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1. Introduktion 
Allt sedan början av 2005 har fågelinfluensa, H5N1, många gånger tillärnats 

kvällstidningarnas löpsedlar och sidor. Detta faktum är inte konstigt om man ser till den kraft 

som kriser, krig och andra hemskheter rent historiskt sett besitter när det kommer till att få 

plats i våra medier. Fågelinfluensa överförs i dagsläget mellan djur och människa. I maj 2006 

har 122 personer avlidit till följd av fågelinfluensa. Forskare fruktar dock att viruset kan 

komma att gå samman med andra virussorter och på så sätt överföras från en människa till en 

annan. Detta skulle kunna ge upphov till en pandemi, vilket skulle innebära 2 miljoner 

sjukdomsfall i Sverige. Denna uppsats kommer att undersöka hur diskursen kring fenomenet 

fågelinfluensa ser ut i en av våra största kvällstidningar.  

 

Medierna är en företeelse som genomsyrar hela samhället. Man kan nästan säga att medierna 

bestämmer vår dagordning, vad vi ska prata om och vad vi ska tycka. Är fågelinfluensa 

verkligen ett tillräckligt stort hot mot vår vardag för att tillägnas spaltmeter efter spaltmeter? 

Eller är det så att det skrivs och pratas för lite om denna smitta? I vilket fall som helst är det 

medierna som ansvarar för denna rapportering. I Sverige läser många människor 

kvällstidningarna, alltså blir dessa tidningar en stark opinionsbildare. En sak som utmärker 

dessa tidningar är det kraftfulla språkbruket. Språket är vårt viktigaste 

kommunikationsverktyg, och med hjälp av språket kan journalisterna påverka vår uppfattning. 

 

Detta arbete bygger på empiriskt material insamlat under januari och februari månad 2006 och 

innefattar artiklar om fågelinfluensa i tidningen Expressen. Med hjälp av det empiriska 

materialet och min metod kommer jag att söka svar på hur diskursen kring fågelinfluensa ser 

ut i tidningen Expressen. Min förhoppning är att kunna svara på min frågeställning samt 

belysa det faktum att det finns mer information i de texter vi läser än vad vi från början 

trodde. 

 

1.2 Syfte 

Fågelinfluensan har gett upphov till en medial följetong. I skrivande stund är det även den 

största följetongen i medierna under 2006. Det är trots detta många som vet väldigt lite om 

fågelinfluensa och ett fåtal som vet mycket. Hur rapporteras informationen till de svenska 

kvällstidningsläsarna? Vilka aktörer får vara med och uttala sig, och varför? I denna uppsats 
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har jag valt att sätta kvällstidningen Expressen under forskningsluppen. Expressens funktion 

är, bland annat, att upplysa allmänheten om fågelinfluensa. Mitt mål är att söka svar på hur de 

upplyser läsarna, mer precist hur diskursen kring fenomenet ser ut.  

 

1.3 Frågeställningar 

Arbetets allmänna frågeställning handlar om hur tidningen Expressen, i det offentliga 

mediesamtalet, har behandlat fenomenet fågelinfluensa. I denna mer övergripande 

frågeställning inryms de mer specificerade frågeställningarna: 

 

o Hur ser Expressens diskurs angående fågelinfluensan ut? 

o Vilka aktörer tillåts medverka i artiklarna? 

o Varför ser diskursen ut som den gör? 

 

1.4 Avgränsningar 

För att svara på arbetets frågeställningar har jag valt att använda mig av den kritiska 

diskursanalysen. Denna analys tillåter mig att tränga djupt in i texten för att ta reda på hur 

diskursen kring fågelinfluensan i svensk kvällspress ser ut. Mitt empiriska material är 

insamlat under drygt en och en halv månads tid varför jag inte kan dra några slutsatser om hur 

diskursen ser ut under en längre period. Tidsperioden är vald av en anledning. Under den 

valda perioden hade viruset ännu inte nått Sverige. Därför ger den valda perioden mig en 

”naturlig” avgränsning då jag analyserar artiklar skrivna före det att fågelinfluensan nått 

Sverige.  
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2. Bakgrund 
I detta kapitel, bakgrundskapitlet, kommer jag att redogöra för viss bakgrundsfakta som man 

bör känna till innan man ger sig in arbetet. Först kommer en redogörelse för fågelinfluensan, 

vad det är, faror och lite aktuella siffror. Om inget annat anges kommer information i det 

första kapitlet från smittskyddinstitutet1. Sedan kommer en beskrivning av nyhetsvärdering, 

där jag redogör för en svensk modell för att förklara begreppet. Näst sist ges en beskrivning 

av kvällspressen, dess förutsättningar och vissa viktiga förändringar som denna gått igenom. 

Informationen i kapitlet om kvällspressen kommer ifrån boken Massmedier av Stig Hadenius 

och Lennart Weibull2. Sist men inte minst ges en förklaring till förhållandet mellan artiklar 

och dess källor. 

 

2.1 Fågelinfluensa 

Fågelinfluensa är en så kallad zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur 

och människa. Fåglar (främst andfåglar) är den naturliga värden för influensavirus, som sedan 

gradvis utvecklats till att bli bättre anpassade till flera andra djurarter, inklusive gris och 

människa. Fågelinfluensan har under långa tider drabbat fjäderbesättningar i olika delar av 

världen hårt, men på senare år har sjukdomen också visat sig kunna överföras direkt till 

människa. Det finns en rad olika typer av fågelinfluensa, alla med olika typer av nummer och 

sifferkombinationer. Några av de dödligaste är de så kallade H-typerna. De utbrott som nu 

pågår i framför allt Asien men också i Europa och Sverige beror på virustypen influensa 

A/H5N1. De första fallen av A/H5N1 upptäcktes redan 1959.3 Fram till 1997 trodde man inte 

att det var möjligt för fågelinfluensan att korsa den så kallade ”artbarriären” och smitta 

människa. Men under 1997 smittades 18 personer i Hong Kong. För att bli smittad krävs det 

att man kommer i nära kontakt med sjuka fåglar eller deras träck. Influensaviruset kan dock 

förekomma i slaktkroppar och ägg, men det finns inget som tyder på att smitta kan drabba 

människa via väl upphettade livsmedel.  

 

Inkubationstiden för smittan är kort, mellan ett till tre dygn. Symtomen är feber, halsont, 

hosta, ögoninflammation och lindriga mag- och tarmbesvär. De personer som dog i det första 

                                                
1 http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article____3560.aspx 
2 Hadenius & Weibull 
3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/en/index.html#countries 



 4 

utbrottet, 1997 i Hong Kong, hade också ytterligare symtom i form av lunginflammation, 

leverpåverkan, njursvikt och påverkan av blodbilden.  Dödligheten har hittills varit mycket 

hög.    

 

Det bör tilläggas att det största hotet mot människors hälsa inte är fågelinfluensan i sig, utan 

möjligheten att den ska ge upphov till en helt ny influensavariant med förmåga till snabb 

global spridning bland människor. Normalt ändras arvsmassan i influensastammar som 

drabbar människor varje år av små förändringar, som bland annat gör att vaccinering måste 

upprepas inför varje säsong. Två helt olika influensavirus kan dock slå sig samman och bilda 

en helt ny variant. Det är detta som skett vid de två senaste globala världsepidemierna; 

Asiaten 1957-1958 och Hongkong 1968-1969. Tidigare har man ansett att detta skett genom 

att grisar blivit infekterad med både humant virus och fågelvirus som blandats till en ny 

variant. I och med att fågelinfluensa visat sig kunna överföras direkt till människa finns nu 

också förutsättningar för att en person samtidigt blir smittad av ett humant influensavirus och 

fågelinfluensa. I värsta fall skulle ett helt nytt virus med hög dödlighet hos människa och 

effektiv förmåga till smittspridning kunna uppstå.  

 

Enligt WHO (World Health Organisation) hade den 18 maj 2006 122 personer dött av 

fågelinfluensa under åren 2003-2006. Dödsfallen har inträffat i; Azerbadjan, Kambodja, Kina, 

Djibouti, Egypten, Indonesien, Irak, Thailand, Turkiet och Vietnam. Länder med fall av 

fågelinfluensa hos fåglar förutom de ovan redovisade länderna är; Japan, Syd korea, Malaysia, 

Kazakstan, Ukraina, Rumänien, Kroatien.4  

 

2.2 Nyhetsvärdering 

Vad är en nyhet? Enligt Demostenes ställdes denna fråga redan i Aten för över 2350 år sedan. 

Ett enkelt svar på frågan skulle vara att ”nyheter är det som vi läser, hör och ser i tidningar, på 

webben, i radio och på TV”.5 Riktigt så enkelt är det dock inte. Idag pratar man i termer om 

hur man värderar en händelse eller ett skeende, alltså kort och gott om nyhetsvärdering. Att 

värdera vad som ska komma att publiceras i tidningar är något som alla journalister dagligen 

                                                
4http://www.who.int/csr/disease/avian_influensa/country/cases_table2006_05_18/en/index.ht
ml 
5 Östgaard 1968:26 
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arbetar med. Många journalister hävdar att en bra nyhet känns igen när man ser den6. I denna 

del av bakgrundskapitlet kommer jag att redogöra för fenomenet nyhetsvärdering.  

 

Man ska ha klart för sig att det finns många olika modeller för vad som kännetecknar en bra 

nyhet. Många av de olika modellerna har likheter med varandra, men det finns också vissa 

olikheter. I detta arbete utgår jag från Håkan Hvitfelts modell, där han redogör för tio punkter 

som bör finnas med i en nyhet. I mitt tycke är denna modell, trots de år den har på nacken, en 

bra och framförallt lättförståelig modell. Dessutom handlar detta om en svensk modell, som är 

konstruerad med hjälp av analyser av svenska massmedier, närmare bestämt tidningar. Jag 

måste dock noggrant poängtera att dessa tio nedanstående punkter inte får ses som regler eller 

absoluta sanningar.7 

 

1. politik, ekonomi samt brott och olyckor 

2. och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

3. till händelser eller förhållanden 

4. som är sensationella eller överraskande 

5. handlar om enskilda elitpersoner 

6. och beskrivs tillräckligt enkelt 

7. men som är viktiga och relevanta 

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

9. har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor8 

 

En del av dessa punkter förklarar sig själva, några behöver mer ingående förklaring. Punkt 3 

utgår ifrån en traditionell föreställning om att nyhetsjournalistiken i Sverige är 

händelseinriktad. Hvitfelts innehållsanalyser av de sex upplagemässigt största svenska 

dagstidningarnas förstasidor visar emellertid att artiklar som uppmärksammar faktiska 

händelser knappast har större nyhetsvärde än artiklar som inte gör detta. Nyhetsartiklar 

uppmärksammar både händelser och förhållanden, det vill säga även bakgrunder, 

kommentarer och tolkningar. I punkt 3 kan begreppen sensationella och överraskande ses som 

                                                
6 Mcquail 1994:13 
7 Om man vill studera andra modeller och teorier kring nyhetsvärdering rekommenderar jag 
böcker av Galtung & Ruge, Shoemaker och Gans. 
8 Hvitfelt 1988:31 
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vaga. Med sensationellt menar Hvitfelt artiklar som har inslag av rättsröta, skandaler, kamper, 

kriser, kuriosa samt olyckor. Med överraskning menar Hvitfelt artiklar som uppmärksammar 

oväntade händelser, händelser med oförutsebart förlopp eller ovanliga händelser med 

avseende på frekvens eller resultat.  

 

I punkt 5 nämns personifiering som något som ökar nyhetens relevans. Nyhetsvärdet ökar 

ytterligare om denna person tillhör den lokala, nationella eller internationella ekonomiska, 

politiska eller administrativa eliten. I punkt 6 är det viktigt att poängtera att enkelheten inte får 

gå till överdrift. Detta skulle troligen göra att nyhetsvärdet minskade. Vikt och relevans i 

punkt 7 utgår från huruvida de händelser och förhållanden som uppmärksammas har betydelse 

för människors existensvillkor. Skillnaden mellan begreppen ligger i att relevans innebär 

betydelse för ett stort antal människor medan vikt innebär betydelse för tidningens läskrets. 

Punkt 9 i modellen understryker det gamla talesättet ”inga nyheter är goda nyheter”. 

Negativitet har dock en relativ egenskap. Det som är negativt för en person kan uppfattas som 

positivt för en annan. Men samtidigt finns det händelser som får ses som mer allmängiltigt 

negativa. Det är sådana händelser och skeenden som gör att nyhetsvärdet ökar.  

 

För att göra modellen än mer lättbegriplig kan vi välja att applicera den på nyhetsartiklar som 

behandlar fågelinfluensa. Vi går helt enkelt igenom punkt för punkt för att se vilka punkter 

som stämmer in på nyheter om fågelinfluensan. Fågelinfluensa handlar om politik, på det 

sättet att det har varit mycket debatt om vacciner och mediciner samt att inte mindre än 8 

statliga myndigheter samarbetar med frågor om viruset. Det geografiska avståndet har snabbt 

krympt, och med det har nyhetsflödet ökat. När viruset så kom till Sverige var det geografiska 

avståndet lika med noll och detsamma gäller för det kulturella avståndet. Någon sensationell 

eller överraskande nyhet var det dock trots allt inte, men då det handlar om en möjlig 

krissituation och ett förlopp med oförutsägbart slut så uppfylls trots allt även den punkten. 

Händelsen har ännu så länge inte drabbat enskilda elitpersoner direkt. Självklart kan det hända 

att enskilda elitpersoner hamnar i blåsväder, men detta är än så länge endast spekulationer. 

Även punkten om enkelhet uppfylls. Det är sällan som tidningarna skriver om fågelinfluensan 

som den komplicerade händelse som den faktiskt är. Tidningarna väljer istället att skriva så att 

folk förstår, vilket ofta gör att inslaget av fiktion tar överhanden. Vikt och relevanskravet 

uppfylls självfallet. Det handlar om en global fågelinfluensa som faktiskt har smittat och 

kommer att fortsätta att smitta människor. Även kraven om att nyheten ska utspelas på kort tid 

men som en del av ett tema uppfylls. Rapporteringen kretsar kring fågelinfluensan i stort men 
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karakteriseras av många nedslag i olika delar av detta tema. Har rapporteringen av 

fågelinfluensan negativa inslag? Självklart uppfylls även denna del av vad som karakteriserar 

en bra nyhet enligt Håkan Hvitfelt. Elitpersoner i form av läkare, professorer och ministrar 

tillåts bidra med information. Detta gör de i form av aktörer i texten och på så sätt blir de 

också källan till informationen. På så vis uppfylls även det tionde och sista kravet.  

 

Även om Hvitfelts modell publicerades för över tjugo år sedan och snarast analyserar faktorer 

bakom det slutgiltiga urvalet av nyheter, är dess resultat med stor sannolikhet i huvudsak 

fortfarande giltiga och relevanta för svensk nyhetsjournalistisk forskning. Vad den, liksom 

andra liknade undersökningar visar, är att det som till sist blir nyheter inte är objektiva 

kvaliteter hos verkligheten som sådan. I stället utgör journalistikens innehåll sociala 

konstruktioner eller gestaltningar av verkligheten. Vad varje analytiker måste göra är därför 

att skilja mellan tre former av verkligheten: för det första, den objektivt existerande och 

fysiska verklighet som finns bortom medierna. För det andra, mediernas bilder av 

verkligheten. Och för det tredje, människors bilder av verkligheten.9  

 

2.3 Kvällspress 

Det som i Sverige brukar kallas för kvällspress har sitt ursprung i den tidningsform som 

började växa fram i Europa under 1900-talets första decennium. Dessa tidningar kom att 

kallas antingen tabloidpress tack vare formatet eller boulevardpress tack vare att de såldes på 

gator och torg. I Sverige använder vi oss vanligen av termen kvällspress, detta syftar till den 

tid på dygnet när tidningarna gavs ut. Detta gäller i och för sig inte längre, då våra 

kvällstidningar nu mera som regel finns att köpa redan innan lunch. I den Svenska 

kvällspressen vagga definierade Expressens förste redaktionschef Carl-Adam Nycop 

tidningens redaktionella recept i fem punkter: 

 

o Uppseendeväckande typografisk utstyrsel. 

o Stoff och rubriker som bygger på identifikation. 

o Hårda och djärva bilder. 

o Feature med praktisk nyttig information. 

o Krav på realism och fakticitet. 

                                                
9 Nord & Strömbäck 2005:24 
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Expressen har tillsammans med Aftonbladet sedan starten varit Sveriges största kvällstidning. 

Av de två stora är Aftonbladet upplagemässigt störst, men så har det inte alltid varit. Från 

början av 50-talet till mitten av 90-talet var Expressen den större av de två. Kvällspressen har 

på senare tid haft ett visst uppsving, men om man jämför med siffror från 70-talet ser det ändå 

dystert ut. 1971 var den samlade upplagan för svensk kvällspress tre gånger så stor som 2002. 

En av orsakerna till denna nedgång är det faktum att andra medier har ”tagit” många av de 

grepp som kvällspressen tidigare var ensamma om – sensationer, kändisar, personifiering och 

serviceinriktning. Många nya TV-kanaler riktar helt in sig på sensationer, populärkultur och 

kändisar.  Men det är inte bara innehållet som har varit föremål för konkurrens från andra 

medier. I början var kvällstidningarna ensamma om tabloidformatet, detta format som var 

framtaget för att mottagaren skulle kunna läsa sin tidning på bussen, spårvagnen eller på 

trånga caféer. Under framförallt 1980-talet började en rad morgontidningar att gå över till det 

mindre formatet. En annan möjlig förklaring är att lösnummerpriserna har stigit snabbare än 

konsumentprisindex, mellan 1972 och 2000 ökade lösnummer priset fyra gånger snabbare än 

konsumentprisindex. Kvällspressen lever således i en värld av konkurrens, inte bara med 

andra medier men också med varandra. Denna konkurrens tvingar kvällspressen att skära ner 

på redaktionerna, antalet anställda journalister minskar. Man ändrar också innehållet, 

riktningen är tydlig. Det finns europeiska förebilder i brittiska Sun och Mirror eller tyska 

Bild-Zeitung, avståndet mellan den svenska kvällspressen och dessa tidningar krymper för 

varje år och det går snabbt. Mer sex, mer skandaler och mer brott.10 Budskapet har alltså fått 

en marginaliserad plats, på bekostnad av mediet i sig.11 Samtidigt har formens makt över 

innehållet ökat. 

 

2.4 Artiklar och källor 

I vår tid finns det många som har som sitt arbete att få medierna att uppmärksamma vissa 

saker. Det är ett relativt enkelt sätt att få medierna att uppmärksamma vad man sysslar med 

och/eller vilka upptäckter som man gjort. Medierna är beroende av källan och källan är 

beroende av medierna, de bägge parterna lever i en slags symbios med varandra. 

 

                                                
10 Hvitfelt 1999:45 
11 McLuhan 1999:14 
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Relationen mellan källan och journalisten är därför en dragkamp; medan källorna försöker påverka nyheterna 

och själva hamna i centrum, försöker journalisterna samtidigt påverka källorna för att få fram den information 

de önskar.12 

 

Källornas tillgång till medierna kan bero på en rad olika faktorer som motivation, makt, 

medial anpassning och social och geografisk närhet till journalisterna. Åtskilliga forskare 

inom området hävdar att det är källorna som har mest makt i detta förhållande. 

