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Henrik Olinder
Handläggare kriskommunikation
Krisberedskapsmyndigheten

smittspridning har genom tiderna skördat stora 
mängder människor i de farsoter som har dragit fram. 
Det är inte så konstigt att vi har en viss oro inom oss 
för att en ny världsomspännande smitta kommer att 
komma. De flesta människor har också någon typ av 
erfarenhet av att ha blivit smittad och är medvetna om 
obehaget. Det uppmärksammas ofta stort när det finns 
risk för smitta. Vi börjar tala med våra medmänniskor 
och oron växer hos oss inför hotet. Vi börjar då kräva 
information från ansvariga myndigheter och medierna 
rapporterar intensivt. Rapporteringen om den så kal-
lade fågelinfluensan 2006 fick stor uppmärksamhet 
och påverkade oss på flera sätt.    

Syftet med denna studie är att undersöka medi-
ernas rapportering under den intensiva perioden när 
uppmärksamheten var som störst om fågelinfluensan. 
Även en mindre studie har gjorts om ett utbrott av 
tuberkulos. Mediernas rapportering utgör en vital 
del för spridning av nyheter och åsiktsspridning när 
myndigheter kommunicerar om hur de hanterar situa-

tionen. Eftersom en avgörande del av krishantering 
handlar om olika former av information och kommu-
nikation är det viktigt att undersöka och dra lärdomar 
av såväl framgångar som motgångar.     

Vid kriser, oavsett typ, som påverkar samhället är 
det av stor vikt att undersöka och analysera medi-
ers rapportering, myndigheters kriskommunikation 
samt allmänhetens förtroende för dem som har en 
ansvarsställning. Forskarna Tomas Andersson Odén 
(projektledare), Marina Ghersetti och Ulf Wallin vid 
Institutionen för journalistik och masskommunikation 
vid Göteborgs Universitet, har på Krisberedskapsmyn-
dighetens (KBM) uppdrag genomfört denna studie. 

KBM har till uppgift att stärka samhällets krishan-
teringsförmåga. Detta gör myndigheten bland annat 
genom att utveckla metoder för kriskommunikation 
och krishantering. KBM ska också bedriva omvärlds-
bevakning, initiera forskning och studier samt för-
medla resultat inom området. 

KBM:S FÖRORD
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in spring 2006, the reporting on infectious diseases 
in Swedish mass media was intensive. At the end of 
February, the first case of avian flu H5N1 in Sweden 
was identified in some wild birds near Oskarshamn, 
and suspected cases of tuberculosis (TB) were also 
reported in Swedish hospitals, schools and day-care 
centres. Reporting continued into March, after the 
first case of mad cow disease was discovered on a farm 
close to Enköping. This proved to be a single case, 
however, and media attention was minimal.

But avian flu and cases of TB gave rise to a large num-
ber of articles and news items in the media, and these 
stories were often featured on front pages and newspa-
per placards. This reporting has been studied by three 
researchers at the Department of Journalism and Mass 
Communication at the University of Gothenburg.

The study consists of three sub-studies. The first sub-
study is a quantitative content analysis of news coverage 
of avian flu in five newspapers, two television channels 
and one radio station during the period January 2004 
– July 2006. The material consists of 1,149 newspaper 
articles published in the five largest daily newspapers: 
the single copy sale papers Aftonbladet and Expressen 
and the subscribed papers Dagens Nyheter, Göteborgs-
Posten and Svenska Dagbladet; 239 news items repor-
ted by national television news programmes Rapport 
and Nyheterna, and 119 news items reported by natio-
nal radio news programme Dagens Eko.

The second sub-study is a survey of journalists’ views 
of this reporting based on interviews with 18 reporters 
and supervisors from press, radio and television.

The third sub-study is a qualitative study of the 
reporting on Swedish TB cases in five newspapers 

during 2005 and 2006. The newspapers studied are 
the Stockholm-based national newspapers Aftonbla-
det and Dagens Nyheter and local newspaper Mitt i 
Bromma, and the local newspapers Hallands Nyheter 
and Hallandsposten in the county of Halland on the 
Swedish south-west coast.

The purpose of the studies has been to identify 
how news media report public health threats, and 
how news directors and various groups of reporters 
feel about this reporting. The most important ques-
tions concern the scope of the reporting, the aspects 
that are highlighted, the voices that are heard and the 
groups and individuals that are featured.

In the study of avian flu coverage, special attention 
is also devoted to the question of whether reporting is 
reassuring or alarmist, whether the virus is portrayed as 
a threat to animals or people and if so, what animals or 
people are considered most vulnerable. Another ques-
tion concerns the reporting on the measures taken by 
authorities to prevent an outbreak of the virus.

In the qualitative study of the TB alert, specific 
attention is devoted to how the media presents inter-
viewees and facts, and how the information that was 
presented is followed up.

The interview sub-study analyses journalists’ views 
of the reporting, in both the total media offering and 
in their own news medium. A specific question has 
been the role of science journalists in connection with 
the public health alarms.

To summarise the results, the study of news media 
coverage shows how local newspapers contained infor-
mative journalism on TB cases, and also that coverage 
on avian flu was comprehensive, especially from Octo-

SUMMARY
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ber 2005 and the next 6 months onwards. During 
this same period scientists discovered similarities with 
the Spanish flu, and the virus was also discovered in 
South-Eastern Europe from where it continued to 
spread to Northern Europe and Sweden.

But the studies also reveal alarmist media reporting 
on both of these outbreaks.  Due to the selection of 
interviewees and a number of incorrect headings and 
introductions, the TB outbreak was described in exag-
gerated terms, especially in the singel copy sale news-
paper Aftonbladet. Similar exaggerations also appeared 
in avian flu reports. In this case, however, reporting 
was toned down when the virus reached Sweden.

The coverage of both TB cases and avian flu also 
contained comprehensive reports on the potential 
dangers, which were not followed up when the threats 
subsided. Finally, the follow-up interview study shows 
how the media’s special science journalists may have 
influenced the journalistic reporting.

As a result, the analysis of material in the final dis-
cussion is based on three aspects. These are how news 
media respond when threats seem to escalate or sub-
side, how reporting is influenced by the distance from 
the threats that are described, and what role medical 
reporters play in the reporting. The analysis concludes 
with some final recommendations aimed at minimi-
sing some of the problems that we have seen in the 
reporting.

Escalation, but no follow up
Journalism on both the TB outbreak and avian flu 
contains examples of how news media report when a 
situation escalates, but not when the crisis subsides. 
One example is the suspected case of TB in Veddige, 
on the Swedish south-west coast, in August 2005.

The first media reports on the case were published 
on 26 August, when both local newspapers in Hal-
land and the Stockholm newspapers that were studied 
reported that a primary school pupil in Veddige may 

have contracted TB. The main source of information 
was a disease control physician who held an informa-
tion meeting for staff and parents of the children at the 
pupil´s school. Hallands-Posten and Hallands Nyhe-
ter reported detailed information about the case in a 
sober tone, and Dagens Nyheter reported the case in a 
short summary together with other articles about a TB 
case in Stockholm. Aftonbladet published a spread on 
TB that featured both the case in Stockholm and the 
suspected case in Veddige. A heading in Aftonbladet 
claimed that one child in Veddige had contracted TB 
and another 40 children were at risk. The newspaper 
also reported that up to 400 people in the hospital in 
Halmstad could be infected.

Some weeks later, it appeared that the child in Ved-
dige did not have TB. He had TB-like symptoms but 
tests did not indicate the presence of tuberculosis bac-
teria. This was also reported by the local newspapers, 
but not by any of the Stockholm newspapers. Neither 
did Aftonbladet inform its readers that fears for the 
400 people at the hospital were ungrounded.

Similar examples of how news media intensify 
reporting, but fail to inform when the crisis is over, also 
figure in the avian flu coverage. One example is how 
several news media report that the Swedish Board of 
Agriculture in autumn 2005 has ordered all poultry and 
tame birds to be kept indoors, but neglect to inform 
how these regulations are modified some months later.

This may seem trivial; poultry farmers probably 
receive this information through their own specialist 
press or other channels. But the same phenomenon 
appears in the TB case; news media report when the 
crisis escalates, but not when it subsides.

Another example along the same lines is media 
treatment of a case in August 2005, when Finnish 
authorities suspected that a seagull found close to 
Uleåborg had died from avian flu. Headings in the 
evening newspapers were dramatic. Two examples 
from Expressen are Seagull carries deadly virus and No 
approved vaccine ñ 300,000 Swedes may die. Other 
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news media also reported the suspected case in detail, 
which would have been the first in Scandinavia if the 
H5N1 virus had in fact been the cause of death. One 
week later, Finnish authorities announced that the 
seagull had not died from avian flu.

