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Sammanfattning 

Svininfluensan satte världen i skräck och drog in över Sverige sommaren 2009. Den spred sig snabbt 

och i juni 2009 klassade WHO (Världshälsoorganisationen) svininfluensan som en pandemi. 

Svininfluensan har fått stor uppmärksamhet i medierna och rapporteringen har varit omfattande. Det är 

tänkbart att mediernas rapportering påverkar människors tankar och åsikter och viljan att vaccinera sig 

mot svininfluensan. Vi har undersökt hur Expressen, Aftonbladet och Dagens Nyheter rapporterade 

om svininfluensan under två perioder under hösten 2009, och i fall det finns ett samband mellan 

tidningarnas rapportering om svininfluensan och människors vilja att vaccinera sig mot den. Som grund 

till denna uppsats står två genomförda undersökningar som Sifo låtit göra. Sifo fick i uppdrag att vid två 

olika tillfällen fråga 1 000 slumpmässigt utvalda personer runt om i landet om de tänker vaccinera sig 

mot svininfluensan eller inte. Första perioden var 20-26 augusti 2009 och då var det 70 % som svarade 

att de tänkte vaccinera sig. Den andra perioden var 1-7 oktober 2009, och då svarade 50 % att de tänkte 

ta influensavaccinet.  

        Denna studie undersökte de tre största tidningarna i Sverige; Dagens Nyheter, Aftonbladet och 

Expressen. Varje tidning har undersökts tre veckor innan Sifos undersökningsperiod, vilket totalt blev 

sex veckor. 126 tidningsnummer blev undersökta och det resulterade i 134 artiklar som innehöll något 

om svininfluensan eller vaccinet mot svininfluensan. Dessa artiklar har kodats med hjälp av ett 

kodschema och resultaten har sedan förts in i programmet SPSS för att analyseras. 

        Genom att medierna väljer att uppmärksamma svininfluensan på sin dagordning och placera 

artiklarna långt fram i tidningen sänder det en signal till läsarna att problemet är något som är viktigt 

och kan beröra samhället. Resultatet från denna studie visar att majoriteten av artiklarna var publicerade 

på nyhetssidorna. Med hjälp av laddade ord sänder de ett budskap om att det kan vara en fara för 

individen. Orden död, skräck och virus förekom ofta i rubrikerna, även i ingresserna förekom orden 

död och virus relativt ofta. Andra resultat som är värda att diskutera kring är rapporteringen om 

dödsfall, i period ett skrevs det nästan dubbelt så många artiklar om dödsfall orsakat av svininfluensan 

jämfört med period två.  

        Period två rapporterade mer om vaccinet mot svininfluensan. Dels var det fler artiklar som var 

positivt vinklade till vaccinet men det var även fler artiklar som hade en neutral vinkel till vaccinet. 

Rapporteringen kring biverkningarna av vaccinet var dock nästintill lika i perioderna. Det har 

rapporterats ungefär lika mycket om svininfluensan i de båda perioderna. Det som skiljer sig mest är att 

det i period två publicerades mer artiklar om influensan i Sverige, det är en ökning med nästan 50 % 

jämfört med period ett. Sifos undersökning visade att det var 20 % fler som ville vaccinera sig i period 

ett. Om man ser på denna studies resultat så kan man diskutera om rapporteringen av dödsfall kan ha 

en påverkan på svenska folkets vilja att vaccinera sig eftersom det kan tänkas skrämma mottagarna och 
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göra dem oroliga, men resultatet om det geografiska avståndet till svininfluensan står emot det 

antagandet. Denna studie har gett goda resultat att arbeta vidare på men vi anser att det är för tidigt att 

se ett samband mellan medias rapportering och svenska folkets vilja att vaccinera sig mot 

svininfluensan.  
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1.0 Inledning 

En ny influensa som får namnet svininfluensan slår till mot världen och når Sverige under 2009. 

Influensan fångar allas uppmärksamhet, inte minst mediernas, och skapar en rädsla och en oro bland 

befolkningen. Det är ett nytt hot och medierna målar upp en bild av att Sverige befinner sig i kris. Den 

här uppsatsen handlar om hur medierna rapporterat om svininfluensan under hösten 2009 och om de 

har makten att påverka människors vilja att vaccinera sig mot den. Medieinnehållet har undersökts i två 

olika perioder. Perioderna grundar sig på två tidigare undersökningar som Sifo har gjort.   

 

1.1 Problembakgrund 

Idag går det inte att undvika alla de medier som omger oss och de budskap som de sänder till oss. 

Makten som media besitter påverkar oss mer än vi tror och styr oss undermedvetet. I och med att 

svininfluensan snabbt fick fäste i stora delar av världen klassade Världshälsoorganisationen, WHO, den 

som pandemi i juni 2009 (http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Influensa/Vad-ar-

svininfluensa/). Svininfluensan har gett dramatiska rubriker i kvällspressen och långa reportage i 

dagstidningar. Medierna har makt och vägleder oss i våra val. Behöver jag oroa mig i Sverige? Är 

vaccinet bra eller dåligt? Hur många liv har skördats? Påverkas mina nära och kära? Detta är något som 

berör och skrämmer världen och Sveriges befolkning. På grund av att svininfluensan är ett nytt 

fenomen har medborgarna ingen kunskap om den, medborgarna vänder sig därför till medierna för att 

få den kunskapen. 

        Medierna är den viktigaste källan till information om vårt samhälle för nästan alla människor så 

mediernas roll som förmedlare av nya hot och sjukdomar är därför mycket viktig, för att ge ny kunskap 

och kunna öka Sveriges förmåga att hantera kriser (Nord & Strömbäck, 2005). Mediernas uppgift att 

informera och orientera människorna är särskilt viktig när katastrofer sker, då är det viktigt med 

information med uppgifter om aktuella risker och hur medborgarna ska förhålla sig till dem (Nohrstedt 

& Nordlund, 1993). Nyheter om hot och risker innehåller nästan alltid de kriterier som brukar ställas på 

nyheter, de har ett högt nyhetsvärde och uppmärksammas därför av medierna (Nord & Strömbäck, 

2005). 

        Enligt medieforskaren Maxwell McCombs är medierna mycket mer än bara en informationskanal, 

de bygger upp och presenterar nyheter för allmänheten och påverka medborgarna i stor utsträckning. 

Nästan alla frågor som står på mediernas dagordning levereras till medborgarna som en 

andrahandsverklighet. Händelserna struktureras och väljs ut av journalisten och de påverkar vilken 

uppfattning medborgarna ska få av verkligheten. Medierna ger oss ledtrådar om vilka frågor vi ska tycka 

är intressanta och hur vi ska tycka att frågorna är intressanta (McCombs, 2006). Medierna hjälper oss 
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med att organisera våra upplevelser och våra erfarenheter av verkligheten, de ger oss en bild av vad som 

är viktigt genom de frågor som står på deras dagordning. Därifrån går medborgarna vidare och agerar 

utifrån de frågor som de tycker är viktiga (Strömbäck, 2004). Medias fokusering på krisrapportering 

tillsammans med dagordningsteorin och gestaltningsteorin har betydelse för vad samhället uppfattar 

som kris (Nord & Strömbäck, 2005). Men ger medierna en rättvis bild av verkligheten?  

        Sifo har genomfört en opinionsundersökning vid två olika tillfällen med sammanlagt  

2 000 slumpmässigt utvalda personer i Sverige. Deras undersökning gick ut på att ta reda på om 

svenska folket tänker vaccinera sig mot svininfluensan eller inte. Svaren skiljer sig åt vid de två 

tillfällena. Antalet som tänker vaccinera sig är fler vid Sifos första undersökning än den andra. Kan 

detta bero på mediernas rapportering om svininfluensan perioderna före Sifos undersökningar, genom 

vilka frågor de väljer att ge uppmärksamhet och hur de väljer att uppmärksamma dessa?  
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1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur några ledande tidningar rapporterade om 

svininfluensan under två perioder under hösten 2009, och i fall det finns ett samband mellan 

tidningarnas rapportering om svininfluensan och människors vilja att vaccinera sig mot den. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur rapporterade Expressen, Aftonbladet och Dagens Nyheter om svininfluensan under två 

perioder hösten 2009? 

• Hur förändrades rapporteringen om svininfluensan mellan de två perioderna? 

• Finns det något samband mellan tidningarnas rapportering om svininfluensan och människors 

vilja att vaccinera sig mot den?    
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2.0 Teori 

Uppsatsens teoridel handlar om när en ny kris eller ett nytt hot når Sverige och hur medierna handskas 

med dessa nya hot. Medierna är den viktigaste källan till information för många och det är där av 

sannolikt att medierna påverkar medborgarna, en teori som därför passar bra in i denna studie är 

dagordningsteorin. Hur medierna väljer att gestalta en fråga påverkar människan att göra val vilket tas 

upp i teorins sista del, gestaltningsteorin. Även olika nyhetskriterier tas upp för att spegla mediernas val 

när de gestaltar ett hot eller en kris. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

2.1 Kriser och hot i samhället 

När svininfluensan plötsligt blev ett nytt fenomen i världen och WHO klassade den som en pandemi i 

juni 2009 väcktes många oroliga tankar. Vid en ny kris eller ett nytt hot är människan mer än någonsin 

beroende av medierna.  

        Den tredje statsmaktens (medierna) uppgift är att informera och orientera människorna. Särskilt 

viktigt är detta när katastrofer sker, då är det viktigt med information med uppgifter om aktuella risker 

och hur medborgarna ska förhålla sig till dem (Nohrstedt & Nordlund, 1993).  

        Hot kan förklaras som olika typer av faror som omger oss dagligen. Det kan till exempel vara 

sjukdomar, naturkatastrofer, våldsbrott eller finanskriser (Nord & Stömbäck, 2005). Hot som 

människan är medveten om eller som människan har en bild av kan beskrivas som risker och risker i sin 

tur kan beskrivas som händelser som kan drabba människan i samhället på kort eller lång sikt. Det är 

därför viktigt att medborgarna har kännedom om hur de kan skydda sig mot dessa risker (Nord & 

Stömbäck, 2005). 

        Orden risk, katastrof och kris är ord med stor innebörd. Risk kan beskrivas som en föreställning, 

ett problem som kan utmynna till ett större hot och kan drabba individer i samhället. Katastrof definieras 

som ett tillstånd när risken är ett faktum och går att ta på, och slutligen kan katastrofen övergå till att 

vara en kris (Jarlbro, 2004). De risker som finns runt om kring oss kan medierna antingen välja att 

uppmärksamma eller ignorera. Om medierna väljer att uppmärksamma en risk eller inte har stor 

betydelse, speciellt för medborgarna som blir påverkad och uppfattar och bedömer risken. Mediernas 

fokusering på krisrapportering tillsammans med dagordningsteorin och gestaltningsteorin har betydelse 

för vad samhället uppfattar som kris (Nord & Stömbäck, 2005). 

        Konflikt kan uppstå när medierna behandlar katastrof- och krissituationer. Det handlar om två 

sätt som media kan behandla situationen. Det ena sättet prioriterar snabbhet och förespråkar att all 

information ska nå ut till medborgarna så snabbt som möjligt. Problemet här är att medborgarna kan 

agera för fort och att de följer principen ”handla först och tänka sedan”. Det andra sättet att hantera en 
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krissituation är att prioritera att informationen är kontrollerad och så långt som möjligt korrekt. 

