter i medierna. Den del av Sveriges befolkning som 
upplevt och minns den senaste pandemin 1968 är de som är ca 45-50 år och 
uppåt idag. 
  
WHO:s egen definition av vad en pandemi är lyder: ”the worldwide spread of 
a new disease”108. Själva pandemiskalan och dess definitioner finns i bilaga 
1. Myndigheterna tar upp WHO:s definition i sina texter, när de skriver att 
anledningen till uppgraderingen beror på den nya influensans spridning och 
inte på grund av dess grad av allvar. Själva begreppet pandemi signalerar 
dock dödlighet, fara, kris och hot. När WHO uppgraderar den nya influensan 
till den högsta nivån – vilket innebär att influensan klassificeras som pandemi 
                                                 
107 Nerlich & Halliday, 2007. 
108 World Health Organization. FAQ What is a pandemic? 100224. 
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– signalerar de att vi står inför en oroande situation. Tolkningen att 
uppgraderingen innebär en hög risk att många kommer att dö är inte gripen ur 
luften, men vari består själva hotet?  
  
Läsaren ges både beskrivningen att vi står inför ett krisläge, en hotande 
situation och jämförelser med tidigare mycket allvarliga pandemier samt 
resultat från en studie om vad som skulle kunna hända om den nya influensan 
är eller blir lika allvarlig som Spanska sjukan. Trots detta påpekas också flera 
gånger att den nya influensan är relativt mild. Läsaren får i den analyserade 
informationen en mycket ambivalent bild presenterad. Samtidigt som vi står 
inför en ”fullskalig” pandemi, den högsta nivån enligt WHO, står vi alltså 
inte inför en allvarlig sjukdom. Den journalistiska diskursen framträder här i 
materialet från medierna; att göra innehållet mer angeläget, dramatiskt och 
sensationellt.109 Man presenterar historiska jämförelser som då naturligt 
kopplar ihop allvarlig statistik med nutida händelse.  
  
Att denna uppgradering till pandemi i verkligheten främst relaterar till dess 
spridning framgår tydligt i myndigheternas texter (i enlighet med deras roll 
att inte sprida onödig oro i samhället), men i flera fall inte alls i mediernas, 
och i vissa fall inte tydligt. Man fokuserar i medierna inte på beskrivningen 
av vad som gör att influensan klassificeras som en pandemi utan vad 
klassificeringen skulle kunna innebära, genom jämförelser med tidigare 
influensor/pandemier samt genom statistik över smittade och döda. Man 
jämför också den nya influensan med den vanliga, årliga influensan där 
mellan 200 000-500 000 människor dör varje år i världen. Då den nya 
influensan faktiskt verkar vara allvarligare (den klassificeras som pandemi, 
Svenska myndigheter vill att hela befolkningen ska vaccineras, man jämför 
med Spanska sjukan och Hongkonginfluensan och så vidare) så borde detta 
rimligen leda till att även den bild läsaren får av den nya influensan är bilden 
av en mycket allvarlig och hotande sjukdom. Detta trots att den nya 
influensan, om man tittar närmare på den statistik som presenteras, både i text 
och grafik, inte framstår som särskilt allvarlig alls i jämförelse. I och med 
uppgradering till pandemi och mediernas sätt att beskriva influensan, kan 
man dels se en risk med att begreppet pandemi urvattnas, eller en 
förstärkning av hotet i mediediskursens användning. 
  
Senast en pandemi hotade att drabba oss var år 2006 när Fågelinfluensan 
rapporterades ha börjat sprida sig till människor. Karin Bojs skrev i DN den 7 
januari 2006 om utvecklingen med fler smittade i Turkiet att det för ”världen 
ett steg närmare det verkliga skräckscenariot: en pandemi.”110 Den 2 februari 
samma år definierar Bojs i en DN-artikel en pandemi som ”en epidemi som 

                                                 
109 Bourdieu, 1993, sid. 33 f. 
110 Bojs, Karin, Oroande om viruset blivit mer smittsamt, DN, 060107. 
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kan döda miljontals människor på mycket kort tid.”111 Karin Bojs är chef på 
DN:s vetenskapsredaktion. Som sådan är hon ett tungt namn och en auktoritet 
i sammanhanget.   
  