 
Det krävs två för att dansa tango, och antingen kan källorna eller journalisterna föra i dansen, men vanligtvis är 

det källorna som för.13 

 

Detta är dock något som inte får ses som generaliserande för hela samhället. Förhållandet 

mellan källor och journalister ser olika ut beroende på var i världen och när i historien man 

befinner sig. Men det beror i allra högsta grad också på om frågan avser makten över vad 

medierna uppmärksammar eller hur det uppmärksammas. I de fall där källorna besitter störst 

makt finns det en rad bidragande orsaker. Hit hör närheten mellan samhälleliga institutioner 

och medieinstitutioner i form av ägarband, personliga relationer mellan journalister och källor 

och källornas tillgång till information som journalisten anser vara användbar. Vissa källor har 

också en bättre ställning hos medierna än andra. Samhälleliga eliter med makt och/eller 

expertkompetens dominerar medierna. Vanliga medborgare och resurssvaga grupper har 

svårast att kliva fram som källor. Vissa källor har alltså tack vare sin ställning eller 

exklusivitet lättare att få tillträde till medierna än andra.14 Politiker räknas till den grupp som 

har relativt lätt att få tillträde till medier. Som tidigare nämnts råder det mellan källor och 

journalister ett symbiotiskt förhållande. Enligt Kent Asp15 råder en maktrelation mellan 

politiker och källor, där man ”byter grejer med varandra”. De skevheter som råder i 

bytesrelation är vad som avgör vem som får makt över vem. I denna symbios är det 

politikerna som förfogar och har kontroll över nyheter och information, medan journalisterna 

förfogar och har kontroll över uppmärksamhet och publicitet. Till de centrala begreppen i 

denna så kallade utbytesmodell hör kontroll och intresse. Dessa begrepp kan användas för att 

klargöra och analysera vilka olika strategier de båda aktörerna kan använda mot varandra för 

att vid en given situation öka sin makt över den andre. Journalister kan exempelvis öka sin 

                                                
12 Nord & Strömbäck 2005:26 
13 Nord & Strömbäck 2005:26 
14 Nord & Strömbäck 2005:27 
15 Asp 1999:17 f 
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makt genom att minska sitt intresse för vad politikerna kontrollerar och politikerna kan öka 

sin makt genom att öka journalisternas intresse av det politikerna kontrollerar och så vidare. 

 

Enligt Asp är det mycket sannolikt att den hårdnande konkurrensen om mediepubliken under 

nästa sekel kommer att innebära att redaktörernas och journalisternas makt över utbudet i 

medierna blir mindre och att mediekonsumenternas makt blir större. Det gäller enligt Asp inte 

bara de medier som tillhandahåller underhållning och förströelse utan även de medier som 

tillhandahåller nyheter och information. I en hårdnande konkurrens måste även de 

traditionella nyhetsmedierna i allt större utsträckning anpassa sig till publikens behov och 

intressen, vilket ger mindre utrymme för redaktörer och journalister att sätta sin speciella 

prägel på medieutbudet.16  

 

Källor som framför åsikter som ligger utanför den etablerade samhällsdebatten eller tar upp 

sällan formulerade perspektiv har också sämre möjligheter att göra sig hörda. Detta ska inte 

tolkas som att motstridiga källor inte är välkomna, för det är de. Konflikten är något av 

nyhetsdramaturgins motor. Vad som kan värderas som en ”bra” nyhet handlar inte heller alltid 

om huruvida källan är trovärdig utan också om källan passar själva mediet. Inom TV-mediet 

är bra bilder en förutsättning för en bra nyhet och faktiskt rent avgörande för huruvida en 

händelse ska uppmärksammas eller inte.17  När det handlar om relationen mellan källor och 

medier vid kriser och hot är skillnaden inte så stor som man skulle kunna tänka. En skillnad är 

dock att allmänhetens tryck på journalisterna om information blir ovanligt stor. Detta kan 

medföra att överdrifter och förenklingar får större utrymme än vanligt. Detta beror till stor del 

på den tidspress som uppstår vid kriser och hot. Det är inte ovanligt att journalister vid hot 

och krissituationer förstärker det på ytan dramatiska och låter mer eller mindre välgrundade 

spekulationer ta över när bristen på ny information är uppenbar.18 

 

                                                
16 Asp 1999:16 
17 Nord & Strömbäck 2005:28 
18 Nord & Strömbäck 2005:29 
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3. Teori 
I arbetets teorikapitel kommer jag att redogöra för vissa fenomen som ökar förståelsen för 

uppsatsen. Först ges en förklaring till den kritiska diskursanalysen på vilken detta arbete lutar 

sig emot. Den andra delen behandlar begreppet ”diskurs” som är ett centralt begrepp i 

uppsatsen. I kapitlets tredje del redogörs för mediernas makt i samhället. Denna del blir viktig 

i förhållande till kapitlets fjärde del som behandlar det socialkonstruktivistiska perspektivet. 

Här redogörs för hur diskurser används för att producera och reproducera vårt samhälle och 

vår verklighet. 

 

3.1 Kritisk diskursanalys 

Detta arbete baseras på en typ av textanalys, närmare bestämt diskursanalys. Men vad är 

egentligen diskursanalys och vad innebär det att använda sig av denna metod? När man 

använder sig av diskursanalys har man ett bestämt sätt att se på språk och språkanvändning, 

det handlar alltså om ett studium av samhällsfenomen där språket står i centrum.19 Det finns 

en rad olika angreppssätt för utövandet av diskursanalys, i detta arbete används den kritiska 

diskursanalysen. Att vara kritisk vid forskning är något av en självklarhet. Vår kunskap om 

världen kan och får inte ses som en objektiv sanning.20 Vår syn på verkligheten är inte en 

spegelbild av världen, det är snarare en ”produkt” av det sätt vi väljer att se på den, utifrån vår 

sociala, kulturella och historiska bakgrund. Kritisk diskursanalys uppfattar dock inte sig själv 

som politiskt neutral, utan som ett kritiskt angreppssätt som är politiskt engagerat i social 

förändring. Meningen är att resultaten av en kritisk diskursanalys ska kunna användas i 

kampen för social förändring.21 I den kritiska diskursanalysen skiljer man mellan diskursiv 

praktik och annan social praktik, så att diskursbegreppet reserveras för text, tal och andra 

semiotiska system som till exempel gester och mode.22 Det är också en kvalitativ metod som 

tillåter en friare och djupare tolkning, något som är mycket fördelaktigt vid textanalyser. 

 

Inom den kritiska diskursanalysen ser man texter som sociala handlingar. Genom omedvetna 

handlingar produceras och reproduceras en ideologi i samhället, detta oberoende av 

                                                
19 Bergström & Boréus 2005:305 
20 Jörgensen & Phillips 2000:11 
21 Jörgensen & Phillips 2000:70 
22 Jörgensen & Phillips 200:66 
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människors vetskap. Inom den kritiska diskursanalysen vill man analysera språkbruket, och se 

varför det ser ut som det gör. Man vill se vilka intressen, maktanspråk och normer som ligger 

implicit (dolt) i texten. Man menar att en ideologisk text bara fungerar när det inte märks att 

den är ideologiskt laddad, då läser man nämligen texten som oproblematisk information, och 

som ”naturlig”. Om man till exempel skriver att något är kultur tillräckligt många gånger så 

kommer det att uppfattas som naturligt, samma sak gäller också för ideologi. Inom den 

kritiska diskursanalysen är man inte först och främst ute efter att upptäcka vad som är sant 

eller falskt, man vill bara se på hur diskursen ser ut och varför den ser ut som den gör. Jag vill 

med andra ord analysera hur journalister producerar och reproducerar särskilda 

verklighetsuppfattningar, traditioner och värderingar. För att kunna hitta den implicita 

informationen måste man försöka att ställa sig utanför sin egen kultur, annars är det svårt att 

upptäcka detta innehåll i texten. 

 

Det övergripande syftet med kritisk diskursanalys är att undersöka hur relationer ser ut mellan 

olika diskurser och sociala strukturer. Det finns en rad olika inriktningar inom den kritiska 

diskursanalysen. En textanalys är i sig otillräcklig som diskursanalys, eftersom den inte 

belyser förbindelsen mellan texterna och de samhälleliga och kulturella processerna och 

strukturerna. Varje fall av språkbruk och kommunikationshändelser har tre dimensioner: 

Texten, diskursiv praktik och social praktik. Dessa dimensioner ingår i Faircloughs 

tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. I den diskursiva praktiken koncentrerar man 

sig på hur textförfattaren bygger på redan existerande diskurser och genrer för att skapa en 

text, och på hur textmottagare också använder förhandenvarande diskurser och genrer i 

konsumtion och tolkning av texten. Med hjälp av den sociala praktiken vill man kartlägga 

förbindelsen mellan språkbruk och social praktik, alltså den diskursiva praktikens roll i 

reproduktion och transformation av social ordning. Man vill se ur vilket perspektiv 

verkligheten beskrivs och om texten kanske representerar någon särskild ideologi. 23  

 

För att förenkla det hela kan den kritiska diskursanalysen förklaras så här:  

 
I analysen tittar man således först på själva texten och dess uppbyggnad, sedan på de processer där texten 

produceras och används och slutligen analyserar man textens relation till de språkliga mönster och 

konventioner som finns inom en viss kontext, samhället i stort.24 

                                                
23Jörgensen & Phillips 2000:74 f  
24 Carlgren & Eriksson 2002:21 
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3.2 Diskurs 

Det är inte ovanligt att läsa olika förklaringar på begreppet diskurs. Vilken förklaring man 

lägger in i begreppet beror på vilken disciplin man kommer ifrån men också vilket 

forskningsintresse man har. Rent generellt kan man säga att begreppet bygger på en 

föreställning om att språket är strukturerat i olika mönster. Inom det diskursanalytiska fältet 

har man en strukturalistisk syn på språket, språket består av tecken som får sin betydelse dels 

genom sin relation till varandra i ett system, men framförallt genom hur de används och i 

vilket sammanhang de används. Inom det diskursanalytiska fältet har man en stark tilltro till 

språket som ett medel till att förstå världen. Det är genom språket som vi förstår världen och 

våra medmänniskor, på så sätt har också språket en skapande kraft. Språket skapas i sociala 

relationer men språket formar också dessa relationer på så sätt att vårt agerande i olika 

situationer följer och återskapar dessa mönster. Med detta sagt är det också viktigt att påpeka 

att språket också kan användas till att förändra det sätt på vilket vi ser vår omvärld.25 Om två 

eller flera personer samtalar med varandra skulle man kunna kalla denna händelse för en 

diskurs. Detta är den språkvetenskapliga förklaringen på diskursbegreppet, närmare bestämt 

den sociolingvistiska förklaringen av diskursbegreppet. Men man kan även ha en annan syn 

på diskurs. Diskurs kan vara det den speciella lexikala stil som dominerar en given 

institutionell sfär. Denna lexikala stil tar lång tid att bygga upp och kunskapen konstrueras 

genom olika regler, rutiner och konventioner vilka bestämmer vad man gör och hur man gör 

saker inom den givna institutionen. 

 

Att uppfatta nyhetsförmedling som diskurs enligt denna definition innebär att man 

uppmärksammar att nyhetsförmedling har ett speciellt sätt att använda sig av språket. 

Nyheternas språkanvändning skiljer sig till exempel avsevärt från skönlitteratur. Framför allt 

handlar det om på vilket sätt man hanterar verkligheten, och det är just denna 

verklighetshantering som framträder genom nyhetstexters språkhantering. 26 Det är denna 

definition av begreppet som detta arbete utgår ifrån. 

 

                                                
25 Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003: 
26 Ekström & Larsson 2000:200 f 
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3.3 Mediernas makt 

I dagens medielandskap kan vi skönja stora förändringar. Informationen flödar allt friare och 

utbudet blir allt mer omfattande. Mediekulturen präglas av fragmentering, diversifiering och 

individualisering. Men vilken makt har medierna idag och imorgon? Det är frågor som är av 

intresse för detta arbete av två anledningar. 1) Då medierna är en av de institutioner som 

formar vår verklighet och det sätt på vilket vi ser på världen är det av intresse att veta vem 

som har makten över medierna. 2) Det är av intresse att kunna ställa sig bakom en teori om 

vem som har makten över medierna för att kunna utkristallisera intressanta diskussioner kring 

de kommande analyserna.  

 

Kent Asp ger oss den teoretiska bakgrunden genom att redogöra för vem som har makt över 

medierna idag samt en prognos över ett möjligt framtidsscenario. Innan vi ger oss in i 

beskrivningar av nuet och framtidsprognoser ska vi med hjälp av Asp redogöra för grunderna 

i problemet. Frågan om mediernas makt handlar om att besvara två frågor och där svaret på 

den ena frågan inte behöver bli detsamma som på den andra. Mediernas makt är en funktion 

av mediernas makt över publiken och mediernas makt över innehållet. För att fullständigt 

kunna besvara frågan om mediernas makt eller brist på makt krävs att båda dessa frågor 

besvaras. Detta ger oss fyra möjliga svar: 

 

1. medierna har varken makt över publiken eller makt över innehållet 

2. medierna har makt över publiken, men ingen makt över innehållet 

3. medierna har ingen makt över publiken, men makt över innehållet 

4. medierna har både makt över publiken och makt över innehållet27 

 

Mellan 1979 och 1998 genomfördes studier av riksdagsvalen och folkomröstningar vid JMG 

och Göteborgs universitet. Syftet var att undersöka vem som präglade bilden av riksdagsvalen 

och folkomröstningarna i medierna. Dessa undersökningar visar att svar fyra bäst 

sammanfattar svaret på frågan om mediernas makt. Resultaten visar vidare att det under den 

givna 20-års perioden ägt rum en maktförskjutning till journalisternas och mediernas fördel.28 

Men hur kommer det att se ut i framtiden, under de första 18 åren av 2000-talet? Asp 

poängterar att det inte är någon primär uppgift för forskningen att syssla med förutsägelser. 

                                                
27 Asp 1999:9 ff 
28 Asp 1999:12 f 
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Förklaringar, inte prediktioner, är det centrala inom forskningen menar Asp. Återigen finns 

det fyra möjliga svar: 

 

1. medierna bibehåller makten över innehållet, men förlorar makten över publiken 

2. medierna förlorar både makt över publik och innehåll 

3. medierna bibehåller makten över publiken, men förlorar makten över innehållet 

4. medierna har fortsatt makt över både publik och innehåll29 

 

Det mest troliga av dessa framtidsscenarion är att svaret på frågan om mediernas makt är det 

som redogörs för i punkt fyra. Fragmentering på sändarsidan kommer att innebära att enskilda 

mediers eller olika mediegruppers genomslagskraft kommer att bli mindre. Detta innebär 

dock inte att medierna som system eller som institution i samhället inte kommer att påverka 

individ och samhälle. Det är snarare mycket som talar för att medierna som institution 

kommer att ha en större påverkanskraft än andra samhällsinstitutioner eller 

socialisationsagenter som till exempel skola och familj. Den ökande individualiseringen 

innebär också att mediepubliken under 2000-talet i allt mindre utsträckning kommer att vara 

präglad av social bakgrund och grupptillhörighet. Mediepubliken kommer således i framtiden 

att vara ännu mer öppen för influenser och mottaglig för påverkan än idag.30 Det framtida 

medielandskapet med Internet-baserade medier, ett ökat utbud av information och 

underhållning och en allt hårdare konkurrens kan också tala för att redaktörer och journalister 

inte enbart kommer att bibehålla sin makt över innehållet utan också stärka sin ställning 

gentemot publiken.31 

 

3.4 Det socialkonstruktivistiska perspektivet 

Språket formar och bygger upp vår sinnesvärld. Det sätter upp gränser för vad vi får och inte 

får göra, och samtidigt formar det den värld vi lever i. Språket kan definieras som ett system 

bestående av vokala tecken och är det viktigaste teckensystemet i det mänskliga samhället. 

Ord kan tolkas olika beroende på social och kulturell bakgrund. Ett ord kan också ha en rad 

olika betydelser.32 Språket består av olika tecken och teckensystem. Dessa kännetecknas av 

                                                
29 Asp 1999:13 f 
30 Asp 1999:15 
31 Asp 1999:17 
32 Fairclough 1992:185 
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att de kan ”lösgöras” ur sitt sammanhang, men man kan skilja mellan dem i termer av den 

grad i vilken de kan frigöras från face-to-face situationer.33 Det är också ett faktum att man för 

att förstå vardagslivet också måste förstå språket. Språket tvingar oss vidare in i sina mönster, 

man kan till exempel inte använda det språk som en treåring använder när man sitter på ett 

viktigt seminarium på universitetet. I stället tvingas man ta med i beräkningen vilka normer 

som gäller för språkanvändning vid det givna tillfället.34 Vidare har språket en förmåga att 

överbrygga tid och rum, detta görs dagligen i till exempel massmedier men också genom face-

to-face kommunikation. Språket används också i allra högsta grad till att konstruera symboler, 

med symboler menas här till exempel konst och religion. På så vis kan man hävda att språket 

bygger upp hela vår verklighet, i alla fall den verklighet som vi uppfattar i vaket tillstånd. 

Ändå är vårt medvetande i stånd att röra sig genom olika verklighetssfärer, på så vis kan vi 

uppfatta att det är skillnad mellan att drömma och att leva vardagslivets verklighet. När vi rör 

oss mellan olika verkligheter upplevs förskjutningen som en chock. Det dagliga livets 

verklighet organiseras kring det ”här” som är min kropp och det ”nu” som bildas av min 

nutid. Vi upplever vårt vardagsliv i termer av varierande grader av närhet och avstånd. Vårt 

intresse för avlägsnare zoner är i regel mindre intensivt än vårt intresse för det som är nära.35 

Vårt ordförråd och våra grammatiska regler hjälper oss att forma vår verklighet och ordna 

våra sociala erfarenheter. Vi samlar våra erfarenheter selektivt och bestämmer vad som ska 

sparas och vad som ska ”glömmas”. På så vis skapar vi ett socialt kunskapsförråd som 

överförs från generation till generation.36 Detta kunskapsförråd gör att individer inte bara 

övertar kunskap, roller och attityder utan genom samma process övertar en värld. På så vis lär 

sig barnet sig att det är vad det kallas. Varje namn innebär en nomenklatur37, vilken i sin tur 

innebär en angiven social lokalisering. Att tilldelas en identitet innefattar att man tilldelas en 

specifik plats i världen.  

 

Teun A. Van Dijk talar om social cognition (fritt översatt. samhälleligt medvetande) när han 

beskriver vårt samhälle och de kunskaper och normer som råder där. Det samhälleliga 

medvetandet måste analyseras med utgångspunkt ifrån det samspel som råder mellan diskurs 

och samhälle men också mellan individer och de sociala grupper i vilka individerna är 

medlemmar, detta av tre anledningar: 1) diskurserna är producerade och blir tolkade av 
                                                
33 Berger & Luckmann 1979:50 
34 Berger & Luckmann 1979:53 
35 Berger & Luckmann 1979:33 f 
36 Berger & Luckmann 1979:55 
37 ursprungligen av latin: nomen calo, att genom namn sammankalla. 
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individer, individerna kan endast producera och tolka diskurserna utifrån sin kunskap om 

samhället. 2) Diskurserna kan endast inverka på samhällsstrukturer genom det samhälleliga 

medvetandet hos dem som skapar diskurser. 3) Samhällsstrukturer kan endast inverka på 

diskurserna genom det samhälleliga medvetandet.38 Kopplingen mellan diskurs och samhälle 

förmedlas av det samhälleliga medvetandet. Dominerande samhällsstrukturer kan endast 

reproduceras genom speciella handlingar utförda av medlemmar i de dominerande 

samhällsgrupperna och sådana handlingar är i sig själva kontrollerade av det samhälleliga 

medvetandet. Elitdiskurser som till exempel nyheter om etniska frågor influerar 

samhällsstrukturer där det råder en viss etnisk dominans. Detta sker därför att medlemmar i de 

dominerande grupperna delar tankar om vad de tycker om de etniska minoriteterna och vilken 

relation de har till minoritetsgrupperna. På så vis blir diskursen livsviktig för förvärvandet och 

förändringen av det samhälleliga medvetandet och även för konstruktionen av detsamma.39     

 

På så vis kan vi konstatera att språket hjälper oss att forma den värld vi lever i. Men vem har 

makten över språket? Om vi utgår ifrån det antagande vi gjorde i den föregående delen 

”mediernas makt” nämligen att medierna har makt över sin publik så måste vi också se 

närmare på vad det innebär att besitta denna makt. Makt i samhället innefattar makten att 

styra avgörande socialisationsprocesser och följaktligen makten att producera verkligheten. 

Berger och Luckmann menar att teorier kan sägas vara övertygande därför att de fungerar. Det 

vill säga – de fungerar i den meningen att de blivit normal tagen-för-given kunskap i 

samhället.40 På så vis har medierna makten att bestämma vad vi ska ta för givet och vad vi ska 

tycka om olika saker i samhället. Berger och Luckmann visar med hjälp av ett exempel hur 

detta sker i praktiken. Verkligheten definieras socialt. Men definitionerna får alltid konkret 

form, det vill säga konkreta individer och grupper av individer fungerar som de som definierar 

verkligheten41. Om det finns två teorier kring ett visst skeende så kommer oftast en av dessa 

teorier att vinna allmänhetens förtroende. Den ”vinnande” gruppen kommer att anses vara 

”experter” på det givna området och allteftersom kommer ”experterna” att få fler anhängare. 