Many media consumers were not informed that 
authorities had closed the case, however. The evening 
newspapers that alerted readers to the discovery on 27 
August were silent when tests showed that the dead 
bird did not carry the flu virus. The same applies for 
Ekot, while morning newspapers at least reported the 
event in small summaries or in the case of Göteborgs-
Posten, a small two-column article. In all news media, 
there was a major difference in coverage between 
when the situation with the dead seagull in Uleåborg 
escalated, and when it subsided.

The study of journalism on public health threats 
thus provides several examples of how news media 
did not fully inform their readers and listeners when 
previously reported dangers have subsided or are com-
pletely dismissed.

Significance of distance
That distance from the event described is highly sig-
nificant for the scope of reporting is a central tenet 
of news value. The reason for this is simple: we need 
more information about events close to home because 
they usually affect us more than events far away. As a 

result, news media focus more intensely on events that 
are close to the news medium and its public.

This phenomenon is clear in the media coverage of 
infectious diseases. In the TB coverage, local media in 
Halland reported regularly on the local cases, and in a 
completely different manner compared to Dagens Nyhe-
ter and Aftonbladet. On the other hand, the Stockholm 
newspapers had more information than the newspapers 
in Halland about the case in Bromma, a suburb to the 
capital.

In the avian flu reporting, the number of articles 
and news items also increased sharply as the virus 
approached Sweden. This increase began in the last 
quarter of 2005 when several cases of avian flu were 
discovered in South-East Europe. When avian flu 
reached Sweden at the end of February 2006, the 
increase was dramatic.

It is reasonable that the amount of information 
increased as the threat approached. Events close to the 
media’s audience should receive more focus. An inte-
resting question, however, is whether events not only 
increase but also are handled more accurately when 
they take place closer to home – whether the change in 
journalistic quantity is also reflected in its quality.

In her summary of journalism on environmental 
problems and epidemics, Jarlbro concludes that the 
accuracy of news coverage increases as the medium 
moves closer to the event it describes. She also claims 
that sensationalism increases with distance.1 Moeller 

1.  Jarlbro (2004).

Table A  The significance of distance in reporting

Correctness Speculation Tone

Close More correct reporting of the  
Veddige case in Halland media.

Less speculation in the influenza 
coverage as the virus approaches

A reassuring tone in the influenza 
coverage as the virus approaches

Far away Less correct reporting of the 
 Veddige case in Stockholm media.

More speculation when the out-
breaks were confined to Asia

Alarming tone when the virus is 
far away
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draws similar conclusions in her analysis of journalism 
on epidemics. Diseases reported from afar resemble 
horror movie entertainment she claims, and names 
coverage of the ebola outbreak as a typical case. The 
journalism is based on reality, of course, but simplified 
in a way that would not be possible when covering 
threats that are close to the actual news medium and 
its audience.2

Hvitfelt’s study of how the diphtheria outbreak 
was covered in the mid 1980s contains a great deal 
of criticism, however, of how local media described 
the outbreak of the disease in central Gothenburg. 
Hvitfelt criticises the reporting for slanted headings 
and non-objective journalism. Non-objectivity did, 
however, not imply that reporting was false; accor-
ding to Hvitfelt. The factual content was correct. The 
problem was rather the high degree of speculation in 
the coverage.3

There are thus reasons for studying the significance 
of distance on the correctness of reporting – firstly 
for the presence of speculation and secondly, for the 
presence of alarming tones in the reporting.

For a non-medical audience, determining whether 
the content  of journalism on diseases and epidemics 
is objectively correct or not is extremely difficult. This 
should be a task for medical experts. But some facts 
can be checked by people who are not medical experts. 
One example is the coverage of the suspected TB case 
in Veddige that was mentioned above. We could 
ascertain that newspapers in Halland presented a more 
correct picture of the case than Dagens Nyheter and 
Aftonbladet. And to find out more about the dead sea-
gull in Uleåborg, readers had to look for information 
in Finnish news media.

In the material on avian flu, we also noticed other 
differences in the coverage of events that took place 
close to the news medium and its audience, and events 
that took place far away. The results show that both 
alarmism and speculation increase as the distance from 
the medium grows.

The reason could be that describing threats as really 
serious is easier when they are far away. An alarm that 
avian flu could kill hundreds of thousands of people in 
Sweden if it arrives can be published when the virus is 
still at a safe distance. But when the virus arrives, this 
message is not willingly published. Also in other con-
texts previous research shows that news media make 
greater ethical considerations for events that happen 
close to their place of publication.4

When the threat from avian flu did cross the country’s 
borders, most messages were reassuring and threats pri-
marily targeted tame birds and at worst, cats. A feature 
that added perspectives to the reporting was columns 
where experts answered reader’s questions. Reassuring 
answers completely dominated this format. Hardly any 
information from these experts was speculative, and 
none of the answers contained alarming tones.

Also typical for this close reporting was informa-
tion about surveillance zones and restricted areas. 
When the virus had reached the country, it had to be 
confined to a certain area so that people could feel safe 
outside that area. This type of information hardly ever 
appeared in news items and articles about outbreaks 
far away.

The significance of distance in the coverage of 
infectious diseases can be summarised as in table A.

The results are thus that an outbreak close to the 
news medium and its audience is reported more cor-
rectly, less speculatively and with a more reassuring 

2.  Moeller (1999).
3. Hvitfelt (1986).
4. Weibull & Börjesson (1995).
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tone than an outbreak far away. This can be explained 
by the media’s need to tone down the dangers they 
have reported when the virus was still at a greater geo-
graphical distance.

Significance of  
specialised reporters
Another phenomenon that may have helped to vary 
coverage of the epidemic outbreaks was the presence of 
specialised reporters in some of the larger newsrooms. 
Specialised reporters can present new information and 
summarise research on the diseases. They can also fun-
ction as internal advisers to newsroom management on 
publication issues. The studies show how both of these 
functions appeared in the media that were studied.

Hvitfelt proposed specialised medical reporters as 
a solution to the problem of overly speculative jour-
nalism in connection with the diphtheria cases in 
Gothenburg in the mid 1980s. Several of the media 
that were studied, both press and broadcasters, employ 
specialised medical reporters today.

Exactly how reporting on the avian flu and the TB 
cases would have taken form without specialised medi-
cal reporters in the newsrooms is impossible to say. But 
an interesting observation that can be made, is that the 
massive speculation that occurred in the Gothenburg 
media in connection with the diphtheria outbreak 
was not evident in the influenza coverage when the 
virus reached Sweden. With the knowledge that now 
exists, however, it is not possible to say whether this 
was attributed to the presence of specialised reporters 
or not. But there are signs that specialised reporters had 
a certain dampening effect on speculative journalism. 
One example is when the science reporter at a morning 
newspaper reacted against speculative journalism about 
a dead duck in Eskilstuna River. 

There is nothing to suggest, however, that they will 
always present more reassuring reports than the news-

rooms’ general reporters. On the contrary, there is a 
great deal of alarmist journalism also in stories by spe-
cialised reporters.

Their influence is also limited. One interviewed 
science reporter told how she stopped getting involved 
in stories by general reporters at one stage, and focused 
instead on presenting a complete picture of avian flu: 
I could run the anti-alarmist angle while the newsroom 
ran its angle, she says. Chapter 7 also presents examp-
les of science journalists who did not want published 
items to be run.

Alarms are not always wrong, however. There are 
examples of how epidemics have developed into pan-
demics. Crying wolf is only wrong when there is no 
real wolf. In July 2006 it was probably too early to say 
whether avian flu was a real wolf or not.

The task of specialised reporters is not therefore to 
soften the tone of journalism, but to turn the focus in 
the right direction. Through contact with researchers 
and experts, they can prevent unnecessary alarms, and 
with a specialist’s skill focus attention on discovered 
shortcomings in emergency response systems, for 
example.

It is possible that they are also especially suited to 
follow ups in the area, such as ensuring that escalated 
situations are also defused whenever this applies. This 
does not mean that editors-in-chief can avoid their 
responsibilities, however. 

An initiative by the editor-in -chief of news pro-
gramme Rapport was also interesting. The editor 
invited an expert on avian flu into the newsroom 
before the issue reached major proportions. This can 
hardly become a routine procedure, however, as so 
many other areas also need attention, and reporters 
constantly acquire new knowledge by reporting on 
various seminars and conferences. But the incident 
is interesting as an extraordinary measure, because 
in this way the knowledge reached more people than 
just the specialised reporters. Equally important is 
that editors and middle managers, who do most of 
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the daily news evaluation, in this way acquired a solid 
base for making important decisions. This appears to 
be extra significant since much of the criticism concer-
ning speculation and alarmism refers to the content of 
headings and captions, which is the part of journalism 
that editors are often able to influence.