Problemet här kan vara att effekten på mottagarna blir att de tänker alldeles för länge så att det till slut 

är för sent att agera (Nohrstedt & Nordlund, 1993). 

        En allmän utgångspunkt är att medierna skapar en uppfattning om att samhället befinner sig i kris. 

Krisen utvecklas i olika faser, som en process, där medierna i första hand vill belysa orsakerna till att en 

risksituation kan utvecklas till en krissituation. Först behandlas varningsfasen, den är en riskprognos 

som står för att ett hot kan eskaleras. Larm används i denna fas som en signal för mottagaren som 

förväntas vidta vissa åtgärder för att eliminera hotet. Få studier har gjorts inom detta område eftersom 

att det är svårt att förutse katastrofer. Varning och larmning sker då medierna meddelar att en katastrof 

faktiskt har inträffat (Nohrstedt & Nordlund, 1993).  

      Olika medier agerar olika vid katastrofer. Det är sällan möjligt att dra generella slutsatser om 

mediebeteendet i ”varningsfasen”. Det finns skillnader mellan två typer av katastrofer och medier, de 

skiljs i två typsituationer: 

• Myndigheterna utfärdar varningar via medierna 

• Medierna varnar utan att myndigheterna tagit initiativ 

När myndigheterna utfärdar varningen via medierna handlar det ofta inte om så komplicerade eller 

svårhanterliga problem. Rapporteringen bygger vanligtvis på uppgifter från välkända och auktoritativa 

källor. Ett problem med detta kan vara att myndigheterna ibland hamnar på efterkälken. Eftersom 

medierna idag har snabb informationsspridning kan de hinna före med informationen till personer som 

de vill ha en kommentar av innan nyheten nått personerna (Nohrstedt & Nordlund, 1993).  

        Att medierna varnar utan att myndigheterna tagit initiativ kan innebära att de skrämmer upp 

medborgarna i onödan. Mediala överdrifter kan framstå som skrämmande eller oroväckande. Aktörer 

kan på strategiskt sätt utnyttja nyhetsförmedlingen genom att påverka den politiska dagordningen. 

Detta kan innebära att medierna varnar för hot som kanske inte är så allvarliga som 

nyhetsrapporteringen får dem att framstå (Nohrstedt & Nordlund, 1993). 

        Enligt Nohrstedt & Nordlund är journalistens mål att fånga publikens intresse och vända deras 

uppmärksamhet mot nyheten. De menar att journalisten ofta är inriktad på att skapa 

sensationsjournalistik och det kan ha en negativ inverkan på informationsinnehållet, den information 

som är viktig att komma fram kan få minst uppmärksamhet (Nohrstedt & Nordlund, 1993). För att 

lyckas med målet att fånga publikens intresse krävs en hel del av nyheten och i sin tur journalisten. Det 

räcker inte bara med att en stor händelse äger rum, händelsen måste innehålla vissa egenskaper och 

även uppfylla vissa kriterier.     
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2.2 Nyhetsvärdering 
När det gäller nyheter som media väljer att ge uppmärksamhet finns kriterier för vad som sägs bli en 

nyhet. Flera forskare har formulerat listor innehållande nyhetskriterier. Medieforskaren John H 

McManus har spaltat upp tio punkter på vad hans forskning visade att nyheten bör innehålla för att den 

ska vara intressant och vad den ska innehålla för att fånga mottagarens uppmärksamhet. Vissa av 

punkterna är baserade på tv-nyheter men huvuddelen är giltiga på tidningar. 

1. Tiden – hur längesen var det händelsen ifråga ägde rum, hur nytt är det? 

2. Närhet – hur nära mottagaren är händelsen? Ju närmre desto bättre. 

3. Konsekvenser – hur påverkar händelsen mottagaren? Vad blir konsekvenserna? 

4. Intressant – hur mycket känslor väcker händelsen? 

5. Betydelse – hur offentliga är människorna som är involverade i händelsen? 

6. Ovanlig – hur överraskande eller ovanlig är händelsen? 

7. Konflikt – finns det någon konflikt mellan människor, organisationer eller länder? 

8. Visuell kvalitet – hur fängslande är händelsen, vilka bilder ger den? 

9. Underhållning – hur mycket skratt och leenden eller ironi väcker händelsen? 

10. Utgångsläge – hur många är redan insatta i frågan, finns det något intresse redan? (McManus, 

1994, sid 119) 

Även professor Håkan Hvitfelt har punktat upp tio kriterier som enligt hans forskning visas bli en 

nyhet och som väcker mottagarens uppmärksamhet. Hvitfelts och McManus listor har en del punkter 

gemensamt. De är båda överrens om att avståndet till händelsen måste vara nära, offentliga personer 

bidrar till hög uppmärksamhet och det ska beröra den enskilde individen. 

        Hvitfelts tio punkter för sannolikheten att en nyhet ska prioriteras av medierna: 

1. Nyheten handlar om politik, ekonomi samt brott och olyckor och 

2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till 

3. händelser och förhållanden som  

4. är sensationella och överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner och 

6. beskrivs tillräckligt enkelt men 

7. är viktiga och relevanta, 

8. utspelas under kort tid men som en del av ett tema 

9. samt har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor (Hvitfelt, 1985, sid 216) 
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Studien är baserad på storstadstidningarna. Det finns flera definitioner om vad som bör vara en nyhet, 

mediets format spelar stor roll. Om nyheten inte kan anpassas efter formatet läggs den åt sidan. Men 

det finns händelser som slår ut många nyheter, det märks speciellt i kvällspressen. Eftersom att 

kvällstidningarna säljer lösnummer krävs det att de övertygar till köp. De måste locka med det 

sensationella (Hadenius, Weibull m.fl, 2008).  

        Trots att det finns en rad olika teorier kring nyhetsvärdering håller de flesta med om att kravet på 

viktighet har stor betydelse och ju fler elitpersoner som syns och ju fler människor som påverkas av en 

händelse desto större är nyhetsvärdet (Nord & Strömbäck, 2005). Forskning har visat att vissa källor 

har större genomslagskraft än andra. Offentliga personer som har mycket makt, experter inom ett visst 

område och på senare tid även offentliga personer från nöjeslivet dominerar medierna (Nord & 

Strömbäck, 2005). 

        Risker och hot är typiska nyheter som är relevanta för nyhetsvärderingskriterierna. När medierna 

skriver om hot och risker är rapporteringen ofta omfattande och intensiv eftersom det är nyheter som 

avviker från det normala. Utan avvikelser skulle tidningarna tappa mycket av sina läsare, de behöver 

pulsen. Risker och hot i samhället värderas olika och uppmärksammas även olika (Nord & Strömbäck, 

2005). Som tabell 1 visar så värderas avvikande nyheter högt och om den dessutom är dramatiskt, 

konfliktfyllt och innehåller personer med starka egenskaper värderas den mycket högt.   

 

Tabell 1. Faktorer som påverkar nyhetsvärdet för upplevda risker.  

Faktor Lågt nyhetsvärde Högt nyhetsvärde Mycket högt nyhetsvärde 

Situation Normal Avvikande Överraskande och avvikande 

Förlopp Lugnt Dramatiskt Konfliktfyllt och dramatiskt 

Aktör Kollektiv Person(er) Person(er) med starka egenskaper 

          

Källa: Nord & Strömbäck, 2005, sid 30 

Enligt Nord & Strömbäck finns det flera faktorer som påverkar nyhetsvärdet av en nyhet vid hot, 

händelserelaterade, medierelaterade och politiskt relaterade faktorer. Till de händelserelaterade faktorerna hör 

vilken typ av hot och risker det handlar om. Framför allt de hot och risker som berör många människor 

inom ett nära geografiskt område. Ju fler människor som tros bli berörda desto större nyhetsvärde. Om 

elitpersoner, experter eller forskare yttrar sig i frågan påverkar det också nyhetsvärdet (Nord & 

Strömbäck, 2005). 

        De medierelaterade faktorerna påverkar delvis nyhetsvärdet genom dramaturgiskt berättande. Om 

det finns tendenser till konflikter och om elitpersoner förekommer värderas nyheten som större, och 

om nyheten kan beskrivas på ett enkelt och lättförståeligt sätt genom bilder eller på annat sätt är 
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chansen till medialt utrymme större. De politiskt relaterade faktorerna handlar om hur aktiva politikerna 

är i en fråga. Hur väl de definierar en situation om dess orsaker och innebörd (Nord & Strömbäck, 

2005). Men trots dessa faktorers påverkan på nyheterna handlar allt om att medierna måste producera 

nyheter som säljer och som är lönsamma (Nord & Strömbäck, 2005).    

        Oavsett de olika faktorernas påverkan så visar forskning att media har ett stort inflytande på 

medborgarna. Utgångspunkten att medierna skapar en uppfattning om att samhället befinner sig i kris 

går ihop med de två teorier som handlar om dagordning och gestaltning. McCombs menar att 

människan har ett behov av att förstå den situation de befinner sig i, behovet av orientering är stort och 

medborgarna vänder sig till medierna för att få kunskap och information om den nya situationen 

(McCombs, 2006).  

2.3 Dagordningsteorin 

Medierna talar om för oss vilka frågor vi ska tycka är intressanta och hur vi ska tycka att frågorna är 

intressanta. Maxwell McCombs menar att det finns ett samband mellan hur medierna rapporterar om 

hot och risker och hur människan upplever dessa (McCombs, 2006). 

        Medierna hjälper oss med att organisera våra upplevelser och våra erfarenheter av verkligheten, de 

ger oss en bild av vad som är viktigt genom de frågor som står på deras dagordning. Vänsterkrysset på 

förstasidan, ettan, långt fram i tidningen, rubriker och längden på artiklarna ger en inblick om vad som 

är viktigt och värt att prioritera (McCombs, 2006). Där ifrån bedömer vi dessa frågor och går vidare 

och agerar utifrån de frågor vi tycker är viktiga (Strömbäck, 2004). För att medborgarna lättare ska 

kunna organisera sin egen dagordning behöver de mediernas dagordning och det gäller då för medierna 

att prioritera den fråga som de vill att medborgarna ska sätta på sin dagordning (McCombs, 2006). 

        Man kan skilja mellan tre olika dagordningar; medborgarnas dagordning, mediernas dagordning och politisk 

dagordning. Medborgarnas dagordning berör delvis de frågor som är allmänt viktiga för samhället, 

mediernas dagordning innefattar de frågor som får mycket uppmärksamhet i medierna och den 

politiska dagordningen handlar om vilka frågor som kan vara en grund i eller mellan politiska organ 

(Strömbäck, 2004). 

        Walter Lippmanns teori om mediernas betydelse för ”bilderna i våra huvuden” av världen utanför 

har en koppling till mediernas dagordning. En figur som illustrerar detta är figur 1. 
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Figur 1. Walter Lippmanns triangel, Public Opinion 1997 

Hans teori går ut på att medierna ger oss en bild av verkligheten som vi sedan fattar beslut och agerar 

utifrån. Det existerar ett samband mellan de frågor som får mycket uppmärksamhet i medierna och de 

frågor som intresserar medborgarna. Eftersom medborgarna inte själva kan gå ut och undersöka 

verkligheten vänder de ofta sig till medierna för att få information om den. Genom att medierna 

uppmärksammar vissa frågor ger det medborgarna ledtrådar om vad som är viktigt för dem. Det blir 

samtalsämnen och leder till ageranden. Konsekvenserna blir att de frågor som media fångar upp och 

ger mycket uppmärksamhet blir de frågor som medborgarna tycker är viktiga (Lippmann, 1997). 