På så vis får den ”vinnande” gruppen monopol att definiera verkligheten i ett 

samhälle.42Människor i ett samhälle besitter olika roller. För att ackumulera rollspecifik 

kunskap måste ett samhälle vara organiserat så att vissa individer kan koncentrera sig på sina 
                                                
38 Van Dijk 1998:110 
39 Van Dijk 1998:113 
40 Berger & Luckmann 1979:140 
41 Berger & Luckmann 1979:136 f 
42 Berger & Luckmann 1979:140 f 
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specialiteter. Dessa specialister är individer som kan sina specialiteter, men alla måste veta 

vilka specialisterna är för den händelse att deras speciella kunnande behövs. Det förväntas 

inte av mannen på gatan att han ska kunna redogöra för hur svenska myndigheter ska 

förbereda sig på en pandemisk fågelinfluensa. Vad han emellertid måste veta är vart han ska 

vända sig för att få svar på hur svenska myndigheter förbereder sig.43 

 

                                                
43 Berger & Luckmann 1979:96 
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4. Metod 
I denna del, metodkapitlet, kommer arbetets metod att redovisas. I den första delen redovisas 

varför jag valt att använda mig av den givna metoden. I nästa del redovisas det urval jag gjort 

för att hitta analysdata. Sedan följer en del där jag går igenom hur jag har valt att konstruera 

mitt analysschema, detta redovisas under rubriken operationalisering. Sist men inte minst 

kommer en genomgång av begreppen validitet och reliabilitet, samt hur detta arbete förhåller 

sig till just validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Val av metod 

Det är som alltid forskningsfrågan som avgör valet av metod. Det mest avgörande för 

metodvalet i detta arbete var möjligheten att få analysera texterna mer grundligt än vad en 

”vanlig” innehållsanalys skulle tillåta. Med mer grundligt avser jag det faktum att den kritiska 

diskursanalysen inte bara avser att analysera texten fristående utan att också sätta den i 

förhållande till social och diskursiv praktik. Den kritiska diskursanalysen gör det möjligt att 

ställa frågan ”varför har texten blivit som den har blivit?”44 Detta utan att tillämpa ingående 

etnografiska observationer på tidningens redaktion. En annan av fördelarna med den kritiska 

diskursanalysen är att den fokuserar på medierad kommunikation, vilken är oberoende av tid 

och rum45. 

 

4.2 Urval 

I denna uppsats har jag valt att analysera hur diskursen kring fågelinfluensan ser ut i tidningen 

Expressen. Det första problemet som jag ställdes inför var hur många artiklar som skulle 

analyseras. För att få en naturlig avgränsning och samtidigt upprätthålla ett visst mått av 

aktualitet valde jag artiklar skrivna mellan den första januari 2006 till och med den 15 

februari. Under denna tidsperiod hade inte fågelinfluensan ännu nått Sverige, därmed blir 

slutdatumet väl motiverat. Startdatum valdes med anledning av det stora antal artiklar som 

skrivits om fågelinfluensa under de senaste åren (2004 och framåt) samt att det vid uppsatsen 

färdigställande också ger arbetet viss aktualitet. Då jag inte har för avsikt att analysera bilder 

valde jag att söka efter artiklar i en databas, presstext. Artiklarna är hämtade från tidningens 

                                                
44 Ekström & Larsson 2000:198 
45 Fairclough, Norman 1993:4 
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nyhetsplats (utrikes- och/eller inrikesnyheter), artiklar publicerade på till exempel 

sportsidorna är alltså exkluderade. De sökord som användes i artikelsökningen var 

fågelinfluensa och fågelinfluensan. Dessa sökord gav mig 11 artiklar46. 

  

4.3 Analys 

För att kunna analysera de texter som jag valt ut har jag delat upp den empiriska analysen i 

fem olika teman. Dessa teman är konstruerade för att ge en tydligare bild av hur själva 

analysen går till. De olika temana får ses som olika delar i vad som skulle kunna kallas för 

mitt analysschema. Efter utförd analys är tanken att jag ska kunna se texterna som en helhet 

och finna svar på min forskningsfråga. De olika temana redogörs för i den ordning som de har 

för avsikt att användas.  

 

4.3.1 Huvudsakligt innehåll 

I detta, analysens första steg, har jag för avsikt att kortfattat beskriva vad texten handlar om. 

Denna del handlar således inte om någon analys, snarare en beskrivning. Men jag anser att 

den ändå bör publiceras, främst för läsarens skull.  

 

4.3.2 Tematisk struktur 

I denna del av analysen kommer jag att titta närmare på textens hierarkiska organisation. 

Enligt van Dijk kan man anta att ju mindre relevant ett inslag anses vara, desto mer 

marginaliserad position får detta i relation till huvudhändelsen.47 Textens huvudhändelse kan 

man oftast kartlägga genom att betrakta textens rubrik och ingress. Rent konkret innebär 

denna del av analysen att kartlägga journalistikens hierarkiska behandling/konstruktion av den 

aktuella händelsen. Hur är huvudhändelsen knuten till andra, ”sekundära” händelser?  

 

4.3.3 Schematisk struktur 

Analys av textens schematiska struktur handlar om att kartlägga berättandets kategori. När 

man kartlägger en texts schematiska struktur kan man använda sig av flera olika moment. Här 

                                                
46 Bilaga 1 
47 Van Dijk 1994:117 f 
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kommer jag att redovisa de moment som jag har valt att använda mig utav. Först beskrivs vad 

som förmedlas i rubrik och ingress. Dessa textpartier anses framhäva vad som anses ha primär 

betydelse, och kan därför komma att ha stort analytiskt intresse. Nästa steg blir att undersöka 

vilka aktörer som får utrymme i texten och vad dessa aktörer representerar. Med ”vad” syftar 

jag här på institutioner, myndigheter, företag, sig själva med mera. Aktörer kan vara personer 

som är en del av händelsen, men de kan också vara personer som kommenterar händelser i 

egenskap av experter eller sakkunniga. Sedan följer en analys av hur texten konstruerar 

uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-förhållandet. Detta görs med utgångspunkt 

från särskilda aktörers verbala kommentarer. Vilka aktörer får störst utrymme i texten? Vilka 

aktörer får redogöra för och kommentera de olika förloppen? De resultat som uppkommer här 

passas sedan in i den hierarkiska ordning som den tematiska strukturen redan har stakat ut, i 

den mån det är möjligt. Nästa steg blir att undersöka hur aktörerna beskrivs av den aktuelle 

journalisten. Först och främst bör man här notera urvalet av aktörer. Fågelinfluensan får ses 

som en komplex företeelse, varför får just dessa aktörer vara med i texten och inte andra?  

Den sista delen i kartläggningen av textens schematiska struktur blir att undersöka vilken 

aktör som tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella 

händelsen. Vems uttalanden får avsluta och så att säga ”knyta ihop säcken”? 

 

4.3.4 Mikroorienterad analys  

Nu följer en mer detaljerad analys av texten, en analys som befinner sig på mikronivå, i 

motsats till de tidigare som får anses vara på makronivå. Här är min första avsikt att 

undersöka i vilken mån textens innehåll och den information som texten bär på förutsätter 

förståelse och förkunskap av läsaren. Vilken information befinner sig på det explicita planet? 

Och då också vilken information som befinner sig på det implicita planet. Finns det ”hål” i 

texten som journalisten anser att läsaren själv bör kunna fylla? Jag kommer också att 

undersöka huruvida det förekommer oviktig eller ”överflödig” information i texten. En person 

kan beskrivas som ”högt uppsatt” trots att läsaren egentligen inte alls är beroende av att veta 

detta. Vad kan sådana fall indikera i ideologisk bemärkelse? Om man utan problem kan 

uppfatta att en text är skriven i en viss stil, eller genre, innebär detta att den skulle ha kunnat 

kommuniceras på ett annat vis48. En debattartikel följer till exempel oftast en speciell lexikal 

stil, så gör även en serietidning och en ”vanlig” nyhetstext. Här kommer jag att analysera den 

lexikala stilen. Med detta menas en analys av ordval i texten. Även denna del av analysen 
                                                
48 Ekström & Larsson 2000:206 
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syftar till att kunna lyfta fram ideologier som journalisten medvetet eller omedvetet bakar in i 

texten. Ett exempel på detta kan vara ordet ”galen”, ett ord som kan vara både positivt och 

negativt. Till exempel; Snowboardåkaren Sven Svensson utförde galna trick och vann 

tävlingen (positivt). Det var galna beslut av kraftbolaget som lede fram till översvämningen i 

våras (negativt).  

 

4.3.5 Politisk/historiska kontextualiseringar 

Med både den mikro- och makroorienterade analysen säkert förvarad i kunskapsryggsäcken, 

är det nu dags för den sista delen av min analys. Här kommer jag för att fullt ut kunna besvara 

frågan: ”Hur ser Expressens diskurs angående fågelinfluensan ut?”, att försöka finna politiska 

och historiska kontextualiseringar. Med kontexualiseringar menas att man problematiserar det 

dominerande perspektivet i en vidare historisk och politisk bemärkelse. Detta görs sist då 

detta tema kräver en vis kunskap om texten, kunskap som de tidigare analyserna givit mig. Ur 

vilket politiskt perspektiv beskrivs den aktuella händelsen, och skulle den kunnat beskrivas ur 

ett annat perspektiv? Finns det några historiska orsaker till att händelsen beskrivits ur det 

aktuella perspektivet? 

 

4.4 Tillägg 

Det bör poängteras att studiet av såväl den tematiska som den schematiska strukturen 

intresserar sig för samma textpartier. Detta bör inte ses som motsägelsefullt. Kartläggningen 

av textens tematiska struktur har för avsikt att kartlägga organisationen av händelser, i den 

schematiska kartläggningen är man istället intresserad av att se hur den aktuella textens 

konstrueras. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet handlar om att kalla saker för dess rätta namn och om att verkligen studera det man 

sagt att man ska studera. En av de viktigaste frågorna i det vetenskapliga arbetet gäller just 

hur väl man genomfört operationaliseringen, det vill säga hur väl det teoretiska och det 

empiriska begreppet stämmer överens.49 I detta arbete har operationaliseringen i högsta grad 

                                                
49 Rosengren & Arvidson 2002:195 
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utgått från de uppställda frågorna. Detta kan anses självklart, men det är viktigt att poängtera 

då just validiteten är en av de viktigaste ingredienserna i den vetenskapliga processen.  

 

Reliabilitet handlar om hur exakt mätinstrumentet är. Med reliabilitet menar man att olika 

forskare, oberoende av varandra, ska komma fram till samma resultat när de studerar ett 

material. Olika forskare ska också komma fram till samma resultat vid olika tidpunkter. I en 

rent kvantitativ mätning ökar reliabiliteten, men det är svårt om inte omöjligt att uppnå full 

reliabilitet. I stället måste man mäta graden av reliabilitet. Detta kan göras genom att man till 

exempel mäter något en gång, låter en viss tid förflyta för att sedan mäta igen. Denna metod 

kallas ”test-retest-metoden”.50 Det ultimata är självklart att man låter någon annan än sig själv 

utföra den andra eller tredje analysen av sitt material. I detta arbete har jag valt att analysera 

materialet två gånger, detta dels för att öka graden av reliabilitet men också för att försäkra 

mig om att intet gått förlorat. Graden av överensstämmelse mellan de bägge mätningarna tas 

som ett mått på reliabiliteten. 

 

                                                
50 Rosengren & Arvidson 2002:199 
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5. Resultat 
I detta kapitel är min avsikt att presentera resultaten från de utförda analyserna. Resultaten 

presenteras i kronologisk ordning, det vill säga den äldsta artikeln först och så vidare. Varje 

analys följer det schema som jag redogjort för i arbetets metodkapitel; Huvudsakligt innehåll, 

tematisk struktur, schematisk struktur, mikroorienterad analys och slutligen 

politiska/historiska kontextualiseringar. 

 

Fågelvirus i Turkiet - 14-årig pojke död (Expressen 2/1 -06) 

Huvudsakligt innehåll: Artikeln behandlar en 14-årig turkisk pojkes död. Dödsorsaken är ej 

fastställd, dock misstänks fågelinfluensa. Vidare får man information om att den 14-åriga 

pojken tillsammans med två bröder och två systrar har hjälpt till på en kycklingfarm i turkiska 

staden Dogubeyazit, nära gränsen mot Iran. Syskonen åt av maten på farmen, och alla 

insjuknade med symtom som hosta, feber och blödningar ur munhålan.  

 

Tematisk struktur: Artikelns huvudhändelse utgörs av 14-årig turkisk pojkes död i misstänkt 

fågelinfluensa. I relation till denna huvudhändelse förekommer fyra stycken underordnade 

teman: 1) Den turkiske läkaren Huseyin Anvi Sahlin uttalande om att det kan röra sig om 

fågelinfluensa. 2) Syskonens insjuknande. 3) Sjukhusets överläkare som kommenterar att två 

av pojkens syskon är allvarligt sjuka. 4) Det faktum att läkare har skickat prover till Ankara 

för analys.  

 

Schematisk struktur: Rubriken lyder ”Fågelvirus i Turkiet – 14-årig pojke död”, en rubrik 

som faktiskt bekräftar två skilda händelser. Fågelvirus finns i Turkiet, detta kan man dock inte 

läsa något om i texten, men man får ändå i slutet av artikeln reda på att den kan finnas 

fågelvirus i Turkiet. Textens aktörer kan ses som fyra kluster, den 14-åriga pojken, de fyra 

syskonen, läkare, och nyhetsbyrån AP. Hur många läkare det rör sig om är svårt att säga, men 

det rör sig om minst tre personer: 1) Huseyin Anvi Sahlin 2) Sjukhusets överläkare 3) ”Läkare 

har skickat tester till Ankara för analys”. De två första klustren är de ”drabbade”, det tredje 

klustret får ses som ”experter”, det fjärde och sista klustret är själva ”källan” till texten. 

Artikelns enda citat kommer från läkaren Huseyin Anvi Sahlin ”De hade feber, hostade och 

blödde från munnen, säger läkaren Huseyin Anvi Sahlin som uppger att orsaken kan vara 

fågelinfluensa”. Överläkaren direktciteras inte men det framkommer ändå att ”Ytterligare två 

av syskonen är allvarligt sjuka enligt sjukhusets chefsläkare”. I övrigt är det journalisten själv 
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som berättar om händelserna, förmodligen utifrån en pressrelease konstruerad av nyhetsbyrån 

AP. Huvudaktörerna är dock den 14-åriga pojken och dennes syskon, då allt som sägs i övrigt 

relaterar till deras tillstånd. Det finns inte så mycket att säga om hur journalisten beskriver 

artikelns aktörer, de beskrivs nämligen väldigt neutralt. Det är pojken, syskonen, läkare och 

nyhetsbyrån AP. Det förekommer inga personbeskrivningar förutom, ras, kön, yrke och 

etnicitet. Det finns dock personer som man skulle vilja ha med i texten. Ett uttalande från 

Turkiets jordbruks- eller hälsominister skulle vara passande, detta för att få reda på om det är 

möjligt att fågelinfluensan skulle kunna finnas i Turkiet vid denna tidpunkt. Att så inte är 

fallet kan säkert härledas till att denna artikel bygger på en pressrelease som är snabbt 

författad. Om fågelinfluensan har nått Europa vill allmänheten snabbt få reda på det, därför 

måste man förstå att journalisten ansåg att meddelandet så snabbt som möjligt borde spridas. 

Det är definitivt meningen ”Läkare har skickat tester till Ankara för analys” som får knyta 

ihop säcken i denna artikel. Här uppkommer åtminstone två frågor: Handlar det om 

fågelinfluensa, har den nått Europa? Kommer pojkens syskon att överleva? Beslutet att skicka 

tester för analys är förstås rutin, men svaret på analysen kan komma att få stora konsekvenser. 

Journalisten bygger på detta sätt upp en liten spänning, vad man i TV-serier brukar kalla för 

”cliff hanger”.  

 

Mikroorienterad analys: Enligt den tematiska genomgången kan man faktiskt bara urskilja ett 

meningskluster: En 14-årig Turkisk pojkes död i vad som kan vara fågelinfluensa. Texten är 

relativt kort om man ser till vad den handlar om, nämligen ett möjligt fall av fågelinfluensa 

som spridit sig till en människa, i Turkiet. Då texten är kort finns det en rad olika ”hål” som 

man önskar få svar på. För någon som inte är medicinskt kunnig är det svårt att förhålla sig till 

denna text på rätt sätt. Textens rubrik ”Fågelvirus i Turkiet – 14-årig pojke död” är intressant 

att analysera. För det första krävs det att läsaren vet något om fågelvirus eller fågelinfluensa. 

För det andra är det intressant att notera att journalisten valt att inte använda sig av ett 

frågetecken efter rubrikens första del. Genom detta val förefaller det vara konstaterat att 

fågelinfluensan nått Europa, eller i alla fall ett land som delvis ligger i Europa (endast 23 764 
km2 av Turkiets 779 452 km2 ligger i Europa51). En artikels rubrik torde/kan förväntas spegla 
textens primära innehåll, i detta fall gäller det endast för rubrikens sista del. För övrigt används 
ord som ”misstänkt” och ”kan” för att förklara om det rör sig om fågelinfluensa eller inte, 
dessa ord är i vanliga fall vaga, men i denna text passar orden bra. Det finns även andra hål i 
artikeltexten. Man får till exempel inte reda på hur fågelinfluensa smittar, vilket den endast gör 

                                                
51 http://www.ui.se/fakta/europa/turkiet.htm 
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om man kommer i närkontakt med sjuka fåglar och/eller deras avföring. Här uppkommer 

också en annan fråga, vad är det som syskonen har gjort på kycklingfarmen? Hur har de hjälpt 

till, och med vad? Det finns nämligen ingen risk för smitta om man äter djuren tillagade, 

influensaviruset kan dock förekomma i slaktkroppar och ägg. Alltså måste de, om det handlar 

om den dödliga formen av fågelinfluensa, ha kommit i mycket nära kontakt med sjuka fåglar 

eller deras träck. Den lexikala stilen påminner mycket om en notis, detta på grund av artikelns 

storlek. Det finns inget utrymme för några utsvävningar, och därmed finns det inte heller 

något som direkt skulle ha kunnat exkluderas.  

 

I meningen ”Fågelinfluensan kan ha skördat sitt första offer utanför Ostasien” återfinns två 

värdeladdade ord ”skördat” och ”offer”. Det första ordet är av intresse, ”skördat” är ett ord 

som kan uppfattas både negativt och positivt beroende på i vilken kontext det förekommer. 

Det kan användas som det gör här i en negativ kontext, men det kan likväl användas i en 

positiv kontext till exempel ”Svenskarna har skördat 6 guldmedaljer under OS”. Här används 

det med största säkerhet för att förstärka fågelinfluensans kraft, en kraft som skördar. Man 

kan även ta det hela ett steg längre bakåt och se kopplingar mellan att skörda som ju är ett 

utförande och lie det redskap som används för att skörda. Lien kopplas i sin tur gärna ihop 

med liemannen alltså döden, den man som hämtar själar och för dem till livet efter. Ett mer 

neutralt ord skulle kunna ha använts, då med en annan meningsuppbyggnad: 

”Fågellinfluensan kan ha orsakat sitt första dödsfall utanför Ostasien”.  