Final discussion
When reporting on public health threats – as in many 
other contexts – news media are torn between two 
conflicting roles. Previous research has shown that, on 
the one hand, they to a certain degree co-operate to 
become a source of public information. On the other 
hand, as Moeller points out, they sometimes rather 
resemble companies in the event and entertainment 
industry. The proportions vary; public service media 
have a greater responsibility for public information 
because of agreements with the government, while the 
single copy sales aspect forces the evening newspapers 
to focus on the immediate experience.

For anyone who wants to create drama, the threat 
aspect of epidemics provides rewarding material. 
Loaded statements from experts like Klaus Stöhr and 
Hans Wigzell, and TB researcher Gunilla Källenius, 
legitimised dramatic reports.

That their statements became alarmist news items 
and articles does not necessarily mean that neither 
experts nor news media were jumping to conclusions. 
One of Stöhr’s tasks was to combat a flu virus that could 
have had devastating effects. His belief that a power-
ful preventive response would stop a pandemic before 
it broke out explains why he acted so strongly. His real 
target group was world governments whom he wanted 
to allocate resources, and in an open society his state-
ments were both freely available and a rewarding theme 
for media headlines.

Wigzell’s position as chief scientific adviser to the 
Swedish government and a member of the Scientific 
Advisory Board also gave legitimacy to eye-catching 

reporting when he spoke about the lack of medical 
capability. He may also have had good intentions – 
ensuring that any protection that existed against an 
outbreak was evenly distributed and not limited to 
society’s elite.

It may also be possible that some actors had less 
heroic intentions, however. This includes researchers 
who wanted funding, authorities looking after their own 
resources and politicians protecting their own interests. 
There was also a pharmaceutical industry that strived 
to make a huge profit on vaccines and medicine. And 
finally, there were the financial interests of news media. 
News media had to account for all of these factors while 
working under constant deadline pressure.

Recommendations
These studies on the media coverage of public health 
alarms do not lead to any conclusions about generally 
substandard journalism. A great deal of the reporting 
was informative and good. It should also be noted 
that collaboration between authorities and newsrooms 
worked relatively well, at least from a journalist’s per-
spective. The criticism expressed in connection with 
avian flu was not directed towards authorities to any 
great extent; they were considered accessible and ser-
vice-minded.

In any material of this scope, however, publishing of 
misjudgements would be difficult to avoid, and some of 
these are discussed in the report. This does not refer to 
critical journalism – which can be most important – but 
rather journalism where the dangers are over exaggerated, 
or where news media report dangers without informing 
the public when the dangers have subsided.

There is room for improvement in journalism on epi-
demic diseases and other public health dangers. Three 
measures that could be taken to improve reporting on 
public health threats and emergencies are:
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•	 Employing	more	science	journalists,	at	least	in	the	
larger newsrooms. Hvitfelt made this suggestion 
20 years ago, and it deserves repeating. There are 
reasons to suspect that reporting on public health 
alarms in spring 2006 could have been even more 
alarmist if no science journalists had been present 
in some of the newsrooms. It is unreasonable, 
however, to expect that individual journalists – no 
matter how skilled – can cover all aspects of sci-
ence.

•	 Better	balance	in	journalism	on	diseases	and	other	
threats in places far away from newsrooms and 
media audiences. We have found both theoretical 
and empirical evidence to suggest that coverage of 
faraway threats is more simplistic and over dra-
matised than threats close to home. With today’s 
telecommunications, this seems both unnecessary 
and unreasonable. If individual newsrooms lack 
resources for making balanced assessments, they 
can at least make room for experts who can answer 
questions from the general public. This method 
was frequently used when the avian flu crossed the 

Swedish borders, not least by the evening press, and 
many questions from the general public about the 
virus were answered. The result was comprehensive 
and good consumer journalism. Modern techno-
logy makes this kind of interactivity fast and easy 
to handle, and it should be introduced at an earlier 
stage.

•	 More	 precision	 when	 following	 up	 the	 material	
that is published. If the news medium has publis-
hed an alarm or any other story that could create 
concern, the public has a right to know if and when 
this danger subsides. It is difficult to say why follow 
ups do not take place. It may be connected to the 
media narrative — news with a message that there 
is no cause for concern is less dramatic than the 
reverse, and therefore overlooked. There may also 
be organizational reasons why so many newsrooms 
lack the capacity for following up stories that they 
have previously reported.

But regardless of the reason, newsrooms will have 
to remedy this shortcoming to avoid loosing public 
trust.
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under åren 1918 och 1919 dog runt 38 000 
svenskar i spanska sjukan, en influensaepidemi som 
totalt skördade miljontals offer världen över. Sedan 
dess har Sverige inte drabbats av livshotande epi-
demier av den digniteten. Men potentiellt hotande 
smittor har funnits och finns än idag ständigt när-
varande, inte bara på andra kontinenter och i andra 
länder, utan också här.

Ett exempel är tuberkulos, eller tbc som sjukdomen 
också kallas. I början av april 2007 rapporterade tid-
skriften New Scientist om en form av tbc som är totalt 
resistent mot alla typer av antibiotika. Bara några dagar 
tidigare hade fem framstående svenska smittskyddsex-
perter skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter där 
de varnade för att sjukdomen kunde bli lika dödlig i 
Sverige som i tredje världen.

Tuberkulos är ingen stor sjukdom i Sverige idag och 
få svenskar har egna erfarenheter av den eller liknande 
epidemier. Därför spelar medierna en betydande roll 
i kunskapsbildningen om smittorisker, sjukdomsför-
lopp och vacciner.  

Under de senaste åren har svenska medier bevakat 
och rapporterat om minst tre olika sjukdomar som 
potentiellt kunnat få epidemisk spridning. Förutom 
tuberkulos handlar det om fågelinfluensa och galna 
ko-sjukan.
•	 I	februari	2006	hittades	fyra	döda	viggar	i	hamnen	

utanför Simpevarps kärnkraftverk norr om Oskars-
hamn. Analyser gjorda av Statens Veterinärmedi-
cinska Anstalt (SVA) visade att två av fåglarna bar 
på influensaviruset H5N1, ett virus som främst är 
farligt för djur men också kan smitta människor. 

Den 28 februari larmade medierna om att fågelin-
fluensan hade nått Sverige. 

•	 Samma	dag	som	SVA	konstaterade	att	viggarna	var	
smittade rapporterade medierna också om att kor 
i en besättning utanför Västerås misstänktes vara 
drabbade av galna ko-sjukan, BSE. Om detta visade 
sig vara sant hade Sverige fått sitt första fall av den 
besvärliga sjukdomen.

•	 Parallellt	med	dessa	två	händelser	uppmärksamma-
des två utbrott av tuberkulos, det ena på ett fritids-
hem i Tensta, det andra på en kriminalvårdsanstalt 
på Ekerö. Rapporteringen hade föregåtts av artiklar 
och inslag om ett liknande utbrott på ett daghem i 
Bromma augusti 2005, följt av ett misstänkt fall i 
Veddige utanför Varberg i Halland.

Denna undersökning, som finansierats av Krisbered-
skapsmyndigheten, handlar om hur Dagens Nyheter, 
Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, Aftonbladet 
och Expressen samt nyhetsprogrammen Ekot, Rap-
port och Nyheterna i TV4 rapporterade om fågel-
influensan mellan 2004 och 2006. Undersökningen 
inkluderar även intervjuer med journalister som var 
inblandade i rapporteringen. Den behandlar också 
medierapporteringen om tbc där analysen istället 
utgår från ett antal rikstäckande och lokala dagstid-
ningar. Utbrottet av galna ko-sjukan visade sig vara ett 
isolerat fall som inte hade spridits vidare. Medierap-
porteringen var mycket begränsad och fallet föll därför 
bort ur undersökningen. 

Arbetet med att gå igenom och koda det omfat-
tande tidningsmaterialet, tv- och radioinslagen har 

FÖRORD
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utförts med stor noggrannhet av Malin Forsberg och 
Johannes Bjerling. Johannes har även genomfört jour-
nalistintervjuerna. 

Göteborg den 20 april 2007
Tomas Andersson Odén, Marina Ghersetti, Ulf Wallin

För övrigt arbete med rapporten, inklusive upplägg, 
analyser och slutsatser svarar undertecknade.
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tisdagen den 28 februari 2006 går larmet om 
att en farlig form av fågelinfluensa nått Sverige. I nät-
tidningen dn.se utropar en stor rubrik att Fågelviruset 
finns i Sverige, och i Aftonbladets nättidning konstate-
rar svarta bokstäver samma sak.

I radions Ekonyheter är fågelinfluensan dagens topp-
nyhet, liksom i SVT:s Rapport. I TV4:s Nyheterna 
säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist att läget 
är allvarligt men att Sveriges beredskap är god.