Medborgarnas verklighet är en andrahandsverklighet som är formad av medierna (McCombs, 2006). 

        Det finns flera faktorer som har betydelse för hur stor makt medierna har över medborgarnas 

dagordning. Den första faktorn handlar om hur trovärdiga medierna är hos medborgaren. Om 

medierna har en hög ställning och uppfattas som trovärdig har de större chans att ha makt över 

medborgarnas dagordning än medier som uppfattas mindre trovärdiga (Strömbäck, 2004). 

        Den andra faktorn handlar om olika typer av medier. Textbaserad medier, som tidningar, har 

oftast större makt och större chans att påverka dagordningen än tv. Det är inget som är skrivet i sten 

men förklaringen ligger i de olika mediernas karaktär. Tv glöms snabbt bort av medborgarna eftersom 

nyheterna snabbt rullar förbi medan tidningar ger medborgaren tid att fundera och ta in nyheten. 

Tidningar kräver mer engagemang av mottagaren men det betyder också att mottagaren kommer ihåg 

mer av innehållet (Strömbäck, 2004). 

         Den tredje faktorn som har betydelse för hur stor makt medierna har är den politiska intensiteten. 

Ju mer makt de politiska aktörerna har över medierna, och i längden medborgarnas dagordning, desto 

mindre makt har medierna. Generellt sett har medierna mest makt över dagordningen i politiskt lugna 

perioder och när kriser uppstår (Strömbäck, 2004). Tidigare forskning visar att de frågor som medierna 

prioriterar är de frågor som medborgarna prioriterar. I en studie, som genomfördes i Chapell Hill, USA, 

i samband med ett presidentval 1968, visade två forskare att de fem frågor som dominerade på 

mediernas dagordning var även de fem frågor som dominerade Chapell Hills-väljarnas dagordning. De 

gjorde undersökningen på osäkra väljare eftersom de ansåg att de väljare som redan hade starka 

1.	  Verkligheten	  

2.	  Vår	  bild	  av	  verkligheten	  

3.	  Beslut	  baserade	  på	  2	  

Medier	  
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politiska åsikter inte gick att se några dagordningseffekter på (McCombs, 2006).  

        Den fjärde faktorn handlar om medborgarnas kognitiva förmågor och politiska intressen. De står 

till grund för två modeller.  

• Uppmärksamhetsmodellen 

• Den kognitiva modellen 

Enligt uppmärksamhetsmodellen kan man förvänta sig att ju mer medborgarna är politiskt intresserade 

desto större chans är det att personen konsumerar medier och blir påverkad av mediernas dagordning 

(Strömbäck, 2004). Enligt den kognitiva modellen beror opinionsförändringar på en kombination av 

politiskt intresse och hur mycket medborgaren konsumerar medier. Opinionsförändringar är störst 

bland dem som konsumerar politiska sakfrågor medelhögt, deras åsikter har inte en grund. De 

konsumerar politiska frågor men inte mer än att de kan ändra åsikter (Strömbäck, 2004). 

        Strömbäck menar att de människor som är mest mottagliga för mediernas dagordningsmakt är de 

som konsumerar mycket medier, de behöver hjälp att orientera sig i verkligheten och saknar 

engagemang, intresse och kunskaper. McCombs menar att människor med stort behov av orientering 

påverkas lättare av mediernas dagordningsmakt än vad människor med litet behov av orientering. Detta 

hänger ihop med hur osäker människan är (McCombs, 2006; Strömbäck, 2004).   

        Den femte faktorn som har betydelse för medias dagordningsmakt handlar om hur nära 

medborgarna befinner sig frågorna som diskuteras. Två skillnader existerar, obtrusive (påträngande) 

och unobtrusive (diskreta) frågor, inom dagordningsforskning. Skillnaden är att de påträngande 

frågorna är frågor som medborgarna har egna erfarenheter av och diskreta frågor är frågor där 

medborgarna endast kan lita på det de sett i media. Det kan vara förklaring till varför man funnit 

effekter av mediernas dagordning i vissa fall men inte i andra (Strömbäck, 2004).  

        Den sjätte faktorn handlar om att en fråga som medierna tar upp måste ha ett visst nyhetsvärde 

som fångar medborgarens intresse för att dagordningseffekter ska uppstå. De frågor som media 

prioriterar högst ger störst effekter (Strömbäck, 2004). Många av dessa faktorer hänger ihop med 

Hvitfelts och McManus nyhetskriterier. 

        Dessa faktorer ger en inblick i vad som har betydelse för mediernas dagordning men medierna har 

extra stor chans att påverka människorna när de rapporterar om hot och risker som kan drabba 

individen. Människor kommer i regel ihåg negativ information bättre än positiv. Konsekvenserna blir 

att medierna gärna väljer dessa hot och risker eftersom de slåss om individens uppmärksamhet 

(Strömbäck, 2008). Både McManus och Hvitfelt är inne på att det sensationella, det negativa och 

händelser som ger konsekvenser och påverkar människan får mer uppmärksamhet av medborgarna 

(McManus, 1994, Hadenius, Weibull m.fl, 2008). Detta kan man koppla tillbaka till Nohrstedts och 
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Nordlunds resonemang om att sensationsjournalistik kan ha en negativ inverkan på 

informationsinnehållet, den information som är viktig att komma fram kan få minst uppmärksamhet 

(Nohrstedt & Nordlund, 1993). 

        Trots att många faktorer påverkar medias dagordning, så som deras innehåll kopplade till 

mottagarna och till sammanhanget, visar forskning att media har makten över medborgarnas 

dagordning. Medierna har till stor del makten att styra över vilka frågor som medborgarna ska tycka är 

viktiga (Strömbäck, 2004). Mediernas inflytande på medborgarna visar sig inte bara i bilderna i huvudet 

utan leder till effekter som påverkar medborgarnas attityder och åsikter (McCombs, 2006). 

2.4 Gestaltningsteorin 
Framing har översatts till gestaltningsteorin. Den handlar om hur innehållet i medierna formas och om 

hur uteslutande information kan bidra till gestaltningar (Strömbäck, 2004). Enligt medieforskaren 

Robert Entman handlar gestaltning i grund och botten om urval och förtydligande. Att gestalta är att 

välja ut några aspekter av en verklighet och göra dem mer framträdande i en kommunicerande text, på 

ett sådant sätt som gynnar eller stödjer ett speciellt problem, en definition, en tolkning eller moraliska 

utvärderingar (Entman, 1993). 

        Cappella och Jamieson beskriver gestaltning som att agerandet av gestaltning fastställer vad som är 

inkluderat och exkluderat, vad som är tydligt och vad som är ointressant. Det fokuserar mottagarens 

uppmärksamhet på subjektet på särskilda sätt. På så sätt skapas effekter (Cappella & Jamieson, 1997). 

Även Strömbäck har en liknande uppfattning om vad gestaltning är, enligt honom handlar 

gestaltningsteorin om att medias rapportering av verkligheten påverkar medborgarnas uppfattning av 

samma verklighet. Medierna påverkar medborgarna genom att gestalta verkligheten på ett sätt och 

lämna ut en annan del av verkligheten genom innehållet som medierna representerar (Strömbäck, 

2004). Eftersom att verkligheten är obegränsad men medierna är begränsade får det medierna att göra 

val. Till exempel val av ämne, val av vinkel, val av källor och val av ord. En del av dessa val är 

journalisten medveten om, andra val görs av ren rutin och ses som självklarheter. Många journalister 

säger att en nyhet känns igen när man ser den men genom ett sådant sätt att se på saken tänker man 

inte på att det handlar om värderingar. Strömbäck menar även att nyheter bör ses som rekonstruktioner 

av verkligheten (Strömbäck, 2004). 

        Gestaltningar formas bland annat genom val av ord, fakta, källor och perspektiv men även 

tolkningar och förslag till lösningar. Genom att journalisten gör dessa val blir det lättare och kanske 

enklare för mottagaren att läsa texten och förstå budskapet (Strömbäck, 2004). Gestaltningsteorin 

bygger på två observationer. Den första handlar om att den bild som nyheten visar av ett problem 

aldrig är som det ser ut i verkligheten. Den andra observationen handlar om att det som påverkar 

människans bild av verkligheten är nyheternas bild av den. Dessa bilder rekonstruerar verkligheten, och 
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i vissa fall innehåller de gestaltningar (Strömbäck, 2004). 

        Cappella och Jamieson skriver i sin bok Spiral of cynicism att det finns tre kriterier som behöver 

uppfyllas för att något ska få räknas som en journalistisk gestaltning. Dessa ska vara:  

• Språkligt karaktäristiska 

• Förekomma ofta 

• Enkla att skilja från varandra 

De anser inte att all journalistik ska ses som gestaltningar, de tycker att det är viktigt att avgränsa vad 

som ska ses som en gestaltning och det med hjälp av de tre villkoren ovan. Cappella och Jamieson 

menar att om man har en för vid tolkning av som ska räknas som en journalistisk gestaltning blir det 

för brett och blir då mindre värt att använda till analyser (Cappella & Jamieson, 1997). 

        Som tidigare nämnts kan medierna ha makt över vilka frågor som människan anser viktiga, de 

bedömningar de gör av politiker och hur de uppfattar verkligheten. Men alla medieeffekter beror på hur 

mycket och hur ofta medborgarna konsumerar medier. Bilderna av verkligheten som medierna levererar 

till oss skapar våra åsikter och baseras på våra beteenden, som även Lippmann visar i sin figur. Detta 

ger medierna och journalisten en stor roll i demokratin. Med hjälp av sin makt sprider de information 

som hjälper mottagaren att orientera sig och får kunskap och insikt. Men journalisten väljer vinkel och 

kan därför styra om informationen ska upplysa eller sprida propaganda. Två meddelanden som är 

identiska i vad de berättar kan uppfattas helt annorlunda. Genom enkla ordbyten i texter kan effekterna 

leda till stora skillnader i mottagarens uppfattning, och vilka val de väljer att genomföra därefter 

(Cappella & Jamieson, 1997). Dessa effekter kan vara ett resultat av olika tolkningar om hur en text 

bjuder in genom att den är uppbyggd på ett sätt istället för en annan. Det sammanhang som en text blir 

läst kan få inverkan på hur texten är förstådd (Cappella & Jamieson, 1997). 

        Samma gestaltningar finns i gestaltningsteorin som i dagordningsteorin, alltså, politiska aktörers 

gestaltning, mediernas gestaltning och medborgarnas gestaltning. Mediernas gestaltning kan ses som en beroende 

variabel eller en oberoende variabel. Beroende variabel innebär att det som ska förklaras genom studier 

av till exempel hur politiska partier påverkar mediernas gestaltning. Oberoende variabel innebär det 

som kan förklara medborgarnas gestaltningar (Strömbäck, 2004). 

        För att ta reda på hur medierna påverkar människor är det viktigt att skilja på vilken fråga som 

medierna uppmärksammar – dagordningsteorins första nivå – och hur medierna gestaltar frågan – 

dagordningens andra nivå. Särskilda attribut väljs ut för att beskriva en viss fråga. Genom att analysera 

vad vissa ord eller offentliga personer har för status hos människor, vad man tillsätter för attribut hos 

dem, kan man se effekterna av gestaltningsmakt och dagordningsmakt. Attributdagordningen skapar 

vårt sätt att betrakta en fråga och vad vi ska ha för åsikter om den. Attribut kan vara enkla i nyheter, det 
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kan till exempel vara en persons ålder eller civilstatus, men de kan även vara mer avancerade som 

beskrivning av en persons politiska tillhörighet (McCombs, 2006). 