 

Politisk/historiska kontextualiseringar: Som tidigare nämnts får denna korta artikel ses som 

neutralt och relativt objektivt beskriven. Det som sticker ut mest är den missvisande rubriken, 

det kan i och för sig röra sig om en miss från journalisten eller den ansvarige utgivaren. Men 

då det trots allt rör sig om en artikel utgiven av en av landets största kvällstidningar gissar jag 

på att det handlar om att locka till läsning. Kriser, olyckor och annat elände har ett stort 

nyhetsvärde, om man spetsar till det lite extra lockar det dessutom till fortsatt läsning och 

kanske väljer tidningsköparen att köpa ytterligare en tidning imorgon. Journalisten kunde med 

fördel ha använt sig av mer utrymme till att förklara något om fenomenet fågelinfluensa, som 

det beskrivs här och utan någon förkunskap om ämnet skulle det likväl kunna handla om 

vilken influensa typ som helst. Journalisten skulle till exempel kort ha kunnat berätta hur 

många människor som hittills avlidit till följd av viruset. Sådan information skulle med allra 

största säkerhet ha gett texten ett annat perspektiv.  
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Han lurade sars-döden. Läkaren är säker: Snart bryter fågelinfluensan ut i världen 

(Expressen 3/1 -06) 

Huvudsakligt innehåll: Artikeln är en del i en artikelserie om kineser i den nya ekonomin och 

hur deras liv påverkar oss. Huvudartikeln handlar om doktor Jia Ke, en Kinesisk läkare som 

våren 2003 smittades av SARSvirus52, men som tack vare en cocktail av medicin överlevde. 

Doktor Jia Ke är övertygad om att fågelinfluensan kommer, ”Någon tvekan hyser han dock 

egentligen inte. Det är inte en fråga om fågelinfluensan kommer. Det är en fråga om när”. 

Doktor Jia Ke är ändå positivt inställd, han menar att SARS kom som en överraskning, ingen 

visste vad det var eller hur man skulle få bukt med problemet. När det gäller fågelinfluensan 

finns det mer kunskap, kunskap som måste spridas. Artikeln avslutas med en faktaruta om 

fågelinfluensa och tre pandemier som drabbat jordens befolkning under 1900-talet. 

 

Tematisk struktur: Artikelns första huvudhändelse är den SARS infektion som doktor Jia Ke 

drabbades av på våren 2003, men också det faktum att han ”tack vare” sin ”vinst” över 

sjukdomen ser positivt på den möjliga fågelinfluensa pandemin som hotar världen. Denna 

huvudhändelse byggs i brödtexten upp genom en rad olika teman som behandlar andra SARS 

patienter. Dessa teman ligger till grund för den första huvudhändelsen. Den andra 

huvudhändelsen handlar om doktor Jia Kes syn på fågelinfluensan, och varför han ser mer 

positivt på dess hot än vad som var fallet vid SARS epidemin. Artikeln avslutas med en kort 

redogörelse för fågelinfluensan och andra pandemier som drabbat världen under 1900-talet. 

 

Schematisk struktur: Artikelns rubrik lyder ”Han lurade sars-döden. Läkaren är säker: Snart 

bryter fågelinfluensan ut i världen”. Här får läsaren veta att någon har överlevt SARS, en akut 

luftvägsinfektion, orsakat av ett virus. Man får också reda på att en läkare är säker på att 

fågelinfluensa snart bryter ut i världen. I artikelns ingress får man reda på doktorns namn, Jia 

Ke. Det är han som är säker på att fågelinfluensan kommer att bryta ut, men han är inte orolig 

då ”han har sett ett liknande monster i vitögat. Jie Ke överlevde sars.” Således summeras 

artikeln i ingressen. I artikeln är doktor Jia Ke huvudaktör, det är han som genom journalisten 

”berättar” sin historia, från det att han får höra tala om SARS till det att han tillfrisknar. Jia Ke 

är utan tvekan den aktör som tar upp mest utrymme i artikeln, journalisten lämnar ett stort 

                                                
52SARS eller sars (Severe Acute Respiratory Syndrome) eller (Svår Akut Respiratorisk 
Sjukdom) är en smittsam infektiös lunginflammation. SARS upptäcktes för första gången i 
Hong Kong och Vietnam 2003. SARS har alltså inga som helst kopplingar till fågelinfluensa 
H5N1.  
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utrymme åt att redogöra för Jia Kes historia. Exempelvis ” Samma dag började Jian Ke 

känna sig krasslig. Kylan spred sig i kroppen. På kvällen började temperaturen stiga. Sars-

viruset hade invaderat.” I historien dyker det upp en rad sidoaktörer, patienter och Jia Kes 

läkarkollegor. Jia Ke får ses som både ”drabbad” och ”expert”, ”drabbad” då han insjuknade i 

SARS och ”expert” då han är läkare och har medicinsk kunskap. Jia Kes kollegor är artikelns 

”hjältar”, det var de som genom sitt snabba agerande räddade livet på Jia Ke. Övriga patienter 

förekommer i texten som ”offer”, det ändå som journalisten låter oss veta är att dessa personer 

drabbades av den allvarliga lunginfektionen SARS. Exempelvis ”De som insjuknat trodde 

helt enkelt inte att de kunde bli botade.” och ” Det var först ett par dagar senare som vi fick 

veta att hans arbetskamrat på byggarbetsplatsen drabbats av sars.” Valet av aktörer känns 

motiverat, då detta rör sig om en del i en artikel serie om kineser i den nya ekonomin, där Jia 

Ke representerar en modern kinesisk medborgare.  Doktor Jia Ke är som sagt var artikelns 

huvudaktör, det är därför som det känns naturligt att han också får ”knyta ihop säcken” i 

denna artikel. Detta ihopknytande får illustreras av följande utdrag ”Någon tvekan hyser han 

dock egentligen inte. Det är inte en fråga om "om" fågelinfluensan kommer. Det är en fråga 

om "när".” Efter dessa rader ger oss journalisten lite ”kött på benen” om fågelinfluensan och 

SARS, men trots detta kan jag hävda att det är Jia Ke som avslutar artikeln, i alla fall den 

berättande delen av texten.  

 

Mikroorienterad analys: Precis som i alla artiklar om komplicerade skeenden kräver även 

denna text en viss förförståelse av läsaren. Om man helt oproblematiskt läser artikeln från 

början till slut får man vänta till slutet innan man får någon som helst information om 

fågelinfluensan, förutom att den ”kommer” eller att ”det bara är en tidsfråga innan 

fågelinfluensan bryter ut i Kina och världen.” Dessa utsagor känns både luddiga och mer som 

domedagsprofetior än oproblematisk information. Dock repareras detta i slutet av artikeln där 

journalisten lämnar utrymme åt att kort beskriva SARS, fågelinfluensan och tre stycken stora 

pandemier. Efter rubriken och innan ingressen finns ett kort stycke text , där journalisterna 

förklarar syftet med artikelserien, detta stycke inleds med följande ”Napoleon kallade Kina en 

sovande jätte. Nu har giganten vaknat. Och en hel värld skakar.” Det handlar om tre 

meningar, eller snarare konstateranden från journalistens sida. Visst är Kina är ett stort land, 

synonymen ”jätte” fungerar, men när journalisten väljer att använda sig av ett Napoleon citat 

i inledningen av en text som handlar om virusinfektioner blir det problematiskt. Vilka 

värderingar kopplar man till Napoleon? En fältherre och general som ämnade erövra halva 

Europa. Meningen är inte neutral, men då det trots allt gått 180 år sedan Napoleons död torde 
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det inte röra sig om något annat än att journalisten vill få vår uppmärksamhet. Den andra 

meningen ”Nu har giganten vaknat” ger också utryck för kraft. Och här undrar man verkligen 

varför giganten har vaknat? Har Kina verkligen legat i dvala, bara för att vakna och spotta ur 

sig ännu en ny infektionssjukdom. Kinesisk ekonomi är på uppåtgång och landet sprudlar av 

framtidsoptimism, det är ett faktum. De tre ovan redovisade meningarna framställer dock 

Kina som något fruktansvärt, ”Nu har giganten vaknat. Och en hel värld skakar”. 

 

Politisk/historiska kontextualiseringar: Med utgångspunkt från ovanstående resultat kan man 

finna en rad politiska och historiska kontextualiseringar. Jag har valt att koncentrera mig på 

följande. Kina är en republik men betraktas också i allra högsta grad som en kommuniststat. 

En stat där censuren är relativt stor och där dödstraff är en del av rättssystemet. Journalisten 

har valt att göra en artikelserie om kineser i den nya ekonomin, man får anta att han menar 

Kinas nya ekonomi. Det som blir mest lidande i denna text är objektiviteten, eller rättare sagt 

journalistens subjektiva beskrivning av Kina som ett väsen. Exempel ”… Kina en sovande 

jätte” och ”… Kina gav världen skrämselhicka”. Kina utmålas snarare som ”boven” än 

”offret”, detta trots att journalisten berättar att 800 personer avled i Kina och Hong Kong i 

SARS epidemin. Vidare räknar journalisten upp en rad andra pandemier som haft sitt 

ursprung i Kina. Exempel ” Kina har varit startpunkt för många allvarliga sjukdomar. 1900-

talets tre stora världsomfattande pandemier började här.”. Det som styr nyhetstexten blir inte 

Jia Kes berättelse om hur han överlevde SARS och hans positiva inställning till hur vi kan 

bekämpa fågelinfluensan. Det blir istället landet Kina som en plats där farsoter gror som 

dominerar, det inleds med ett citat av Napoleon och avslutas med en förteckning över olika 

pandemier som startat i Kina och hur många människor som avlidit till följd av dem. 

 

Larm efter nya smittfall: Res inte till Turkiet. UD: Vi planerar ingen avrådan 

(Expressen 9/1 -06) 

Huvudsakligt innehåll: Artikeln behandlar det faktum att fågelinfluensan nu har nått Turkiets 

huvudstad Ankara. Under de senaste dagarna har tre personer avlidit och fem insjuknat till 

följd av fågelinfluensan. Svenska utrikesdepartementet avråder emellertid ingen att besöka 

Turkiet, det svenska resebolaget Fritidsresor säger att man inte märkt av någon oro hos sina 

passagerare. Det finns dock experter som avråder besök, Rysslands motsvarighet till 

smittskyddsinstitutet hör till en av dessa ”expertgrupper” som avråder från att besöka Turkiet.   

I Turkiet har man avlivat 30000 fåglar, allt för att försöka hålla smittan under kontroll.  
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Tematisk struktur: Artikelns huvudhändelse är de fall av fågelinfluensa som upptäckts i 

Turkiet, och som nu nått huvudstaden Ankara. I relation till denna händelse förekommer två 

underordnande teman, som framkommer redan i artikelns rubrik ”Larm efter nya smittfall: 

Res inte till Turkiet. UD: Vi planerar ingen avrådan”. Svenska utrikesdepartementet och 

Fritidsresor hör till det tema som inte avråder till besök i Turkiet. Fritidsresor och andra 

charterbolag litar på utrikesdepartementet och följer deras uppmaningar. Exempel ”De 

svenska resebolagen följer alltid UD:s rekommendationer, och inga charterresor har ställts 

in.” Det andra temat representeras här av ”experter” och ”Rysslands motsvarighet till 

smittskyddsinstitutet.” Vilka experterna är framkommer inte klart, antingen rör det sig endast 

om Ryska smittskyddsinstitutet eller också om andra icke representerade experter. Det är 

dessa två meningskluster som bygger upp artikeln, ska man åka eller inte åka till Turkiet? Det 

finns även ett tredje tema i texten, ett mer neutralt sådant. Det är den svenska experten 

professor Björn Olsen som redogör för vad fågelinfluensan kan komma att ställa till med om 

den sprids runt hela världen, och på så vis blir till den pandemi som alla experter fruktar. 

Tillsammans tillåts dessa tre teman bygga upp artikeln och redogöra för skeendet i Turkiet. 

 

Schematisk struktur: I rubriken förmedlas att det finns två uppfattningar i den givna frågan, är 

det ofarligt att besöka Turkiet eller inte? I själva huvudrubriken ”Larm efter nya smittfall: Res 

inte till Turkiet, framgår det att nya smittfall har upptäckts i Turkiet samt att man inte bör åka 

dit. I underrubriken återfinns dock ett annat besked ”UD: Vi planerar ingen avrådan”, vilket 

gör det tydligt att svenska myndigheter inte har för avsikt att avråda svenskar från att besöka 

Turkiet. I artikelns ingress konstateras att ”Den dödliga fågelinfluensan har nått Turkiets 

huvudstad Ankara…” samt att ”Nu avråder experter från att resa till landet.” En ingress 

anses framhäva vad som ska anses ha primär betydelse, ändå står det inte att läsa något i 

ingressen om att svenska myndigheter inte avråder från att resa till Turkiet. I artikeln 

förekommer en rad olika aktörer, främst är det aktörer som representerar olika syner på 

riskerna med att besöka Turkiet. Dessa aktörer som får ses som representanter för två olika 

meningskluster klassas som ”experter”. Ingrid Palmklint representerar svenska 

utrikesdepartementet som hör till skaran som ej avråder besök. Här återfinns även 

Fritidsresors Jim Hofverberg. På den andra sidan finns Rysslands motsvarighet till det 

svenska smittskyddsinstitutet och andra ”experter” som varnar för att besöka landet. Den mer 

neutrala ”experten” är professor Björn Olsen ”… en av Sveriges ledande experter på 

fågelinfluensan.” Olsen förefaller inte ha någon åsikt om huruvida man ska besöka Turkiet 

eller ej. Hans uttalanden rör endast fågelinfluensan i vid bemärkelse. Exempel: ”Efterhand 
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som den sprider sig så kommer vi att få se fler människor drabbas…” och ”Ingen vet i dag 

vad som kan hända…”. Det framkommer inte heller i texten vem professor Björn Olsen 

representerar eller varför han tituleras professor.  

 

Det är svårt att urskilja någon ensam huvudaktör i texten, de som får störst utrymme är Ingrid 

Palmklint på utrikes departementet och professor Björn Olsen. Värt att notera är att det endast 

är de neutrala och positivt inställda ”experterna” som tilldelas direktcitat i artikeln. Det ryska 

bidraget föräras endast en mening, där deras ståndpunkt i saken slås fast ”Nu avråder 

Rysslands motsvarighet till smittskyddsinstitutet bestämt från att resa till landets chartermål.” 

Journalisten lämnar relativt lite utrymme åt redogörelser för vad som skett i Turkiet, den 

information som står att finna kommer i första hand från textens aktörer. Den information som 

journalisten bidrar med är av typen ”nya chockbesked från Turkiet” och ”… 30 000 fåglar 

har avlivats.”, det handlar framför allt om kortare konstateranden. Journalisten har även gjort 

valet att endast personifiera de svenska aktörerna, följaktligen blir svenska 

utrikesdepartementet personifierat av Ingrid Palmklint medan Rysslands smittskyddsinstitut 

endast blir just ett institut. De aktörer som ligger närmast oss geografiskt och kulturellt 

beskrivs alltså djupare än de som ligger längre ut i periferin, sådana aktörer passar också in i 

en nyhet enligt Hvitfelts modell om nyhetsvärdering. Denna artikel är också ett praktexempel 

på vilka källor och aktörer som vanligtvis får utrymme i medier.  

 
Samhälleliga eliter med makt och/eller expertkompetens dominerar medierna. Vanliga medborgare och 

resurssvaga grupper har svårast att kliva fram som källor. Vissa källor har alltså tack vare sin ställning eller 

exklusivitet lättare att få tillträde till medierna än andra.53 

 

Artikeln skulle säkerligen ha mått bra av ett uttalande eller citat från någon på ”andra” sidan, 

det vill säga de som anser att man inte ska åka till Turkiet men hänsyn till fågelinfluensan. 

Det skulle ha gett artikeln ett större mått av objektivitet. Man kan också ställa sig frågan 

varför journalisten har valt att använda sig av en kommentar från en myndighet i Ryssland? 

Man får en viss känsla av att journalisten ”letat” upp en part som är negativt inställd till att 

besöka Turkiet, detta för att framkalla en bättre dramaturgi i artikeln. I den aktuella artikeln är 

det professor Björn Olsen som får sista ordet, om man bortser från den kortare text där 

journalisten upplyser oss hur många fåglar som avlivats i Turkiet och vilka länder som hittills 

drabbats av fågelinfluensan. Journalisten använder sig av ett citat av Olsen för att avrunda 

                                                
53 Nord & Strömbäck 2005:27 
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innan upplysningstexten, ”- Man ska ha mycket stor ödmjukhet när man pratar om det här 

viruset. Ingen vet i dag vad som kan hända, säger Olsen.” Att använda sig av ordet 

”ödmjukhet” i sådana här fall känns annorlunda, det är minst sagt ett spännande ordval som vi 

återkommer till i en senare del av analysen.  

 

Mikroorienterad analys: Artikeln kräver viss förkunskap av läsaren. Man måste känna till att 

Turkiet är ett populärt semestermål för svenskar och att många så kallade “nysvenskar” har 

sitt ursprung där, men det utgår jag ifrån att de flesta känner till. Dock kan det återigen 

nämnas att man inte får någon direkt inblick i vad fågelinfluensan egentligen är för något. 

Men detta faktum får snarare representera ett ”hål” i texten. Man får snabbt kännedom att 

fågelinfluensan finns i Turkiet och dess huvudstad och att flera människor insjuknat. Man får 

dock inte någon som helst förklaring till hur man blir smittad förutom det faktum att man inte 

bör besöka hönsfarmer. Detta kan i och för sig implicit antyda att det är på hönsfarmer som 

man blir smittad, men vad detta innebär ges ingen närmare förklaring till. För att förstå varför 

det svenska utrikesdepartementet får utrymme i texten och varför de svenska charterbolagen 

följer deras råd krävs också viss kunskap om vad de arbetar med. Läsaren bör förstå att det 

handlar om en betydelsefull organisation eller myndighet, men det är fel att journalisten utgår 

ifrån att gemene man vet vad utrikesdepartementet arbetar med. 

 

Man kan också fråga sig varför journalisten valt att presentera Björn Olsen som professor och 

inte som överläkare. Olsen forskar visserligen i medicinsk ornitologi men han jobbar även 

som överläkare på en infektionsklinik i Kalmar. Jag vill inte gå in djupare på detta faktum, 

men det skulle vara intressant att veta vad folk anser vara mest förtroendeingivande när det 

kommer till mediediskursen om fågelinfluensa. De övriga källorna ges inga titlar, istället har 

journalisten valt att endast referera till dem som ”säger Jim Hofverberg, Fritidsresor” och 

”säger Ingrid Palmklint på UD:s pressjour.”. Denna omständighet sätter professor Björn 

Olsen i en högre position än övriga aktörer. Det är förmodligen också detta val som gör att 

journalisten kan låta Olsen avsluta och så att säga knyta ihop artikeln. Man kan också 

ifrågasätta det faktum att man använder sig av aktörer från den svenska resebranschen i 

artikeln. Artikeln är författad i januari, en månad som knappast får anses som någon 

högsäsong i Turkiet. Faktum är att ytterst få svenskar väljer att vid denna tidpunkt besöka 

Turkiet, och Fritidsresor har faktiskt inte några avgångar alls till Turkiet under 
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vintermånaderna54. Valet att använda aktörer från den svenska resebranschen kan bero på en 

rad faktorer. 1) Journalisten vill med detta påpeka att det inte är farligt att vistas i områden 

med fågelinfluensa så länge man vidtar vissa försiktighetsåtgärder. 2) Journalisten vill 

upplysa om att den svenska resebranschen alltid följer svenska utrikesdepartementets råd, 

detta för att ge eventuella resenärer lugnande information. 3) Då den svenska resebranschen 

alltid följer utrikesdepartementets råd ger detta lugnande information till framtida resenärer, 

om läget skulle ändras så kommer resenärerna att få information om detta ifrån resebolagen 

och på så vis kan alla framtida resenärer känna sig trygga. Vilket av dessa fall som är det mest 

troliga kan man endast spekulera i och det kan självklart också förekomma kombinationer av 

de ovanstående påståendena.   

 

”I går kom nya chockbesked från Turkiet - smittan har spridits till huvudstaden och 

ytterligare fem personer har insjuknat.” I denna mening är det ordet ”chockbesked” som 

sticker ut mest. Att använda sig av ord som chock, kupp och skandal har blivit något av den 

svenska kvällspressens signum. I detta fall är det tveksamt huruvida det verkligen rör sig om 

en chock. Fågelinfluensa har vid artikelns publicering funnits ett antal dagar i Turkiet, varvid 

det inte borde röra sig om chock.  Med meningen: ”30 000 fåglar avlivade 

 Och nu står resten av Europa på tur…” lyckas journalisten ytterligare höja dramatiken. 