Det som hänt var att ornitologer hittat fyra döda 
exemplar av andfågeln vigg i hamnen utanför Simpe-
varps kärnkraftverk norr om Oskarshamn. Viggarna 
hade skickats för analys till Statens Veterinärmedicin-
ska anstalt, SVA, som fann att två av fåglarna bar på 
influensavirus av typen H5N1, ett virus som inte bara 
är farligt för fåglar, utan också i några fall visat sig 
kunna smitta människor.

Samma dag som SVA konstaterade att viggarna 
utanför Oskarshamn bar på fågelinfluensan kom rap-
porter om att kor i en besättning utanför Västerås miss-
tänktes ha drabbats av galna kosjukan, BSE. Om upp-
gifterna stämde var det första gången som den allvarliga 
djursjukdomen uppträdde i Sverige – ett av få länder i 
Västeuropa som dittills undgått att drabbas. Uppgif-
terna om galna kosjukan kom som en fullständig över-
raskning. Det fanns vid den tiden ingenting som talade 
för att sjukdomen skulle drabba djur i Sverige. 

Influensan dominerar  
medierapporteringen
De första medierapporterna om galna kosjukan är 
också mycket avvaktande. Ekot nämner det bara i ett 
kort telegram i sin eftermiddagssändning, där det kon-
stateras att det rör sig om ett misstänkt fall, och att 
prover har sänts vidare till ett laboratorium i Storbri-
tannien. I avvaktan på provsvaren får gården inte sälja 
några djur. Mer information än så ges inte i radiony-
heterna.

Fågelinfluensan får desto mer uppmärksamhet, 
trots att det inte alls var oväntat att den skulle nå Sve-
rige. Under vintern hade en strid ström av rappor-
ter kommit om att viruset successivt hade närmat sig 
Skandinavien från sydost, och när smittan i början av 
februari nådde tyska Rügen var det många som var-
nade för att det bara var en tidsfråga innan den skulle 
sprida sig över Östersjön.

Ändå är det näst intill krigsrubriker på förstasidorna 
när de svenska dagstidningarna kommer ut morgonen 
därpå. Dagens Nyheter har nästan hela förstasidan 
fylld med kartor över området kring kärnkraftverket, 
under den 5-spaltiga rubriken Farlig fågelsmitta kan ha 
funnits här sedan i höstas.

Svenska Dagbladets 5-spaltiga huvudrubrik lyder: 
Fågelvirus i Sverige, och Göteborgs-Postens kortfattade 
huvudrubrik är Fågelsmittan här. GP-rubriken är lite 
mindre braskande än Stockholmskollegernas, eftersom 
den bara löper över fyra av tidningens fem spalter. 
Det gör även kvällstidningarnas rubriker, som dock 
tar igen på höjden vad de avstår på bredden. Katt dog 
av fågelviruset fastslår Aftonbladets rubrik, som täcker 
nästan hela förstasidan. Expressens rubrik är betydligt 
mindre, men följer samma tema. Den lyder: Larm i 
zonen i natt: Stäng in era katter.

Av Stockholmstidningarna är annars Expressen den 
tidning som använder minst andel av förstasidan till 
fågelinfluensalarmet. Tidningen avsätter knappt 75 
procent av sidans nyhetsutrymme till fågelinfluensan, 
ett par procentenheter mindre än Svenska Dagbla-
det. Aftonbladet avsätter något mer till influensan – 
82 procent – och Dagens Nyheter drygt 90 procent 
av det redaktionella utrymmet. Sveriges femte stora 
dagstidning, Göteborgs-Posten, är lite mer återhållsam 
med 70 procent av förstasidan.  

Att detta är dagens stora nyhet märks inte bara på 
tidningarnas förstasidor; även insidorna domineras 
av fågelinfluensan. De båda kvällstidningarna har ett 
tiotal sidor var om saken, inklusive omfattande ledar-
material. Morgontidningarna publicerar 3–4 insidor 
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vardera. Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten har 
därutöver huvudledare om fågelinfluensan, Dagens 
Nyheter ett mindre ledarstick.

I etermedierna är, som nämnts, fågelinfluensan 
huvudnyhet redan den 28 februari. Nyheterna i TV4 
ägnar huvuddelen av sin stora kvällssändning åt fågel-
viruset, med två längre inslag från Oskarshamn, ett om 
verksamheten på Statens veterinärmedicinska anstalt 
och ett från regeringens presskonferens om vilka åtgär-
der som är vidtagna och vad som ska ske om smittan 
sprids. De andra etermedierna har liknande innehåll. 
Rapportsändningen samma kväll inleds med tio minu-
ter om fågelviruset och de döda fåglarna. Även i radi-
ons Ekonyheter är händelsen stor huvudnyhet.

I etermedierna är det dock inte fråga om alarmism. 
Nyheterna hålls i saklig ton, med mycket informa-
tion om att smittan i princip endast är farlig för fåg-
lar och eventuellt andra djur, i första hand katter. I 
Rapport menar vetenskapsreportern Christer Åström, 
som intervjuas i studion, att människor i vårt samhälle 
löper minimal risk att drabbas, eftersom vi inte lever 
med djuren så tätt inpå oss som man gör vid fågelupp-
födning och på matmarknader i delar av Asien.

Alla medierna ger dock bilden av att myndigheterna 
tar utbrottet på stort allvar. De berättar utförligt om 
avspärrningarna runt fyndplatsen vid kärnkraftverket 
utanför Oskarshamn, och experter från Jordbruksver-
ket får redogöra för nya regler för fågeluppfödare, som 
måste hålla höns och andra fjäderfän inomhus för att 
undvika smittspridning från vilda fåglar.

Fågelinfluensan fortsätter att vara mediernas huvud-
nyhet ytterligare några dagar. Förutom i onsdagstid-
ningarna, den 1 mars, har alla tre morgontidningarna 
stora förstasidesartiklar på torsdagen och i lite nedtonad 
form även på fredagen. Därefter försvinner influensan 
från Dagens Nyheters förstasida medan Svenska Dag-
bladet har en mindre artikel även i lördagstidningen. I 
Göteborgs-Posten återkommer den som huvudnyhet på 
lördagen, då i en stort uppslagen artikel som behandlar 
både fågelinfluensan och galna ko-sjukan. 
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I kvällstidningarna förpassas nyheten snabbare till 
insidorna. Expressen har små förstasidesartiklar även 
på torsdagen och fredagen, medan Aftonbladet redan 
dag två slopar nyheten på förstasidan.

Larmet som kom av sig
Om larmet om fågelinfluensan får stort utrymme i 
medierna den första dagen, så är rapporterna om galna 
kosjukan desto mer återhållsamma. Både Rapport och 
Nyheterna nämner i korta inslag på tisdagskvällen den 
28 februari att myndigheterna misstänker galna kosju-
kan på en gård utanför Västerås, men är noga med att 
påpeka att tidigare misstänkta fall har visat sig felak-
tiga efter närmare analyser.

I tidningarna rapporteras fallet i små artiklar eller 
notiser, i samtliga fall på undanskymd plats inne i 
tidningen. På onsdagen har Svenska Dagbladet en 
enspaltig artikel på sidan 11 och Göteborgs-Posten en 
kort TT-notis på sidan 4. Dagens Nyheter rapporterar 
inte alls om saken i onsdagstidningen. Kvällstidning-
arna har lite mer, men också där rapporteras om fallet 
i enspaltiga artiklar, i Aftonbladet på sidan 14 och i 
Expressen på sidan 35.

Rapporten om det första svenska fallet av galna ko-
sjukan hamnar således i skymundan av fågelinfluensan 
när de första provsvaren presenteras den 28 februari. 
Bara en tidning, Göteborgs-Posten, har nyheten på 
förstasidan morgonen därpå, och i etermedierna blir 
det korta telegram ett gott stycke in i sändningarna.

Där ligger nyheten också när det definitiva prov-
resultatet kommer fredagen den 3 februari. Nyhe-
terna i TV4 inleds i och för sig med galna ko-sjukan i 
påannonseringen av sändningens innehåll, men sedan 
dröjer det mer än tre minuter innan nyheten rappor-
teras i ett två minuter långt inslag med den drabbade 
bonden, veterinär expertis och en representant för 
köttbranschen. Den dominerande frågan är inte om 
det finns risk för fler svenska fall, utan om EU nu 
kommer att kräva ökad kontroll av svenskt kött. Det 

är också vinkeln i Rapportinslaget samma kväll. Där 
sänds ett knappt två minuter långt inslag, som inleds 
sex minuter in i sändningen. Inslaget påannonseras 
inte i programmets inledande löpsedel.