        Gestaltningar kan beskrivas som ”tolkningsscheman”. I dagordningsmakt över attribut ligger 

fokus på mediernas kapacitet av påverka vårt sätt att forma en bild av objekt. Gestaltningar påminner 

oss om dessa bilders innehåll, ser till att ”en viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk utvärdering och att 

rekommendationer till hantering främjas” till den fråga som beskrivs (McCombs, 2006).             

        Mediernas dagordning gör så mycket mer än att bara påverka bilderna i våra huvuden. De har 

även inflytande över våra attityder, åsikter och beteenden. Medierna påverkar i de flesta frågor, det kan 

handla om allt från vilket parti man röstar på till om man vill vaccinera sig mot svininfluensan eller inte 

(McCombs, 2006). 

        För att kunna se vad medieinnehållet i tre ledande tidningar har innehållt och hur de tidningarna 

har gestaltat svininfluensan under hösten 2009 har en innehållsanalys gjorts. Tillvägagångssätt och 

genomförandet presenteras i nästa avsnitt, metoden.   
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3.0 Metod 

Syftet med den här studien är som tidigare nämnts att undersöka hur Expressen, Aftonbladet och 

Dagens Nyheter rapporterade om svininfluensan under två perioder under hösten 2009, och i fall det 

finns ett samband mellan tidningarnas rapportering om svininfluensan och människors vilja att 

vaccinera sig mot den. Studien har även undersökt hur rapporteringen förändrades mellan de två 

perioderna. Denna studie genomfördes med en kvantitativ innehållsanalys för att försöka besvara syftet. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

När det gäller medieundersökningar är innehållsanalyser en välanvänd metod. Kvantitativ 

innehållsanalys eller en kvalitativ innehållsanalys brukar användas för att kunna jämföra material eller ta 

fram det speciellt avgörande i materialet (Esaiasson, Gilljam m.fl., 2007). 

        Om studiens mål baseras på att jämföra material på ett systematiskt sätt, är en kvantitativ 

innehållsanalys något att föredra. Det kvantitativa är en analys som tar hjälp av mekaniskt räknande, 

eftersom man vill jämföra och utvärdera en större mängd material med hjälp av siffror. Till exempel vid 

undersökning om hur ofta något förekommer eller hur stort utrymme det får (Esaiasson, Gilljam m.fl, 

2007). Detta är en del av undersökningens syfte, att se om det finns ett samband mellan tidningarnas 

rapportering av svininfluensan och människors vilja att vaccinera sig mot den. Därför ska studien 

undersöka hur ofta det förekommer artiklar om svininfluensan, hur stort utrymme de får och hur de 

framställs. Det görs med hjälp av ett kodschema. 

        Till studiens grund ligger två undersökningar som Sifo har gjort. Den första utfördes 20-26 augusti 

2009 och den andra 1-7 oktober 2009. Där de har slumpmässigt frågat 2 000 svenska medborgare om 

de vill vaccinera sig eller inte mot svininfluensan. Svarspersonerna var i åldrarna 15 till 65+ och bosatta 

på olika ställen över hela Sverige. Sifos undersökningar har varit styrande för vilka perioder som har 

valts att undersöka medieinnehållet i Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Med hjälp av att 

jämföra materialet från de båda undersökningstillfällena med varandra kan resultaten visa om det finns 

ett mönster, en relation mellan dessa. 

3.1 Avgränsning och urval  

Undersökningen har analyserat material från Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen för att de är 

störst, rikstäckande och når ut till en bred målgrupp 

(http://www.dagspress.se/images/stories/Dokument/svensk- Dagspress/svenskdagspress_2009.pdf). 

Undersökningsperioderna var 29/7 – 19/8 2009 och 9/9 – 30/9 2009. De artiklar som har undersökts 

har innehållit orden svininfluensan, nya influensan eller influensavaccinet, i antingen vinjett, rubrik, bild, 

bildtext, ingress eller de tre första styckena i brödtexten. Stockholms editioner har undersökts i samtliga 



	   19	  

tre tidningar. 

        Avgränsning sker alltid och är nödvändigt för att undersökningar ska vara genomförbara, det är 

därför sällan att studier har ett totalurval. Denna undersökning har gjort en avgränsning genom att 

undersöka de tre nationellt största tidningarna i Sverige. Studien tog delvis detta val för att 

undersökningen skulle vara praktiskt genomförbar, eftersom svenska dags- och kvällstidningar finns 

lättillgängliga på de stora biblioteken och gör det därmed lätt för undersökningen att ta del av. 

        McCombs menar att mottagaren får längre tid på sig att ”ta in” informationen i tidningar än 

genom television. Tv-nyheterna kan jämföras med tidningens första sida. Vilket innebär att tidningarnas 

nyheter får en större genomslagskraft hos läsaren (McCombs, 2006). Även Strömbäck menar att 

textbaserad medier, som tidningar, oftast har större makt och större chans att påverka dagordningen än 

tv. Det är inget som fastställt men förklaringen ligger i de olika mediernas karaktär. Mottagarna 

glömmer snabbt bort tv eftersom nyheterna snabbt rullar förbi medan tidningar ger mottagaren tid att 

fundera och ta in nyheten. Tidningar kräver mer engagemang av mottagaren men det betyder också att 

mottagaren kommer ihåg mer av innehållet (Strömbäck, 2004).   

        Till hjälp har studien använt Sifos undersökningar om hur många som vill, respektive inte vill, 

vaccinera sig. Sifos undersökningar har gjorts vid två olika tillfällen. De har gjort telefonintervjuer med 

totalt 2000 slumpmässigt utvalda svenska medborgare, 907 män och 1093 kvinnor. Första 

undersökningen genomfördes 20-26 augusti 2009 och den andra 1-7 oktober 2009. Under den första 

undersökningen svarade 70 %, både män och kvinnor, att de kommer vaccinera sig och 19 % att de 

inte kommer vaccinera sig, 11 % var tveksamma till att vaccinera sig. Detta skiljer sig från den andra 

undersökningen där 50 %, män och kvinnor, svarade att de kommer att vaccinera sig, 36 % ville inte 

vaccinera sig och 14 % var tveksamma.  

        McCombs menar att den optimala tiden för att se sambandet mellan mediernas dagordning och 

allmänhetens dagordning är en till åtta veckor, vilket han menar ger ett medianintervall på tre veckor 

(McCombs, 2006). Denna studie har därför analyserat tidningsmaterial under de tre föregående 

veckorna innan Sifos två undersökningar. Allt material i tidningarna såsom, första sidan, nyhetssidor, 

ledarsidor, debattsidor, krönikor, sportsidor, nöjessidor, insändare, familjesidor, resesidor, kultursidor 

och featurematerial som berör svininfluensan har tagits med i undersökningen och analyserats. Detta 

för att undersökningen ska nå en hög validitet, allt material har undersökts systematiskt genom ett 

kodschema som har kodat alla artiklar som berör svininfluensan. Det ger ett tillförlitligt resultat som 

beskriver helheten och ger ett relevant sammanhang (Esaiasson, Gilljam m.fl., 2007).  

        För att undersöka om det finns några eventuella samband kommer studien att utgå från resultaten 

från innehållsanalyserna, för att se om det finns något som kan förklara ett eventuellt sammanhang 

mellan mediers rapportering och människors vilja att vaccinera sig. 
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3.2 Genomförandet 

Det finns fyra begrepp som är huvudsakliga för den kvantitativa innehållsanalysen. Begreppen är 

objektivitet, systematik, kvantitet och manifest. Objektivitet betyder att vem som helst ska kunna 

genomföra exakt samma undersökning och få samma resultat. Resultatet är inte beroende av en specifik 

forskare, utan av ett välarbetat analysschema. Systematiken innebär att det klart och tydligt ska framgå 

hur undersökningen gått till. Kvantitet är det grundläggande i en kvantitativ innehållsanalys, i analysen 

ska man få ett omfång av materialet och se statistiska samband. Slutligen för att undersökningen skall 

vara manifest behöver det finnas utförliga kodinstruktioner till kodschemat. Detta för att det inte ska 

bli några frågetecken när en betraktare läser undersökningen. Allt ska vara tydligt och klart (Nilsson, 

2000). 

       Sammanlagt har 126 tidningsnummer analyserats, vilket resulterade i 134 artiklar som innehöll 

något om svininfluensan eller vaccinet mot svininfluensan under de sex veckor som undersöktes. 

Artiklarna har analyserats med ett kodschema som underlag och tydliga tillhörande kodinstruktioner 

vilka klarlägger frågorna i kodschemat. Kodschemat innehåller 37 variabler och variabelvärdena har 

sedan förts in i dataprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

        Undersökningen har använt sig utav SPSS för att lätthanterligt kunna analysera hur ofta det 

rapporteras om svininfluensan och hur stort utrymme artiklarna ges. För att även få en hög reliabilitet, 

har studien genomgått ett interkodarreliabilitetstest, vilket innebär att någon annan kodar en del av 

materialet. Undersökarna som kodat materialet har kodat 5 % av den andres material, vilket blev totalt 

sju slumpmässigt utvalda artiklar som kontrollerades. Testet visade att den genomsnittliga 

interkodarreliabiliteten var 95 % vilket är godkänt. Esaiasson, Gilljam m.fl. menar att en mindre del av 

materialet är tillräckligt för att kontrollera om undersökningen har en hög reliabilitet (Esaiasson, Gilljam 

m.fl., 2007). 

3.3 Metodproblem 

Många anser att det finns problem och svagheter med den kvantitativa innehållsanalysen och detta har 

diskuterats i många år. Det som anses vara problemet är helhetsperspektivet som försvinner i en sådan 

metod. Det betyder att metoden är beroende av att studera enskilda delar i innehållet och därmed 

förlorar helheten. En del av metodens kritik kommer från kvalitativa forskare som anser att analysen 

utelämnar någon djupgående betydelse och det minskar innehållets betydelse och värde.  

        Den tyngsta kritiken ligger i frågan, ”Är det över huvudtaget möjligt att mäta ett material?”. Detta 

eftersom naturvetenskapens mönster ligger i att på ett objektivt och exakt tillvägagångssätt kunna 

fastställa sitt material (Nilsson, 2000). Men syftet med en kvantitativ metod är just att generalisera och 

jämföra material, detta gör en djupgående analys (som en kvalitativ undersökning) omöjlig när syftet är 
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att förenkla och dra slutsatser, vilket är utmärkande för den kvantitativa metoden (Esaiasson, Gilljam 

m.fl., 2007). 

3.3.1 Undersökningens metodproblem 

• Urvalet av undersökningsperioden i studien kan göra att resultatet blir ”smalare” än det skulle 

ha varit om urvalet breddat sig till fler veckor (istället för tre veckor) före Sifos undersökning. 

Det skulle kunna ha gett undersökningen ett bredare resultat och större trovärdighet. 

• Eftersom vi har analyserat artiklarna på mikrofilmer så kan vi av misstag ha missat någon 

artikel, vilket då omedvetet kan ge studien något bortfall.  