Meningen är med största säkerhet konstruerad utifrån professor Björn Olsens kommentarer ”- 

Efterhand som den sprider sig så kommer vi att få se fler människor drabbas…” och ”- Man 

ska ha mycket stor ödmjukhet när man pratar om det här viruset. Ingen vet i dag vad som kan 

hända…” men det handlar ändå om en tillspetsning för att få det att passa in i kvällspressens 

lexikala stil.  

 

Politisk/historiska kontextualiseringar: Journalisten har valt att beskriva det inträffade ur ett 

svenskt utrikespolitiskt perspektiv. Händelsen indikerar att fågelinfluensan nu har nått ett land 

inte långt från Sverige och att läget hittills är allvarligt. Journalisten väljer också att ytterligare 

”varna” eller ”skrämma” upp läsaren med meningar som till exempel ”Och nu står resten av 

Europa på tur.”, detta utan att på något sätt informera läsaren om vad fågelinfluensan är för 

något och vilka riskerna är. Om man tittar på tidigare artiklar som jag har analyserat kan man 

redan se ett mönster, journalisterna beskriver vad fågelinfluensan har orsakat utan att 

                                                
54 
http://www.fritidsresor.se/Resorts/travel.aspx?id=16694&cat=2|141&entry=0&dest=0&city=
0&type=&hotel=0 
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informera speciellt ingående vad det egentligen handlar om. Om information om 

fågelinfluensans sammanlagda verkningar hade närvarat i artikeln kan man utgå ifrån att 

journalisten valt andra aktörer, förmodligen på en högre elitnivå till exempel i form av chefen 

för jordbrukverket eller liknande. 

 

SMITTADE ÄNDERNA SKA FÅNGAS. I vår kan fågelviruset komma till Sverige 

(Expressen 12/1 -06) 

Huvudsakligt innehåll: Artikeln ”SMITTADE ÄNDER SKA FÅNGAS”, behandlar antagandet 

om att det i vår kommer flyttfåglar till Sverige som bär på det dödliga fågelinfluensaviruset 

H5N1. Viss kritik mot de länder som redan haft fall av smitta förekommer, kritiken framförs 

genom ett citat av djurhälsoexperten Juan Lubroth och genom citat av experten på 

fågelinfluensa Björn Olsen. Journalisten låter oss även få reda på hur Sverige ska kontrollera 

de flyttfåglar som anländer från andra länder. Efter artikeln finns en faktaruta med 

information om hur många människor som hittills avlidit i fågelinfluensan och vart dessa 

blivit smittade. Man får också reda på att smittan hittills endast smittat från fågel till människa 

men att det finns misstänkta fall där en människa har smittat en annan.  

 

Tematisk struktur: Genom att läsa rubrik, underrubrik och ingress kan man bilda sig en 

uppfattning om artikelns så kallade huvudhändelse. Huvudhändelsen behandlar det faktum att 

hemflygande gäss och änder kan komma att ta med sig fågelinfluensa in i Sverige. I relation 

till huvudhändelsen påträffas en rad olika sekundära händelser och en faktaruta. De sekundära 

händelserna är: 1) Varningar från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. 2) Hur Statens 

veterinärmedicinska anstalt ska handskas med det möjliga hotet 3) ”Experten” Björn Olsens 

förklaring till varför Sverige har goda chanser att klara sig undan någon större spridning av 

fågelinfluensan. Artikeln avslutas med en faktaruta där viss information om spridning i andra 

länder och virusets eventuella mutation förekommer.  

  

Schematisk struktur: Rubriken lyder ”SMITTADE ÄNDERNA SKA FÅNGAS” med 

tillhörande underrubrik ”I vår kan fågelviruset komma till Sverige”. Här informeras läsaren 

om att fågelvirus kan komma till Sverige och att smittade fåglar ska fångas. Rubriken säger 

dock inget om var dessa smittade fåglar befinner sig i nuläget, något som säkerligen lockar till 

läsning: läsaren vill säkerligen veta om det finns smittade fåglar i dennes närhet. Vid läsning 

av artikelns ingress får man som det sig bör mer information, det är trots allt det som står i 

rubrik och ingress som anses framhäva vad som anses ha primär betydelse. Man får reda på 
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att smittade flyttfåglar kan ta med sig fågelinfluensan till Sverige i vår (2006) och att statens 

veterinärmedicinska anstalt nu höjer beredskapen. Följande tre rader visar tydligt ingressens 

övriga budskap: ”På kort tid har minst 15 personer i Turkiet smittats av det dödliga viruset 

H5N1 - två barn har avlidit. Nu varnar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för 

att viruset kan spridas till övriga Europa.” Således handlar det alltså bara inte om att Sverige 

riskerar att angripas, hela Europa kan drabbas. Artikelns aktörer är tre till antalet, en 

representerar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, den andra Statens 

veterinärmedicinska anstalt och den tredje medverkar i egenskap av ”expert” och professor. 

Således handlar det om tre aktörer på två olika nivåer, en internationell och två nationella. I 

textens hierarki är det den internationella aktören som får uttala sig först, sedan följer de två 

nationella.  

 

Det är ”experten” professor Björn Olsen som får mest utrymme till att kommentera, dock rör 

hans uttalanden inte bara fågelinfluensans möjliga intrång i Sverige. Olsen tillåts också 

förklara vad som kan hända om viruset muterar ”- Viruset blir lättsmittat mellan människor. 

Och då spelar det ingen roll var man bor, då drabbas alla, säger Björn Olsen.” De två övriga 

aktörerna tilldelas lika stort utrymme vardera, deras kommentarer rör delvis olika ämnen, men 

inga meningsskillnader förekommer. Valet av dessa tre aktörer förefaller motiverat. Professor 

Björn Olsen är en känd ”expert” på området som tidigare har fått uttala sig i både press och 

TV. Statsveterinär Torsten Mörner representerar Statens veterinärmedicinska anstalt som fått i 

uppdrag av regeringen att kontrollera vilda fåglar. Tveksamt är dock varför man valt en 

representant från FN? Här skulle man istället valt att använda sig av en EU-aktör. Precis som i 

den förra artikeln ”Larm efter nya smittfall” är det professor Björn Olsen som får avsluta 

artikeln, om man bortser från faktatexten som följer sist. Olsen avslutar med orden ”- Viruset 

blir lättsmittat mellan människor. Och då spelar det ingen roll var man bor, då drabbas 

alla…”. Artikelns sista mening är således ett citat. På så vis ”glömmer” man nästan bort att 

artikeln är skriven av journalisten och man får känslan av att det är Olsen som författat texten. 

Citatet i sig är ganska starkt, det syftar till vad som kan komma att ske om viruset muterar och 

börjar sprida sig från människa till människa. Hittills är det dock inte bevisat att detta har 

skett, viruset är en så länge en zoonos - det vill säga ett virus som sprids mellan djur och 

människor. 

 

Mikroorienterad analys: Sett som en helhet ger journalisten oss en bra nyttig information om 

fågelinfluensan, denna information finns framförallt i den avslutande faktatexten. Men man 
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får ändå en uppfattning om hur allvarliga konsekvenserna kan bli om det brister i 

kontrollarbetet. ”På kort tid har minst 15 personer i Turkiet smittats av det dödliga viruset 

H5N1…”, detta utdrag återfinns i artikelns ingress. Här förutser journalisten att vi känner till 

virustypen H5N1 och att vi förstår att det är samma sak som fågelinfluensa. Inte nog med att 

journalisten använder sig av beteckning H5N1, hon gör det dessutom felaktigt, virus typens 

riktiga namn är A/H5N1. Journalisten förutsätter även att läsaren känner till att 

fågelinfluensan har härjat en tid i Turkiet, annars förfaller det egendomligt att inte förklara det 

mer ingående. Artikeln är fri från så kallad överflödig information, läsaren får reda på det 

mest nödvändiga - varken mer eller mindre.  

 

Texten är välskriven, det finns emellertid en rad värdeladdade ord och meningar. Det som 

framför allt sticker ut är professor Björn Olsens avslutning, det citat som ”knyter ihop” texten 

” - Viruset blir lättsmittat mellan människor. Och då spelar det ingen roll var man bor, då 

drabbas alla, säger Björn Olsen”. Detta citat förmedlar en känsla av hopplöshet inför det 

möjliga skeendet. Särskilt då journalisten också väljer att skriva ” En större geografisk 

spridning av viruset ökar risken för att det muterar och blir den dödliga människoinfluensa 

världen fruktar”. När journalisten använder sig av termen ”världen”, gör hon plötsligt den 

möjliga utgången till ett globalt orosmoment, något som alla bör rädas. I samma mening 

förekommer även ett annat starkt värdeladdat ord ”dödliga”, visst kan man dö i 

fågelinfluensa. Men här kunde journalisten valt att använda ett mindre laddat ord, ”allvarlig” 

eller ”farlig” skulle utan problem ha kunnat användas och på så viss fått meningen mer neutral 

men samtidigt informativ. Man måste ha i åtanke att det faktiskt bara dött strax över 100 

personer i fågelinfluensa, under en fyra års period. Hur många personer en möjlig mutation av 

fågelviruset skulle kunna döda går det inte ens att spekulera, men om en pandemi skulle 

uppstå kan man räkna med att mellan 20 % till 40 % av världens befolkning kommer att 

drabbas. Det måste dock poängteras att ”drabbas” inte får förväxlas med ”avlida”.  

 

Politisk/historiska kontextualiseringar: Det är intressant att se hur journalisten beskriver den 

aktuella situationen. Fågelinfluensa har drabbat en rad länder runt om i Europa bland annat 

Italien där de Olympiska spelen snart kommer gå av stapeln. Trots detta får journalisten oss 

att känna säkerhet och trygghet. Svenska myndigheter trappar upp beredskapen, 

jordbruksverket och smittskyddsinstitutet är redo. Det låter nästan som inledningen på en 

krigsfilm. I modern tid har vi svenskar varit förskonade från krig och elände, det är sådant 

som drabbar ”andra” inte ”oss”. Vi får information om att flyttfåglar som bär på viruset 
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kommer till Sverige snart, men ändå känns det inte speciellt allvarligt, förmodligen beror detta 

på att sjukdomar och krig inte drabbar oss svenskar. Politiskt indikerar detta att de svenska 

myndigheterna är starka och väl förberedda och att vi som medborgare kan förlita oss på 

myndigheternas expertis och kunnande.    

 

Smittan tog tre av hennes barn. Turkiet lamslaget - 50 personer inlagda på sjukhus 

(Expressen 8/1 -06) 

Huvudsakligt innehåll: Artikeln består av tre stycken besläktade teman. 1) Tre syskon i en 

liten by i Dogubeyazit-regionen i östra Turkiet har avlidit till följd av fågelinfluensan, 

ytterligare ett syskon ligger smittat på sjukhus. Syskonen tros ha fått smittan då de lekt med 

kycklinghuvuden. 2) 26 invånare i samma by är intagna på sjukhus, anledningen till deras 

vistelse befaras vara att de blivit smittade av fågelinfluensan. 3) Sammanlagt ligger nu 50 

stycken människor lidande på sjukhus i Turkiet i vad som kan vara fågelinfluensa. Turkiska 

myndigheter gör allt som står i deras makt för att begränsa smittans frammarsch. Det är dessa 

tre teman som bygger upp och bildar en kedja av mening i artikeln. 

 

Tematisk struktur: Huvudhändelsen i denna artikel är att tre turkiska syskon dött i 

fågelinfluensan. Det är denna information som journalisten väljer att förmedla i 

huvudrubriken och även i ingressen. I relation till huvudhändelsen förekommer två andra 

händelser: 1) 26 invånare i syskonens by är också intagna på sjukhus, symtomen tyder på att 

de blivit smittade i fågelinfluensa. 2) Sammanlagt ligger 50 personer i Turkiet inlagda, 

orsaken tros vara fågelinfluensa. Huvudhändelsen befinner sig alltså på mikronivå, händelse 

1) på mellannivå och händelse 2) på makronivå.  

  

Schematisk struktur: Artikelns rubrik är uppdelad i två partier. ”Smittan tog tre av hennes 

barn” är huvudrubriken. Den berättar för oss att en kvinna förlorat tre barn i någon form av 

smitta. Underrubriken lyder ”Turkiet lamslaget – 50 personer inlagda på sjukhus”, med den 

underrubriken berättar journalisten för läsaren att Turkiet är förlamat och att det beror på det 

som följer i underrubrikens andra del. Krissituationen beror alltså på att 50 personer är inlagda 

på sjukhus, anledningen till denna sjukhusvistelse torde vara den smitta som åsamkat de tre 

barnens död. I ingressen får man först information om att fyra syskon har lekt med avhuggna 

kycklinghuvuden: ”De fyra syskonen lekte med avhuggna kycklinghuvud”. I meningen som 

följer låter journalisten oss få veta att tre personer har dött, förmodligen handlar det om de tre 

syskonen från rubriken, nu namngivna: ”Nu har Hulya, Fatma och Mehmet Ali dött”. Vidare 
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finner man information om att fågelinfluensan håller Turkiet i skräck, detta då 50 personer 

ligger på sjukhus till följd av viruset. I syskonens by är 26 människor inlagda på sjukhus, då 

de visat upp symtom på smitta. Bland de 26 som ligger på sjukhus är två stycken barn, fem 

respektive åtta år gamla. Det ovan stående går att finna i rubrik och ingress och får därför ses 

som det journalisten anser vara artikelns essens. Förutom de drabbade syskonen förekommer 

två mindre aktörer. En av dessa är Turkiets sjukvårdsminister Recep Akdag, journalisten 

använder sig av ett citat från Akdag, citatet är i sin tur hämtat från Turkisk TV. Barnens läkare 

förekommer också som aktör i texten, han föräras inget citat, men har ändå en viktig roll. 

Läkaren är den aktör som får avsluta artikeln, detta görs genom att journalisten låter läkaren 

”förklara” hur barnen blev smittade, något som faktiskt nämndes redan i ingressen: ”Enligt 

läkaren som behandlat barnen har de antagligen blivit smittade när de lekt med huvuden från 

kycklingar som dött av viruset”. I övrigt är textens aktörer, som ovan nämnts, de tre drabbade 

fyra drabbade syskonen. Resterande text fyller journalisten upp, ofta med information som 

hämtats från WHO (World Health Organisation), då WHO inte representeras av någon enskild 

person utan refereras till som en organisation räknas det inte som någon aktör. Syskonen som 

är artikelns huvudpersoner får givetvis mest utrymme i texten. Dock tilldelas de, av naturliga 

skäll, inga kommentarer. Journalisten berättar i stället om syskonens öde och på så sätt blir de 

textens huvudaktörer. 

 

Mikroorienterad analys: Artikelns största ”informationshål” blir det faktum att läsaren inte får 

någon redogörelse för vad fågelinfluensan är för något och hur man blir smittad, förutom att 

man kan bli smittad om man leker med avhuggna huvuden från smittade kycklingar. 

Journalisten utgår ifrån att vi vid det här laget redan har nödvändig information för att förstå 

vad som verkligen skett i Turkiet. Detta ”hål” bör dock inte ses på med allt för kritiska ögon, 

fågelinfluensans framfart i Turkiet borde vid artikelns publicering vara relativt känd. Till 

kategorin överflödig eller onödig information hör det faktum att journalisten valt att endast 

presentera barn i artikeln. Det handlar inte bara om syskonen, även två barn av de 26 byborna 

redogörs för som barn. Hur hade artikeln uppfattats om man valt att koncentrera sig på 

medelålders eller äldre drabbade? Genom att använda sig av barn som offer och drabbade 

skapar man ett helt annat klimat i artikeln än vad som hade varit fallet om de drabbade varit 

äldre. Genom att fokusera på de drabbade barnen utlöser journalisten känslor av empati hos 

läsaren. Barn ses som naturligt som oskyldiga: ”kvinnor och barn först” brukar det heta. 

Vidare ser vi våra barn som vår framtid, det är de som ska ta över när vi går i pension och 

senare dör. Det finns en rad starka och värdeladdade ord i artikeln, något som tyder på att 
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journalisten vill skapa en känsla av att det som skett är en kris. Det börjar redan i rubriken 

”Turkiet lamslaget…”, med ordet ”lamslaget” efter landets namn förmedlas man en känsla 

av att det råder full panik i Turkiet. Något som säkerligen inte är sant, dock är det möjligt att 

man har stor respekt för viruset. Om Turkiet nu var lamslaget, alltså förlamat eller paralyserat, 

skulle knappast någonting fungera. Nu verkar det i alla fall som att det händer något 

”Hälsoministeriet och jordbruksministeriet i Turkiet kämpar förtvivlat för att begränsa 

smittans frammarsch”. Om man ska tro meningen så händer i alla fall något, man kämpar för 

att begränsa smittans spridning. Emellertid kämpar man enligt journalisten ”förtvivlat”, ett 

ord vars synonymer bland andra är ”hopplöst” och ”tröstlöst”, man får känslan av att det inte 

går speciellt bra med att bekämpa smittan. Vidare får vi information om att: ”Fågelinfluensan 

håller Turkiet i skräck”, vilket ytterligare förstärker känslan av att det råder panik i Turkiet. 

Om det nu skulle råda panik i Turkiet, skulle då inte svenska utrikesdepartementet 

rekommendera svenskar att åka hem, och hindra andra från att åka dit? Så var i alla fall inte 

fallet den 8 januari 2006, den dag då denna artikel publicerades. Utrikesdepartementet har i 

och för sig på senare tid fått utstå svidande kritik med bakgrund av deras handlande eller icke-

handlande vid tsunamikatastrofen i Asien 2004. Men här måste man ha i åtanke att en tsunami 

kommer väldigt plötsligt utan förvarning. Fågelinfluensan å andra sidan har ett mycket 

långsammare utvecklingsförlopp och är således enklare att förutse.  

  

Politisk/historiska kontextualiseringar: Artikeln bygger med stor säkerhet vidare på den första 

artikel som analyserades i uppsatsen: ”Fågelvirus i Turkiet - 14-årig pojke död”. Det rör sig 

om samma region (Dogubeyazit) och bägge artiklarna handlar om de fyra smittade syskonen. 

I den först artikeln hade en pojke dött, nu är ytterligare två syskon döda. I den första artikeln 

får läsaren veta att syskonen har hjälp till på en kycklingfarm, i den senare får vi reda på att 

syskonen har lekt med smittade och döda kycklingar. Intertextualiteten visar på så vis att 

artiklarna hör ihop och kan läsas som en helhet. Vidare borde journalisten kunna skriva 

artikeln ur ett mer positivt perspektiv, detta då hon/han valt att använda ord som får läsaren att 

tro att det råder full panik i hela Turkiet och att de Turkiska myndigheterna kämpar 

”hopplöst”. Genom att använda sig av värdeladdade ord förstärker man ett skeende eller en 

händelse. När det handlar om en så pass allvarlig händelse som att fågelinfluensan smittat en 

rad människor behöver man dock inte använda sig av värdeladdade ord, situationen är redan 

allvarlig och det förstår man. I början av januari 2006 visste de flesta redan vad 

fågelinfluensan var för något. Om man istället valt att använda sig av mer neutrala ord och 

meningsuppbyggnader skulle texten säkerligen ha känts mer objektiv och saklig.  
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Viruset tog hennes barn. Flickans lillebror kämpar för sitt liv på sjukhuset (Expressen 

16/1 -06) 

Huvudsakligt innehåll: Artikelns huvudtema behandlar en 12-årig flickas död och en 5-årig 

pojkes insjuknande i vad som befaras vara fågelinfluensa. Pojken och flickan är syskon och 

kommer från samma by (Dogubayazit) i Turkiet som tre andra barn som redan avlidit i 

fågelinfluensa. Således ger en tidigare händelse liv åt den nya. Den 5-åriga pojken kämpar för 

sitt liv på sjukhus och läkarna gör allt som står i deras makt för att bota pojken.  

 

Tematisk struktur: Huvudhändelsen är de två syskonens insjuknande. Två mindre händelser 

finns också representerade i artikeln, bägge är närbesläktade med huvudhändelsen. 1) Det 

faktum att de bägge syskonen kommer från samma by i Turkiet som andra barn vars liv gått 

förlorat till följd av fågelinfluensan. 2) Att sammanlagt 19 personer hittills har insjuknat i 

fågelinfluensa i Turkiet. Dessa två mindre teman får dock inte mycket utrymme och kan 

snarare ses som kommentarer i huvudhändelsen. 