I morgontidningarna lördagen den 4 mars är galna 
kosjukan däremot den i särklass största nyheten. 
Dagens Nyheters förstasida domineras av en fyrspal-
tig bild av en påtagligt bekymrad bonde under rub-
riken Galna ko-sjukan kan tvinga fram test. Svenska 
Dagbladets förstasida är snarlik med stor bild och 
rubriken Galna ko-sjukan i Sverige. Göteborgs-Postens 
förstasida domineras av två lika stora bilder, den ena 
föreställande kor på den drabbade gården utanför Väs-
terås, den andra en vakt i skyddsdräkt och gasmask 
vid ett område som spärrats av för fågelinfluensan. 
Göteborgs-Postens förstasidesrubrik lyder: Hoten mot 
hälsan som oroar Sverige. En svart vecka med galen ko 
och döda fåglar. 

I kvällstidningarna nämns larmet om galna ko-sju-
kan däremot inte alls på förstasidorna. Den 4 mars, då 
man vet att djurbesättningen är smittad, domineras 
förstasidan i Aftonbladets västsvenska upplaga helt av 
en nyhet om att fotbollsklubben IFK Göteborg tvingas 
pantsätta sin klubbgård för att klara ekonomin, och 
Expressens av ett läkarlarm om att värk i nacke och 
axlar kan vara hjärtinfarkt. Båda tidningarna har dock 
fylliga insidesreportage om saken. 

Söndagen den 5 mars är galna ko-sjukan i stort 
sett borta ur nyhetsflödet också i morgonpressen. 
Två tidningar har dock kvar ämnet på förstasidorna, 
Svenska Dagbladet med en mindre artikel om att ett 
av de drabbade djuren redan slaktats och ätits upp, 
och Göteborgs-Posten med en större förstasidesartikel 
med rubriken Krismyndigheten nedringd av oroliga. 

Måndagen den 6 mars är galna ko-sjukan helt borta 
ur rapporteringen. Ingen av tidningarna tar upp saken 
denna dag. Däremot finns fortfarande en del insides-
artiklar om fågelinfluensan, vars nyhetsvärde håller i 
sig betydligt längre än galna kosjukan.
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Nya fall av gammal farsot 
Parallellt med rapporterna om fågelinfluensan och 
galna kosjukan uppmärksammas vårvintern 2006 
ytterligare en farsot, tuberkulos, eller tbc som den 
också kallas. Rapporteringen hade då föregåtts av 
artiklar och inslag om ett utbrott av tbc på daghem-
met Regnbågen i Bromma augusti 2005, följt av ett 
misstänkt fall i Veddige utanför Varberg i Halland.

I början av februari 2006 återkommer medierna 
med rapporter om tbc-smitta på ett fritidshem i Tensta 
utanför Stockholm. Ytterligare ett par fall våren 2006 
uppmärksammas, det ena på en fångvårdsanstalt på 
Ekerö det andra på länssjukhuset i Halmstad. Flera av 
fallen får stor uppmärksamhet, men medierapporterna 
om tuberkulos är av lite annan karaktär än nyheterna 
om fågelinfluensan och galna ko-sjukan. De får inte 

samma genomslag vid ett enstaka tillfälle, utan gene-
rerar enstaka artiklar över längre tid. En orsak kan vara 
att det inte är de första fallen i Sverige, utan att det 
rör sig om en gammal farsot som blivit vanligare igen, 
efter att på 1900-talet ha varit på stark tillbakagång.

En undersökning i tre delar
Fågelinfluensan, galna ko-sjukan och tbc-smittan 
är alla exempel på sjukdomar som på olika sätt har 
potential att hota den svenska folkhälsan. Alla tre sjuk-
domarna kan verka skrämmande, om än på olika sätt. 
För den moderna svensken är de också ganska okända 
hot. Många har visserligen kännedom om dem, men 
det är få personer i Sverige som kan relatera till egna 
erfarenheter av de tre sjukdomarna eller smittorna. 
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Därför blir medierapporteringen för det stora flertalet 
svenskar en mycket viktig informationskälla.

Den ursprungliga avsikten med denna under-
sökning var att genomföra en bred innehållsanalys av 
medierapporteringen om fågelinfluensa, galna ko-sjuka 
och tbc-smitta under en avgränsad tidsperiod. Smittor-
nas olika utveckling gjorde dock att undersökningen 
kom att modifieras, framför allt därför att rapporte-
ringen av galna kosjukan mycket snabbt avtog, och 
sedan näst intill försvann ur medierna. Där fanns såle-
des väldigt lite att undersöka. Det visade sig också att 
tbc-rapporteringen var av helt annan karaktär än rap-
porteringen om fågelinfluensan.

Vi har därför genomfört tre olika undersökningar om 
sjukdomsrapporteringen: 
•		 en	 kvantitativ	 innehållsanalys	 av	 rapporteringen	

om fågelinfluensan, 
•		 en	 kvalitativ	 undersökning	 av	 rapporteringen	 om	

tbc, samt 

•		 en	intervjuundersökning	av	åsikter	och	attityder	
om rapporteringen hos 18 reportrar och redaktö-
rer som varit inblandade i bevakningen av fågel-
influensan.

Syftet med undersökningarna är att kartlägga hur 
medierna rapporterar nyheter om medicinska hot mot 
befolkningen, och hur nyhetschefer och olika grupper 
av reportrar resonerar kring rapporteringen.

Frågor som aktualiseras av journalistiken om de 
medicinska larmen gäller rapporteringens omfattning, 
vilka aspekter som lyfts fram, vilka som kommer till 
tals och vilka grupper och personer som rapporte-
ringen handlar om. 

I undersökningen av journalistiken om fågelinflu-
ensan har dessutom särskilt intresse ägnats frågan om 
den är lugnande eller alarmistisk samt om smittan 
framställs som ett hot mot djur eller människor, och 

i så fall vilka som uppges vara särskilt utsatta. Ytterli-
gare en fråga har gällt rapporteringen om vilka åtgär-
der som myndigheterna vidtar för att skydda samhället 
mot smittan. 

I den kvalitativa undersökningen av tbc-larmen 
har, förutom frågan om vilka som kommer till tals, 
särskilt intresse ägnats frågor om hur medierna presen-
terar fakta och intervjupersoner samt hur redovisade 
uppgifter följs upp.

En fråga vi sökt svar på i intervjuundersökningen 
gäller journalisternas syn på rapporteringen, dels i 
medieutbudet som helhet, dels i det egna mediet. En 
annan fråga gäller vetenskapsjournalisterna och deras 
funktion i samband med ett medicinskt larm.

Det undersökta materialet
I den kvantitativa innehållsanalysen om fågelinfluen-
san har två och ett halvt års mediebevakning i fem 
tidningar och tre nyhetsprogram i etermedierna ana-
lyserats. Tidsperioden sträcker sig från den 1 januari 
2004 till den 31 juli 2006. 

De utvalda tidningarna är morgontidningarna 
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-
Posten, samt kvällstidningarna Expressen och Aftonbla-
det. Dessa är landets fem största dagstidningar, med en 
gemensam upplaga på drygt 1,6 miljoner exemplar per 
utgivningsdag (AB Tidningsstatistik, 2005). 

Radiomediet representeras av Ekot 16.45, den enda 
långa nyhetssändningen i Sveriges Radio som går i både 
P1- och P4-kanalerna. TV-mediet representeras av 
Sveriges Televisions och TV4:s mest sedda nyhetssänd-
ningar, Rapport 19.30 respektive Nyheterna 19.00.

Tidningsartiklarna och radioinslagen har vi hittat 
genom sökningar i databaserna Presstext och Medie-
arkivet, varefter de letats fram i de tryckta tidningarna 
respektive Sveriges Radios digitala arkiv.5 På motsva-

5. Undersökningarna av tidningsmaterialet baseras i första hand på tidningarnas så kallade riksupplagor. 
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rande sätt har inslagen i TV-nyheterna letats fram ur 
medieföretagens egna protokoll från sändningarna, de 
så kallade sändningslistorna. Inslagen har sedan spelats 
upp från bandade programkopior. Samtliga artiklar 
och nyhetsinslag har således analyserats från den form 
de hade när de först presenterades i tidningarna och i 
radio- och TV-nyheterna.

I den kvalitativa innehållsanalysen av tbc-rappor-
teringen har vi koncentrerat oss på rapporteringen 
om fyra utbrott av sjukdomen på skolor, daghem och 
sjukhus under 2005 och 2006. Två av fallen inträffade 
i Halland och två i Stockholmstrakten. En anledning 
till att vi här använt kvalitativ innehållsanalys är att 
materialet om tbc-smittan är betydligt mindre än det 
om fågelinfluensan.