• Vi vet inte vilka medier undersökningspersonerna i Sifos undersökning konsumerar. Vår studie 

kan därför inte vara säker på att de använt sig utav dags- och kvällstidningar, vilket kan göra att 

det blir svårt att se ett eventuellt samband. 

• Eftersom resultaten av vår undersökning inte kan fastställa om det finns något samband mellan 

tidningarnas rapportering och människans vilja att vaccinera sig, kan vi inte dra några generella 

slutsatser som kan kopplas till Sifos resultat.  

 

3.4 Redovisning av resultat 

Undersökningen har, som ovan nämnts, använt sig utav en kvantitativ innehållsanalys. Detta innebär att 

man med hjälp av en datainsamling får fram ett resultat i siffror, som man sedan kan analysera och 

generalisera (Esiasson, Gilljam m.fl., 2007).  

        Efter att studien fastställt sitt urval av vilka tidningar som skulle användas och under vilken tid 

dessa tidningar skulle bli bevakade, definierades analysenheter till undersökningen. Analysenheten, 

variablerna och variabelvärdena är tre väsentliga delar i en kvantitativ undersökning, där analysenheten 

är det som karakteriserar analysen, vilket är artiklarna om svininfluensan eller vaccination mot 

svininfluensan i denna studie. Variablerna är frågorna i kodschemat och varje variabel ska få ett 

variabelvärde, svaret på frågan. Dessa värden ger tillsammans en datamängd (Nilsson, 2000).  
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4.0 Resultat 
 
I denna del kommer det att presenteras delar av vad undersökningen kom fram till. Vilket innebär att vi 

lyfter fram de mest betydelsefulla resultaten och analyserar dem sedan i nästa kapitel, analys av resultat. 

        Syftet med den här studien är att undersöka hur tidningarna rapporterade om svininfluensan under 

två perioder, och om det skedde någon förändring mellan perioderna. Studien har även undersökt om 

det finns ett samband mellan tidningarnas rapportering om svininfluensan och människors vilja att 

vaccinera sig mot den. 

        Resultaten från period ett och period två presenteras var för sig, där det visas hur tidningarna har 

rapporterat om svininfluensan eller influensavaccinet. Studien fokuserar på eventuella skillnader mellan 

perioderna och om man kan se några mönster i medieinnehållet från analysenheterna. Resultaten är 

baserad på studiens totala 134 artiklar som innehåller något om svininfluensan eller vaccinet mot 

svininfluensan. I period ett var det totalt 66 artiklar och i period två var det 68 artiklar.  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

 
Till att börja med presenteras resultatet om vilket utrymme svininfluensan har fått i tidningarna. Detta 

för att se hur mycket varje period rapporterade om svininfluensan och om det finns skillnader mellan 

perioderna. Detta är relevant för det kan antas att ju mer utrymme tidningarna ger händelsen desto mer 

påverkas mottagaren.   

  
Tabel l  2.  Utrymme som svininfluensan fick i tidningarna. 
  
Artikelns utrymme Period 1 Period 2 

Helsida – uppslag 4,5 % 1,5 % 

¾-sida 7,6 % 10,4 % 

¾-sida – uppslag 12,1 % 3 % 

Halvsida 4,5 % 7,5 % 

Halvsida – mindre än halvsida 7,6 % 7,5 % 

¼-sida 10,6 % 11,9 % 

Mindre än ¼-sida 53 % 58,2 % 

Antal artiklar totalt 66 (100 %) 68 (100 %) 

  
Tabellen visar att de flesta artiklar, 53 % respektive 58,2 %, är mindre än ¼-sida. Vi ser även en 

minskning av utrymmet ¾-sida – uppslag i period två. Annars visar resultatet att artiklarnas utrymme är 

varit ungefär desamma under de två perioderna.   
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En annan aspekt är att se på placeringen av artiklarna, de fem avdelningarna där rapporteringen var 

störst visas i tabellen. Det fanns 14 avdelningar med i kodschemat men resultatet visar endast de fem 

mest förekommande. Studien har valt att lyfta fram artiklarnas placering eftersom det är intressant att se 

om tidningarna publicerar artiklarna långt fram eller bak i tidningen.    

 
Tabel l  3.  Placering av artiklar om svininfluensan.   
 
Plats (avdelning) i tidningen Period 1 Period 2 

 
Nyhetssidor 54,5 % 66,2 % 

 
Sportsidor 18,2 % 8,8 % 

 
Ettan 9,1 % 5,9 % 

 
Debatt 4,5 % 2,9 % 

 
Nöjessidor 3 % 4,4 % 

 
Totalt 89,3 %  88,2 % 

   
Tabellen visar att det är på nyhetssidorna som majoriteten av artiklarna har blivit publicerade och det är 

en ökning från period ett till period två. Resultatet visar även att det var fler sportartiklar som innehöll 

svininfluensan i period ett än det var i period två. Artiklar publicerade på ettan förekom nästan dubbelt 

så ofta i period ett.  
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Även viktigt i sammanhanget är att ett budskap kan förstärkas med laddade ord. Studien valde därför 

att undersöka hur ofta orden kris, hot, risk, död, epidemi, pandemi, fara, virus och skräck förekom i 

rubriker. Tio variabelvärden fanns med i kodschemat, varav ett alternativ var ”nej – inget av orden 

förekom”, men resultatet visar endast de fem mest förekommande. I resultatet presenteras de fem mest 

förekommande orden. 

 
Tabel l  4.  De fem mest förekommande ord i rubriker  om svininfluensan. 
  
Ord 
  

Period 1 Period 2 

Död 4,5 % 7,4 % 
 

Skräck 3 % 5,9 % 
 

Virus 1,5 % 2,9 % 

Risk 
 

4,5 % 0 % 

Pandemi 
 

1,5 % 1,5 % 

Totalt 15 % 17,7 % 
  
Tabellen visar att orden död, skräck, virus, risk och pandemi var de vanligast orden i artiklarna. De 

användes mer i rubrikerna i period två. Ordet risk användes inte alls i period två och ordet pandemi 

användes lika många gånger i båda perioderna. 
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Även i ingresser kan en artikel förstärkas med laddade ord. Studien valde därför att undersöka hur ofta 

orden kris, hot, risk, död, epidemi, pandemi, fara, virus och skräck förekom i ingresser. I resultatet 

presenteras de fem mest förekommande orden.  

 
Tabel l  5.  De fem mest förekommande ord i ingresser  om svininfluensan. 
  
Ord 
  

Period 1 Period 2 

Död 3,1 % 6 % 
 

Pandemi 3,1 % 1,5 % 
 

Virus 1,6 % 3 % 

Risk 3,1 % 0 % 

Hot 1,6 % 0 % 

Totalt 12,5 % 10,5 % 

  
Det som visas är att ordet död förekom fler gånger i period två än vad det gjorde i period ett, och det är 

nästan dubbelt så ofta.  

 

 

Studien har även undersökt hur ofta det rapporterades om dödsfall i artiklarna. Eftersom det eventuellt 

kan ha ett samband med människors vilja att vaccinera sig mot svininfluensan.  

 
Tabel l  6.  Rapporteras det om dödsfall i artikeln orsakat av svininfluensan? 
  
  Period 1 Period 2 

  
Ja 19,7 % 11,8 % 

Nej 80,3 % 88,2 % 

Totalt 100 % 100 % 

  
Tabellen visar att det skrevs mer om dödsfall i artiklarna i period ett än i period två och det är nästan 

dubbelt så många gånger.  
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Nyheter som publiceras med bilder kan få ett högre nyhetsvärde (Nord & Strömbäck, 2005).  

Bilder kan förstärka budskapet som artikeln vill förmedla. Studien har därför valt att undersöka hur ofta 

bild förekom till artiklarna. 

  
Tabel l  7.  Bild till artiklar om svininfluensan.  
  
Förekom bild 
  

Period 1 Period 2 

Ja 56,1 % 61,8 % 

Nej 43,9 % 38,2 % 

Totalt 100 % 100 % 

  
Tabellen visar att det publicerades ungefär lika mycket bilder i period ett som i period två. Det var en 

liten ökning av bilder i period två. Mer än hälften av artiklarna innehöll bild i de båda perioderna. 

 

 

Tidningar brukar använda sig av vinjetter (banderoller) till sina artiklar när det handlar om dramatiska 

och sensationellt nyheter. Studien har därför undersökt hur ofta tidningarna använt sig av vinjetter. 

 
Tabel l  8.  Vinjett (banderoll) över artiklar som handlade om svininfluensan.  
  
Förekom vinjett 
  

Period 1 Period 2 

Ja 3 % 4,4 % 

Nej 97 % 95,6 % 

Totalt 100 % 100 % 

 
Tabellen visar att vinjetter förekom ungefär lika många gånger i båda perioderna.  
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Studien har även undersökt hur ofta faktarutor förkom. Faktarutor är ofta kortfattade och 

lättförståeliga, vilket kan göra att många läsare observerar och läser dem. Studien har därför undersökt 

hur ofta faktarutor förekom i artiklarna. 

  
Tabel l  9.  Faktarutor som handlade om svininfluensan. 
 
Förekom faktaruta 
  

Period 1 Period 2 

Ja 13,6 % 10,3 % 

Nej 86,4 % 89,7 % 

Totalt 100 % 100 % 

  
Tabellen visar att det var fler faktarutor i period ett än i period två. 
 
 
 
Intressant är även att undersöka om innehållet i faktarutorna har haft fokus på dödsfall orsakat av 

svininfluensan och i så fall kan det påverka mottagaren. Det har därför undersökts om faktarutorna 

innehållt rapportering om dödsfall. 
 
Tabel l  10.  Faktarutans innehåll med fokus på dödsfall. 
 
Dödsfall i faktarutan Period 1 Period 2 

Ja 33,3 % 14,3 % 
Nej 66,6 % 85,7 % 

Totalt 99,9 % ≈100 % 100 % 

  
Tabellen visar att faktarutorna innehöll rapportering om dödsfall fler gånger i period ett. 
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Studien har undersökt vilka källor som har förekommit i medieinnehållet. Detta för att teorier säger att 

om elitpersoner eller experter inom ett område kommer till tals så påverkas mottagarna mer av 

budskapet än om en ”vanlig” människa skulle yttra sina kunskaper och erfarenheter i frågan. Elva källor 

fanns med i kodschemat men resultatet visar endast de sex mest förekommande källorna i artiklarna. 
 
Tabel l  11.  De sex mest förekommande källorna i artiklar om svininfluensan.  
  
Källa 
  

Period 1 Period 2 

Hälso- och sjukvårdspersonal 16,7 % 16,2 % 

Smittskyddsinstitutet 13,6 % 25 % 

Enskild medborgare 13,6 % 22,1 % 

Läkemedelsverket 10,6 % 7,4 % 

Socialstyrelsen 7,6 % 8,8 % 

Politiker 15,2 % 3 % 

Totalt 77,3 % 82,5 % 

  
Tabellen visar att i period ett var den mest förekommande källan hälso- och sjukvårdspersonal, även 

politiker förekom ofta. Smittskyddsinstitutet och enskilda medborgare förekom lika ofta och 

socialstyrelsen var den källa som förekom minst.  

   I period två var Smittskyddsinstitutet den källa som förekom flest gånger, de förekom i en fjärdedel 

av artiklarna. De enskilda medborgarna var en källa som förekom nästan lika ofta som 

Smittskyddsinstitutet och hälso- och sjukvårdspersonal likaså. Politiker var den källa som förekom 

minst i period två, vilket var en stor förändring från period ett. 
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En faktor som har betydelse för medias dagordningsmakt handlar om hur nära medborgarna befinner 

sig frågorna som diskuteras (Strömbäck, 2004). Därför har det undersökt om det rapporterats om 

svininfluensan i Sverige eller i världen.  