 

Schematisk struktur: Artikelns huvudrubrik lyder ” Viruset tog hennes barn”, informationen 

som ges i rubriken är således att en mor har förlorat sina barn i en virussjukdom. Artikelns 

underrubrik ”Flickans lillebror kämpar för sitt liv på sjukhuset” berättar om en flicka, som vi 

borde känna till? Flickans lillebror är sjuk och kämpar mot sin sjukdom på ett sjukhus. I 

artikelns korta ingress får läsaren mer ”kött på benen”. Här framkommer det att ”Muhammed 

Ozcan, 5, kämpar för sitt liv - han har smittats av fågelinfluensan”. I går morse avled hans 

12-åriga syster Fatma”. Denna korta ingress får ses som en mer utförlig förklaring till 

rubrikerna. Vi får reda på flickans och pojkens ålder och namn, samt vad pojken har drabbats 

av. Vad flickan har drabbats av står dock inte att finna här. Således torde artikelns primära 

information vara redovisad för. Huvudaktörerna i artikeln är den sjuke pojken och dennes 

avlidna syster, utan dem skulle det inte ha blivit någon artikel och de övriga aktörerna 

förekommer alltså i relation till dessa. De övriga aktörerna är: 1) ”…talesman för det turkiska 

hälsodepartementet”, denna aktör har inte något namn utan presenteras bara som talesman. 

Men det är likväl en person, och därför räknas denne som aktör. Denne kommenterar de 

provsvar som tagits på de bägge syskonen: ”- Men vi misstänker att det är fel och att hon 

också drabbats av viruset. Därför kommer vi att ta fler prover…” 2) Chefsläkare Huseyin 

Avni Sahin som kommenterar hur förloppet med den nu döda flickan gick till. 3) Läkaren 

Ahmet Faik Oner som tillåts kommentera den sjuka pojkens tillstånd. De tre aktörerna får ses 
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som ”experter” på sina respektive områden, huvudaktörernas roll är givetvis som ”drabbade”. 

Dessa tre aktörer ges i stort sett lika stora utrymmen att kommentera förloppen. Men det är 

läkaren Ahmet Faik Oner som får den sista kommentaren och på så vis klarnar den fråga som 

uppkom i samband med läsningen av rubriken, kommer pojken att överleva? Faik Oner 

avslutar med följande: ”Han har hög feber, men infektionen i hans lungor är lindrigare än vi 

först befarade och den verkar inte förvärras…”  

 

Mikroorienterad analys: Artikelns rubrik ”Viruset tog hennes barn. Flickans lillebror kämpar 

för sitt liv på sjukhuset” ger läsaren en känsla av att man borde känna till vad det är för virus 

och vem flickan är. Om detta inte är journalistens avsikt borde en mer precis rubrik ha 

använts. Det är framför allt orden, ”hennes”, ”flickans” och ”lillebror”, som gör att man 

borde ha någon form av förkunskap för att fullt ut förstå vad rubriken syftar på. Om ingen 

känt till dessa personer skulle rubriken ha sett annorlunda ut. Även meningen, ”Precis som de 

tre barn som tidigare avlidit smittade av det dödliga viruset H5N1 kommer Muhammed och 

Fatma Ozcan från den fattiga byn Dogubayazit nära den turkiska staden Van”, tyder på att 

journalisten anser att vi som läsare borde känna till denna tidigare händelse. Informationen 

förmedlas nämligen helt oproblematiskt. Man kan också fråga sig varför det är så viktigt att 

poängtera det faktum att de bägge barnen är syskon? Förmodligen handlar det om att 

journalisten rutinmässigt har skrivit texten och att det blir mer slagkraftigt att beskriva barnen 

som syskon. På så vis blir de inte vilka barn som helst, utan två barn som hör ihop via 

blodsband, således blir tragedin än större. Journalisten beskriver syskonens by som ”fattig” 

något som inte känns helt motiverat, återigen handlar artikeln inte om den fattiga Turkiska 

landsbygden utan om två barn som drabbats av en virusinfektion. Dessa två redogörelser, den 

fattiga byn och drabbade barn/syskon, gör att läsarens uppfattning om situationen blir 

annorlunda än om det skulle ha handlat om välbärgade offer. Helt klart används den 

ekonomiska definitionen ”fattig” för att skapa empati hos läsaren - inte nog med att de är barn 

de är också fattiga. När man läser artikelns inledning får man, på grund av journalistens 

ordval och meningsuppbyggnad uppfattningen att både flickan och pojken smittats av 

fågelinfluensan. Denna ”bubbla” spricker dock senare i artikeln när journalisten låter 

talesmannen för det turkiska hälsodepartementet träda fram med följande uttalande: ”- Men vi 

misstänker att det är fel och att hon också drabbats av viruset. Därför kommer vi att ta fler 

prover”. Detta uttalande föregås av att journalisten förklarar att flickans provsvar visat att hon 

inte drabbats av fågelinfluensan.  
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Politisk/historiska kontextualiseringar: Artikeln bygger vidare på tidigare artiklar i Expressen 

som behandlar smittade barn i Turkiet. Därför blir det tydligt att man måste ha läst de tidigare 

artiklarna för att fullt ut kunna se helheten. Artikeln skulle ha kunnat beskrivas annorlunda, 

fokus hade då legat mer på fågelinfluensan i stort, i den givna artikeln hamnar istället fattiga 

syskon i fokus. På så vis skulle man ha publicerat en mer neutral text, som inte bygger på 

tidigare artiklar och som fokuserar mer på det centrala problemet (fågelinfluensa). Genom att 

använda sig av termen ”fattig” skapar man inte bara empati hos läsaren man bygger också upp 

en mur mellan ”oss” och ”de andra”.   

 

Belgien drabbat av misstänkt fall av fågelinfluensa (Expressen 15/1 -06) 

Huvudsakligt innehåll: Artikeln behandlar ett fall där en rysk journalist, bosatt i Bryssel, kan 

ha drabbats av den dödliga typen av fågelinfluensa. Journalisten var nyss hemkommen från ett 

jobb i den Turkiska staden Van. Van är en av de Turkiska städer som drabbats av 

fågelinfluensan, tre barn har avlidit till följd av H5N1. Det framkommer dock att risken för att 

den sjuke journalisten verkligen har drabbats av fågelinfluensa är liten. Två provsvar har gett 

negativt utslag och förmodligen rör det sig om vanlig influensa. 

 

Tematisk struktur: Artikelns huvudhändelse behandlar en rysk journalist som insjuknat efter 

att ha besökt den Turkiska staden Van. Då staden Van har haft flera fall av fågelinfluensa 

misstänkte man först att det var detta som drabbat journalisten, två negativa provsvar senare 

verkar detta mindre troligt. De bägge provsvaren var nämligen negativa. I relation till 

huvudhändelsen kan man ana en liten sekundär händelse, något som dock bara nämns i 

förbifarten. Det handlar om att journalisten i en kort mening förklarar att tre barn dött av 

fågelinfluensan i Van. Dessa tre barn kan vara från den syskonkvartett som tidigare artiklar 

fokuserat på, det konfirmeras dock aldrig men chansen att det är så är stor. Denna sekundära 

händelse bör inte förbises så den i allra högsta grad relaterar till huvudhändelsen. Det blir så 

att säga ”ingen rök utan eld”.  

 

Schematisk struktur: I artikelns rubrik förmedlas följande budskap: ”Belgien drabbat av 

misstänkt fall av fågelinfluensa”. Här får läsaren reda på att det i Belgien finns ett fall av 

misstänkt fågelinfluensa. En kort och koncis rubrik som väl förmedlar huvudhändelsens 

kärna. I den korta ingressen får vi reda på varför det bara rör sig om ett misstänkt fall av 

fågelinfluensa. På så vis förklarar journalisten i ingressen mer ingående det som står att läsa i 

rubriken. Och efter att ha läst även ingressen så har journalisten förklarat i stort sett hela 
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huvudhändelsen. Kärnan får anses vara det faktum att det finns ett misstänkt fall av 

fågelinfluensa i Turkiet, utanför kärnan befinner sig informationen som förklarar varför det 

bara rör sig om ett misstänkt fall. Textens huvudaktör får anses vara den ryske journalisten, 

det är han som drabbats av det som kan men inte verkar vara ett fall av fågelinfluensa. Den 

ryske journalisten citeras ej och tillåts inte heller kommentera något händelseförlopp, men då 

ändå är ”bränslet” i artikeln så får han rollen som huvudaktör. Textens andra och enda övriga 

aktör är Belgiens hälsominister Rudy Demotte. Det är Demotte som får redogöra och förklara 

varför det förmodligen inte rör sig om ett fall av fågelinfluensa ”- De preliminära provsvaren 

är negativa…” ett citat som förekommer redan i artikelns ingress. Demotte får även knyta 

ihop säcken och ytterligare försäkra läsaren om att det med allra största säkerhet inte handlar 

om ett fall av fågelinfluensa ”- Vi är ganska säkra, två preliminära provsvar tyder på att det 

inte är fågelinfluensan. Troligen handlar det om vanlig influensa…”. Demotte presenteras 

endast som Belgiens hälsominister, den ryske journalisten presenteras dock inte bara som 

vilken journalist som helst. Han har även gjort ett riskabelt jobb i en stad drabbad av 

fågelinfluensan. Något som journalisten väljer att beskriva som följer: ”Han hade insjuknat i 

influensa efter att nyss ha kommit hem från staden Van i Turkiet. Han var där för att bevaka 

utbrottet av det dödliga viruset i landet som kostat tre barn livet”. 

 

Mikroorienterad analys: I meningen: ”Han hade insjuknat i influensa efter att nyss ha 

kommit hem från staden Van i Turkiet. Han var där för att bevaka utbrottet av det dödliga 

viruset i landet som kostat tre barn livet”, förekommer viss information som journalisten 

anser att vi själva bör kunna fylla ut. På det visibla planet får vi information om att: 1) 

Journalisten har insjuknat i influensa 2) detta efter att han besökt staden Van i Turkiet 3) en 

stad där det dödliga viruset kostat tre barn livet. Den implicita informationen som journalisten 

anser att vi som läsare bör känna till är att 1) det handlar om fågelinfluensa och 2) att den 

finns i Turkiet. Om man inte alls känner till något om fågelinfluensan blir texten än svårare att 

förstå, självklart kan man läsa det visibla och bilda sig en uppfattning men det finns många 

”hål” som man själv bör kunna fylla för att förstå omfattningen och allvaret i situationen. Viss 

överflödig information förekommer också, varför måste vi veta att den ”drabbade” 

journalisten är från Ryssland? Det är knappast information som får anses vara av nytta för att 

driva artikeln framåt. Detta grepp används för att styrka det faktum att fågelinfluensa inte 

drabbar oss i Sverige utan endast ”andra”. Mannens ursprung ger oss en ”skyddande” känsla 

då det är ett stort kulturellt avstånd mellan oss och ryssar. Vi säger ”dom” när vi pratar om 

människor som bor i andra länder och ”vi” eller ”oss” om dem som står oss nära. Vanligtvis 
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får vi nyheter om skeenden som står oss geografiskt eller kulturellt nära, men när det handlar 

om händelser som kan komma att drabba även oss blir det annorlunda. Samtidigt som det dött 

strax över 100 människor i fågelinfluensa har tusentals människor dött av en kolera i 

Västafrika, för att inte nämna alla som dagligen dör i svält världen över. Man kan också 

diskutera huruvida vi som läsare behöver veta att mannen är journalist, men man kan anta att 

den skrivande journalisten valt att ta med denna omständighet för att förklara varför mannen 

har befunnit sig i ett område som drabbats av fågelinfluensan. Man kan också ifrågasätta hela 

konstruktionen av artikeln, journalisten har valt att skriva så att vi hela tiden tror att det kan 

röra sig om fågelinfluensa, detta trots att hälsoministern gång på annan hävdar att det 

förmodligen inte är så.  

 

Politisk/historiska kontextualiseringar: Då det rör sig om en relativt kort artikel är det svårt 

att göra någon ingående analys av politiska och historiska kontextualiseringar. Journalisten 

lämnar relativt lite utrymme åt sig själv, till stor del ägnar han sig åt att presentera de olika 

förloppen. Dock finns koppling till tidigare artiklar om fågelinfluensan, mer bestämt dess 

härjningar i Turkiet. Med denna koppling förutsätter journalisten ett visst mått av förkunskap.  

 

7 000 svenskar ska testas för fågelinfluensa. Beredskapen höjs för att möta ett 

epidemiutbrott (Expressen 22/1 -06) 

Huvudsakligt innehåll: Artikeln behandlar det faktum att man i Sverige ska börja testa 

”vanliga” influensapatienter mot den dödliga typen av fågelinfluensa. Sammanlagt ska man 

testa 7000 patienter, 200 prover i veckan är målet. Anledningen är att man vill upptäcka en 

möjlig pandemi i god tid, och med denna metod hoppas man kunna få två veckors försprång, 

jämfört med tidigare. Tidigare har sjukvården endast tagit influensavirusprover på personer 

som blivit rejält sjuka och lagts in på sjukhus.  

 

Tematisk struktur: Textens huvudhändelse finner man som tidigare redogjorts för i rubrik och 

ingress, så är fallet även i denna artikel. Huvudhändelsen är de nya metoder som man kommer 

att börja med för att upptäcka en möjlig pandemi i tid. Artikelns sekundära händelse 

förekommer efter själva artikeln, i en så kallad faktaruta. Här får läsaren information om 

fågelinfluensans verkningar i övriga världen, hur många som dött men också en mindre 

positiv förutsägelse ”Experterna fruktar att viruset ska mutera och bli en dödlig 

världsomspännande människoinfluensa…”. 
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Schematisk struktur: Rubriken med tillhörande underrubrik lyder: ”7 000 svenskar ska testas 

för fågelinfluensa. Beredskapen höjs för att möta ett epidemiutbrott” med denna rubrik 

konstruktion lyckas journalisten på ett enkelt sätt förmedla huvudhändelsen. I ingressen får 

man samma information, med ett undantag ” - Vi hoppas att snabbare kunna upptäcka en 

pandemi, säger Maria Brytting, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet”. På så vis får vi 

som läsare mer kött på benen om varför man ska testa 7000 svenskar. Att man valt att 

använda sig av både ”epidemi” och ”pandemi” kan komma att analyseras djupare i en annan 

del av analysen. I artikeln förekommer endast en aktör, det är Maria Brytting som är 

chefsmikrobiolog på smittskyddsinstitutet. Brytting citeras vid ett antal tillfällen, och det 

framkommer även i texten att det är smittskyddsinstitutet som ligger bakom den höjda 

beredskapen och den nya metoden. Brytting representerar alltså de ”positivt inställda”, någon 

motaktör förekommer inte. Brytting är inte bara positivt inställd till den nya metoden och får 

också agera ”expert” i artikeln. Journalisten har valt att låta Brytting kommentera händelserna 

på fyra ställen i texten, vilket får ses som mycket med tanke på den relativt korta artikeln. 

Man får som läsare av artikeln känslan av att det är Brytting som skrivit texten, journalisten 

lämnar mycket utrymme åt henne.  

 

Mikroorienterad analys: I själva huvudartikeln finns det information som befinner sig på det 

implicita planet. Det är begreppen ”pandemi” och ”epidemi” som inte får någon förklaring. 

Begreppen används i rubriken respektive ingressen och får därför ses som centrala delar i 

huvudberättelsen. Om man skriver att: ”- Vi hoppas att snabbare kunna upptäcka en 

pandemi” och ”Beredskapen höjs för att möta ett epidemiutbrott” borde det vara av intresse 

att förklara vad dessa begrepp innebär. Det kan antingen ske genom att journalisten gör det 

eller genom att man låter ”experten” förklara. Visserligen ges en kort förklaring till 

pandemibegreppet i den tillhörande faktarutan, men då det handlar om en vässäntlig del av 

huvudhändelsen borde förklaring stå i anslutning till den mening i vilket det förekommer. 

Angående analysen av ordval i texten finns det bara en mening som är av särskilt intresse, 

dock inte endast på grund av ordvalet, mening lyder som följer: ”I dag smittar fågelinfluensan 

inte särskilt lätt mellan människor”. Meningen är hämtad från den faktaruta som finns i 

anslutning till huvudartikeln. Meningen är inte precist skriven, det känns oseriöst att skriva att 

fågelinfluensan inte smittar ”särskilt” lätt mellan människor. När artikeln var skriven fanns 

det för övrigt inga säkra fall där fågelinfluensan verkligen har smittat mellan människor. Detta 

är en mening och ett ordval som man klarat sig bättre utan. 

 



 46 

Politisk/historiska kontextualiseringar: I artikeln lämnar journalisten ytterst lite utrymme åt 

sig själv. Hon har istället valt att låta ”experten” Maria Brytting vara den som styr 

resonemanget. Detta kan tyda på att journalisten inte är speciellt insatt i frågan men också att 

det så att säga inte finns något mer att tillägga. Dock ges en liten känga till Sveriges 

beslutsfattare med meningen: ”Beredskapen för att övervaka utbrott av en eventuell pandemi 

är för dålig”. Det är en mening som både berättar något om hur det är ställt med Sveriges 

beredskap mot pandemier men som även konstruerar en fråga: Hur ser det ut i övriga världen? 

Svaret på denna fråga besvara i slutet av artikelns faktaruta där vi får information om att: ”De 

flesta EU-länder har redan ett bevakningssystem för influensa med provtagning”. Man får 

också en känsla av att Sveriges arbete med att övervaka en eventuell pandemi startades lite väl 

sent. Detta antagande förutsätter dock att man är insatt i frågan och att man vet vilken 

spridning viruset hittills haft.   

 

Naturmedel dödar viruset (Expressen 22/1 -06) 

Huvudsakligt innehåll: Artikeln behandlar nya forskarrön som påstår att Tamiflu kanske inte 

biter på fågelinfluensan. Det krävs nämligen att man får Tamiflu snabbt annars kan det vara 

verkningslöst. I London har man samtidigt presenterat ett naturläkemedel, Sambucol, som i 

laboratorieförsök visat sig kunna döda fågelinfluensaviruset.  Det är kring dessa två teman 

som artikeln bygger. 

 

Tematisk struktur: Artikelns huvudhändelse är att vissa forskare inte tror att Tamiflu biter på 

den dödliga fågelinfluensan. Detta senaste rön är hämtat från tidskriften The Lancet. I relation 

till huvudhändelsen befinner sig tre andra sekundära händelser. I meningsklustret förklaras att 

studier har visat att Tamiflu faktiskt fungerar, dock är det viktigt att de som insjuknat får 

medicinen snabbt, att dosen är hög och att den ges under en lång period. Den sekundära 

händelsen är det faktum att man i London presenterat ett naturmedel, Sambucol, som i 

laboratorieförsök visat sig kunna stoppa fågelinfluensan. Efter denna sekundära händelse får 

vi ytterligare ett meningskluster, där man hävdar att det krävs många fler studier innan man 

kan rekommendera någon att använda Sambucol. Sammanlagt kan man således i artikeln hitta 

fyra olika händelser, en primär och tre sekundära (varav två får ses som meningskluster).  