Undersökningen av tbc-rapporteringen omfattar 
tidningsartiklar publicerade mellan 20 augusti 2005 
och 5 juli 2006. Undersökta medier är Dagens Nyhe-

ter, Aftonbladet, Mitt i Bromma, Hallandsposten 
samt Hallands Nyheter. Dagens Nyheter är Sveriges 
största morgontidning och Aftonbladet landets största 
lösnummerförsålda tidning, båda utges i Stockholm. 
Det gör också lokaltidningen Mitt i Bromma, som 
delas ut gratis till alla hushåll i stadsdelen Bromma en 
gång per vecka. Hallandsposten ges ut i Halmstad och 
sprids främst i södra delen av Halland, medan Hal-
lands Nyheter, utgiven i Falkenberg, är mest spridd i 
Falkenberg och Varberg med omnejd.

Undersökningen av journalisternas syn på rappor-
teringen om fågelinfluensan har gjorts i form av tele-
fonintervjuer med 18 journalister på de undersökta 
medierna. Åtta av de intervjuade arbetar som nyhets-
reportrar, och fyra är specialreportrar med inriktning 
mot medicinska frågor eller vetenskap i allmänhet. Sex 
av de intervjuade har arbetsledande funktioner som 
nyhetschef eller redaktionschef.
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för att en händelse ska uppmärksammas på med-
iernas nyhetssidor krävs vanligen att den uppfyller ett 
antal kriterier för hur nyheter ska värderas. Hur dessa 
kriterier ser ut är väl belagt i medieforskningen. För-
utom att innehålla information som inte varit tidigare 
känd ska händelsen helst inträffa i mediets spridnings-
område, angå många av mediets konsumenter och 
dessutom innehålla någon form av dramatik, exem-
pelvis inträffa hastigt och oväntat. Händelser som 
uppfyller dessa nyhetskriterier brukar få stor medial 
uppmärksamhet, särskilt om de på något sätt är nega-
tiva.6

Sjukdomar hör definitivt till det negativa i tillva-
ron, och de kan vara dramatiska i den meningen att 
de kan slå till oväntat och hastigt. Det händer också att 
medierna rapporterar om sjukdomar; i delar av vecko-
pressen är artiklar på temat närmast en genre. Där kan 
artiklarna handla om den enskilda människans kamp 
att under svåra förutsättningar försöka skaffa sig en 
dräglig tillvaro, eller om den envisa människans seger 
över en svår sjukdom. Dessa reportage är dock inte 
att betrakta som nyheter i ordets vanliga bemärkelse 
eftersom de inte brukar innehålla särskilt mycket tidi-
gare okänd information. Dessutom berör de inte sär-
skilt många människor, annat än på ett känslomässigt 
plan.

För att slå igenom i de dagliga nyhetsmediernas 
rapportering krävs mer, exempelvis att nyhetskonsu-
menten får veta något helt nytt och upplever ett reellt 
hot för egen del. Detta var uppenbarligen fallet med 
de smittor/sjukdomar som i tät följd slog igenom i 
nyhetsrapporteringen senvintern 2006. Det som då 
hände var att det på kort tid kom information om 
förekomsten i Sverige av tre allvarliga sjukdomar: 
tuberkulos, fågelinfluensa och galna kosjukan.

Bakgrundsbilden  
av de tre smittorna
Förekomst av nya sjukdomar, liksom nya oväntade fall 
av tidigare kända sjukdomar, ställer krav på journalis-
ternas förmåga att ta till sig information och omvandla 
den till läsvärda nyhetsartiklar och inslag.  Vid bedöm-
ningen av den nya informationen använder journalis-
terna tidigare kända fakta för att skapa sammanhang 
och, inte minst, för att bedöma nyhetsvärdet. 

Ett litet antal specialistreportrar kan i sitt arbete ha 
tillgång till avancerade källor, som vetenskapliga spe-
cialtidskrifter, när de gör sina bedömningar. Men för 
flertalet reportrar är det mer lättillgängliga källor som 
används, exempelvis det egna mediets artikelbank och 
svenska myndigheters sidor på internet.7 För artiklar 
om allvarliga sjukdomar kan även internationella käl-
lor som World Health Organizations, WHO, hem-Organizations, WHO, hem- hem-
sida spela en roll. 

Här nedan tecknas i kortfattad form en bild av den 
information om de tre sjukdomarna som fanns relativt 
lätt tillgänglig för journalisterna när de nya rappor-
terna kom vårvintern 2006. Beskrivningarna görs med 
hjälp av information från källor som Smittskyddsinsti-
tutets, Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets samt 
WHO:s sidor på internet, samt från uppslagsverket 
Nationalencyklopedin och från en översiktsartikel om 
galna kosjukan publicerad den 3 mars 2006 på svt.se.

I dessa källor beskrivs tbc som en av världens mest 
spridda infektionssjukdomar. I hela världen insjuk-
nar varje år omkring nio miljoner människor, cirka 
två miljoner av dem dör. Historiskt har tbc varit en 
mycket allvarlig sjukdom även i Sverige, och fortfa-
rande inträffar några hundra sjukdomsfall varje år. 
Många har smittats utomlands och tagit med sig sjuk-

6.  Galtung & Ruge (1965), Prakke (1969), Hvitfelt (1985).
7. Nerbe & Nordin (2005).
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domen till Sverige, men även inhemsk smitta före-
kommer. Det händer fortfarande att människor i Sve-
rige dör av tbc, bland annat då sjukdomen uppträder 
tillsammans med hiv. Sjukdomen är således allvarlig, 
och den förekommer permanent i Sverige, på senare år 
till och med i något ökande grad.

Galna kosjukan, BSE, beskrivs som en relativt ny 
sjukdom, som i första hand drabbar nötboskap, men 
som visat sig kunna överföras till människan. Det för-
sta fallet identifierades 1986 hos en ko i England. Två 
år senare kände myndigheterna till ett par tusen smit-
tade brittiska nötkreatur. 1995 avled en ung man i 
England i en sjukdom som sattes i samband med galna 
kosjukan. Året därpå blev myndigheterna övertygade 
om sambandet, och skarpa restriktioner infördes mot 
export av brittiskt nötkött. De följande åren slaktades 
och brändes ett stort antal djur i ett försök att stoppa 
smittan. År 2000 införde EU en regel om obligatorisk 
provtagning på alla kor som är äldre än 30 månader 
när de slaktas. Några få länder, däribland Sverige, 
undantogs från bestämmelsen, eftersom inga smittade 
djur upptäckts. 

Den mänskliga varianten av sjukdomen kallas 
Creutzfeldt-Jacobs sjukdom. Totalt har färre än 200 
personer konstaterats vara smittade, flertalet av dem 
i Storbritannien. Eftersom inkubationstiden är okänd 
är det svårt att veta hur många ytterligare som kan 
komma att insjukna. Ett hundratal människor har hit-
tills dött i sjukdomen, som betraktas som obotlig.

Den nu aktuella fågelinfluensan är känd sedan 1996, 
då de första fallen av smittade tamfåglar upptäcktes i 
Guandongprovinsen i Kina. Året därpå rapporterades 
18 människor i Hong Kong ha drabbats av smittan, 
sex av dem avled. Därefter dröjde det tills 2003 innan 
sjukdomen återkom i någon större omfattning. Bland 
annat dog två tigrar på ett thailändskt zoo sedan de 
ätit smittade fåglar. Året därpå rapporterades flera 

fågelbesättningar i Sydostasien vara smittade. Smittan 
utvecklades då också till att bli mer aggressiv. I januari 
2005 rapporterades det första fallet där fågelinfluensa 
överförts från människa till människa. Sommaren 
2005 spred sig smittan till flera länder, som Ryssland, 
Kazakstan och senare också till de sydöstra delarna av 
Europa. I februari 2006 spreds den till en rad nya län-
der, både i Afrika och i Europa. 

Till bakgrundsbilden av fågelinfluensan hör också 
ett uttalande från WHO:s influensaexpert Klaus Stöhr 
den 1 november 2004, då han varnade för att fågel-
influensan kan utvecklas till en världsomspännande 
pandemi. I samband med uttalandet gjorde de svenska 
medierna jämförelser med spanska sjukan, som skör-
dade miljontals offer vid tiden för första världskriget.

Det var således fråga om tre mycket olika smittor/
sjukdomar som journalisterna hade att hantera infor-
mation om vårvintern 2006. De kom också att upp-
märksammas mycket olika i medierna. 

Journalistik om  
smittsamma sjukdomar 
Frågeställningarna kring medierapporteringen om de 
tre smittorna/sjukdomarna berör i huvudsak två forsk-
ningsområden. Dels berör de forskning om medierap-
portering om smittsamma sjukdomar, dels frågor om 
medier och krishantering.