Tabel l  12.  Artiklar som handlar om svininfluensan i Sverige och världen. 
  
  
  

Period 1 Period 2 

Sverige 36,4 % 66,2 % 

Världen 43,9 % 29,4 % 

Totalt 80,3 % 95,6 % 

  
Tabellen visar att det var en stor ökning, nästan dubbel, av artiklar som handlade om svininfluensan  

i Sverige i period två jämfört med period ett. Artiklar som berörde svininfluensan i världen minskade  

i period två.  

 

 

 

 

Drabbade individer som syns i medieinnehållet kan ge ett intryck om att mottagaren själv kan drabbas 

av problemet, därför har det undersökts hur ofta drabbade individer har förekommit i artiklarna.    

 
Tabel l  13.  Drabbade individer i artikeln om svininfluensan. 
 
Förekom drabbade individer 
  

Period 1 Period 2 

Ja 27,3 % 22,1 % 

Nej 72,7 % 77,9 % 

Totalt 100 % 100 % 

  
Tabellen visar att i båda perioderna var det relativt lika mycket rapportering om drabbade individer i 

artiklarna. Något färre artiklar innehöll drabbade individer i period två. 
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Medierna kan påverka mottagarna genom val av vinkel på artikeln, det kan ge effekter på mottagarnas 

åsikter (Strömbäck, 2004). Studien har därför undersökt vilken vinkel artikeln har haft när det gäller 

vaccinering av svininfluensan. ”Ej tillämpbar” har valts när artikeln inte innehållt någon information 

om vaccinet.  

 
Tabel l  14.  Vinkel till vaccinering av svininfluensan. 
  
Vinkel 
  

Period 1 Period 2 

Positiv 6,1 % 16,2 % 

Negativ 9,1 % 0 % 

Neutral 18,2 % 35,3 % 

Ej tillämbar 66,6 % 48,4 % 

Totalt 100 % 100 % 

  
Tabellen visar att artiklar vinklades mer positivt till vaccinering av svininfluensan i period två och mer 

negativa i period ett. Det var en ökning av neutralt vinklade artiklar i period två. Det var dock ingen 

artikel som var negativt vinklad till vaccinering i period två. 

 

 

 

Denna fråga kunde endast besvaras om artikeln innehöll information om vaccinet. Studien har 

undersökt om det rapporterats om biverkningar, detta för att eventuellt kunna anta att det har en 

koppling till människors vilja att vaccinera sig. ”Ej tillämpbar” har valts när artikeln inte innehållt någon 

information om vaccinet.  

 
Tabel l  15.  Innehåller artikeln information om vaccinets biverkningar? 
 
Biverkningar 
  

Period 1 Period 2 

Ja 12,1 % 11,8 % 
Nej 24,2 % 42,6 %               

Ej tillämpar 63,7 % 45,6 % 

Totalt 100 % 100 % 
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Tabellen visar att det publicerades ungefär lika många artiklar med information om vaccinets 

biverkningar i första och andra perioden. Men i period två var det fler artiklar som inte innehöll någon 

information om vaccinets biverkningar, alltså skrevs det mer om vaccinets biverkningar i period två.  

  
 

Studien har undersökt om artikeln uppmanar till vaccinering för om så är fallet kan det eventuellt ha en 

koppling till människors vilja att vaccinera sig. 

 
Tabel l  16.  Uppmanar artikeln till vaccinering? 
  
Uppmanar artikeln 
  

Period 1 Period 2 

Ja 4,5 % 4,4 % 

Nej 95,5 % 95,6 % 

Totalt 100 % 100 % 

  
  
Tabellen visar att det var nästan lika många artiklar som uppmanade/inte uppmanade till vaccinering. 

 
 
 
Även viktigt i sammanhanget är om instruktiv information förekom. Med instruktiv information menas 

mer utförlig information än vad faktarutor brukar innehålla men mindre än att det är en egen artikel. Så 

som information om vart man kan vaccinera sig och hur man bär sig åt.  

 
Tabel l  17.  Förekom instruktiv information? 
  
Instruktiv information 
  

Period 1 Period 2 

Ja 18,5 % 16,2 % 

Nej 81,5 % 83,8 % 

Total 100 % 100 % 

  
Tabellen visar att det förekom mer instruktiv information i period ett än i period två.  
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Andra resultat som visades efter undersökningen var att illustration och grafik förekom sällan till 

artiklarna. Det skedde endast ett fåtal gånger under båda perioderna. Detta undersöktes eftersom 

illustrationer och grafiker kan ha samma effekter som bilder, nämligen förstärkt budskap och större 

chans att fånga mottagarens uppmärksamhet. Det undersöktes även om opinionsundersökning 

förekommit i artiklarna. Resultatet visade att 1,5 % av alla artiklar i period ett och 4,4 % av alla artiklar i 

period två innehöll en opinionsundersökning.    

 

 

Eftersom studien grundar sig på Sifos två undersökningar presenteras dem nedan. De visar hur många 

procent av 1 000 personer som vill, respektive inte vill vaccinera sig mot svininfluensan i vardera av 

undersökningsperioderna.  

Tabel l  18. Sifos undersökning i procent 

Undersökningsperiod 1, 20-26 augusti 2009. 1 000 personer slumpmässigt utvalda. 

  
  Alla (män och kvinnor, 15-65+) 

Tänker vaccinera sig mot svininfluensan 70 % 

Tänker inte vaccinera sig mot svininfluensan 19 % 

Är tveksamma, vet ej 11 % 

Totalt 100 % 

  
Undersökningsperiod 2, 1-07 oktober 2009. 1 000 personer slumpmässigt utvalda. 
  
  Alla (män och kvinnor, 15-65+) 
Tänker vaccinera sig mot svininfluensan 50 % 
Tänker inte vaccinera sig mot svininfluensan 36 % 

Är tveksamma, vet ej 14 % 

Totalt 100 % 

  
I undersökningsperiod två kan vi se att det skett en förändring. I första undersökningsperioden är det 

70 % av 1 000 personer som vill vaccinera sig och i den andra perioden är det 50 % av 1 000 personer 

som vill vaccinera sig. Vi kan även se en ökning av tveksamma personer i andra 

undersökningsperioden.  
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4.1 Sammanfattning av resultat 
Resultaten visar att de flesta artiklarna som handlade om svininfluensan publicerades på nyhetssidorna i 

de båda perioderna, det var mer än hälften. Död var det ord som förekom flest gånger i både rubrik 

och ingress. Nästan dubbelt så många artiklar i period ett innehåll information om dödsfall jämfört med 

period två.  

        Om man ser på resultatet om vilka källor som förekom flest gånger så var det hälso- och 

sjukvårdspersonal, Smittskyddsinstitutet och enskilda medborgare som toppade listan. Politiker som 

källa minskade rejält i period två.      

        Rapporteringen om svininfluensan i Sverige ökade i period två och rapporteringen om 

svininfluensan i världen minskade i samma period. Drabbade individer i artiklarna förekom ungefär lika 

mycket i de båda perioderna. Det var något fler i period ett.  

        Det skrevs mer om svininfluensavaccinet i period två och artikelns vinkel var positiv fler gånger i 

period två. Rapporteringen om vaccinets biverkningar skedde ungefär lika många gånger i de båda 

perioderna. 
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5.0 Analys 

Att människor är mer mottagliga för negativa nyheter är konstaterat, medierna har extra stor chans att 

påverka människorna när de rapporterar om hot och risker som kan drabba individen. Resultatet från 

denna undersökning visar att tidningarna väljer laddade, negativa ord i rubrik och ingress. De mest 

förekommande var död, skräck och risk i rubriker, och död, pandemi och virus var mest 

förekommande i ingresser. De laddade orden i rubriker ökar i period två. Hvitfelt (1985) McManus 

(1994) och Strömbäck (2005) menar att människorna minns de negativa nyheterna bättre än de positiva. 

Det hänger ihop med om människan drabbas eller inte och hur nära människan befinner sig 

sakområdet som Hvitfelt och McManus har kommit fram till i deras forskning. Resultatet visar även att 

tidningarna har rapporterat om fler dödsfall orsakat av svininfluensan i period ett, det är nästan dubbelt 

så många artiklar än i period två. Resultaten från Sifos undersökning visar att det var fler som ville 

vaccinera sig i period ett än i period två.  

        McCombs (2006) menar att medierna ger oss ledtrådar om vad som är viktigt genom de frågor 

som står på deras dagordning. Ettan, vänsterkrysset på förstasidan, placering långt fram i tidningen, 

rubriker och längden på artiklarna ger en inblick om vad som medierna prioriterar och vad de tycker är 

värt att lägga vikt vid. När det gäller placeringen av artiklarna visar resultatet att rapportering om 

svininfluensan skedde fler gånger på ettan i första perioden än i den andra perioden. Det var fler artiklar 

som publicerades på sportsidorna i period ett men den övervägande placeringen av artiklarna var på 

nyhetssidorna, mer än hälften av artiklarna publicerades där.  

        Det vi kan utläsa ur resultatet överrensstämmer dem till stor del med både Hvitfelts (1985) och 

McManus (1994) teori om nyhetsvärdering. Tidningarna i denna undersökning uppmärksammar det 

sensationella och det oväntade, de låter både individen och elitpersoner komma till tals, sakområdet tas 

upp i det geografiska närområdet och berör en stor del människor. Detta visar sig i resultatet om vilka 

källor som får komma till tals. De som toppar listan är elitpersoner som är experter inom området. 

Strax efter elitpersoner som källa kommer den enskilde medborgaren. Som Nord och Strömbäck (2005) 

skriver så påverkar flera faktorer nyhetsvärdet och bland annat om många människor berörs och om 

händelsen äger rum nära individen har stort inflytande. Resultaten visar att period två innehåller fler 

artiklar om svininfluensan i Sverige än i övriga världen, det är nästan en fördubbling mot period ett, 

medans rapporteringen från övriga världen har minskat i period två. 

        Resultatet visar att tidningarna är mer positiva till vaccinering i den andra perioden än i första 

perioden som undersöktes och det är en stor ökning, och det var även fler artiklar som skrevs om 

vaccinet med en neutral vinkel i period två. Tidningarna skriver mer om vaccinets biverkningar i den 

första perioden än i den andra men det är en knapp skillnad. Tidningarnas uppmaning till att vaccinera 

sig är lika stor vid båda perioderna. Detta kan kopplas till dagordningsteorin och gestaltningsteorin. 
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Tidningarna gestaltade vaccinering av svininfluensan som positiv genom att exkludera och inkludera 

viss information och fokusera mottagarens uppmärksamhet på vinklingar. På så sätt skapas effekter hos 

individen som kan leda till åsikter och ageranden menar Cappella och Jemieson (1997).   

