
 

  

 

 LÄRARPROGRAMMET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svininfluensa 
En kritisk diskursanalys av medias rapportering 

 

 

 

Catrin Nicolausson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsats 91-120 hp 

Höstterminen 2010 

Handledare: Patric Lindgren 

Institutionen för beteendevetenskap 

 



 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för  

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel:  Svininfluensa - En kritisk diskursanalys av medias rapportering 

 

Författare:  Catrin Nicolausson  

Handledare: Patric Lindgren 

 

ABSTRACT 

 

Media has the power to influences society. Some call them the third power of a state. 

Through amongst others, the agenda setting theory and the framing theory, this report 

seeks to understand how media describes the swine influenza and how it uses its power 

to influence people to vaccinate.  As this report will show, there is no doubt 

that media has had an impact on the Swedish population of which 60 per cent followed 

through with the vaccination. Media used an information discourse and attempted 

to present its articles in an impartial manner and used governmental authorities and 

experts to support its arguments.  It is further evident that some journalists used 

words and in some situations metaphors to strengthen the message. Media is supposed 

to inform, comment, critically analyze and communicate. This report found that media in 

fact did inform the society about the swine influenza, however it failed in its task to 

impartially criticize the sources and raise potential risks with the vaccination.  It is 

beyond the scope of this report to evaluate why media failed in its critical analysis. 

Studies about media has found that media has shifted from critical analysis to mere 

interpretation. This shift may come to undermine democracy in a society as the 

citizens are not given the complete picture and in turn are unable to make decisions 

of what is good for them. In hindsight of the swine influenza, it is clear that a large 

proportion of the Swedish population became subject to media's power. 
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1 INLEDNING 

 

”Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på 

den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora 

tecken skall visa sig från himlen”1  

 

Är jordens undergång här? Hoten mot mänskligheten dyker upp med jämna 

mellanrum. Är det inte jordbävningar, översvämningar eller tsunamis så är det 

sjukdomar av olika slag. Under större delen av år 2009 fylldes dags- och kvällspress 

av information om svininfluensan och hotet om en pandemi. En del människor blev 

oroliga och en del berördes inte av denna information, de förhöll sig lugna och ansåg 

att det var säkert en överdrift.  

 

I januari 2010 publicerade Dagens Nyheter, DN, i sin nätupplaga, en artikel där det 

framgår att WHO fått i uppdrag att granska sin egen hantering av svininfluensan 

efter kritik om att organisationen överdrivit riskerna med sjukdomsutbrottet.
2
 

Danmark valde att inte massvaccinera sina medborgare, utan ansåg att det var som 

vilken influensa som helst. ”Så som influensan har uppträtt är den inte värre än en vanlig 

influensa och därför ska man förhålla sig till den på samma sätt” säger Jesper Fisker, direktör 

vid danska Sundhedsstyrelsen.
3
 Man kan bara spekulera i varför stater väljer att 

agera på så olika sätt trots att de följer de riktlinjer som givits från bland annat FN’s 

världsorganisation WHO.
4
 DN skriver att sjukfrånvaron i år 2011 har varit högre än 

förra säsongen.
5
 Ur ekonomisk synvinkel kan man se pandemihotet som extremt 

allvarligt då det inverkar på människors agerande. Rädslan för att bli sjuk kan leda 

                                                 

 

 

 
1
 Luk 21:11 

2
 Svininfluensan. WHO granskar influensalarm 2010-01-12 

3
 Danmark ser svininfluensan som en vanlig influensa.  Publicerad 2009-08-07  

4
 Danmark ser svininfluensan som en vanlig influensa.  Publicerad 2009-08-07  

5
 Fler sjuka i år än vid pandemilarm. Publicerad 2011-04-04 
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till att människor undviker folksamlingar såsom köpcentrum vilket ger effekter på 

konsumtionen i en tid då världsekonomin befinner sig i kris.
6
  

 

1.1 Introduktion och bakgrundsbeskrivning 

 

I följande avsnitt kommer en beskrivning av det uppkomna problemet med 

svininfluensa eller A/H1N1, som är dess egentliga namn.
7
 Det kommer också en 

beskrivning av makt och media, vilka i många avseenden kan vara problematiskt att 

definiera. Även propaganda beskrivs i ett kort avsnitt och kapitlet avslutas med en 

inblick i den sociologiska sfären. 

 

1.1.1 Svininfluensa, Sverige och WHO 

 

I april 2009, upptäcktes 800 influensaliknande fall i Mexico. WHO
8
 gick ut med en 

maning till ökad smittberedskap 28 april, fyra dagar efter rapporten från Mexico. Till 

en början avråddes resenärer från att åka till Mexico. Svenska Utrikesdepartementet 

(UD), kom inte med någon avrådan. Dagen efter höjer WHO beredskapen då flera 

fall rapporterats från andra länder än Mexico. Samtidigt som resenärer avråddes från 

att resa till Mexico konstaterade Läkemedelsverket att det inte fanns något färdigt 

vaccin mot influensan.
9
 6 maj rapporteras första svenska fallet och den 12 maj 

rapporterar en forskargrupp att larmen från WHO har varit befogade, ”svininfluensan 

har en potential att utvecklas till en världsomfattande pandemi”.
10

 I mitten av maj beslutade 

regeringen att klassa influensan som allmänfarlig, på inrådan av Socialstyrelsen. Nu 

går det undan med rapporter om nya insjuknade personer över världen. 16 maj 

                                                 

 

 

 
6
 Därför kan en pandemi sänka världsekonomin ännu mer. Publicerad 2009-04-28.  

7
 Olsen, Björn. 2010. s. 110. Pandemi. Myterna, fakta och hoten.  

8
 WHO är en förkortning av World Health Organization, Världshälsoorganisationen 

9
 Ghersetti.M, Odén. T.A. 2010. s. 13. Pandemin som kom av sig. Om svininfluensan i medier och 

opinion. 
10

 Svininfluensan: Detta har hänt Publicerad 2009-08-19 
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rapporteras det att smittan nått 37 länder. 18 maj rapporteras det att socialstyrelsen 

tänker teckna en avsiktsförklaring med vaccintillverkaren Glaxo Smith Kline. I 

början av juni rapporteras det för första gången om antal svenskar som smittats och 

influensans spridning. Dagarna som följer skrivs det om flera nya svenska fall och 

rutinerna för de smittade ändras – de ska stanna hemma om de sjuka.
11

  

 

Regeringen meddelar att de inte tänker skjuta till pengar för vaccinering som enligt 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beräknas kosta mellan 2 och 3 miljarder 

kronor.
12

 Ett stort myndighetsengagemang motiverades troligen av att viruset tycktes 

spridas snabbt och att WHO graderade upp smittan till högsta nivå inom loppet av 

några veckor. Kanske berodde det även på att viruset hade likheter med det virus 

som spreds 1918-1919 som orsakade 34 000 svenska dödsfall, den så kallade 

spanska sjukan.
13

 Svininfluensan orsakade dödsfall men i en helt annan 

storleksordning. Fram till februari 2010 beräknades det att 27 svenskar dött i 

influensan.
14

  

 

13 juni 2009 gick Socialstyrelsen ut med information om att Sverige hade ett avtal 

med läkemedelsförlaget Glaxo Smith Kline, som innebar att tillverkaren skulle förse 

Sverige med vaccin till hela befolkningen. Det skulle ta mellan 3 och 6 månader.
15

 I 

augusti sköt regeringen till en miljard kronor till landstingen, då SKL 

rekommenderat gratis vaccination.
16

 Vaccinationskampanjen drog igång i oktober 

2009, efter att en testgrupp vaccinerats. Från början handlade kampanjen om att få ut 

information till de som skulle vaccineras först och få svenskarna att vilja vaccinera 

sig. Grunden var att man skulle skydda sig själv och andra. Även ekonomiska 

                                                 

 

 

 
11

 Svininfluensan: Detta har hänt  Publicerad 2009-08-19 
12

 Svininfluensan: Detta har hänt Publicerad 2009-08-19 
13

Spanska sjukan historiens största katastrof.  Publicerad 2009-05-05.  
14

 Ghersetti.M, Odén. T.A. 2010. s. 13. Pandemin som kom av sig. Om svininfluensan i medier och 

opinion. 
15

 Ghersetti.M, Odén. T.A. 2010. s. 14. Pandemin som kom av sig. Om svininfluensan i medier och 

opinion. 
16

 Svininfluensan: Detta har hänt Publicerad 2009-08-19 
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aspekter förekom som argument. De motargument som stod i fokus var: 

vaccinationen är onödig och är ett sätt för läkemedelsbolag att tjäna pengar och att 

vaccinet kan ha skadliga biverkningar.
17

 När smittan spreds och enstaka dödsfall 

rapporterades ökade viljan att vaccinera sig.
18

 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

 

Vem bestämmer vad som ska lyftas fram till en så stor medial fråga? Har media 

framställt detta hot på ett objektivt sätt? Hur använder de egentligen sin makt?
19

 Det 

finns en uppfattning om att medierna inte avgör vad vi medborgare skall ha en åsikt 

om, utan vilka frågor vi ska se som viktiga.
20

 Kent Asp skriver i en artikel i DN att 

”journalisterna har makten över politikens dagordning”.
21

 Han beskriver en 

undersökning i boken ”Den svenska journalistkåren” där det framgår att 

allmänheten anser att journalistkåren har större inflytande över den politiska debatten 