I DI:s fredagsbilaga DI Weekend tar man i februari 2010 upp denna 
otydlighet. Wolfgang Wodarg (tysk läkare) säger att ”Fram till i maj hette det 
på WHO:s hemsida att en influensa skulle orsaka ett ”ofantligt stort antal 
döda eller sjuka” för att kallas pandemi. Den raden finns inte kvar. Varför 
den togs bort kan ingen på WHO svara på, utan hänvisar till hemsidan som 
inte ger någon officiell definition.”112 WHO kan alltså ha ändrat sin 
definition av pandemi sedan den nya influensan uppgraderades. Vi kan inte 
gå tillbaks till denna information för att se om detta stämmer, men kanske 
kan det kan ge en förklaring till varför en pandemi anses vara så allvarlig, 
trots att den nya influensan inte visat sig vara en svår sjukdom på samma sätt 
som tidigare pandemier. Oavsett om det är härifrån bilden av en pandemi som 
något dödligt kommer eller inte så har den definitionen av begreppet lett till 
att medias diskurs gällande detta ämne blir ambivalent. Det finns en 
problematik och motsägelsefullhet kring rapporteringen av den nya 
influensan, framför allt då denna definierats som pandemi och därmed lätt 
kan jämföras med tidigare pandemier vad gäller sjukdom, spridning och hot.   
  
I samma artikel nämner man också ett ämne som blivit uppmärksammat 
under 2010 just på grund av denna pandemiklassificering, det vill säga det 
ekonomiska perspektivet. Wodarg fortsätter ”Det finns ett samband mellan 
industri och vetenskapliga experter. Det finns ingen annan förklaring. Och 
därför förändrade WHO definitionen av pandemi”.113 Detta tema återfinns 
också i DN:s artikel Svininfluensavarning utreds av WHO, en artikel baserad 
på en nyhet från TT-Reuters.114 I artikeln skriver man att ”WHO, 
Världshälsoorganisationen, har även kritiserats för pandemivarningssystemet 
som fokuserar på geografisk spridning i stället för på graden av allvar och för 
att tjänstemän som arbetar med hälsofrågor och experter skulle ha alltför nära 
samarbete med vaccintillverkare.” Uppgraderingen medförde att värdefulla 
avtal gällande vaccinproduktion trädde i kraft, detta är svårt att bortse ifrån 
och man väljer att ändra definitionen av pandemi vid denna tidpunkt, för 
denna influensa. Man skriver också att detta måste utredas ”... huruvida 
WHO och hälsomyndigheter överdrivit influensans risker och skapat onödiga 
larm genom att pandemiförklara den.”115 Detta är intressant ur 
myndighetperspektiv, där man oftast, tvärtom, har ett ansvar för att inte 
sprida onödig oro hos medborgarna.  
                                                 
111 Bojs, Karin, Smittade fåglar i Nigeria oroar mest, DN, 060212. 
112 Olson, Björn Anders, Påhittad pandemi eller ett reellt hot?, DI Weekend, 100226. 
113 Ibid.  
114 TT-Reuters, Svininfluensavarning utreds av WHO, DN, 100329.  
115 Ibid. 
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I mediediskursen medför denna uppgradering definitivt en vokabulär som ger 
läsaren bilden av en hotfull och okontrollerad influensa. En beskrivning som 
kanske inte är fullt motiverad. Undersökning pågår, av WHO själva, för att se 
hur man ska hantera liknande situationer i framtiden. Klart är att WHO:s 
pandemiklassificering medför en rad kopplingar och ordval som sprider 
bilden av en hotande situation. Skräckretoriken träder fram både i begrepp 
och ordval, samt genom sammankoppling med allvarlig statistik och 
jämförelser med tidigare pandemier.  
   
 
8.5. Självklart med vaccination  
Det är också intressant att se att vaccination framställs som något naturligt i 
medierna och även i myndigheternas diskurs. Vaccination är inget som 
ifrågasätts eller diskuteras. Man får vid denna tidpunkt ingen förklaring till 
varför Sverige har valt att ge möjlighet till alla i befolkningen att vaccineras. 
Det är intressant att bilden som förmedlas i den analyserade informationen 
från medierna är att en pandemi automatisk medför ett slags naturligt och 
nödvändigt vaccineringsbehov, att det medför att hela den svenska 
befolkningen faktiskt behöver eller bör vaccineras, något som alltså inte går 
att kräva, då detta strider mot svensk grundlag.  
  
Vaccindoser till samtliga i befolkningen är inte aktuellt vid vanliga 
influensor, men eftersom den nya influensan uppgraderats till pandemi, är 
bilden som förmedlas av vaccination vid denna tidpunkt, att detta är en 
naturlig följd av en pandemi. I DN:s artikel Svininfluensavarning utreds av 
WHO skriver man ”Det är fortfarande oklart om svinfluensan har varit 
dödligare än den vanliga säsongsinfluensan, som årligen dödar tusentals 
människor men den är klart mildare än vissa av 1900-talets pandemier där 
miljoner dog.”116 Trots att den nya influensan hade visat sig mild eller 
relativt mild, förbereder man vaccination till samtliga, detta är i alla fall vad 
som går att läsa ut av informationen vid denna tidpunkt. Vad som är hotat, i 
och med influensans mildhet, är svårt att läsa ut utifrån den analyserade 
informationen, men hotet mot samhället torde vara en av anledningarna. 