        Slutligen visar resultatet att det förekommer mer instruktiv information om svininfluensan i den 

första undersökningsperioden än i den andra, men det är en knapp skillnad. Nohrstedt och Nordlund 

(1993) menar att tidningarnas uppgift att informera är särskilt viktig när nya hot och risker uppstår 

eftersom medborgarna inte vet hur de ska förhålla sig till dem. Den instruktiva informationen bidrar till 

att ge bilder i våra huvuden av verkligheten. Som Lippmann (1997) hävdar i sin teori om mediernas 

påverkan på människorna så fattar vi beslut utifrån de bilder media ger oss. McCombs (2006) menar att 

medborgarnas verklighet är en andrahandsverklighet som är formad av medierna. 
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6.0 Slutsats 

Syftet med den här studien är att undersöka hur Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen 

rapporterade om svininfluensan under två perioder under hösten 2009, och om det skedde någon 

förändring, men även om det finns ett samband mellan tidningarnas rapportering om svininfluensan 

och människors vilja att vaccinera sig mot den. 

        Genom att tidningarna skriver om drabbade individer, använder laddade ord, skriver om 

svininfluensan i närområdet och ger rapporteringen ett utrymme långt fram i tidningen påverkas läsarna 

oavsett om de vill eller inte. Mediernas dagordning blir medborgarnas och gestaltningen av 

svininfluensan ger läsarna en bild av verkligheten som sedan påverkar deras val att vaccinera sig.  

        Tidningarna rapporterade om dödsfall orsakat av svininfluensan i nästan dubbelt så många artiklar 

i den första perioden jämfört med period två, om man ser på Sifos undersökning så var det  

20 % fler människor som var säkra på att de tänkte vaccinera sig i den första perioden än den andra. 

Man kan anta att det finns en koppling genom dessa resultat. Men om man tittar på resultatet om det 

geografiska avståndet av svininfluensan så var det en stor ökning av svininfluensan i Sverige i den andra 

perioden. Det skrevs även mer positivt vinklade artiklar i period två och över huvudtaget var det fler 

artiklar som handlade om vaccinet i period två. Resultatet om dödsfall och de två sistnämnda motsätter 

sig varandra i spekulationer om det skulle finnas en koppling till Sifos resultat. Man kan inte se ett 

tydligt samband mellan tidningarnas rapportering och människors vilja att vaccinera sig genom dessa 

resultat, mer forskning behövs.   

        Den övervägande plats som svininfluensarapporteringen fått i tidningarna är på nyhetssidorna. 

Där har mer än hälften av artiklarna publicerats vilket ger rapporteringen en hög prioritering eftersom 

nyheten är det första läsarna får se när de öppnar tidningen. Tidningarna valde att lämna utrymme till 

svininfluensarapporteringen på ettan fler gånger i första perioden än andra, vilket också ger en signal till 

läsarna att det är ett problem som är värt att uppmärksamma. Men om man ser på helheten så har det 

rapporterats ungefär lika mycket under de båda undersökningsperioderna. Den totala summan visar att 

det var nästan lika många artiklar publicerade i båda perioderna. När det gäller hur tidningarna har 

rapporterat om svininfluensan kan man se att laddade ord har förekommit fler gånger i den andra 

perioden i rubrik. Orden död, skräck och virus användes nästa dubbelt så ofta i den andra perioden 

vilket ger läsarna en bild av att problemet är stort.  

        Det går inte att se ett samband mellan tidningarnas rapportering och människors vilja att vaccinera 

sig mot svininfluensan, det kan bero på att det inte framgår vilka medier Sifos utvalda personer 

konsumerar. Sifo har efter dessa två undersökningar gjort fler. För att se tydliga tendenser och kunna 

jämföra resultaten behövs en mer djupgående och täckande undersökningar som kan svara på denna 

studies syfte och frågeställningar. Att sedan välja ut fokusgrupper som får svara på frågor om deras 
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mediekonsumtion och vad som påverkar deras beslut i samhällsproblem som berör dem skulle tillföra 

mycket till fortsatt forskning inom hur mediernas rapportering påverkar mottagarna.  
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7.0 Diskussion 

Nu i efterhand kan man tycka att vi skulle undersökt fler tidningar för att få fram ett mer tydligt 

resultat. Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Göteborgsposten skulle nog tillföra mer information om 

rapportering och hur media påverkar människor. Dessa valdes bort eftersom vi trodde att det skulle 

vara mycket fler artiklar än var det var. Men trots så få artiklar finns det resultat som väcker 

uppmärksamhet. Speciellt resultatet om det geografiska området, i den andra perioden var det nästan en 

fördubbling av artiklar som handlade om svininfluensan i Sverige och rapporteringen från världen 

minskade. 

        När det gäller källorna reflekterade vi över att det var ofta samma källor som användes i artiklarna. 

I Expressen användes samma person från Smittskyddsinstitutet, samma läkare och samma professorer 

som källor. När samma personer får komma till tals blir det bara en sida som hörs. Detta tycker vi vore 

intressant att undersöka. Är det ofta samma källor som används och hur påverkar det vinkeln på 

artikeln? Är det något som journalisten reflekterar över? 

        Det var många stora nyheter som dominerade tidningarna under de två perioder som vi 

undersökte. I den första perioden skrev kvällstidningarna mycket om skandalen med Gotlands 

landshövding, mordet på tjejen i Sjöbo och mordet på Therese Rojo. Även Zlatan syntes i varenda 

tidning. I period två var det mordet på Linda Chen i Falun och helikopterrånet som fick mest 

uppmärksamhet. Så det fanns flera stora händelser som tidningarna prioriterade högre än 

svininfluensan och det kan ha påverkat att vi fick så få artiklar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   39	  

8.0 Källförteckning 

8.1 Litteratur 

Cappella N Joseph, Jamieson Hall, Kathleen, (1997): Spiral of Cynicism, The press and the public good, New 

York: Oxford University Press. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, (2007): Metodpraktikan  

– konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 

Hadenius, Stig, Weibull, Lennart, Wadbring, Ingela, (2008): Massmedier – press, radio och tv i den digitala 

tidsålder. Nionde upplagan. Stockholm: Ekerlid.   

Hvitfelt, Håkan, (1985): På första sidan – en studie i nyhetsvärdering. Stockholm: Norstedts. 

Hvitfelt, Håkan, (2003): Nyheter vid kriser, KBM: S Temaserie, (2003:6). Stockholm: 

Krisberedskapsmyndigheten. 

Jarbro, Gunilla, (2004): Krisjournalistik eller journalister i kris? – en forskningsöversikt om medier, risker och kriser, 

KBM: S Temaserie, (2004:1). Stockholm: Edita Ljunglöfs. Krisberedskapsmyndigheten. 

Lippmann, Walter, (1997): Public Opinion. New York: Free Press Paperbacks. 

McCombs, Maxwell, (2006): Makten över dagordningen. Stockholm: SNS Förlag 

McManus, John H, (1994): Market-driven journalism – let the citizen beware? Thousand Oaks [Calif.]: Sage 

Publications.  

Nilsson, Åsa, (2000): Kvantitativ innehållsanalys. I: Ekström, Mats, Larsson, Larsåke (2000): Metoder i 

kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Nohrstedt, Stig Arne & Nordlund, Roland, (1993): Medier i kris – en forskningsöversikt över mediernas roll vid 

kriser. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar rapport 163:4. Stockholm 

Nord, Lars & Strömbäck, Jesper, (2005): Hot på agendan. En analys av nyhetsförmedling om risker och kriser, 

KBM: S temaserie (2005:7). Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. 

Strömbäck, Jesper, (2004): Den medialiserade demokratin. Kristianstad: SNS Förlag. 

Strömbäck, Jesper, (2008:18): På nyhetsmediernas agendor – en studie av hot och risker i det svenska nyhetsurvalet i 

morgonpress, kvällspress och TV . Sundsvall: Demokratiinstitutet. 

 



	   40	  

8.2 Elektroniska källor 

Tidningsutgivarna. Hämtad 4 januari 2010 från: 

http://www.dagspress.se/images/stories/Dokument/Svensk-Dagspress/svenskdagspress_2009.pdf 

Vårdguiden. Hämtad 4 januari 2010 från: 

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Influensa/Vad-ar-svininfluensa/ 

 

8.3 Tidskrift 

Entman, Robert, (1993), “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, I Journal of 

Communication, 43(4), (1993). 

http://web.viu.ca/smolashn/images/framing.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   41	  

9.0 Bilagor 

9.1 Kodschema 
1     Namn på kodare 

  

2     Namn på tidning 

 1. Aftonbladet 

 2. Expressen 

 3. Dagens Nyheter 

  

3     Datum 

  

4     Artikelns idnummer 

  

5     Rapporteringens utrymme i tidningen? 

 1. Uppslag 

 2. Helsida-uppslag 

 3. Helsida 

 4. 3/4-sida 

 5. 3/4-sida-halvsida 

 6. Halvsida 

 7. Halvsida-mindre än halvsida 

 8. 1/4-sida 

 9. Mindre än 1/4-sida 

  

6     Plats i tidningen? 

 1. Ettan 

 2. Ledare 

 3. Debatt 

 4. Krönikor 

 5. Nyhetssidor 
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 6. Sportsidor 

 7. Nöjessidor 

 8. Insändare 

 9. Familjsidan 

 10. Resor 

 11. Kultursidor 

 12. Feature 

 13. Övrigt 

  

7     Innehåller rubriken några av följande ord? 

 1. Kris 

 2. Hot 

 3. Risk 

 4. Död 

 5. Epidemi 

 6. Pandemi 

 7. Fara 

 8. Virus 

 9. Skräck 

 10. Nej 

  

8     Innehåller ingressen något av följande ord? 

 1. Kris 

 2. Hot 

 3. Risk 

 4. Död 

 5. Epidemi 

 6. Pandemi 

 7. Fara 

 8. Virus 
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 9. Skräck 

 10. Nej 

 11. Ej tillämpbar 

  

9     Rapporteras det om dödsfall i artikeln orsakat av svininfluensan? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

10 Förekommer vinjett? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

11 Förekommer bild? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

12 Förekommer enkät? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

13 Förekommer illustration? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

14 Förekommer grafik? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

15 Förekommer faktaruta? (Om inte, hoppa till fråga 16) 

 1. Ja 
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 2. Nej 

  

16 Rapporteras det om dödsfall i faktarutan? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

17 Förekommer politiker som källa? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

18 Förekommer hälso- och sjukvårdspersonal som källa? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

19 Förekommer Smittskyddsinstitutet som källa? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

20 Förekommer WHO som källa? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

21 Förekommer Socialstyrelsen som källa? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

22 Förekommer Läkemedelsverket som källa? 

 1. Ja 

 2. Nej 
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23 Förekommer svenska forskare som källa? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

24 Förekommer utländska forskare som källa? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

25 Förekommer journalist som källa? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

26 Förekommer kändis som källa? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

27 Förekommer enskild medborgare som källa? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

28 Skrivs det om svininfluensan i Sverige? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

29 Skrivs det om svininfluensan i världen? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

30 Förekommer drabbade individer? 

 1. Ja 
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 2. Nej 

  

31 Är artikeln positivt, negativt eller neutralt vinklad till vaccinering? 

 1. Positivt 

 2. Negativt 

 3. Neutralt 

 4. Ej tillämpbar 

  

32 Skrivs det om vaccinets biverkningar? 

 1. Ja 

 2. Nej 

 3. Ej tillämpbar 

  

33 Uppmanar artikeln till vaccinering? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

34 Förekommer någon oppinionsundersökning i artikeln? (Om nej, hoppa till fråga 36) 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

35 Om ja, visar resultatet att de tillfrågade tänker vaccinera sig? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

36 Tillfrågas folk om de ska vaccinera sig mot svininfluensan? 

 1. Ja 

 2. Nej 

  

37 Förekommer instruktiv information om svininfluensan? 
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 1. Ja 

 2. Nej 
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9.2 Kodinstruktioner 

1. Namn på kodare? 

Skriv namn på personen som kodar materialet. 