 

Schematisk struktur: I artikelns rubrik ”Naturmedel dödar viruset” får vi information om att 

det finns ett naturmedel som dödar ett virus. Mer information ges i ingressen där en mer 

ingående förklaring till rubriken ges. Men det är trots det annan information som dominerar 
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ingressen, nämligen att Tamiflu kanske inte biter på fågelinfluensa. Därför blir det faktum att 

Tamiflu kanske inte rår på det dödliga fågelviruset artikelns huvudhändelse. Journalisten har 

valt att endast låta en aktör komma till tals i texten, det är Ingrid Uhnoo, expert på 

infektionssjukdomar på svenska läkemedelsverket. Detta får ses som en välanvändbar källa då 

hon torde besitta expertkunnande på området mediciner. Samtidigt skulle det vara på sin plats 

med en aktör från ”andra sidan”, det vill säga någon representant från den organisation som 

framställt och testat naturmedlet Sambucol. För att sammanfatta det hela har vi alltså en aktör 

som medverkar i form av ”expert”. Ingrid Uhnoo är i motsats till den information som ges 

artikeln angående Tamiflus möjliga overksamhet mot fågelinfluensan positivt inställd till 

medicinen. Hon säger att ”…det finns en studie som tyder på att Tamiflu biter på 

fågelinfluensa  om det ges i högre dos och under längre tid…” vilket visar på hennes positiva 

inställning till preparatet. Uhnoo berättar också att ”…det krävs många fler studier innan man 

kan tillråda någon att använda det…” vilket tyder på en mindre optimistisk inställning till 

naturmedlet Sambucol än de forskare som presenterat den aktuella artikeln i tidskriften The 

Lancet. Det är också med det sistnämnda citatet som Uhnoo tillåts avsluta artikeln, på så sätt 

bidrar journalisten till att låta läsaren få en mindre positiv inställning till naturmedlet än vad 

som var fallet i artikelns rubrik och ingress.  

 

Mikroorienterad analys: För att kunna tolka artikeln korrekt krävs det att läsaren har kunskap 

om att Tamiflu tidigare uppfattats som en fullgod medicin för patienter som angripits av 

fågelinfluensa. Artikeln osar samtidigt av ovisshet vilket dessa tre meningar får illustrera: 1) 

”Tamiflu kanske inte biter mot fågelinfluensan, varnar forskare” 2) ”Samtidigt visar en 

studie att ett naturmedel kanske har effekt” 3) ”Läkemedlet Tamiflu kanske inte skyddar 

särskilt bra mot fågelinfluensan”. Det handlar om tre meningar där ordet ”kanske” används i 

relation till artikelns huvudhändelse och sekundär händelse. På så vis ger journalisten läsaren 

osäker information. Det kan vara så att Tamiflu faktiskt fungerar, det finns till exempel en 

undersökning som visar på det, men det kan också var så att den inte fungerar. För 

naturmedlet gäller att det har visat sig effektivt, men att man behöver göra fler tester innan 

man börjar ge det till sjuka människor. Ingrid Uhnoo säger också att ” - Det låter ju 

lovande…” angående de tester som visat att naturmedlet Sambucol kan vara effektivt. Att 

journalisten valt att använda detta citat tyder på en viss tveksam inställning till naturmedlet, 

då syftar jag på ordvalet ”ju”. Att använda detta ordval ger citatet en annan mening än om det 

skulle ha utelämnats. Det är skillnad på att säga att något är bra och att det ju är bra. Det 

förstnämnda får ses som positivt medan det andra får ses som semipositivt.  
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Smittan är i Östersjön. Larm i natt: Fågelinfluensa på ö i Tyskland (Expressen 15/2 -06) 

Huvudsakligt innehåll: Artikeln behandlar de döda svanar som hittats på den tyska ön Rugen, 

bara tio mil fågelvägen från Sverige. Svanarna var smittade med fågelinfluensa av typen 

H5N1, samma virus som hittills tagit 91 människoliv och orsakat massdöd bland fåglar ibland 

annat Asien och södra Europa. Detta kan innebära att viruset redan är i Sverige. 

Jordbruksverket menar att man nu måste flytta alla tamfåglar i Sverige inomhus, allt för att 

skydda fåglarna mot viruset. 

 

Tematisk struktur: Artikelns huvudhändelse är det faktum att man i Tyskland, nära den 

svenska gränsen hittat två döda svanar. Dödsorsaken är fågelinfluensan. I texten förekommer 

också en sekundär händelse, starkt knuten till huvudhändelsen. Den handlar om att det 

svenska jordbruksverket och smittskyddsstyrelsen nu uppmanar att alla tamfåglar ska flyttas 

inomhus. I de fall detta inte är möjligt måste de i alla fall utfodras under tak. Således finner vi 

i texten två händelser, en huvudhändelse och en sekundär händelse. 

 

Schematisk struktur: Artikelns rubrik består av två delar, huvudrubrik och underrubrik. I 

huvudrubriken får vi reda på att ”Smittan är i Östersjön” med hjälp av underrubriken ”Larm i 

natt: Fågelinfluensa på ö i Tyskland” förklaras det inträffade, inte ingående, men förståelsen 

för problemet klarnar. Vi får reda på vad det är för smitta man nämner i rubriken och var i 

Östersjön som fågelinfluensan finns. Dock kvarstår vissa frågetecken, som till exempel vad 

som är smittat med fågelinfluensa och hur många. I ingressen får vi mer information om det 

inträffade och på så vis bekräftas att detta är artikelns huvudhändelse. Här får vi information 

om att det är svanar som dött i fågelinfluensa på den tyska ön Rugen. Vidare får vi veta att det 

svenska jordbruksverket har hög beredskap, alla tamfåglar måste flyttas inomhus. I artikeln 

förekommer tre aktörer, två ”experter” och en ”observatör”. Leif Denneberg är den första 

”experten”, han representerar jordbruksverket och är den som får förklara vilka strategier som 

måste till stånd för att skydda Sveriges tamfåglar. Den andra ”experten” är Anders Tegnell, 

chef för smittskyddsenheten på socialstyrelsen. Tegnell säger egentligen inget som motiverar 

till att kalla honom för ”expert”, men i kraft av sitt ämbete bör han räknas till den kategorin. 

Den tredje och sista aktören är fotografen Jens Koehler, den person som efter ett tips ”hittade” 

de döda svanarna på stranden i Rugen. Koehler är den person som ger ögonvittnesskildringen 

från stranden där de döda svanarna hittades ” - Där låg åtta eller kanske nio svanar döda på 

stranden…” därav Koehlers roll som ”observatör”. Leif Denneberg är den aktör som får mest 
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utrymme i artikeln, Anders Tegnell och Jens Kohler får dela på det övriga utrymme som 

journalisten valt att låta aktörerna få. Trots Dennebergs särställning som huvudaktör är det 

inte han som får det sista ordet i artikeln. I stället har journalisten valt att låta chefen för 

smittskyddsenheten på socialstyrelsen, Anders Tegnell, avsluta artikeln med en ganska stark 

utsaga: ”smittan kan mycket väl redan ha spridit sig vidare från Tyskland: - Den kan ha 

funnits hos svanar i en stor del av Europa en längre tid, det har vi ingen aning om”. Detta 

citat spetsar synnerligen till artikeln på slutet, och får läsaren att vilja följa upp denna nyhet. 

Citatet innebär också indirekt att Tegnell menar att smittan mycket väl redan kan finnas i 

Sverige.’ 

 

Mikroorienterad analys: Precis som flera av de övriga artiklarna ges ingen förklaring till vad 

fågelinfluensan rent konkret innebär eller hur den smittar. Det vi som läsare får reda på är att 

tamfåglar måste flyttas inomhus för att skyddas. Varför detta är så viktigt ges ingen förklaring 

till. Man kan anta att journalisten utgår ifrån att många läsare vid det här laget bör besitta viss 

information om fågelinfluensan, och därför valt att inte ge någon redogörelse för själva roten 

till problemet. Men folk i allmänhet vet knappast hur den smittar och varför det är så viktigt 

att hålla tamfåglar inomhus. Så till frågan om onödig information i texten. Varför har 

journalisten valt att använda sig av Jens Koehlers yrke vid presentationen av denne? Och 

varför får Koehler uttala sig som den som var först på plats, när han uppenbarligen inte var 

det? ”Fotografen Jens Koehler hann till den avlägset belägna stranden på Rügen innan 

personal från veterinärmyndigheten hunnit samla in djurkadavren. 

 - Där låg åtta eller kanske nio svanar döda på stranden, säger Jens Koehler. 

 - Personen som hade hört av sig till oss sa att han trodde att räven hade tagit några också. 

Så de var förmodligen tio-elva stycken från början” Den mest naturliga källan hade varit den 

person som först hittade fåglarna, men kanske är det så att Koehler i kraft av sitt yrke anses 

vara en slagkraftigare aktör. Fotografyrket går så att säga hand i hand med journalistyrket och 

på så vis ser man Koehler som en mer trovärdig aktör än personen som var först på plats. Den 

lexikala stilen känns igen från många av de tidigare analyserade artiklarna. Journalisten 

använder sig av många värdeladdade ord för att förstärka skeenden, nedan följer några 

exempel på detta: ”… dödliga fågelinfluensan…”, ”… fruktade H5N1…”, ”… orsakat 

massdöd bland fåglar…” och ”… sent i går kväll satt man i krismöte…”. I den sista 

meningen förstärker journalisten händelsen inte bara med hjälp av ordet ”krismöte” utan 

också genom att förklara att detta möte skedde sent på kvällen.  
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Politisk/historiska kontextualiseringar: Återigen väljer journalisten att måla upp Sverige som 

ett väl förberett land. Svenska myndigheter sitter i krismöten och beredskapen är hög. Samma 

känsla återfinns i artikel efter artikel – det drabbar inte ”oss” bara ”de andra”. På så vis skapar 

man distans till problemet. Men man måste ha i åtanke att fågelinfluensa inte längre bara 

drabbar ”fattiga”. Tyskland ligger nära oss både geografiskt och ekonomiskt. Detta faktum 

gör att man ändå märker en viss skillnad i denna text jämfört med tidigare där de drabbade 

framför allt varit ”fattiga” och barn.  

 

Svanarna smittade. Om en månad kan de vara i Sverige (Expressen 12/2 -06) 

Huvudsakligt innehåll: I artikeln redogörs för en rad länder och en världsdel där man nu hittat 

fall av fågelinfluensa. Det handlar om Italien, Bulgarien, Grekland och Afrika. Flyttfåglar från 

drabbade länder kommer till Sverige om en månad, och då är risken stor att även Sverige 

kommer att drabbas av fågelinfluensan.  

 

Tematisk struktur: I den givna artikeln är det svårt att finna någon huvudhändelse om man 

läser hela texten. Istället får man utgå ifrån van Dijk, ju mindre relevant ett inslag anses vara 

desto mer marginaliserad position får detta i relation till huvudhändelsen.55 Textens 

huvudhändelse kan man oftast kartlägga genom att betrakta textens rubrik och ingress. Alltså 

blir artikelns huvudhändelse det faktum att Sverige inom en månad kan drabbas av 

fågelinfluensa. Trots att detta får anses vara textens huvudhändelse upptar det inte störst plats. 

I relation till huvudhändelsen förekommer en rad sekundära händelser; 1) Fågelinfluensan har 

nått OS-landet Italien. 2) Fall av fågelinfluensan har hittats i Grekland och Bulgarien, troligen 

har dessa fåglar smittats av flyttfåglar från Ryssland. 3) Förra veckan rapporterades det även 

att man hittat fall av fågelinfluensan i Afrika, vilket inte är bra då den afrikanska miljön 

underlättar spridningen och kan komma att främja en spridning mellan människa till 

människa. Således är artikeln uppbyggd av en huvudhändelse och tre sekundärhändelser.  

 

Schematisk struktur: Textens rubrik ”Svanarna smittade” är på intet sätt uttömmande, på 

något sätt känns det som att det handlar om något implicit, alltså något som journalisten anser 

att vi bör känna till. I underrubriken får vi reda på följande: ”Om en månad kan de vara i 

Sverige”. Detta bör syfta på de i huvudrubriken nämnda svanarna, men det känns på intet sätt 

säkert att så är fallet. I ingressen får vi en ”cocktail” av information, i huvudsak rör det sig om 

                                                
55 van Dijk 2000:204 
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att flyttfåglar som bär på fågelinfluensa kommer till Sverige om en månad. Vi får också reda 

på att smittade svanar hittats i Italien, det land som när artikeln är skriven är värdland för de 

Olympiska Spelen. Men vi får också lugnande information: ”Situationen är relativt säker för 

människor, det ser värre ut för djur…”. I texten förekommer tre aktörer, två svenskar och en 

italienare. De svenska aktörerna är jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson och Björn 

Olsen influensaforskare vid högskolan i Kalmar, samme Olsen som i tidigare artiklar 

presenterats som professor. Anledningen till detta kan vara vilket typ av uttalanden som Olsen 

gör, ibland passar det bättre att presentera honom som professor och ibland passar den andra 

titeln bättre. Björn Olsen har hittills innehaft tre olika titlar i olika artiklar, forskare, läkare 

och professor. Italien representeras av hälsominister Francesco Storace. Dessa tre aktörer 

medverkar alla som ”experter”, och kommenterar de olika förloppen och händelserna. Mest 

plats ger journalisten åt Björn Olsen. Olsen tillåts kommentera det faktum att fågelinfluensan 

nått Afrika och vilka konsekvenser detta kan komma att få ”-viruset har goda möjligheter att 

utvecklas i den afrikanska miljön och det är större risk att det hoppar över till människa där. 

Det är illa, inte bara för dem utan för oss också. Om viruset börjar spridas mellan människor 

är det bara fråga om veckor innan vi har det här…”. Med ovan redovisade citat tillåts Olsen 

också avsluta artikeln. De övriga två aktörerna tillåts kommentera läget i sina respektive 

hemländer, vilket måste ses som motiverat och lämpligt.  

  

Mikroorienterad analys: Då journalisten valt att använda sig att två olika termer 

”fågelinfluensa” och ”H5N1” krävs det att läsaren vet vad det sistnämnda är för något. Om 

inte blir en mening som ”Svenska myndigheter har även trappat upp beredskapen för H5N1” 

svår att begripa. Hittills vet läsaren att fågelinfluensan är ett hot, men nu skriver journalisten 

att man även börjat trappa upp beredskapen för något annat, nämligen H5N1. Information 

som denna är ett gott exempel på implicit information, alltså något som journalisten anser att 

läsaren bör känna till. Ett annat textstycke med implicit information återfinns i Björn Olsens 

avslutande kommentar ”Viruset har goda möjligheter att utvecklas i den afrikanska miljön 

och det är större risk att det hoppar över till människa där…”. Här är det oklart vad som 

menas med miljö och varför den afrikanska miljön skulle vara värre än någon annan. Man kan 

också fråga sig varför det är viktigt att berätta att Italien är värd för de Olympiska Spelen? Det 

är knappast något som vi måste känna till. Förmodligen har det att göra med det faktum att det 

kommer att vistas många svenskar i Italien under de veckor som tävlingarna anordnas. Men 

det kan också vara mer långsökt än så, elitidrottsmän har ett högre nyhetsvärde än vanliga 
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människor. Detta då det handlar om så kallade elitpersoner56.  Journalisten använder inga 

värdeladdade ord i texten, inte heller omotiverat starka ord förekommer. Detta innebär att 

artikeln vid en första anblick känns neutral och oproblematisk, i alla fall i detta avseende. 

 

Politisk/historiska kontextualiseringar: Det är av intresse att analysera varför man valt att 

berätta att Afrika drabbats av fågelinfluensa och inte vilket enskilt land i världsdelen som 

angripits. Det kan ha att göra med det geografiska avståndet, länder i Europa är helt enkelt 

närmare än just Afrika. Dock är det värt att notera att det i andra artiklar sett annorlunda ut. I 

artiklar om fågelinfluensans framfart i Asien har man trots ett ännu längre geografiskt avstånd 

valt att skriva ut namnet på landet. Därför kan vi avskriva hypotesen om det geografiska 

avståndet. Med allra största säkerhet handlar det om en mix av kulturellt, ekonomiskt och 

politiskt avstånd. Vi känner oss mer hemma i länder som Kina och Japan än i till exempel 

Kongo eller Elfenbenskusten. Vi importerar till exempel i stort sett alla våra textiler från 

Asien, vilket binder oss till Asien på både ett ekonomiskt och politiskt plan. Journalisten har 

kanske valt att endast skriva ut namnet på världsdelen då denne förmodar att läsaren ändå inte 

skulle kunna placera det drabbade landet på en karta.  

 

                                                
56 Hvitfelt 1988:31 
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6. Diskussion 
Jag kommer i detta kapitel att diskutera de teman som jag anser mig kunna finna i arbetets 

resultatkapitel. Jag kommer först att ge en liten återblick och förklara diskursbegreppet, då 

detta är ett centralt begrepp i arbetet finns det anledning att återigen klargöra dess innebörd. 

Målet är att denna diskussion ska leda fram till svaret på min forskningsfråga: 

 
Hur har tidningen Expressen, i det offentliga mediesamtalet, behandlat fenomenet fågelinfluensa? I denna mer 

övergripande frågeställning inryms de mer specificerade frågeställningarna: 

 

o Hur ser Expressens diskurs angående fågelinfluensan ut? 

o Vilka aktörer tillåts medverka i artiklarna? 

o Varför ser diskursen ut som den gör? 
 

6.1 Diskursen 

Som jag beskrivit i arbetets metodkapitel finns det en rad olika förklaringar till diskurs 

begreppet. För att friska upp minnet kan vi återigen kort förklara vilken definition detta arbete 

utgår ifrån: 
 

Diskurs kan vara det den speciella lexikala stil som dominerar en given institutionell sfär. Denna lexikala stil tar 

lång tid att bygga upp och kunskapen konstrueras genom olika regler, rutiner och konventioner vilka bestämmer 

vad man gör och hur man gör saker inom den givna institutionen. Att uppfatta nyhetsförmedling som diskurs 

enligt denna definition innebär att man uppmärksammar att nyhetsförmedling har ett speciellt sätt att använda 

sig av språket. Nyheternas språkanvändning skiljer sig till exempel avsevärt från skönlitteratur. Framför allt är 

handlar det om på vilket sätt man hanterar verkligheten, och det är just denna verklighetshantering som 

framträder genom nyhetstexters språkhantering.57 

 

Med detta i friskt minne kan vi fortsätta att söka svaren på vilken diskurs som dominerar de 

analyserade artiklarna. Vad kännetecknar denna diskurs? Och varför ser diskursen ut som den 

gör?  
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6.2 Personifiering 

I många av artiklarna märks den tydliga personifieringen i journalistiken. Framför allt gäller 

detta i de artiklar som behandlar de insjuknande och döda turkiska syskonen, vars öde görs till 

en följetong, något som gör att nyhetsrapporteringen påminner mer om en spännande 

följetong på TV än något annat. Många forskare hävdar att detta är ett tecken på att nyheterna 

blir mer och mer fiktionaliserade58. Personifiering och ”vinkling” är de vanligaste greppen 

som journalister tar till i nyhetsrapportering. Dessa grepp, menar vissa forskare, har gjort att 

formens makt över innehållet har ökat59. Detta ligger nära Marshall McLuhans nu klassiska 

tanke om att ”The medium is the message” eller på svenska ”Mediet = budskapet”. Med 

mediet menar McLuhan en förlängning av oss själva, vårt nervsystem har i den elektriska 

tidsåldern sträckts ut till att omfatta hela mänskligheten, på så vis blir till exempel bilen en 

förlängning av våra fötter.60 Budskapet har fått en marginaliserad plats, på bekostnad av 

mediet i sig. McLuhan kan ses som något av en profet eller filosof, men han liksom många 

andra menar att man måste granska mediet kritiskt och utifrån för att verkligen förstå dess 

innehåll och makt. Enligt McLuhan är det enda sättet att urskilja ett mediums principer och 

kraftlinjer att ställa sig vid sidan och observera. Varje medium har en viss förmåga att tvinga 

sina förutsättningar på var och en som inte har ögonen öppna för dem.61  

 

Behandlingen av de turkiska syskonen men även andra artiklar som analyserats styrker 

uppfattningen att mediernas funktion har vidgats. Kvällstidningen funktion är inte bara att 

informera, det är inte ens det huvudsakliga syftet. Istället förefaller syftet vara att skapa affekt 

samt att forma och tolka verkligheten åt läsarna. Varför personifieringen är så vanlig är en 

intressant fråga. Den troligaste förklaringen är att det hänger samman med 

kommersialiseringen av media. Fiktion säljer mer än verklighet, även fast det ibland är svårt 

att se skillnader mellan de bägge två formerna. Då tänker jag närmast på alla de dokusåpor 

som sköljer över oss. I takt med att kvällspressen blivit mer och mer annonsberoende har även 

journalistiken ändrats. Traditionell journalistik består av faktaredovisning. På senare tid har 

den ökande mängden av nyhetssändningar ofta bidragit till mer problem än nytta. Finns det 

inget att rapportera måste man hitta något att rapportera om, och man måste förpacka det 
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snyggt.62 Därför blir många av de analyserade artiklarna fattiga på ren information om 

fågelinfluensa och vad som har skett, fokus ligger snarare på att bygga upp dramaturgin i 

texten. Varför använder sig då journalister av denna typ av personifiering? Svaret på denna 

fråga är varken förvånande eller svårförklarad, det handlar helt enkelt om att vi som läsare 

gillar känslan av att vara bekant med textens aktörer.  