än politiker. Det har skett en stor maktförskjutning, enligt undersökningen, mellan 

1989 och 2005. En uppgift som media har är att granska makthavarna vilket är väl 

förankrat bland allmänheten men har minskat sedan 1989. En förklaring till detta kan 

vara att medierna agerar mer självständigt och tar mer plats i samhället.
22

 Även 

forskaren Maxwell Mc Combs talar om att media har större makt över dagordningen 

på den politiska arenan än vad politikerna har. Hans forskning stämmer i stora delar 

av världen, kriterierna är ett öppet politiskt system och fria medier. Han anser att det 

bör leda till att medierna för en etisk diskussion om sin stora makt. Mc Combs säger 

i artikeln Mr Agenda, att yrkeskårer utvecklar sina sätt agera och vill ogärna att 

                                                 

 

 

 
17

 Ghersetti.M, Odén. T.A. 2010. s. 16 Pandemin som kom av sig. Om svininfluensan i medier och 

opinion. 
18

 Ghersetti.M, Odén. T.A. 2010. s. 19. Pandemin som kom av sig. Om svininfluensan i medier och 

opinion. 
19

 Mr Agenda Publicerad 2006-05-07  
20

 Petersson. L, Pettersson. Å. 2000. s. 61. Massmedier/Medieboken. 
21

 Journalisterna har makten över den politiska dagordningen Publicerad 2007-09-22 
22

 Journalisterna har makten över den politiska dagordningen Publicerad 2007-09-22 
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omvärlden försöker bestämma nya regler.
23

  Detta är tankvärt då diskussionen om 

svininfluensan minskade dramatiskt hösten 2009 då Tiger Woods - affären lyftes 

fram av media, eller som Mc Combs tar som exempel – media har ”mer på sina agendor 

om Michael Jackson än vad jag faktiskt är intresserad av och har behov av att veta”.
24

  

 

I denna uppsats kommer fokus bli på media och dess dagordning. Medias betydelse i 

dagens samhälle ska inte underskattas. Medierna spelar en stor roll och medborgarna 

möts av nyheter dygnet runt. Media är en källa för information och kunskap. Det är 

därför angeläget att studera hur media fungerar när man som aktör ger oss 

medborgare bilder av verkligheten, vad som diskuteras och hur den politiska 

debatten ser ut. Kan vi medborgare lita på den information som ges för att vi ska 

kunna fatta beslut i de frågor som berör våra liv? Hur ser bilden ut som skapas 

utifrån den information vi ges? Vem får komma till tals? Kan man utläsa något 

underförstått i de artiklar som presenteras i Dagens Nyheter respektive Svenska 

Dagbladet? Språkets makt har betydelse för hur vi människor tolkar och förstår vad 

som händer och sker. Vi kategoriserar omedvetet och skapar en bild. Bilder kan man 

få av den text man läser.  

 

Med hjälp av ovanstående frågor kommer uppsatsen försöka bringa klarhet i den 

övergripande frågeställningen: påverkas människors beslut om vaccination, mot 

svininfluensan, av media? 

 

                                                 

 

 

 
23

 Mr Agenda Publicerad 2006-05-07 
24

 Mr Agenda Publicerad 2006-05-07 
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2 TEORI 

 

Att vi människor påverkas av vår omgivning har forskare visat i otaliga rapporter. 

Olika forskningsdiscipliner såsom media, sociologi och psykologi har kommit fram 

till den slutsatsen. I en diskursanalys krävs det att det empiriska materialet är brett 

och grundligt beskrivet. Flertalet teorier om människans interaktion och påverkbarhet 

kommer således att beskrivas. 

 

2.1 Makt  

 

”Power is a matter of getting people to do what they would 

not otherwise have done”25 

 

Maktbegreppet är mångfacetterat och svårdefinierat. I ovanstående definition syftar 

man till upplevd makt, vilket försvårar förståelsen av maktbegreppet ytterligare. Det 

handlar ytterst om förmågan att nå sina mål.
26

 Det handlar även om ”möjligheten till 

förändring, möjligheten att åstadkomma effekter – i förhållande till hur verkligheten skulle ha sett ut 

om man inte hade haft och använt den makt man har”.
27

 Makt kan också handla om fysisk 

makt, ekonomisk makt eller kunskapsmakt. En accepterad definition av makt är att: 

om A får B att göra något som A vill och som B annars inte hade gjort.  Ett förslag 

till ordning i begreppsförvirringen är att se makt som ett flerdimensionellt begrepp. 

Då kan man se makt i tre dimensioner. Makten har flera ansikten och framstår som 

ett förhållande mellan aktörer. Den första dimensionen är maktens synliga ansikte, 

och kan spåras tillbaka till Thomas Hobbes, som liknade detta med att putta eller dra 

någon mot personens vilja. Robert Dahl kritiserade Hobbes och menade att makten 

inte var koncentrerad till en elit utan fördelad genom att personer och 

                                                 

 

 

 
25

 Hauge R & Harrop M. 2004. s. 13. Comperative Government and Politics. 6th edition. Palgrave 

Macmillian. 
26

 Österrud. Ö. 1997. s. 35. Statsvetenskap. Introduktion i politisk analys. 
27

 Strömbäck. J. 2000. s. 52. Makt och medier. En bok om samspelet mellan medborgarna, medierna 

och de politiska makthavarna. 
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intresseorganisationer påverkar beslutsfattarna inom respektive område.
28

 Det 

innebär att det inte finns ett stort maktcentrum utan flera mindre.  Den andra 

dimensionen handlar om vilka frågor som blir aktuella för beslutsfattande. Alltså 

makt över den politiska dagordningen. Den underlättas av mobilisering och 

organisering av intressegrupper. Resurserna kan utgöras av såväl ekonomiskt kapital 

som sociala nätverk och användas för att forma den politiska dagordningen bland 

annat via opinionsbildning och lobbyverksamhet. Slutligen den tredje dimensionen, 

vilken handlar om makten över tanken. I korthet innebär det tankarna som 

medborgarna har kring verkligheten, hur man uppfattar politiska frågor, hur man 

röstar och så vidare.
29

 Grundantagandet är att människor inte har full kontroll över 

sina tankar. Istället är åsikter och antaganden skapade genom sociala erfarenheter 

exempelvis genom skolundervisning och media. Man bör fråga sig vad det är man 

inte ser åtminstone om man vill ha makten kvar över den egna tanken så inte 

maktförhållandena blir allför obalanserad.
30

 I denna uppsats används två 

dimensioner, den andra och den tredje dimensionen, vilket innebär makten över 

dagordningen och makten över tanken. 

 

2.2 Media 

 

Media placeras in under maktens andra ansikte – makten över dagordningen, vilka 

frågor som diskuteras i det offentliga mediebruset. Denna dimension brukar också 

kallas ”agenda-setting”.
31

 Mediernas dagordningsfunktion handlar om hur medierna 

organiserar våra upplevelser av verkligheten och dagordningsmakten handlar således 

                                                 

 

 

 
28

 Lukes. S. 2008. s. 27. Maktens ansikten. 
29

 Strömbäck. J. 2009. s. 53-58. Makt, medier och samhäller. En introduktion till politisk analys. 
30

 Strömbäck. J. 2000. s. 270. Makt och medier. En bok om samspelet mellan medborgarna, medierna 

och de politiska makthavarna. 
31

 Strömbäck. J. 2009. s. 102. Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk analys. 
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om dess inflytande över vilka frågor medborgarna tycker är viktiga.
32

 Detta kan 

belysas med följande rader ur en klassisk studie av pressen och utrikespolitiken; 

 

”Redaktören kanske tror att han bara trycker sådana 

nyheter som människor vill läsa om, men genom att göra 

detta ställer han krav på deras uppmärksamhet och styr 

vad de kommer att tänka på och prata om […]. Vad det 

betyder är att pressens funktion är vidare än att enbart 

fungera som förmedlare av information och åsikter. 

Pressen är kanske inte särskilt framgångsrik när det gäller 

att styra människors åsikter, men den är påfallande 

framgångsrik när det gäller att styra vad människor har 

åsikter om.” 
33

 

 

Människor har inte kapacitet att själva gå ut och undersöka vad som är viktiga frågor 

utan vänder sig till media för att få ledtrådar. Följden blir då att de frågor som 

människor upplever viktiga beror på vilken uppmärksamhet frågorna haft i 

medierna.
34

 Kan media påverka opinionen, det vill säga medborgarna, vilka i sin tur 

påverkar politikernas makt att genomförs sina beslut? Grundlagen säger att makten 

skall utgå från folket.
35

 Politiker och partier är beroende av medborgarnas förtroende 

för att sitta i riksdagen. Om det skett en maktförskjutning till media så har dess ökade 

makt blivit ett demokratiproblem.
36

 

 

Kanske är det så att medias ökade makt är en produkt av deras roll som granskande 

organ. Media kan återge det politiska systemet i ett land, genom att olika samhällen 

delas in i modeller vilka speglar synen på media. De kallas; auktoritära ideologin, 

den frihetliga ideologin, den sociala ansvarsideologin och den marxistiska 

medieideologin.
37

 I den förstnämnda, auktoritära ideologin, fungerar medierna mer 

som en propagandaapparat för staten vilken ska uppfostra medborgarna och hålla ner 

                                                 

 

 

 
32

 Strömbäck. J. 2009. s. 103. Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk analys. 
33

 Strömbäck. J. 2009. s. 104. Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk analys. 
34

 Strömbäck. J. 2009. s. 105 
35

 www.regeringen.se/sb/d/504/a/3026 Grundlagarna 
36

 Journalisterna har makten över den politiska dagordningen Publicerad 2007-09-22 
37

 Petersson. L. Pettersson. Å. 2000. s. 33. Massmedier 
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missnöjet mot staten genom bland annat censur. Den frihetliga ideologin utgår från 

att medborgarna själva kan uppfatta vad som är sant och falskt rörande den 

information som delges. Media ska här fungera som en tredje statsmakt och ska 

därför inte vara bunden till staten och dess makthavare. I den sociala 

ansvarsideologin finns också ett frihetskoncept men det finns även krav på att media 

har ett ansvar för samhället. Det betyder att media måste ta upp nyheter som inte bara 

är säljande. Den sistnämnda ideologin, marxistisk medieideologi, betonar att media 

är ägd av staten vilket gör att media så ska tjäna statens syften.
38

 Ett samhälle där 

media har en mer fri roll och inte kontrolleras av staten har mer makt att påverka och 

därmed är det inte svårt att tänka sig att svensk massmedia har ett visst inflytande på 

den politiska dagordningen. Främjar eller undergräver detta demokratin? Det kan 

diskuteras. Att media kan verka fritt i samhället måste ändå ses som ett mått för att 

det råder demokrati inom området.  