 

2. Namn på tidning? 

Vilken tidning kodas. Skriv 1 om det är Aftonbladet. 2 om det är Expressen eller 3 om det är 

Dagens Nyheter.  

 

3. Datum? 

Varje tidnings datum ska kodas. Datum skrivs ut ÅÅÅÅ-MM-DD till exempel 2009-11-22. 

 

4. Artikelns id-nummer? 

Varje artikel får ett id-nummer. Första artikeln får id-nummer 01, andra artikeln får id-nummer 

02 osv. Enkät och faktaruta räknas som egen artikel. 

 

5. Rapporteringens utrymme i tidningen? 

Varje artikel mäts och får nummer 1-9 beroende på utrymme. 1 skrivs om artikeln är ett 

uppslag. 2 om artikelns utrymme är mer än en hel sida men mindre än ett uppslag. 3 skrivs om 

artikeln är en hel sida. 4. skrivs om artikeln är ¾–sida. 5 skrivs om artikeln är mindre än ¾-sida 

men mer än halvsida. 6 skrivs om artikeln är en halv sida. 7 skrivs om artikeln är mindre än en 

halvsida eller mer än mindre än en halvsida. 8 skrivs om artikeln är ¼-sida. 9 skrivs om artikeln 

är mindre än en ¼-sida.  

 

6. Plats i tidningen? 

Här skrivs nummer 1–13 beroende på vilken plats/del i tidningen svininfluensarapporteringen 

har.  

        1 skrivs om rapporteringen förekommer på ettan. 2 skrivs om det förekommer på ledaren. 

3 skrivs om det förekommer på debattsidan. 4 skrivs om det förekommer i krönikor. 5 skrivs 

om det förekommer på nyhetssidor. 6 skrivs om det förekommer på sportsidor. 7 skrivs om det 

förekommer bland nöjessidor. 8 skriv som det förekommer bland insändare. 9 om det 

förekommer på familjesidan. 10 om det förekommer på resesidor. 11 om det förekommer på 

kultursidor. 12 om det förekommer bland featurematerial. Med featurematerial menas material 

som finns i bilagor. Det kan till exempel vara längre personporträtt. Det är sådant material som 
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inte är 1–11 eller 13, 14. 13 skrivs det om det är på ekonomisidor. 14 skrivs om det är övriga 

sidor som inte är 1–13.  

 

7. Innehåller rubriken något av följande ord? 

Frågan besvaras med nummer 1–10.  

1 skrivs om rubriken innehåller kris. 2 om den innehåller hot. 3 om den innehåller risk. 4 om den 

innehåller död. 5 om den innehåller epidemi. 6 om den innehåller pandemi. 7 om den innehåller 

fara. 8 om den innehåller virus. 9 om den innehåller skräck och 10 om rubriken inte innehåller 

något av de orden.  

Underrubriker/nedryckare tillhör kategorin rubrik.  

Även böjningar av orden kommer att räknas. Till exempel döda, avliden, krishantering, hotar, 

risker, farligt, influensavirus, skräcken.  

 

8. Innehåller ingressen något av följande ord? 

Frågan besvaras med nummer 1–11.  

1 skrivs om ingressen innehåller kris. 2 om den innehåller hot. 3 om den innehåller risk. 4 om 

den innehåller död. 5 om den innehåller epidemi. 6 om den innehåller pandemi. 7 om den 

innehåller fara. 8 om den innehåller virus. 9 om den innehåller skräck. 10 om den inte innehåller 

något av de orden och 11 om det inte finns någon ingress. 

Även böjningar av orden kommer att räknas. Till exempel döda, avliden, krishantering, hotar, 

risker, farligt, influensavirus, skräcken.  

 

9. Rapporteras det om dödsfall i artikeln orsakat av svininfluensan? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

 

10. Förekommer vinjett? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2 Nej.  

Men vinjett menas en svart remsa eller svart platta som det brukar stå EXTRA eller 

SVININFLUENSAN i. Den förekommer ofta i kvällstidningarna överst på sidan och 

symboliserar att en nyhet är extra ordinär eller sensationell.  

 

11. Förekommer bild? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej.  



	   50	  

Om det är en bild till flera artiklar räknar man bilden till huvudartikeln. Alla bilder räknas utom 

bylinebilder.  

 

12. Förekommer enkät? 

Frågan besvaras 1, Ja eller 2, Nej.  

Med enkät menas en fråga som journalisten har ställt till den enskilde medborgaren.  

 

13. Förekommer illustration? 

Frågan besvaras 1, Ja eller 2, Nej.  

En illustration kan vara i stället för bild eller tillsammans med en bild och en grafik. 

Illustrationen beskriver och belyser den text den ska illustrera. Till exempel en tecknad bild på 

hur svininfluensan sprider sig i världen.  

 

14. Förekommer grafik? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

En grafik kan vara istället för en bild eller tillsammans med en bild och illustration. En grafik 

berättar något. Till exempel hur många i Sverige som har dött av svininfluensan.  

 

15. Förekommer faktaruta? (Om inte, hoppa till fråga 16) 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej.  

Med faktaruta menas en kort beskrivning om någonting eller kort berättande. De är klara och 

tydliga med sitt budskap och ofta i punktform. De är väldigt beskrivande.  

 

16. Rapporteras det om dödsfall i faktarutan? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

Skrivs det om dödsfall eller antal döda av svininfluensan eller vaccinet.  

 

17. Förekommer politiker som källa? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

Med politiker menas en man eller kvinna som är aktiv i ett politiskt parti som får sin röst hörd. 

Antingen genom citering eller med pratminus. Efter eller före politikerns namn står beteckning, 

till exempel (S), (M) eller (FP), som står för vilket parti källan tillhör.  Ministrar hör till politiker.  

 

18. Förekommer hälso- och sjukvårdspersonal som källa? 
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Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

Med hälso- och sjukvårdspersonal menas personer som arbetar inom sjukvården. Det kan till 

exempel vara vårdare, undersköterskor, sjuksköterskor eller läkare. De förekommer som källa 

antingen genom att de blir citerade eller med pratminus. Även personer som har presstjänster 

eller är informatörer inom hälso- och sjukvården räknas.  

 

19. Förekommer Smittskyddsinstitutet som källa? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej.  

Personen som för sin röst hörd ska ha en anställning eller titel som är kopplad till 

Smittskyddsinstitutet. De förekommer som källa antingen genom att de blir citerade eller med 

pratminus. Både svenska och utländska smittskyddsinstitut räknas.  

 

20. Förekommer WHO som källa? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

Med WHO menas personer som arbetar för World Health Organization eller på svenska, 

Världshälsoorganisationen. De förekommer som källa antingen genom att de blir citerade eller 

med pratminus. 

21. Förekommer Socialstyrelsen som källa? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som främst riktar sig till yrkesverksamma och 

beslutsfattare i vård och omsorg. Socialstyrelsen förekommer som källa antingen genom att de 

blir citerade eller med pratminus.   

 

22. Förekommer Läkemedelsverket som källa? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

Läkemedelsverket har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och 

medicintekniska produkter. Deras uppgift är att se till att den enskilda patienten och hälso- och 

sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter. Läkemedelsverket förekommer som 

källa antingen genom att de blir citerade eller med pratminus. 

 

23. Förekommer svenska forskare som källa? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

En forskare är medborgare som aktivt eller systematisk gör en vetenskaplig process och som 
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har sitt forskarområde i Sverige. Till forskare räknas professor och doktor. Forskare 

förekommer som källa antingen genom att de blir citerade eller med pratminus. 

24. Förekommer utländska forskare som källa? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

En forskare är en medborgare som aktivt eller systematisk gör en vetenskapligprocess och som 

har sitt forskningsområde utanför Sverige. Till forskare räknas professor och doktor. Forskare 

förekommer som källa antingen genom att de blir citerade eller med pratminus. 

25. Förekommer journalist som källa? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

En journalist är en skrivande reporter. Frågan besvaras med ett ja om journalisten som arbetat 

fram artikeln skriver om sina egna värderingar eller åsikter i artikeln, till exempel i en 

debattartikel. Frågan besvaras med ett ja om det är någon annan journalist som får uttala sig 

eller bidra med information till artikeln.  

25. Förekommer kändis som källa? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

En kändis är en person som är allmänt känd i samhället. En person som medborgarna känner 

till. En kändis förekommer som källa antingen genom att de blir citerade eller med pratminus. 

 

26. Förekommer enskild medborgare som källa? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

Enskild medborgare förekommer som källa antingen genom att de blir citerade eller med 

pratminus. 

28. Skrivs det om svininfluensan i Sverige? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

Frågan besvaras med ett ja om artikeln innehåller information om att svininfluensan befinner 

sig i Sverige. 

29. Skrivs det om svininfluensan i världen? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

Frågan besvaras med ett ja om artikeln innehåller information om att svininfluensan befinner 

sig utanför Sverige.  
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30. Förekommer drabbade individer? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

Förekommer någon drabbad eller anhöriga till den drabbade i artikeln. Även misstänkta fall av 

svininfluensa räknas. 

31. Är artikeln positivt, negativt eller neutralt vinklad till vaccinering? 

Frågan besvaras med 1. Positivt 2. Negativt 3. Neutralt 4. Ej tillämpbar 

1. Positivt. Artikeln är byggd på källor som är positiva till vaccinering mot svininfluensan. 2. 

Negativt. Artikeln är byggd på negativa källor, dessa är negativa till vaccinering mot 

svininfluensan. 3. Neutralt. Artikeln bygger på neutrala källor eller positiv och en negativ källa 

som får lika mycket utrymme i artikeln. 4. Ej tillämpbar. Det är inte möjligt att besvara positivt, 

negativt eller neutralt på grund av att det inte skrivs något om vaccineringen i artikeln. 

32. Skrivs det om vaccinets biverkningar? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

Innehåller artikeln information om vaccinets biverkningar på människokroppen.  

33. Uppmanar tidningen till vaccinering? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

1. Artikeln uppmanar läsaren till att vaccinera sig mot svininfluensan. 2. Artikeln uppmanar inte 

läsaren till att vaccinera sig mot svininfluensan. 

34. Förekommer någon opinionsundersökning i artikeln? (Om nej, hoppa till fråga 36) 
Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

En opinionsundersökning är en statistisk undersökning om medborgarnas åsikter. Den måste 

vara större än en ”frågapåstan”-enkät.  

 

35. Visar resultatet att de tillfrågade tänker vaccinera sig? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

1. Medborgarna som är tillfrågade i artikeln säger att de kommer att vaccinera sig. 2. 

Medborgarna som är tillfrågade i artikeln säger att de inte kommer att vaccinera sig. 

36. Tillfrågas folk om de ska vaccinera sig mot svininfluensan? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

Blir medborgarna tillfrågade i artikeln om de tänker vaccinera sig mot svininfluensa eller inte.  
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37. Förekommer instruktiv information om svininfluensan? 

Frågan besvaras med 1, Ja eller 2, Nej. 

Med instruktiv information menas informativa instruktioner som riktar sig till medborgarna.  

(Hur man går till väga och hur man beter sig. Inte hur många kändisar som har haft 

svininfluensan.) 

 

  

 

 

 

 

 

	  

 