Frågor om journalistik och smittsamma sjukdomar 
tas upp i Admassu Tassews avhandling, som behandlar 
journalistiken om aidssmitta i två europeiska och två 
afrikanska prestigetidningar perioden 1983-1990.8 I alla 
fyra tidningarna är rapporteringen de första åren mått-
lig, för att sedan öka successivt och bli mycket omfat-
tande 1986-87, då antalet sjukdomsfall fortfarande är 

8. Tassew (1995).
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ganska litet. Därefter minskar medierapporteringen om 
aids, trots att antalet drabbade fortsätter att öka.

Tassew noterar att det som i första hand rappor-
teras om i europeiska medier inte är de många fal-
len i Afrika, utan de relativt få i Europa. Totalt upp-
märksammar också de europeiska medierna epidemin 
mer än de afrikanska, trots att antalet fall i Kenya och 
Uganda är många gånger större.

Tassews undersökning bygger på kvantitativa data. 
Det gör också en undersökning av Singer och Endreny 
som analyserat amerikanska mediers katastrofrapporte-
ring 1960 och 1984.9 Singer och Endreny konstaterar 
att medier rapporterar om dramatiska händelser med 
flera offer på kort tid snarare än utdragna förlopp, även 
om de senare skördar betydligt fler offer. När medier 
rapporterar om faror är det rapporter om händelser sna-
rare än ämnen, om omedelbara konsekvenser snarare än 
långsiktiga bedömningar, om skador snarare än risker. 
Exakt information om risken är ofta inte tillgänglig, och 
presenteras därför sällan, skriver de.

Detta är i allt väsentligt i linje med de principer för 
nyhetsvärdering som medierna tillämpar på alla slags 
händelser.10 Singers och Endrenys slutsatser överens-
stämmer också i stort sett med dem som Hvitfelt kom-
mer fram till i en undersökning av svenska mediers 
rapportering i samband med ett fåtal fall av difteri i 
Göteborg 1984.11 Hvitfelt undersöker rapporteringen 
i åtta tidningar månaden efter det först rapporterade 
fallet, och finner att nyhetsrapporteringen är mycket 
omfattande, framför allt i de tre lokala Göteborgstid-
ningarna. Den undersökta månaden har GT, Göte-
borgs-Posten och Arbetet Väst nyheter om smittan på 
förstasidan 13, 12 respektive 11 dagar. Han beskriver 
också hur allmänheten starkt reagerade på rappor-

teringen: difteriprov togs på 13 000 människor och  
78 000 göteborgare vaccinerade sig mot smittan. 
Många togs in på sjukhusen för observation. Ingen 
läsare torde ha undgått att uppmärksamma att det fanns 
difterismitta i Göteborg, skriver Hvitfelt. 

Mot bakgrund av mediernas rapportering var all-
mänhetens reaktion begriplig, men rapporteringen 
var, menar Hvitfelt, starkt överdriven. I verkligheten 
var smittan i stort sett begränsad till en liten grupp 
missbrukare. Något tillspetsat kan man påstå att difterin 
i huvudsak fanns i pressen och inte i verkligheten. Hos 
allmänheten orsakade medierapporteringen /…/ en icke 
sakligt grundad och därmed onödig oro /…/, menar han.

Även i detta fall finns alltså en tydlig fokus på dra-
matik och faktiska händelser. Men till skillnad från 
Singer och Endreny finner Hvitfelt också ett bety-
dande inslag av journalistik om risk. Närmare bestämt 
finner han spekulationer om risken för spridning av 
smittan, spekulationer som Hvitfelt menar var klart 
överdrivna. 

Utöver en del rena sakfel menar Hvitfelt att rub-
riker och ingresser ofta var missvisande i förhållande 
till texterna. Artiklarna var utformade så att det mest 
uppseendeväckande och dramatiska var placerat först. 
Även språket var dramatiskt och associationsrikt, lik-
som bilderna. Vidare var nyhetskällorna och intervju-
personerna tendentiöst valda. För att åstadkomma en 
mer saklig rapportering om liknande framtida händel-
ser ger han därför en del förslag, varav ett är att mer av 
rapporteringen bör skötas av specialreportrar.

Rapportering som utförs av specialreportrar är ofta 
mer tillförlitlig, menar även Susan Moeller, i en omfat-
tande genomgång av hur amerikanska medier rappor-
terar om epidemiska katastrofer.12 När skeendena kan 

9. Singer & Endreny (1993).
10. Se exempelvis Hvitfelt (1989).
11. Hvitfelt (1986).
12. Moeller (1999).
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återges riktigt dramatiskt kan dock specialisterna inte 
hålla emot, utan blir också de deltagare i en onyanse-
rad nyhetsjakt. Det finns tillfällen då specialisterna inte 
kan göra annat än att jaga tillsammans med flocken.

Liksom Singer och Endreny konstaterar Moeller att 
det inte är de medicinskt mest allvarliga katastroferna 
som uppmärksammas mest. Medierna uppmärksam-
mar bara epidemier som är ovanliga, våldsamma och 
intensiva och om det finns en möjlig fara att de ska hota 
USA, skriver hon. Sjukdomar som dödar på trivialt 
sätt, som diarré eller mässlingen uppmärksammas inte 
alls, eftersom mediekonsumenterna med tiden kom-
mit att uppfatta dem som en del i ett normaltillstånd. 
Moeller skriver om bristande mediebevakning av de 
3,2 miljoner barn som varje år dör av diarré och 2 mil-
joner människor som dör av tuberkulos. Hon nämner 
också de många tusen amerikanska barn som årligen 
ådrar sig mässlingen, varav cirka hundra dör, och de 
tusentals som dör av influensa. På grund av vad Moel-
ler kallar medkänslotrötthet (eng. compassion fatigue 
syndrome) uppmärksammas också dessa sjukdomar 
mycket lite, trots att fallen inträffar i USA. Och när 
den sortens epidemier inträffar någon annanstans i 
världen uppmärksammas de inte alls. Om inte rätt 
sorts människor dör förblir epidemier ouppmärksam-
made, och rätt sort är medelklassmänniskor i västvärl-
den, helst amerikaner.

När man i England i mitten av 1990-talet satte 
Creutzfeldt-Jacobs sjukdom i samband med galna 
kosjukan, BSE, blev medieintresset därför stort. 
Creutzfeldt Jacobs sjukdom hade konstaterats hos ett 
antal personer både i England och USA, och när den 
brittiska regeringen 1996 medgav att de kunde ha fått 
sjukdomen genom att äta nötkött fanns ett hot mot en 
stor del av mediekonsumenterna. Flera länder bojkot-
tade brittiskt nötkött, och engelska bönder tvingades 
slakta ett stort antal kor som kunde bära på smittan. 
Efter den omfattande slakten dog historien snabbt ut 
som förstasidesnyhet, och förpassades till att bli notis-
material på ekonomisidorna.

En orsak till att historien snabbt försvann var bris-
ten på engagerande bilder. Moeller menar att det finns 
sex typer av bilder som kan illustrera epidemier: veten-
skapsbilder (exempelvis starkt förstorade bakterier), 
smittbärare (flugor, råttor), personer i skyddskläder 
(exempelvis läkare), offer med skador, bilder på döda 
eller begravningar samt slutligen bilder som visar att 
smittan är under kontroll, exempelvis uppstädningsmo-
tiv. De sistnämnda bilderna fyller funktionen att mediet 
kan avsluta rapporteringen eftersom smittan inte längre 
hotar västvärldens mediekonsumenter. I fallet BSE 
fanns nästan inga bilder alls, utom en kort filmsekvens 
som visade en ko med svår balansstörning. 

Moeller menar att det inte ligger någon illvilja eller 
något ointresse bakom mediernas bristande bevakning 
av de ständigt pågående epidemierna. Men hon betrak-
tar medierna som en del av en underhållningsindustri i 
ständig konkurrens om konsumenternas intresse. Där-
för kan de bara leverera de mest dramatiska och intres-
santa berättelserna. Den som inte gör det riskerar att 
förlora marknadsandelar. Därför letar medierna efter 
dramatiska epidemier, som Ebola-smittan, en mycket 
smittsam och närmast obotlig virussjukdom med blo-
digt förlopp som emellanåt bryter ut i Afrika. Trots 
stora ansträngningar har forskarna fortfarande inte 
hittat virusets normala värddjur, varför medierna kan 
beskriva smittan som mystisk och oförklarlig. Jämfört 
med Ebola framstår de flesta andra sjukdomar som 
odramatiska och närmast ointressanta, trots att de 
skördar många gånger fler offer.