 

Media i Sverige har fyra huvuduppgifter; information, kommentar, granskning och 

gruppkommunikation.
39

 Sverige har en medietradition av en frihetlig syn på medias 

uppgifter och understryker även att media har ett socialt ansvar.
40

 Medias roll i 

samhället går alltså ut på att svara på frågorna; vad, vem, när, hur, varför. Enligt 

Demokratirådet har media idag gått över till en mer tolkande roll än mot tidigare 

granskande och beskrivande. Det kan innebära att media numera vill fungera som en 

enskild aktör. Med mer tolkningar kan journalister få ökad makt i och med att de på 

det sättet kan kontrollera innehållet i artiklarna mer.
41

 Redaktionerna gör en 

nyhetsvärdering för vilka händelser som ska presenteras. Walter Lippman
42

 forskade 

bland annat om nyhetsbegreppet och förklarade 1924 att det ”västentligaste var att det 

                                                 

 

 

 
38

 Petersson. L, Pettersson. Å. 2000. s. 34 f Massmedier 
39

 Hadenius. S. Weibull. L. 2002. s. 36. Massmedier. Press, Radio och TV i förvandling. 
40

 Hadenius. S. Weibull. L. 2002. s. 36. Massmedier. Press, Radio och TV i förvandling. 
41

 Pettersson. O. mfl.  2006. s. 81. Demokratirådets rapport 2006. Medierna valmakt. 
42

 Walter Lippman 1889-1974, en amerikansk journalist och politisk filosof. 
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fanns respons hos allmänheten för nyheten”.
43

 Kravet för en nyhet var att den skulle väcka 

känslor och erbjuda identifikation.  Det innebär att närheten väcker starkare känslor.  

 

De flesta journalister har ett eget bevakningsområde, främst på storstadspressen. I en 

undersökning av vad journalisterna själva anser vara deras viktigaste uppgift uppger 

de information och granskning. Enligt författarna i Massmedier – Press, Radio och 

TV, väljer journalister i högre grad att framträda som experter eller göra en egen 

bedömning. Statsvetaren Stefan Svallfors anser att man kan urskilja tre arketyper; 

”experten slår larm” – lierar sig med expert, ”politiskt utspel” – journalisten 

förmedlar och ”vi här nere – de där uppe” – journalisten lierar sig med den ”lille 

mannen”.
44

 

 

2.3 Propaganda 

 

Propaganda förknippas ofta med metoder av överdrifter, halvsanningar och 

förenklingar för att påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en 

bestämd riktning. I dagens samhälle förknippas propaganda med framförallt 

användningen av massmedier.
45

 Propaganda är någonting som bedrivs av motpartens 

diplomati, medan man själv bedriver information. Genom politisk retorik består inte 

propaganda av enbart missvisande knep utan kan också ge träffande och sann 

information, i en bestämd avsikt. Det är således inte helt enkelt att skilja ren 

propaganda från ren information. För att fungera måste propagandan träffa 

målgruppen. Budskapet behöver vara trovärdigt och relevant. I krissituationer kan 

det vara en avgörande motivationsfaktor. En variant av propaganda är vad man kan 

kalla planterad desinformation. Det kan bestå av ryktesspridning och osanningar.
46

  

                                                 

 

 

 
43

 Hadenius. S. Weibull. L. 2002 s. 341 
44

 Hadenius. S. Weibull. L. 2002 s. 352-355, 362-363. 
45

 Nationalencyklopedin. sökord: propaganda 
46

 Österud. Ö. 1997. s. 319-322. 
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2.4 Sociologi – människors interaktion och kulturell influens 

 

Denna forskningstradition studerar människans sociala liv och av grupper och 

samhällen. Det innebär att se på saker och ting ur ett brett perspektiv och att vi måste 

använda och utveckla vår fantasi.
47

 Socialisation är en livslång process och 

överföring av värderingar, attityder, beteenden och kunskaper sker till en individ från 

andra individer och grupper. Ofta skiljer man på primär och sekundär socialisation, 

där den förstnämnda avser uppfostran och närhet, och den andra innebär de 

färdigheter man som individ utvecklar. Vissa forskare talar också om en tertiär 

socialisation, som lägger tyngden på hur människor påverkas och införlivar speciella 

värderingar via bland annat politiska partier, massmedia och reklam.
48

 

 

En viktig del i människors möten är överförandet av olika typer av budskap.
49

 ”Den 

omgivande kulturen påverkar sålunda språket som i sin tur påverkar tanken…”.
50

 Vi kommer inte 

undan, vi måste anpassa oss till eller inordna oss i den kulturella miljö vi föds i. 

Kulturen är en mänsklig produkt, något vi skapar och omskapar. Vad är då kultur? 

Ännu ett mångfacetterat och svårdefinierat begrepp. Enligt en lärobok för 

gymnasieskolan betyder kultur ”odling”, från latin. Definitionerna är flera men där 

tar man upp två; när man skapar till exempel konstverk eller film och ”föreställningar, 

normer och beteenden som en grupp människor eller ett samhälle omfattas av”.
51

 De fortsätter 

sedan med att utveckla denna förklaring och menar att människor omringas av flera 

olika kulturer och att vi under vår uppväxt tar till oss av de föreställningar, normer 

och beteenden som representeras i de kulturer som omger oss.
52

 Kultur förefaller 

vara något inlärt, ömsesidigt delat, tvingande och som har inbördes relaterade 

                                                 

 

 

 
47

 Giddens. A. 2007. s. 23 
48

 Angelöw. B, Jonsson. 2000. s. 82. Introduktion till socialpsykologi. 
49

 Angelöw. B, Jonsson. 2000. s. 114 
50

 Angelöw. B, Jonsson. 2000. s. 116 
51

 Jansson, O. Karlsson, L. 2009. s. 11-12. Religionskunskap A en mosaik. 
52

 Jansson, O. Karlsson, L. 2009. s. 12-14 
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symboler och värden. Kultur verkar dessutom legitimera och försvara sina symboler 

och värden.
53

  Som jag redan nämnt – vi kommer inte undan.  

 

”Människor som lever under samma vardagsvillkor blir 

lika varandra, de kommer att tycka och tänka ungefär 

likadant. Annorlunda uttryckt: interaktion leder till 

integration” 54 

 

Människor påverkas således av allt som finns runt omkring oss och är relativt lydiga 

när vi uppmanas till någon aktion. Vilket leder till denna rapports analys om språket 

som påverkande faktor via i detta fall 

 

 

2.5 Dagordningsteori – Agenda setting theory 

 

Grunderna till denna teori är Maxwell McCombs och Donald Shaw fäder till. I en 

artikel 1972, ”The Agenda-Setting function of Mass Media”, redogör de för medias 

betydelse för vilka frågor människor anses vara viktiga i en valrörelse. Det har senare 

visat sig att detta fenomen inte bara uppkommer vid valtider utan egentligen ständigt 

och jämt. Teorin visar att ju mer uppmärksamhet en fråga får desto viktigare tenderar 

den att blir. Detta kallar författarna ”dagordningsteorins första nivå” och innebär i 

princip att media påverkar vad människor anses vara viktiga samhällsfrågor och har 

åsikter om. Den andra nivån i dagordningsteorin går ut på hur människor uppfattar 

frågor som uppmärksammas och hur personer och situationer beskrivs.
55

 

Sammanfattningsvis kan dagordningsteorin beskrivas som följer: 

 

 

                                                 

 

 

 
53

 Angelöw. B, Jonsson. 2000. s. 120 
54

 Angelöw. B, Jonsson. 2000. s. 120 
55

 Mc Combs. M, 2004. s. 11. Makten över dagordningen. 
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”The idea of agenda-setting influenced by mass media is a 

relational concept specifying a positive – indeed, casual – 

relationship between the emphasis of mass communication 

and what members of the audience come to regard as 

important. In other words, the silence of an issue or other 

topic in the mass media influence the salience among the 

audience”
56

 

 