                                                

  
Man nämner också själva spridningen, tidigare influensor och pandemier och 
de följder som dessa fått, man talar om en annan grupp av mest utsatta, men 
intressant är också att se hur framförallt myndigheterna framställer pandemin 
främst som ett hot mot samhället, och inte mot liv och hälsa. Det är svårt att 
inte se ett samhällsekonomiskt perspektiv i dessa beskrivningar. Mediernas 

 
116 Ibid. , se även World Health Organization, Transcript of press briefing at the Palais des 
Nations, Geneva. Dr Keiji Fukuda, Special Adviser to the Director-General on Pandemic 
Influenza 100329. 
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diskurs ansluter sig också till denna beskrivning i och med den självklara 
beskrivningen av vaccinering för samtliga. Endast i bi-information nämns att 
vaccination inte är obligatoriskt eller ett måste, men detta då det skulle strida 
mot svensk grundlag och inte för att det eventuellt inte är nödvändigt för alla 
att vaccinera sig. Medierna fokuserar på eventuella risker med den nya 
influensan och jämförelser med tidigare pandemier, vilket ger läsaren en bild 
av att influensan är en reell fara för liv och hälsa och kopplar 
vaccineringsbehovet till detta. Uppfattningen i medierna är alltså inte att 
vaccinering måste ske på grund av samhällsintressen, utan snarare att det ska 
ske för att vi annars riskerar vår hälsa och kanske till och med våra liv. Här 
står heller ingen information om hur man (dittills) valt att göra gällande 
vaccination i andra länder. Något som har hanterats väldigt olika, även hos 
våra grannländer. 
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9. Förslag till vidare undersökningar    
I detta avsnitt presenteras uppslag till vidare undersökningar som kan vara 
intressanta och relevanta för fördjupning inom detta ämne.  
   
Denna undersökning är gjord utifrån ett begränsat material vid en specifik 
tidpunkt knuten till en extraordinär händelse, det vore därför intressant att 
jämföra intressant information inom temat ”den nya influensan” vid fler 
tillfällen och för fler ”händelser”. Det vore också intressant att undersöka fler 
källor, men vid samma kritiska händelse och tidpunkt. Det skulle kunna ge en 
bredare och mer nyanserad bild av diskurserna. Man skulle också kunna 
koppla denna undersökning till senare ”kritiska” delar i informations- och 
händelseförloppet gällande den nya influensan. Genom att dels täcka in fler 
källor, kanske till och med liknande information från fler länder, samt fler 
steg i händelseutvecklingen skulle man kunna få en bredare analys av den 
bild som förmedlas av den nya influensan. Detta blir snarare aktuellt för 
uppsatsskrivning på avancerad nivå. 
  
Det skulle också vara intressant att gå mer på djupet gällande bilden som 
skapas hos läsaren gällande den nya influensan, det vill säga att genomföra en 
receptionsanalys; hur uppfattar läsarna informationen, vilken bild skapas av 
den nya influensan, dominerar den ena eller den andra diskursen? Ser det 
olika ut i olika grupper?  
  
Det skulle också vara relevant att undersöka om bilden som förmedlas i 
mediediskursen och myndighetsdiskursen stämmer överens med WHO:s 
beskrivning av en pandemi. Det är WHO som är ”ursprungskällan” när det 
gäller information om pandemier och klassificeringen av dessa. De har i 
egenskap av världsauktoritet ett slags tolkningsföreträde inom området och 
det gör det intressant att undersöka hur deras diskurs ser ut och hur den kan 
jämföras med, samspela med och påverka/påverkas av mediernas diskurs 
inom området. 
  
Studien skulle även kunna utvecklas genom att analysera hur väl 
Socialstyrelsen med flera, har lyckats med sina uppsatta kommunikationsmål 
kring den nya influensan och att eventuellt ställa detta mot en 
receptionsstudie av läsarens bild.  
  
Det finns många intressanta uppslag till vidare studier inom detta ämne. Att 
analysera den bild som har förmedlats av den nya influensan, eller hur den 
bilden eventuellt har förändrats det senaste året, ger en bild av ett samtida, 
och pågående, fenomen som är ovanligt, men ändå lätt att relatera till på 
grund av tidigare pandemier. Vi har alla en bild av vad en pandemi är, kanske 
har den bilden förändrats i och med den nya influensan.  
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Bilaga 1: De sex pandeminivåerna: WHO pandemic phase descriptions.  
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