 

6.3 Aktörer 

En av frågorna i detta arbete var att söka reda på vilka aktörer som tillåts kommentera och 

medverka i Expressens artiklar angående fågelinfluensa. En vanlig aktör i det analyserade 

materialet är så kallade experter. Experter konstrueras ständigt i medierna och är en viktig 

informationskälla för människor. Men dagens samhälles invånare lever med en ökad 

reflexivitet vilket gör att de aldrig har fullt förtroende för någon typ av expert eller 

information överhuvudtaget. Människan måste dock tro på någonting och väljer därför det 

som känns mest pålitligt, värderat utifrån risker och faror, som man kan hysa tillit till. I de 

analyserade texterna finns en rad olika experter representerade. Experter är individer som 

besitter stor kunskap om ett specifikt område. För att experter ska fungera som bäst krävs det 

att andra individer vet vart de kan hitta experterna för att få deras hjälp.63 I dagens moderna 

informationssamhälle är det lätt att hitta experter och relativt lätt att få de svar man söker. Då 

det handlar om fågelinfluensa känns det motiverat att använda sig av läkare som experter. 

Läkare besitter stora kunskaper om influensasjukdomar, virus och pandemier. Då det inte 

heller rör sig om någon intressekonflikt krävs det egentligen inte heller några andra experter 

än just läkare eller motsvarande med medicinskt kunnande som till exempel hälsoministrar. I 

alla artiklar finns experter med som aktörer, i de flesta artiklar är övriga medverkande offer. I 

vissa fall som i till exempel artikeln ”Larm efter nya smittfall: Res inte till Turkiet. UD: Vi 

planerar ingen avrådan” använder man sig dock endast av attributet expert för att beskriva 

någon. ”Nu avråder experter från att resa till landet”, detta blir mer komplicerat och mindre 

trovärdigt.  

 

Man kan se ett tydligt mönster i hur experterna används i de analyserade artiklarna; nämligen 

på ett sätt som väl passar in i den dramaturgi som journalisten bygger upp. Experterna 

medverkar för att läsaren ska känna tillit till artikeln, inte för att redogöra för komplicerade 
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skeenden. På så vis utnyttjar journalisten i nästan alla artiklar det faktum att man har tillgång 

till en expert.  Genomgående för alla artiklar är att man som läsare saknar information om just 

fågelinfluensa. Något som man kan begära att en expert ska kunna ge oss information om. 

Men problemet är, som ovan beskrivits, att det inte är experten som talar till oss utan snarare 

journalisten. Journalisten i sig får i många fall sin information från andra journalister eller 

nyhetsbyråer.  

 

Tidspressen på journalister är idag stor, visst ansluter sig alla västerländska journalister till 

reglerna om källkritik. Detta innebär att man kritiskt ska granska de källor som man har för 

avsikt att använda sig utav. Helst ska alla fakta ha en klart angiven uppgiftslämnare eller på 

annat sätt vara tillfredställande bekräftat. Dessa källkritiska krav är lätta att ställa men ofta 

svåra att uppfylla. Ska man våga försäkra sig om att källan är säker och kanske få vänta med 

att publicera artikeln? Risken är då stor att någon konkurrerande tidning istället publicerar den 

givna artikeln och på så vis tjänar mer pengar.64 När det handlar om relationen mellan källor 

och medier vid kriser och hot är skillnaden inte så stor som man skulle kunna tänka. En 

skillnad är dock att allmänhetens tryck på journalisterna om information blir ovanligt stor. 

Detta kan medföra att överdrifter och förenklingar får större utrymme än vanligt. Detta beror 

till stor del på den tidspress som uppstår vid kriser och hot. Det är inte ovanligt att journalister 

vid hot och krissituationer förstärker det på ytan dramatiska och låter mer eller mindre 

välgrundade spekulationer ta över när bristen på ny information är uppenbar.65 Samtidigt som 

man även kan ”tvingas” fuska med källkritiken. 

 

6.4 Värdeladdade ord  

”Han lurade sarsdöden” ”Smittan tog tre av hennes barn” ”Viruset tog hennes barn” 

”Fågelvirus i Turkiet – 14-årig pojke död” Detta är ett axplock ur de rubriker som 

förekommer i de analyserade nyhetstexterna. Dessa rubriker påminner mer om att sälja fiktion 

än att informera läsare om vilka verkningar fågelinfluensan har. Rubrikerna visar både på 

personifiering, färgstarkt språk och värdeladdade ord. Dessa ovanstående rubriker är som sagt 

bara ett urval av de analyserade artiklarna, långt ifrån alla använder sig av personifiering 

redan i rubriken. Man kan utan problem hävda att alla artiklar präglas av ett färgstarkt språk 

och värdeladdade ord. Men vad säger detta om diskursen? Värdeladdade ord används i texter 
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för att ge informationen mer genomslag. Det är ord som är fyllda av dramatik och som 

konsekvent tar fasta på känslor. Många av de ord vi använder har en inneboende känslo- eller 

värdeladdning, som driver upp intensiteten i uttrycket och automatiskt överför en 

känsloattityd eller en värdering. Vissa av de ord som används förmedlar positiva intryck andra 

negativa. Men orden kan också vara helt subjektiva, i de fall är det läsaren som med sin egen 

förståelse och inställning bestämmer vad orden ska förmedla.66 I mitt analyserade material 

används många av de värdeladdade ord som vi förknippar med kvällspressen, exempel på 

sådana ord är: Storm (angående SARS epidemin), chock, skörda, katastrof, fruktade och 

dödlig. I det skrivna ordet har journalisten ett mäktigt vapen – pennan är mäktigare än svärdet. 

Berger och Luckmann lär oss att språket hjälper oss att forma och förstå vår verklighet. På så 

vis besitter journalisterna med hjälp av ordvalet makten att forma vår uppfattning om 

verkligheten samt att ordna våra sociala erfarenheter.67 Med hjälp av den diskurs som råder 

inom ett givet område förstår vi inte bara den värld vi lever i, vi förstår också oss själva och 

våra medmänniskor.68 Berger och Luckmann visar också varför journalisterna är de som vi 

mottagare valt att sätta vår tilltro till. Det är en lång process som handlar om att två olika 

”skolor” tävlar om allmänhetens acceptans. Till slut vinner en av dessa ”skolor” allmänhetens 

förtroende - i detta fall förtroendet att förmedla nyheter. Den vinnande gruppen får på så vis 

monopol på att definiera verkligheten i ett samhälle.69 Journalister och redaktörer ses alltså 

som experter när det kommer till att förmedla nyheter och även vår verklighet. Fairclough 

menar att vi tolkar ord individuellt, utifrån vår sociala och kulturella bakgrund. 

Yrkesbeskrivningen ”Politiker” eller ”Journalist” betyder samma sak vart än man befinner 

sig. Säkerligen lägger man dock in olika värderingar i yrkesbeskrivningen på olika platser i 

världen.70    

 

Det språk som används i nyhetsförmedling ger oss en speciell diskurs. Van Dijk menar att det 

mellan diskurser och samhälle i allra högsta grad råder ett samspel. Diskurserna i ett samhälle 

produceras och tolkas av individer. Individerna kan endast producera och tolka diskurserna 

utifrån deras kunskap om samhället.71 Detta visar återigen vilken makt media besitter när det 

kommer till att avgöra vad vi ska tycka och tänka om olika företeelser och händelser. Genom 
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att använda speciella ord och fraser och genom att över tid upprepa dessa kommer mottagaren 

efterhand att ta meddelandet som naturlig oproblematisk information. På så vis kan något som 

egentligen är en ideologi verka naturligt. Värdeladdade ord användes och används traditionellt 

inom propaganda. Propaganda handlar om stark påverkan i såväl tal som skrift. Kjell Möijer 

menar att propaganda har stora likheter med den kommersiella reklamen, på så vis att den 

skönmålar det den strävar efter.72 Detta är ett intressant iakttagande då Expressen är en 

kommersiell tidning på så vis att det enda sättet att komma över tidningen är att köpa 

lösnummer.  

 

Man kan alltså inte prenumerera på Expressen. Detta innebär att man är i behov av att locka 

läsare, detta sker naturligtvis i konkurrens med till exempel Aftonbladet. Detta är en del i 

svaret på varför man använder sig av värdeladdade ord och även en del av svaret på hur 

expressens diskurs angående fågelinfluensa faktiskt ser ut. Det är kanske inte särskilt 

överraskande att Expressens lexikala stil påminner så mycket om fiktion. Det svåra är inte att 

se att något ser ut som det gör istället ligger svårigheten i att förklara varför det ser ut som det 

gör. I ovanstående diskussion om värdeladdade ord anser jag mig har svarat på denna fråga. 

Självklart dyker det vid svaret på en fråga upp nya frågor, som till exempel hur långt vi som 

mediekonsumenter ska låta detta gå? Visst har vi som konsumenter ett eget val, men detta val 

minskar med varje år som går, då fler och fler mediekanaler tenderar att utformas som 

underhållning73. Denna ökande individualisering innebär också enligt Asp att mediepubliken i 

allt mindre utsträckning kommer att vara präglad av social bakgrund och grupptillhörighet. 

Den nya tidens mediepublik är ännu mer öppen för influenser och mottaglig för påverkan.74 

Detta betyder att medierna får allt större ansvar att fungera som socialisationsagenter. För 

många föräldrar fungerar TV-apparaten som barnvakt, om ungarna är jobbiga så sätter man 

dem helt enkelt framför TV-apparaten och lämnar över fostran till medierna.  

 

6.5 Intertextualitet 

Studerar man artiklarna om de turkiska syskonen fristående och i rätt ordning får man känslan 

av att man läser något helt annat än en nyhetsartikel, i stället för att vara uppbyggd som en 

nyhetsartikel påminner den lexikala stilen snarare om fiktion eller skönlitteratur. Med detta 
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sagt kan vi konstatera att diskursen i artiklarna om de turkiska syskonen inte ser ut som en 

typisk nyhetsdiskurs. I de ovan nämnda artiklarna är intertextualiteten påtaglig på så vis att 

man måste ha läst tidigare artiklar för att förstå vad journalisten beskriver. Denna typ av 

intertextualitet gör att dessa texter inte bara påminner om skönlitteratur utan också en 

skönlitterär följetong, de olika texterna bildar alltså en intertextuell kedja. För att kunna förstå 

vissa av artiklarna förutsätter journalisten av vi redan besitter kunskap som redogörs för i 

tidigare artiklar. Jag kommer inte att gå in djupare på intertextualitet i denna diskussion utan 

nöjer mig med det ovan konstaterande.  

 

6.6 ”Vi” och ”de andra” 

Krig och farsoter kommer ”aldrig” till vårt trygga svenska folkhem. Det är känslan man får 

när man läser artiklarna som ligger till grund för detta arbete. Artiklarna beskriver en 

influensa som gradvis kommer allt närmre Sverige. Att man trots detta aldrig känner någon 

större oro beror till stor del på de svenska politiska elitaktörer som tillåts kommentera de olika 

förloppen. Man kan läsa att: ”-Det finns risk att viruset kommer hit, säger jordbruksverkets 

generaldirektör Mats Persson” men trots detta få det lugnande meddelandet att: ”- Vi har hög 

beredskap…” och ”En spridning av influensan i Europa är oundviklig, men vi i Sverige har 

god chans att klara oss utan omfattande epidemier. Det på grund av att vi har bättre 

övervakning och ett helt annat sätt att föda upp höns än i Turkiet”. Varför vi i Sverige skulle 

klara oss så mycket bättre än exempelvis Turkiet får man som läsare av artiklarna aldrig 

någon klarhet i.  

 

Hittills har vi konstaterat att artiklarna förmedlar en känsla av att säkerhet, det händer inte 

”oss” bara ”dem”. Vi har också konstaterat en anledning till varför den känslan uppstår. Men 

det finns självklart andra anledningar. William Leiss menar att ett vanligt problem vid 

riskkommunikation är att sändare och mottagare ser annorlunda på risker. Leiss menar att 

problemet inte är riskerna eller kriserna i sig utan snarare hur man kommunicerar dessa. I de 

analyserade artiklarna finns det tydiga spår av det som Leiss kallar för ”meddelandeproblem” 

vilket innebär att det fattas viktig information, information som är nödvändig för att fatta 

beslut.75 Artiklarna ger oss istället för information om fågelinfluensa undervisning om 

drabbade familjer och Sveriges höga beredskap. Vilket leder till att den svenska allmänheten 
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skräms upp för att i nästa stund lugnas av besked från svenska elitpersoner. Det är framför allt 

det kulturella avståndet som är tydligast, det geografiska finns också med i bilden men detta 

krymper allt efter som fågelinfluensan kommer närmare Sverige.  

 

Berger och Luckmann förklarar också att vi människor utan problem kan uppfatta olika 

verkligheter. Alltså kan vi förstå vad som sker i exempelvis Turkiet och känna viss empati för 

de som insjuknat i fågelinfluensa. Men vårt intresse är i regel mindre för det som sker i 

avlägsnare zoner. Vi intresserar oss alltså inte på samma sätt som vad vi skulle ha gjort om tre 

svenska syskon i Stockholm insjuknat i fågelinfluensa.76 Ofta känner vi säkert mer empati för 

en sjuk Noshörning på Kolmården än vad vi gör för tre sjuka turkiska syskon. Om 

fågelinfluensa skulle komma till Sverige skulle säkerligen vårt intresse öka betydligt. Vi 

skulle oroa oss för huruvida våra katter skulle smittas och om det är farligt att mata änder med 

bröd.   

 

Medierna eller tidningen Expressen i det här fallet har makt över sina läsare. Denna makt gör 

att man med hjälp av diskursen producerar läsarens verklighet och på så sätt förstärker ”vi -

känslan”. Berger och Luckmann lär oss att medierna genom upprepning kan få något som från 

början inte är naturligt att verka just naturligt. På så vis blir känslan av säkerhet naturlig för 

läsaren. Känslan av säkerhet späds på av artiklarnas fiktionalisering vilket bidrar till att den 

verklighet som de ”drabbade” lever i känns avlägsen det trygga svenska folkhemmet. Denna 

upprepning behöver givetvis inte komma från medier och vi behöver inte ”frivilligt” acceptera 

upprepningarna, våld och andra påtryckningar fungerar precis lika bra.77 På så vis kunde 

tillexempel kyrkan övertyga allmänheten om att jorden var platt och att syndare skulle brinna 

i helvetet. 

 

6.7 Reflektion över diskussionen   

Denna del är tänkt att fungera som en sammanfattning av det som tidigare diskuterats. Jag 

kommer kort att beskriva de delar som kännetecknar Expressens diskurs angående 

fågelinfluensa. Med bakgrund av detta känns det motiverat att återigen förklara arbetets 

frågeställning. Arbetets allmänna frågeställning handlar om hur tidningen Expressen, i det 
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offentliga mediesamtalet, har behandlat fenomenet fågelinfluensa. Denna allmänna 

frågeställning inrymmer tre mer specificerade frågeställningar:  

 

o Hur ser Expressens diskurs angående fågelinfluensan ut? 

o Vilka aktörer tillåts medverka i artiklarna? 

o Varför ser diskursen ut som den gör? 

 

Expressens diskurs angående fågelinfluensa kännetecknas av: 1) Personifiering, som 

mottagare av nyhetstexter gillar vi att känna oss bekanta med textens aktörer. Vi gillar det vi 

känner igen och känner oss misstänksamma mot det som är främmande. 2) Expertaktörer, 

medierna använder dessa för att skapa tillit. Människor behöver något att tro på, här passar 

användandet av experter bra in. Det som kännetecknar experterna i de analyserade texterna är 

att de inte används för att ge läsarna information om fågelinfluensa utan snarare för att de 

passar in i den dramaturgi som journalisten bygger upp. Experterna medverkar för att läsaren 

ska känna tillit till artikeln, inte för att redogöra för komplicerade skeenden. 3) Värdeladdade 

ord, det är ingen hemlighet att kvällspressen använder sig av ett färgstarkt språk för att skapa 

affekt. Den diskkurs som språket skapar påminner mycket om skönlitteratur och fiktion. Detta 

är ett tecken på den ökande fiktionaliseringen av nyhetsmedier. Den diskurs som Expressen 

skapar kring fågelinfluensa i det offentliga mediesamtalet hjälper till att forma vår verklighet. 

Detta innebär att medierna besitter stor makt över mottagarna.4) Intertextualitet, många av 

texterna bygger på kunskap som redogjorts för i tidigare artiklar. På så vis skapar dessa 

artiklar en intertextuell kedja. I några av artiklarna används intertextualiteten för att skapa en 

slags följetong. Detta hade säkerligen inte blivit så tydligt om det inte varit för den redan 

påtagliga fiktionaliseringen. 5) ”Vi och de andra”, de analyserade artiklarna bygger med 

hjälp av diskursen upp en känsla av trygghet - farsoter som krig och sjukdomar når aldrig det 

svenska folkhemmet. Denna känsla infinner sig genom att man visar hur väl förberedda de 

svenska myndigheterna är. Genom att använda sig av en diskurs som i många fall påminner 

om fiktion bygger man också upp en slags ”mur” mellan oss i Sverige och ”de andra”. 

 

De svar som uppkommit i detta arbete är säkerligen inte förvånande eller uppseendeväckande. 

Det som ändå förvånade mig var hur man med hjälp av personifiering, experter, 

intertextualitet och värdeladdade ord skapar en diskurs som påminner om fiktion och 

skönlitteratur. Anledningen till att diskursen ser ut som den gör hänger samman med 

kommersialiseringen av media - fiktion säljer bättre än verklighet.  
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Denna fiktionalisering av våra nyhetsmedier är något som säkerligen skulle vara intressant att 

forska vidare i. Man skulle också kunna gå djupare in i de funktioner som bestämmer vad som 

blir till nyheter i Sverige. En annan infallsvinkel är varför vissa nyheter blir just nyheter och 

vem som bestämmer detta. Säkerligen finns det även fler stenar att vända på och fler implicita 

sanningar att söka inom det område som denna uppsats är avgränsad till. Möjligheterna till 

framtida forskning inom nyhetsförmedling är gränslösa och enormt spännande. Det är trots 

allt medierna som har makten över oss som publik och över innehållet. 
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7. Slutkommentar    
Jag har i detta arbete sett många olika teman som karaktiserar diskursen kring fågelinfluensa i 

tidningen Expressen. Som vi har lärt oss i denna uppsats producerar och reproducerar 

journalister med hjälp av diskursen särskilda verklighetsuppfattningar, traditioner och 

värderingar, det är detta som den kritiska diskursanalysen intresserar sig för. Som jag skrev i 

syftet är det få som besitter stor kunskap om fågelinfluensa och ett fåtal personer som vet 

mycket. Sett till hur diskursen om anförda ämne i Expressen ser ut förstår man nu varför. Det 

är en diskurs som ofta påminner om fiktion och som skapar en känsla av att vi inte behöver 

veta så mycket, om fågelinfluensa skulle komma till Sverige så är vi ändock väl förberedda.  

 

Undersökningen som denna uppsats grundar sig på gäller artiklar som utgivits innan 

fågelinfluensa kom till Sverige. Som vi alla vet drabbades även Sverige av denna globala 

fågelsjukdom. I skrivande stund, maj 2006, är dock läget under kontroll. Jordbruksverket har 

mildrat sina regler då smittrisken för fågelinfluensa är lägre nu än för bara några veckor 

sedan. Utrikesdepartementet avråder inte heller någon från att resa till länder i drabbade 

områden. Som det ser ut i dagsläget har inte heller influensan smittat från människa till 

människa, vilket innebär att en pandemi i dagsläget känns avlägsen.78  

 

                                                
78 För mer information angående fågelinfluensa och pandemi rekommenderar jag 
www.fagelinfluensa.info och www.who.int 
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