Teorin handlar om samspelet mellan frågor och problem som får mycket 

uppmärksamhet i medierna och de frågor som medborgarna anser vara 

betydelsefulla. Konsekvensen av detta samspel är att medierna påverkar vad 

medborgarna tycker är viktigt och vad de diskuterar genom att media 

uppmärksammar en viss fråga som då anses vara mest angelägen och betydelsefull 

för medborgarna.
57

  

 

2.6 Framing – Gestaltingsteori 

 

För en djupare analys av artiklarna använder jag mig av ytterligare en teori, 

gestaltningsteorin, Framing (inramning). Den handlar om hur journalistik beskriver 

verkligheten. Även denna teori kommer från amerikansk forskning och är 

ursprungligen en psykologisk teori.
58

 

 

”To frame is to select some aspects of a perceived reality 

and make them more salient in a communicating text, in 

such a way as to promote a particular problem definition, 

causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described.
59

 

                                                 

 

 

 
56

 Strömbäck. J. 2000. s. 150. Makt och medier. En bok om samspelet mellan medborgarna, medierna 

och de politiska makthavarna. 
57

 Strömbäck. J. 2004. s. 31. Den medialiserade demokratin. 
58

 Strömbäck. J. 2000. s. 216. Makt och media. En bok om samspelet mellan medborgarna, medierna 

och de politiska makthavarna. 
59

 Strömbäck. J. 2000. s. 217. Makt och media. En bok om samspelet mellan medborgarna, medierna 

och de politiska makthavarna. 
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Verkligheten kan dock tolkas på olika sätt. Ett exempel ger Jesper Strömbäck. Ett 

vanligt dricksglas som med en given mängd täcker ungefär halva glaset. Glaset kan 

beskrivas om halvtomt eller halvfullt. Båda uttrycken är sanna. Om man ser glaset 

som halvtomt leder det till slutsatsen att glaset borde fyllas på. Ser man däremot 

glaset som halvfullt, finns inget behov av påfyllning. Slutsats; samma verklighet kan 

beskrivas på olika sätt, som är lika sanna, men som leder tankarna i skilda 

riktningar.
60

 Teorin definierar problem, de ger vägledning om gestaltade problems 

orsaker, de uttrycker värderingar eller moraliska omdömen, och de ger en bild av 

möjliga lösningar. Det handlar i grunden om två fenomen. För det första begränsas 

beskrivningen av verkligheten vilket leder till att vissa fakta och aspekter framhålls 

mer än andra, vissa väljs bort. Det leder till att gestaltningar av verkligheten är en 

tolkning av vad som ska tas med och vad som inte ska tas med då en verklighet 

beskrivs. Gestaltningar definierar problem, ger en vägledning om vad som är 

problemets orsak, uttrycker värderingar eller moraliska omdömen samt ger en bild av 

möjliga lösningar. Gestaltningarnas egenskaper, och eventuella konsekvenser, 

behöver inte vara tydliga eller eftersträvande av den journalist som skrivit artikeln 

eller gjort ett inslag. Gestaltandet kan alltså vara omedvetet. För att denna teori ska 

vara giltig krävs att det visar sig stämma att medierna gestaltar nyheterna på ett eller 

flera speciella sätt och att de gestaltningar media gör visar sig påverka 

mediekonsumenterna.
61

 Gestaltningsteorin kan även ses som en teori som ägnar sig 

åt vad journalistikens innehåll representerar. Medieforskaren Dietram A. Scheufele 

menar att journalistiska gestaltningar är en form av konstruktioner av verkligheten.
62

 

Med hjälp av gestaltningar kan journalister skapa mening och sammanhang åt en 

nyhet, som gör det möjligt för publiken att skapa mening av och förstå densamma. 

 

 

                                                 

 

 

 
60

 Strömbäck. J. 2000. s. 216. Makt och media. En bok om samspelet mellan medborgarna, medierna 

och de politiska makthavarna. 
61

 Strömbäck. J. s. 124-129. Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation. 
62

 Strömbäck. J. s. 124-129. Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation. 
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2.7 Textanalys  

 

När man ska förstå innebörden i en text behöver den tolkas. Tolkning ingår i 

praktiskt taget varje textanalys oavsett vilken metod man använder. I boken ”Textens 

mening och makt” nämns några väsentliga element för en studie; texten (inklusive 

textens diskurs), avsändaren, mottagaren och uttolkaren, det vill säga forskaren eller 

som i det här fallet, studenten.  Som undersökare ha man två positioner, mottagare 

och uttolkare. I denna studie handlar det om att tolka artiklar som skrivits av 

journalister som i sin tur tolkat den information de har haft tillgång till. Varje text 

närmas av tolkaren med en viss förförståelse. Utan denna förförståelse är tolkning 

omöjlig.
63

 ”Vi kan aldrig trolla bort oss själva som samhällsvarelser i tolkningsprocessen”, 

hävdar Gadamer.
64

 I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att vi alla bör vara 

medvetna om att förförståelsen alltid finns med och att vi aldrig möter en text 

tomhänta. Varje text förändras ständigt i och med nya möten med varje läsare och 

dess historiska sammanhang. Detta leder vidare till nya infallsvinklar på problemet 

och legitimeras då som samhällsvetenskaplig metod.
65

 En bra textanalys hjälper till 

att belysa ett samhällsvetenskapligt problem. Vi människor har ett behov av att 

språkligt inordna världen i kategorier och det sker mest automatiskt och omedvetet. 

Blir vi medvetna om det är det bara i problematiska fall.
66

 Vårt sätt att hantera 

virrvarret av alla osorterade intryck är att omvandla erfarenheterna till symboler. 

Processen är unik för varje människa men vi formar även gemensamma symboler.
67

 

Dessa symboler kan handla om metaforer, en tankemodell.  

 

                                                 

 

 

 
63

 Bergström, G. Boréus, K. 2000. s. 24-26. Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig testanalys. 
64

 Bergström, G. Boréus, K. 2000. s. 26. Hans-Georg Gadamer är tysk filosof och hermeneutiker. 
65

 Bergström, G. Boréus, K. 2000. s. 27 
66

 Språkets makt s. 4. Ida Hansson i Retorikmagasinet nr 18. Juni 2003.  
67

 Språkets makt s. 7. Ida Hansson i Retorikmagasinet nr 18. Juni 2003. 
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Ofta när man läser och analysera en text finns det något där som är underförstått, 

något som sägs utan att det sägs rakt ut.
68

 Det är då användbart med en lingvistisk 

textanalys som man använder för att bland annat upptäcka eventuella metaforer.
69

 

”Metaforer är en klar kandidat till gruppen underförstådd budskapsförmedling”.
70

 Metaforanalys 

och den kritiska lingvistiken är en form av diskursanalys, som presenteras i nästa 

kapitel.
71

 Vi kan lära mycket om hur vi och andra uppfattar världen och samhället 

genom att undersöka aspekter av språkanvändningen.
72

 ”En metafor beskriver något i 

termer av något annat än som det inte är, den överför betydelse från ett område till ett annat”.
73

 

Författarna till Textens mening och makt skriver att vi på ett sätt är i metaforernas 

våld och anser att det är viktigt att undersöka vilka metaforer som används om olika 

sociala sammanhang, vad de framhäver och döljer och vad de berättar för oss om 

fenomenet.
74

 Med hjälp av analys av metaforer kan man lyfta fram det mindre 

uttalade, det mer underförstådda, vilket är ett av flera syften med denna studie.
75

 

 

2.8 Diskursteori – kritisk diskursanalys 

 

Norman Fairclough beskriver i sin bok, Media Discourse
76

, diskursanalys och 

nämner varför man kan ha anledning att kalla den kritisk. Det grundar sig i våra 

sociala praktiker och vår språkanvändning då de är bundna till orsaks- och 

effektsamband som vi inte alltid är medvetna om. Detta leder till att det inte är 

förstått att det finns kopplingar mellan språkanvändning och maktutövning. Språket 

är socialt skapande och skapat vilket innebär att diskurser inte enbart är konstituerade 

                                                 

 

 

 
68

 Sigrell, A. 2001. s. 174. Att övertyga mellan raderna. En retorisk studie om underförståddheter i 

modern politisk argumentation. 
69

 Bergström, G. Boréus, K. 2000. s. 179 
70

 Sigrell, A. 2001. s. 191 
71

 Bergström, G. Boréus, K. 2000. s. 180 
72

 Bergström, G. Boréus, K. 2000. s. 180 
73

 Bergström, G. Boréus, K. 2000. s. 181 
74

 Bergström, G. Boréus, K. 2000. s. 183 
75

 Bergström, G. Boréus, K. 2000. s. 206 
76

 Fairclough. N. 1995. Media discourse. 
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utan även konstituerande, som förändrar och reproducerar kunskap, identiteter och 

sociala relationer. Norman Fairclough utvecklar detta vidare genom att nämna att 

detta innebär att det existerar flera diskurser. Två kategorier av diskurstyper nämns, 

genre och diskurser. Genre är användningen av språket kopplat till en viss social 

praktik så som intervjugenre, reklamgenre och nyhetsgenre. Diskurs är språket som 

används och uttrycks i en särskild social domän. Diskursanalys är ett sätt att 

analysera det mönster som följer av dessa domäner.
77

 I boken ”Diskursanalys som 

teori och metod” beskrivs de olika angreppssätten. Diskursanalys passar för studier i 

kommunikation, kultur och samhälle. I diskursanalys är teori och metod 

sammanlänkade.
78

 Den kritiska diskursanalysen hjälper till att skapa den sociala 

världen.
79

  

 

Språket är vårt tillträde till verkligheten. Ords betydelse kan inte fixeras till en enda 

fastställd betydelse.
80

 Språket är inte en avspegling av en redan existerande 

verklighet utan är strukturerat i mönster eller diskurser. Dessa mönster bevaras och 

förändras, och ska sökas i de sammanhang språket används.
81

 

 

Diskurs bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps -

och betydelsesystem. När man analyserar diskurs ska man fokusera på två 

dimensioner;  

 Den kommunikativa händelsen – ett fall av språkbruk. Till exempel 

tidningsartiklar 

 Diskursordning – summan av de diskurstyper som används. Till exempel 

mediernas diskursordning. 

Varje fall av språkbruk är en kommunikativ händelse som har tre dimensioner 

                                                 

 

 

 
77

 Winther. Jöregensen. M, Phillips. L. 2010. s. 7. Diskursanalys som teori och metod. 
78

 Winther. Jöregensen. M, Phillips. L. 2010. s. 10. 
79

 Winther. Jöregensen. M, Phillips. L. 2010.s. 13. 
80

Winther. Jöregensen. M, Phillips. L. 2010. S. 17 
81

 Winther. Jöregensen. M, Phillips. L. 2010. S. 18 
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 Den är en text 

 Den är en diskursiv praktik 

 Den är en social praktik 

Detta kan bli en analytisk ram för forskning.
82

 För att försöka förstå det 

underförstådda och hitta omedvetna språkbruk lämpar sig en kritisk diskursanalys. 

Metoden innebär att se texten som en social handling och inte enbart som 

informationsbärare. Att uppfatta nyheter som en form av diskurs innebär att man 

uppmärksammar språket i nyheten. Således ämnar jag söka efter metaforer, ordval 

och värderingar för att visa på artiklarnas påverkan över människor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 
82

 Winther. Jöregensen. M, Phillips. L. 2010. s. 72-75. 
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3 METOD 

 

Undersökningen av medias dagordning ske men hjälp av en kvalitativ textanalys av 

ledare/artiklar rörande svininfluensans väntade spridning och insjuknande. Avstamp 

sker då följaktligen i Mexico och rapporten från WHO i april 2009. Rapporteringen 

fortsatte under resten av 2009 med fyra toppar under; utbrottet i april, i slutet av juli, 

i slutet av augusti och avslutningsvis i oktober. Från oktober 2009 till mitten av 

december samma år var rapporteringen intensiv för att minska kraftigt inför 

julförberedelser och andra ämnen.
83

 

 

3.1 Kvalitativ metod 

 

Kvalitativ metod använder man sig av om man ämnar lyfta fram det huvudsakliga 

innehållet i en text genom noggrann läsning av textens olika delar, helhet och i 

vilken kontext den ingår. Metodvalet beror också på att man som forskare ges 

utrymmer för tolkningar av det som ligger dolt under ytan.
84

 Man måste dock varna 

för att generaliseringar kan förekomma när man förklarar det man läst.
85

  

 

Den kvalitativa metoden är att föredra då den är informell och kännetecknas av en 

närhet till den källa forskaren hämtar sin information ifrån. Man ges möjlighet, som 

forskare, att intressera sig för det säregna, unika och eventuellt avvikande.
86

 Som 

forskare kan det vara svårt att förhålla sig helt objektiv i förhållningssättet till 

materialet. Vi människor påverkas av både uppväxt och miljö, vilket vi alla bör vara 

medvetna om. Målet är att anlägga ett neutralt förhållningssätt till det man ämnar 

undersöka. Är det möjligt när det är genom förkunskaper som frågan eller problemet 
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 Ghersetti. M. Odén. T.A. 2010. s. 44-45. Pandemin som kom av sig. Om svininfluensan i medier 
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84

 Esaisson. P. m fl. 2007. s. 237. Metodpraktikan. 
85
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86
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uppstått? Det blir då viktigt att vara tydlig och saklig i sin framställning och använda 

sig av relevanta och trovärdigt material.
87

 Dessutom bör man som forskare sträva 

efter objektivitet och låta flera olika meningar komma till tals och att undvika 

värderande ord och begrepp.
88

 

 

3.2 Urval och avgränsningar 

 

Morgonpressen når ut till närmare 80 % av den vuxna befolkningen.
89

 Det ledde till 

valet av artiklar i Dagens Nyheter (37) och Svenska Dagbladet (30). För att göra 

arbetet hanterbart valde jag tre perioder: april 2009, november 2009 och januari till 

april 2011. Enligt tidigare gjord forskning om medias bevakning av svininfluensan 

bestod den av fyra toppar: april 2009, juli 2009, månadsskiftet augusti/september 

2009 och oktober – december 2009.
90

 För att arbetet skulle bli hanterbart och även 

aktuellt valde jag de ovan nämnda perioderna. För att kunna jämföra artiklarna över 

tid blev det också naturligt att välja den senare perioden, januari till april 2011. Alla 

artiklar i de tre perioderna ingår inte, utan jag valde bort en del med liknande 

innehåll och en del utanför Sveriges gränser, dock inte i inledningen av april 2009. 

Detta med anledning av att medias bevakning blev intensiv från början men med 

fokus på ursprungslandet, Mexico, och den snabba spridning man uppfattade. 

Avgränsningarna gör att en hel del försvinner då medias bevakning varit stort när det 

gäller svininfluensan. Medias bevakning var stor
91

 vilket kan betyda att behovet var 

stor av att sprida och få information om svininfluensan. 
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3.3 Teorianvändning 

 

Utifrån ovan beskriven teori och metod ser kodschemat ut som nedan. Detta för att 

förenkla processen och för att tydligare kunna förmedla resultatet. Rubrikvalet följer 

schemat för att sedan åter följas i diskussionen. 

Kategorier 

 

Dagens nyheter och Svenska Dagbladet 

april 09, nov 09, jan – april 2011 

Innehåll - problembild  

Vem får tala?  

Ordval/värdering  

Metaforer  

Diskurs  

 

Analysen tar sin början i en översiktlig läsning för att få ett hum om vad och hur 

journalisten beskriver svininfluensa. Detta brukar kallas att skapa en problembild och 

man kan då använda sig av en orsak/verkan - analys.
92

 Nästa steg är att undersöka 

vem som talar i artikeln och vilken legitimitet talaren har i frågan om svininfluensa. 

Makt kan ses som en diskursiv kontroll och därav blir det intressant att analysera 

vem som får tala och vem får inte? Steg tre blir att undersöka ordvalet, om det till 

exempel finns förstärkande ord, svårbegripligt eller rent av fullt av facktermer. Även 

personliga uppfattningar undersöks. I denna punkt undersöks också val av eventuella 

förstärkande ord. Metaforer blir nästa undersökningspunkt och innebär att jag 

undersöker om det används och hur. Denna undersökningspunkt innebär analys av 

eventuellt underförstått budskap som kan finnas i artiklar för att belysa problemet för 

läsarna vilket i sin tur påverkar hur problemet uppfattas. Ett exempel på metafor är: 

”En klimatförändring i svensk ekonomi har skett” och ”Barn dränks i tv-reklam”.
93

 

Avslutningsvis undersöks vilka diskurser man kan identifiera och om de förändras 

över tid, från april 2009 till första kvartalet 2011.  
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4 SVININFLUENSA I MEDIA 

 

Följande kapitel beskriver de valda granskningspunkterna. Först analyseras texten 

översiktligt för att få en överblick av vad som beskrivs för att mynna ut i djupare 

analys via ordval, legitimitet, metaforer och diskurser. 

 

4.1 Innehåll – en översiktsläsning 

4.1.1 April 2009 

Rapporteringen i april började med allmän nyhetsredovisning angående en 

nyupptäckt virussjukdom med dödlig utgång i Mexico, den så kallade svininfluensan. 

Både DN och SvD la fokus på rapportering och vad och hur WHO agerade. Redan 

efter någon dag började de skriva om eventuell smittspridning till Sverige och att det 

kan drabba svenskar. Hygienföreskrifter och uppmaningar om att inte drabbas av 

panik var ständigt återkommande och de nämnde även risker med att hamstra 

medicin via internethandel.
94

 Svenska Dagbladet gav något djupare analyser om hur 

Sveriges regering hanterade denna fråga. Alltså kom upplysning om avtalet om 

vaccin redan ett par dagar efter rapporteringen om det nya hotet, svininfluensa. Där 

man sa att avtalet gick att lita på och att det kändes som en extra trygghet.
95

 Båda 

tidningarna rapporterade om beredskap, mobilisering och allas vårt ansvar, för att 

undvika stora störningar på samhällssystemet. DN förde fram frågan om svensk 

egentillverkning av vaccin i framtiden för att slippa beroende av andra.
96

 Från att 

från början vara en sjukdom som drabbar andra någon annanstans accelererade det 

till att hamna i varje svenskt hem, från epidemi till pandemi på 5 dagar. Frågan om 

massvaccinering menade man att det var för tidigt att förutspå men att man skulle 

planera för stor smittspridning och upplysning. DN diskuterar i en artikel om de 

ekonomiska konsekvenserna för en pandemi och nämner ”hushållens sviktande 
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konsumtion”
97

 som en negativ effekt av smittspridningen. Någon massvaccinering 

ansåg man inte vara nödvändig, då man inte visste tillräckligt och hänvisade till 

fördjupande undersökningar som var på gång. En journalist på Svd ifrågasatte 

svininfluensan som pandemi redan efter 5 dagars rapportering.
98

 

 

4.1.2 November 2009 

 

Nästa undersökningspunkt är november 2009 och nyhetsrapporteringen börjar med 

oroliga föräldrar och den svåra frågan om vaccinering eller inte.
99

 

Massvaccineringen var ett faktum. Rapporter om ökat antal smittade och ökad 

smittspridning i början av november skiftar till att avsluta månaden med att 

vaccinering gått bra och att man inte ser någon ökning längre. Föräldrar behöver inte 

vara oroliga utan uppmanas att vaccinera sina barn. I början av november skulle barn 

under 3 år inte vaccineras men redan efter några dagar i november kom det nya 

rapporter, som menade att man främst skulle vaccinera barn mellan månader och 3 

år, då de är en stor smittspridningsgrupp.
100

 Biverkningar har inte upptäckts, så man 

anser från myndigheterna att man bör vaccinera barnen och även gravida. Störst 

utrymme i tidningarna fick annars leveransproblem av vaccin till vårdcentraler och 

andra vårdinrättningar. Dagens Nyheter diskuterar i en artikel konspirationsteorier 

och avfärdar dem, vaccinet är inte värre än själva sjukdomen, svininfluensa.
101

 

Svenska Dagbladet undrar vem som ska ta hand om och ta ansvar för eventuellt 

överblivet vaccin. För att nå den yngre generationen, som är den grupp som är i 

riskzonen, använder man sig även av facebook.
102

 Man har uppfattat att de inte är 

särskilt benägna att gå och vaccinera sig. Vilken orsaken är spekulerar man inte i.  
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4.1.3 Januari 2001 – april 2011 

 

Den avslutande tidsperioden, januari till halva april 2011, diskuterar några dödsfall 

och vaccineringen som var 2009. Fler artiklar har siffran 60 procent för antal 

svenskar som vaccinerade sig hösten 2009.  Rapporteringen börjar med svininfluensa 

och dödsfall och går sedan vidare med vaccinationsbiverkningar för unga.
103

 Först 

avvaktar Sverige för att sedan stoppa vaccinering för barn och ungdomar under 18 

år.
104

 De diskuterar också influensa i ett vidare begrepp och visar att det inte 

insjuknade fler i svininfluensa än vid ”vanlig” säsongsinfluensa.
105

 Svenska 

Dagbladet undrar över vem som tar konsekvensen och ansvaret över varför Sverige 

skulle massvaccineras och vem som tar ansvar för det överblivna vaccinet.
106

 Dagens 

Nyheter för fram problemet med att det i nuläget finns risk för större ovilja bland 

människor att vaccinera sig. Störst uppmärksamhet är det kring narkolepsi – 

sömnsjuka, som drabbat flera unga och som leder till att man avråder från att 

vaccinera barn och ungdomar under 18 år. Svenska Dagbladet nämner också att 

några samhällsviktiga verksamheter inte drabbades under svininfluensan 2009 och 

att man ska fortsätta utveckla och förbättra rapportering vid epidemier.
107

 

Svininfluensan fick ett mildare förlopp än man förutspådde kanske med hjälp av att 

vaccinationskampanjen gick så bra. Svenska Dagbladet undrar om framtagandet av 

vaccin gick för snabbt? Dagens Nyheter för fram skadeståndskrav från föräldrar till 

vaccinerade barn som fått narkolepsi där myndigheter ordnat kontaktpersoner för 

denna grupp.
108

 Vad som händer med skadeståndskrav och ansvarsfrågan får vi 

avvakta med att få några svar på.  
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4.2 Vem får tala? 

 

I stort sätt alla analyserade artiklar får myndighetspersoner eller experter komma till 

tals, och oftast fler än en. I ett fåtal artiklar är det enbart en journalist som skriver och 

då förs det ett resonemang om problemet. Det är mycket sällan någon kritiserar och 

ifrågasätter utan det handlar om upplysning och information till en okunnig publik. 

Ett par artiklar innehåller kommentarer från privatpersoner, men inte i första skedet, 

april 2009. Privatpersoners kommentarer kommer i samband med vaccineringen av 

barn och de långa köerna. En förälder menar att ”människors rädsla är farligare än 

själva influensan” och i samma artikel nämner en annan förälder att de tog beslut om 

vaccinering efter råd av en bekant som är läkare och att de samtidigt gjorde det för 

att skydda barnens sjuka farfar.
109

 

 

Det är en journalist, på SvD, som ifrågasätter vaccinbristen och hävdar att det inte 

finns någon brist, det kommer bli mängder av vaccin över och överskottet kommer 

”att bli problemet för dagen”.
110

 Projektet massvaccination har istället blivit ett 

imponerande medicinskt massbehandlingsprojekt. Bilden som ges av köer och 

vaccinbrist är således missvisande, enligt journalisten. Ingen lär lida någon större 

skada av att stå i kö några timmar, ”någon omedelbar dödsrisk föreligger 

knappast”.
111

 

 

I slutet av november beskriver samma journalist i SvD, ett problem med WHO och 

dess kriskommitté. Kommittén är enbart rådgivande vilket innebär att det är en som 

fattar beslut om pandemivarning, till exempel. Vad värre är, enligt journalisten, är 

namnen på rådgivarna hemliga för att de inte ska kunna påverkas av andra intressen. 

Andra rådgivande expertgrupper stöder också WHO men det har visat sig att flera 
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medlemmar i de grupperna även har intressen i läkemedelsbranschen. Talesmannen 

på WHO, Gregory Hartel, säger i artikeln att han tror att det görs kontroller om det 

finns kopplingar mellan de rådgivande experterna och läkemedelsindustrin.
112

 

 

4.3 Ordval  

 

När det gäller förstärkande ord och värderande ord används det med jämna 

mellanrum men inte överdrivet. De gånger frekvensen är hög är det vid kritiska 

iakttagelser och redogörelser. Ord som kris, risk, hot är mest använda vilket inte är så 

konstigt med tanke på den information som ges om svininfluensan som något nytt, 

hotfullt och verkar vara riskfyllt för mänskligheten.  Språket är relativt enkelt även 

då experter blivit tillfrågade. Facktermer används sparsamt, vilket kan tyda på att 

målet är att informera en större mängd människor, den okunniga massan. Texten har 

oftast en förklarande ansats.  

 

Ju längre tiden går från utbrottet av svininfluensan märks en tendens till antagandet 

att människor vet vad det handlar om och är då inte lika förklarande som tidigare. 

Facktermer från vården minskar också i antal ju längre tiden går från utbrottet i april 

2009, för att återkomma i samband med beskrivningar av nakrolepi, sömnsjukan, 

under första kvartalet 2011. 

 

Kritiska och negativa ord syns tydligast i slutet av rapporteringen då utvärderingar 

och rapporter kommit i efterspelet av svininfluensan.  Då den sortens ord använts 

tidigare var det i SvD och de kritiska artiklarna jag nämnt ovan. De ord som 

utmärker sig vid kritisk text är till exempel varför, hemlighetsmakeri, dolda och 

misstro.  
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4.4 Metaforer 

 

Begreppet svininfluensa i sig är en metafor. Försök till namnbyte gjordes tidigt utan 

resultat, begreppet hade fastnat i var mans minne. De föreslog att svininfluensan 

skulle få ett namn utifrån dess geografiska ursprung, nordamerikanska influensan.  

 

Användandet av metaforer gjordes då och då men inte i någon större utsträckning. 

När metaforer används kan det vara kopplat till väderfenomen som: blåsa upp, 

debattens vågor och blåst över. Andra metaforer kan man koppla till strider och 

kamp: vilda västern, kamp mot klockan och kavla upp ärmarna. När författaren vill 

förklara den snabba uppkomsten och spridningen används till exempel ”tagen på 

sängen”. Metaforernas funktion upplevs som logiska i sammanhanget och försöker 

ge ökad förståelse för problemet. Metaforerna används i stället som förstärkande 

enstaka ord. Metaforerna är inte så utmärkande och således blir vi som läsare inte på 

vår vakt. Som värdering av artiklarna ger inte metaforerna något större avtryck. I sig 

självt fungerar inte dessa metaforer som några övertygande och påverkande bilder. 

Man har valt att gestalta sjukdomen i sig, dess spridning och hur vi medborgare kan 

skydda oss mot denna sjukdom. Någon dold agenda eller kopplingar till det 

omedvetna anas inte med hjälp av de funna metaforerna.   

 

4.5 Diskurs   

 

Artiklarna ingår i en mediadiskurs som sedan kan delas upp i flera diskurser. Vid 

analysen identifierades nyhetsdiskurs, folkhälsodiskurs och informationsdiskurs. 

Dessa diskurser är rekonstruerade ur genomgången av materialet. 
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4.5.1  Nyhetsdiskurs 

 

Nyhetsdiskursen innebär att det är en aktuell händelse som kan beröra många och är 

uppmärksammad av stora globala myndigheter såsom WHO och stora stater som 

Mexico, USA och Canada. Det är aktuellt, spännande och hotfullt vilket är några 

kriterier för att en nyhet ska lyftas upp på dagordningen. Det aktuella är att det 

kommit rapporter från Mexico om flera dödsfall och att man ser en spridning utanför 

landets gränser. Man vet inte riktigt vad det handlar om. Myndigheter är oroliga och 

agerar med att försöka minska eller stoppa spridningen så mycket man kan med hjälp 

av till exempel inställda evenemang för stora folkmassor. Nästa undersökningspunkt, 

november 2009, leder till en förändring i nyhetsdiskursen – nu handlar det om nyttan 

med att vaccinera sig för att skydda sig själv och andra. I de analyserade artiklarna 

framgår det tydligt att budskapet är att alla bör vaccinera sig men i tur och ordning. 

Den största nyheten är att barn också bör vaccineras då tester visat att det inte ger 

några biverkningar.
113

 Nyhetsdiskursen ändrar karaktär igen till den avslutande 

tidpunkten och handlar då om biverkningen narkolepsi, sömnsjukan, och vad man 

kommit fram till i de utvärderingar man gjort på olika myndigheter. 

Anmärkningsvärt är att myndigheter inte granskas mer.  

 

4.5.2  Folkhälsodiskurs               

 

Folkhälsodiskursen innehåller i april 2009, information till befolkningen i olika delar 

av världen om den nyupptäckta sjukdomen, svininfluensa. Stater och myndigheter 

ser det som en medborgerlig plikt att informera om sjukdomen, hur mycket de vet, 

och uppmanar till en början försiktighet och uppmärksamhet på symptom. Man ger 

också goda råd om hygienföreskrifter och om hur man bör agera om man blir sjuk. I 

november 2009, handlar folkhälsodiskursen om information om fördelarna med 

vaccinering för alla medborgare och att befolkningen inte ska få panik vid brist, mer 
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vaccin är på väg och kommer att räcka till alla.
114

 Någon röst hörs om oviljan till 

vaccinering, men de flesta artiklar beskriver vaccineringen som om det är något alla 

vill och bör göra. Kritiken handlar om brist och köbildning. När det skett något 

dödsfall tenderar det att bli mer kaos och ökad efterfrågan till vaccin, vilket 

myndigheter ofta bemöter med att det kommer räcka till er alla. Folkhälsodiskursen 

ändras inte nämnvärt till sista analysperioden, januari – april 2011. Människor 

uppmanas fortfarande att vaccinera sig om man inte gjort det tidigare och menar att 

det även ger skydd mot vanlig säsongsinfluensa.  

 

4.5.3 Informationsdiskurs 

 

Informationsdiskursen innebär information via olika kanaler till exempel media. Med 

dagens teknik kan man snabbt nå ut till många även med hjälp av internet. Detta 

leder till att informationen blir tillgänglig för ett stort antal människor på kort tid. Då 

informationen inte är så exakt till en början sprids det en oro bland människor och 

många frågor ställs. Människor blir rädda och hamstrar den medicin de tror kan 

hjälpa. I det första läget, april 2009, handlade informationen mest om allmänna råd 

och till en viss del spekulationer om vad man trodde kunde hända med spridningen – 

man ville ta det säkra före det osäkra. Någon massvaccinering var det inte tal om, då 

man ansåg att man inte visste om det behövdes och det fanns då heller inget vaccin i 

de mängder det i så fall skulle behövas. I november 2009 syns stor förändring i 

informationsdiskursen. Informationen bestod nu i nyttan med vaccinering av så 

många som möjligt. Man tog nya grepp för att nå den yngre generationen med hjälp 

av facebook.
115

 Ofta beskrevs turordningen och vilka som hade förtur. När sedan 

allmänheten skulle vaccineras informerades det om vilka problem det kunde bli vid 

olika vårdinrättningar men att personalen gjorde så gott man kunde och att de inte 

alls var någon brist på vaccin utan problemet var logistiken. En artikel beskrev denna 

massvaccinering som en succé, så många på så kort tid och nämnde i samma artikel 
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att det troligen skulle bli en massa vaccin över. Avslutningspunkten innehöll ungefär 

liknande information som i november 2009. Den enda skillnaden var att sömnsjukan 

nämndes. Information om fördelarna med vaccinering kvarstod. 
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5 SLUTSATSER OCH KRITISK DISKUSSION 

 

Medias uppgifter är att informera, kommentera, granska och att ha en 

gruppkommunikation. När det gäller att informera måste man rimligen säga att den 

uppgiften är uppfylld. Även till viss del kommentera. Värre är det med den 

granskande uppgiften som jag anser saknas eller är minimal. Demokratirådets 

rapport från 2006 nämner just detta, att medias roll gått över till en med tolkande roll 

än att vara granskande. Däremot anser jag att det strider mot den slutsatsen de kom 

fram till, att det beror på att media önskar vara en enskild aktör och kontrollera 

innehållet. I detta specifika fall är det nog mer rimligt att dra den slutsatsen att man 

litat på myndigheterna och experterna. Däremot har nog media lyckats att väcka 

läsarnas känslor med hjälp av ord, beskrivning och antalet experter och myndigheter 

som fått uttala sig i frågan. Journalisterna har till övervägande del lierat sig med 

experterna. 

 

När det gäller om media bedriver propaganda kan inget entydigt svar ges då det inte 

är helt enkelt att skilja ren propaganda från ren information. Då avsaknaden av den 

kritiska granskningen i frågan är så påfallande lutar det åt propaganda. Propagandan 

träffar målgruppen, är trovärdigt och relevant. Antagligen för att få så många som 

möjligt att förstå allvaret och gå och vaccinera sig. Vaccinera er för er egen skull och 

för andras skull! Vi människor anses vara lydiga och påverkbara, vilket media i det 

här fallet utnyttjat. Eller är det myndigheterna som utnyttjar media? Enligt 

dagordningsteorin blir en nyhet viktigare för människor ju mer uppmärksamhet den 

får. Antalet artiklar var relativt omfattande. Det kan vara en anledning till att så 

många som 60 procent av Sveriges befolkning vaccinerade sig. Gestaltningsteorin 

talar om för oss att beskrivningen av verkligheten begränsas för att ge viss fakta och 

vissa aspekter mer utrymme. En tolkning är gjord på WHO och andra myndigheter 

innan den sedan rapporteras ut via media och som sedan tolkas av nyhetsredaktörer 

innan det trycks för att i slutändan hamna hos medborgarna för egen tolkning. Media 

väljer ut vad och hur de ska skriva – påverkan och makt över hur medborgarna beter 

sig 
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Analysen visar ingen dold agenda med hjälp av innehåll, metaforer eller diskurser. 

Däremot i avsaknaden av en kritisk granskning av den information som 

myndigheterna och experterna vill delge medborgarna. Åtminstone ger det mig en 

känsla av att någon döljer något, redan från början. Intressant är att vi idag utbildar 

och utbildas i att ha ett kritiskt förhållningssätt till den information vi utsätts för ändå 

förs det ingen vidare kritisk diskussion i denna fråga. Beror det på tilltro till 

myndigheter eller är det på grund av ett hot om sjukdom och död? 

En kort sammanfattning av analysen följer nedan i tabellen. 

 

Kategorier 

kodschema 

Dagens nyheter och Svenska Dagbladet 

April 09, nov 09, 2011 

Innehåll  Saklig 

Lättförstålig 

Information  

Vem får tala? 

Legitimitet? 

Myndighetspersoner 

Experter 

Enstaka privatpersoner och journalister 

Ordval/värdering Enkelt språk 

Kris, risk, hot 

Enstaka ifrågasättande ord som: varför, dold och misstro 

Diskurs Mediadiskurs  - övergripande 

Nyhetsdiskurs – förändras över tid 

Folkhälsodiskurs – förändras över tid 

Informationsdiskurs – fortsätter sin inslagna linje över tid 

Metaforer Som förstärkning till ord och begrepp 

 

5.1 Kritisk diskussion 

 

När det gäller de valda medierna, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, har de 

båda redovisat saklig och relevant information rörande svininfluensan. Att inte så 

många kritiska röster hördes under de första veckorna anser jag inte vara så 

underligt. Ingen visste ju egentligen vad svininfluensan och dess spridning handlade 

om. Man tog det säkra före det osäkra och uppmanade till försiktighet och renlighet. 

Däremot kan man anse att det är anmärkningsvärt att de kritiska rösterna saknas 

genom hela processen, från utbrott, till rapporter och utvärdering av hanteringen av 

svininfluensa. Vad beror detta på? Svenska Dagbladets skribent, Inger Atterstam, var 

den enda som var kritisk och ifrågasättande redan från dag fem. Hon ansåg att 

medias bevakning var överdriven i både sin egen tidning och konkurrenternas och 

ifrågasatte behovet av massvaccinering. Medias uppgift att vara granskande, lyser i 
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det här fallet med sin frånvaro. Det kan vara så att vid krisinformation undviker 

media granskning för att behålla sin trovärdighet. Problemet är då att media 

undanhåller en intressant diskussion som då förs vid matborden i hemmet och kan 

leda till att konspirationsteorierna ökar och ges större utrymme. En annan tanke är att 

när myndigheter och experter blir de enda källorna till rapporteringen blir det svårare 

för media att ifrågasätta deras uppgifter vilket leder till att de även får svårt att 

granska uppgifterna. Vidare kan det tänkas vara medvetet, en överenskommelse, 

mellan myndigheter och media där media är en kanal för information. Möjligen för 

att undanhålla en del information, som om den blev allmänt känd kan komma att 

skapa ovisshet bland folket och misstro gentemot myndigheterna som inte kan ge en 

klar bild av svininfluensan, vaccinet och dess biverkningar. En brist på en samlad 

åsikt och strategi om hur problemet ska hantera skapar då följder som myndigheterna 

inte önskar, så som minskad benägenhet att vaccinera sig. 

 

När journalister tillfrågas om sina viktigaste uppgifter anser de att det är den 

granskande uppgiften. Nu är ju den undersökningen några år gammal så det kan ha 

förändrats. Troligtvis är det så att de anser sig vara granskande, men att det är något 

som inte blir synbart i dessa artiklar och in denna fråga rörande svininfluensan. 

Självklart måste de ange sin granskande uppgift som viktigast men är det verkligen 

så i det praktiska arbetet. Vad händer om man sticker ut hakan ordentligt? För Inger 

på Svd gick det utmärkt i denna fråga rörande svininfluensa. I andra frågor kan det 

kanske bli problematiskt att försvara sitt granskande och sina antaganden. En 

journalist bör ju kunna stå för det de skriver.  

 

Om det är ett medvetet val från medias sida att inte granska svininfluensan är det ett 

hot mot demokratin i vårt land. Medierna måste anses i detta fall avvika från bilden 

som den tredje statsmakten. Följden kan av detta bli att tilltron till medierna minskar 

och påverkar dess ställning som en fri och oberoende institution i samhället. Det kan 

ju också vara så att medias brist på granskande agerande gjorde att de missade ett 

och annat scoop. Ytterligare en aspekt, på bristen av granskning, kan vara att 

journalister inte har rätt grundkunskaper vad gäller virussjukdomar vilket leder till att 

granskande journalistik av densamma blir mer betungande. Det i sin tur leder till 
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ökade omkostnader för medierna och deras budget. När det blir kostsamt hamnar det 

antagligen inte högt upp på agendan trots allvaret. I slutfasen, när 

vaccinationskampanjen avslutades, minskade rapporteringen dramatiskt och det ger 

anledning till misstanke om att alla, även media, var trötta på denna eviga följetong. 

Det blev mer intressant att läsa om Tiger Woods. 

 

Människor kanske har en stor tilltro till myndigheter och experter vid kriser trots all 

kritik och ”gnäll” som ofta förekommer i media. När det väl dyker upp ett ”riktigt” 

hot, med eventuell dödlig utgång, verkar det som om de kritiska rösterna försvinner. 

Människor har en benägenhet att tro på det som står i tidningen eller vad som sägs i 

radio och på tv. Undersökningar visar att svenska medborgare har stor tilltro till 

myndigheter trots viss nedgång i denna trovärdighet. I en del artiklar beskrev man 

och uppmanade medborgarna att vaccinera sig och att man bör ”lyda” dessa råd. 

Några, 40 procent av befolkningen, var ”olydiga”. Medierna var rimligen mycket 

medgörliga i rapporteringen av svininfluensa från myndigheternas sida. Denna 

myndighetssolidaritet och tävlan om att ge bra samhällsinformation leder till 

antagande om att inte bara medborgarna utan även media har stor tilltro till 

myndigheter och experter.  

 

Propagandan är svårt att identifiera. Den kan vara både medveten och omedveten. 

Finns där en dold propaganda som uppmanar oss medborgare att vaccinera oss och 

inte tveka eller ifrågasätta detta budskap? Man undviker kanske att informera om 

risker och annat obehagligt för att uppnå ett mål man föresatt sig? Myndigheterna 

kanske var bakbundna av det avtal som var skrivet med läkemedelsföretaget? Därav 

den enkelspåriga och icke ifrågasättande agendan när det gäller svininfluensan. 

Möjligen är denna propaganda något man är omedveten om och istället något som 

uppkommer i krissituationer. För om det handlar om undanhållande av information 

eller missledande information är det ett hot för medborgarna, inte bara ett 

demokratiskt problem. 

 

Media borde rimligen bidragit till att 60 procent av befolkningen vaccinerade sig. 

Även om jag själv gick emot media och myndigheternas rad, så kan man dra 
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slutsatsen att jag fattade beslutet att inte vaccinera mig baserat på information som 

jag fick av media. Det tyder på att all information är öppen för tolkning och att 

människan själv har en påverkan. Kan det vara sa att när media lyfter fram ensidig 

information kan det komma att ha motsatt effekt gentemot dess syfte? Det finns 

säkert andra orsaker till varför man inte ville vaccinera sig och det tycker jag tyder 

på människors egen fria vilja. Jag har rätt att bestämma över min egen kropp och mitt 

eget liv. Det blev ju bara en epidemi av förkylning. 

 

Dolda agendor kan finnas trots att de inte blev synbara i min analys. Jag tänker då på 

läkemedelsbolagen och myndigheter. Läkemedelsbolagen vill tjäna pengar och hade 

skrivit avtal med de flesta länder om tillgänglighet till vaccin för alla människor. Den 

erfarenheten hade man gjort vid fågelinfluensan. Intressant är också att det visat sig 

att de experter som är rådgivande till WHO även har intressen i 

läkemedelsbranschen. Detta tycker jag är värt att undersöka närmre. Ytterligare en 

punkt i detta sammanhang är att man tror att expertgruppen inte har intressen i 

läkemedelsbranschen och tror att experterna är väl utredda för sin opartiskhet. Att 

sedan en person bestämmer om varningsnivån är även det uppseendeväckande och 

intressant. Vilka intressen har den personen i läkemedelsbranschen? Vet någon det? 

Eller tror man att även den personen är granskad? Dessutom kan man undra hur de 

kan få hålla dessa namn hemliga. Möjligen kan det bero på att man vill skydda dem 

och hålla dem utanför påverkan. Men som det nu visat sig, har flera av experterna 

intressen i läkemedelsbranschen. Fram med namnen så slipper det uppstå 

spekulationer om detta. Ju större öppenhet desto mindre risk för spekulationer och 

antaganden. 

 

Rapporteringen av svininfluensan som var omfångsrik och välfylld av information 

om riskerna och sedermera vaccinationsbehovet måste rimligen ses som en stor 

påverkanskanal. Utan den rapporteringen hade troligtvis inte 60 procent av den 

svenska befolkningen vaccinerat sig. Avsaknaden av ett kritiskt förhållningssätt 

behöver lyftas fram och media bör fortsätta med grävande journalistik så att medias 

makt inte försvinner och att statsmakten blir för stor. Det behövs kritiska röster för 

att upprätthålla demokrati och yttrandefrihet. Enligt de teorier som använts i denna 
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uppsats kan man dra slutsatsen att människor blivit påverkade av rapporteringen och 

att medias sätt att gestalta problemet förstärkte hotbilden. Media har i denna 

rapportering använt sig av sin makt att påverka. Om det var en egen vald linje eller 

om det fanns dolda motiv kan inte avgöras i denna rapport. Det kan vara så enkelt 

som att media valde en informativ diskurs för att i framtiden slippa bli kritiserade för 

ifrågasättandet av massvaccination. Om det visat sig bli en allvarlig epidemi med 

otaliga dödsfall hade det varit problematiskt att försvara sin kritiska inställning till 

massvaccination. Media valde troligtvis den enklaste och billigaste vägen. 
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SAMMAFATTNING 

Media påverkar vår bild av verkligheten. I rapporteringen om svininfluensan valde 

DN och Svd att informera medborgarna med hjälp av myndigheter och experter. 

Medias gestaltning av svininfluensan bestod av artiklar som hade ett sakligt och 

lättförståligt innehåll. De använde sig av myndighetspersoner och experter i stor 

utsträckning. För att förstärka texten ytterligare använde man sig av förstärkande ord 

så som: kris, hot och risk, och i vissa fall metaforer. Inom mediadiskursen kunde 

man identifiera en nyhetsdiskurs och en folkhälsodiskurs som förändrades under 

tiden medan en informationsdiskurs fortsatte sin inslagna linje genom hela 

rapporteringen. 

 

Medias påverkans möjligheter anses vara bevisat. Beviset för detta torde rimligtvis 

vara att drygt 60 procent av Sveriges befolkning vaccinerade sig mot svininfluensa. 

Journalistkåren använde sig av en informations diskurs och en tolkande ansats. De 

avstod från att kritiskt granska informationen, förutom en journalist. Svd´s 

medicinreporter, Inger Atterstam, kritiserade och ifrågasatte rapporteringen redan 

första veckan. Varför media valde att informera och inte granska kan man bara 

spekulera i. Tidigare rapporter nämner att media gått från en granskande roll till en 

mer tolkande roll. Det kan bero på ekonomiska intressen där budgetanslagen styr vad 

som ska komma upp på agendan och hur, eller läkemedelsbolagens intressen. Det 

kan även bero på en överenskommelse med myndigheter om vikten av att informera 

och uppmana till försiktighet och uppmärksamhet. Avsaknaden av en kritisk 

granskning är värt att lyfta fram och diskutera i framtiden. Medborgarna blir inte 

fullständigt informerade om inte någon tar det ansvaret. Att informeras likt 

propaganda kan leda till än mer makt åt myndigheter och politiker, vilket i sin tur 

undergräver demokratin i ett samhälle.  

 

Slutsatsen blir således att via dagordningsteorin och gestaltningsteorin media 

påverkade medborgarna till att vaccinera sig vilket möjligen kan ha varit deras syfte. 

Media brast också i sin uppgift att kritiskt granska den information de gav vilket 

ledde till att medborgarna inte hade all den information de behövde för att fatta ett 

rationellt beslut om vaccinering.  
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