Mediehanteringen  
av risker, kriser och hot
I två nyligen publicerade svenska forskningsöversik-
ter sammanfattas forskningsläget på områden som 
rör mediers hantering av risker, kriser och hot. I en 
översikt om mediernas behandling av naturkatastrofer 
och andra mänskliga tragedier sammanfattar Gunilla 
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Jarlbro rapporteringen om miljöproblem och epidemier 
med att den fokuserar på det enskilda och dramatiska, 
och att den sällan rapporterar om de frågor som på sikt 
kan leda till katastrofer.13 Jarlbro konstaterar vidare att 
många studier visar att ju närmare ett medium finns 
själva händelsen som beskrivs, desto mer korrekta nyhe-
ter och mindre sensationsjournalistik presenterar de.

I en annan forskningsöversikt fokuserar Nord och 
Strömbäck på frågan om kris.14 Författarna konstaterar 
att redaktionerna måste hantera ett stort antal frågor 
som kan betecknas som hotande eller riskabla. Alla dessa 
kan inte resultera i mer omfattande nyhetsbevakning, 
och vid urvalet prioriteras som i all annan nyhetsrap-
portering händelser som berör ett stort antal människor 
i mediets närområde samt händelser som handlar om 
nya hot eller riskperspektiv. Det räcker alltså inte att 
händelsen eller företeelsen är riskabel i sig, den måste 
innehålla något substantiellt nytt.

Nord och Strömbäck exemplifierar med sjukdo-
men aids, som toppade alla mediers rapportering när 
den var nyupptäckt i mitten av 1980-talet. Idag gene-
rerar sjukdomsstatistik eller medicinska framsteg om 
aids på sin höjd notiser.

Särskilt mycket uppmärksamhet får risker som kan 
utvecklas till så kallade kriser. Om risken ska generera 
en kris har egentligen ingenting med dess egentliga 
farlighet att göra. En kris är en social konstruktion, 
och utvecklandet av en kris sammanhänger i hög grad 
med om medierna själva väljer att utveckla en potenti-
ell risk till en samhällelig kris. Kan nyheten om en risk 
beskrivas som en kris är sannolikheten stor att den får 
betydande utrymme i medierna.

Mediernas förhållande till kriser är i hög grad 
dualistiskt. Å ena sidan är medierna som alla andra 
samhällsinstitutioner i viss mån beroende av social sta-
bilitet. Å andra sidan gynnas medierna av att medbor-

garnas behov av information ökar, när dessa upplever 
att samhället är i kris. 

Det som då efterfrågas är inte bara ren information, 
utan också bedömningar och kommentarer. Kan en 
risk framställas som ett hot ökar således dess nyhets-
värde, och finns det dessutom olika uppfattningar i 
samhället om hur hotet har hanterats eller ska hante-
ras, ökar möjligheten att beskriva situationen som en 
kris. Om flera medier dessutom gör samma bedöm-
ning kan uppmärksamhetsvärdet öka ytterligare, 
menar Nord och Strömbäck: 

Hot och risker har större möjligheter att uppmärk-
sammas i medierna om de är av sådant slag att det finns 
personer som har kunskaper eller erfarenheter att kom-
mentera dem, om riskerna och hoten kan ge utrymme för 
spekulationer om framtiden och, inte minst, om andra 
ledande medier har gett stor uppmärksamhet åt dem.15

Mot bakgrund av tidigare forskning kan vi således 
anta att en sjukdom/smitta som behandlas utförligt i 
medierna:
•		 på	något	sätt	är	ny	eller	uppträder	på	nytt	sätt,
•		 uppträder	geografiskt	nära	mediet	och	dess	konsu-

menter,
•		 åtminstone	 på	 sikt	 kan	 förväntas	 drabba	 delar	 av	

mediets publik,
•		 genererar	konkreta,	dramatiska	händelser,	samt
•		 genererar	intressanta	bilder.

Har den dessutom potential att beskrivas i termer 
av samhällelig kris är sannolikheten stor att den får 
omfattande utrymme i medierna.

Enligt Jarlbro hänger kvaliteten i rapporteringen, i 
första hand graden av korrekthet, samman med avstån-
det till skeendets centrum. Ju längre bort från skeendet 
desto större risk för osaklighet i rapporteringen menar 

13. Jarlbro (2004).
14. Nord & Strömbäck (2005).
15. Nord & Strömbäck (2005).
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hon. Här tycks det dock finnas en viss motsättning 
mellan hennes slutsats och den som Hvitfelt drar i sin 
studie av difterismittan i Göteborg på 80-talet. 

En närmare analys av Hvitfelts studie visar dock 
att det egentligen inte var några större fel på fakta-
redovisningen i Göteborgspressen. Det som var fel 
var bedömningarna, spekulationerna om smittans 

allvarlighet. I detta fall spelar förekomsten av speci-
alreportrar på redaktionerna en avgörande roll. Finns 
det medicinskt kunniga reportrar ökar sannolikheten 
för rimliga bedömningar och saklig och korrekt rap-
portering, förutsatt att skeendet inte upplevs vara så 
dramatiskt att även dessa dras med i en redaktionell 
flockmentalitet, menar Hvitfelt.
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den nu aktuella fågelinfluensan är känd sedan 
1996, då smittsamt H5N1-virus hittades på en gås-
farm i Guandongprovinsen i Kina. Fallet följdes av 
ytterligare sjukdomsutbrott i Hongkong året därpå. 
Smittan upptäcktes dels hos höns, dels hos 18 smit-
tade människor, varav sex dog av sjukdomen. Däref-
ter rapporterades inga fall förrän 2003, då en familj i 
Hong Kong drabbades av smittan i samband med en 
resa till Kina. Två av familjemedlemmarna dog, den 
ena i Kina, där man inte tog nödvändiga prover för att 
säkerställa dödsorsaken, den andra i Hong Kong, där 
man konstaterade att orsaken var fågelinfluensa. 

Det som kommit att betraktas som starten för en 
andra våg av influensan inträffade i december 2003, då 
ett par tigrar och leoparder på zoo i Thailand dog efter 
att ha ätit vad man senare konstaterade var smittade 
kycklingar. Strax före jul samma år konstaterades att 
potent smittämne från H5N1 orsakat dödsfall på tre 
hönsfarmer i Korea, och från årsskiftet 2003–2004 och 
framåt kan man tala om en obruten rad rapporter om 
H5N1-virus, framför allt hos tamfåglar och vilda fåglar, 
men också i många fall hos människor och däggdjur.

Det är också från denna tidpunkt som det finns 
en kontinuerlig svensk mediebevakning av frågan. En 
vädjan den 13 januari 2004 från Vietnam till FN om 
hjälp att stoppa spridningen av influensan blev ett 
slags startskott för mediernas intresse. 

Smittans utveckling enligt WHO
Världshälsoorganisationen WHO har på sin webbsida 
www.who.int en kontinuerligt uppdaterad förteckning 
över spridningen av viruset H5N1. Förteckningen är 
detaljerad och anger smittans spridning månad för 
månad. I koncentrerad form kan förteckningen till 
och med 2006 presenteras som i tablå 3.1.

Av WHO:s sammanställning framgår som ett över-
gripande mönster att smittan spridits från Kina och 
dess grannländer i Sydostasien över Centralasien och 
sydöstra Europa till länder i Mellanöstern, Afrika och 

Nordeuropa. I Sydostasien har smittan drabbat män-
niskor, tamfåglar, vilda fåglar och andra djur. Även i 
Mellanöstern har enstaka människor smittats, medan 
viruset i övriga drabbade områden i första hand upp-
täckts hos fåglar och andra djur. I norra Europa har 
smittan nästan bara hittats hos vilda sjöfåglar, men i 
enstaka fall har den även drabbat vilda och tama rov-
djur som mink och katt. I Afrika och södra Asien har 
den i huvudsak upptäckts i besättningar med tamfåg-
lar som änder och höns.

En ytlig betraktelse av WHO:s schematiska beskriv-
ning av fågelinfluensans spridning kan ge intrycket att 
smittan snabbt breder ut sig och successivt erövrar nya 
geografiska områden. Det är i en mening en riktig bild, 
men det är inte hela sanningen. Exempelvis är det som 
ser ut som en kontinuerligt pågående smitta bland 
människor i Thailand och Vietnam under 2004 och 
2005 oregelbundet återkommande utbrott med flera 
månader långa smittofria perioder. Observera också 
det långa avbrottet mellan de första fallen 1996–97 
och den mer kontinuerliga utvecklingen som tar sin 
början 2003.

På WHO:s hemsida finns också information om 
viktiga förändringar i kunskapen om själva smittäm-
net som inte framgår av denna förenklade tablå. Dessa 
kan kortfattat beskrivas i fyra punkter: 
•		 I	januari	2004	framkom	misstanke	om	att	viruset	i	

ett fåtal fall i Vietnam hade smittat från människa 
till människa. 

•		 I	juli	2004	framkom	forskningsresultat	som	visade	
att H5N1 successivt utvecklats till att bli farligare 
både för däggdjur och för vilda fåglar. 

•		 I	januari	2005	publicerades	en	rapport	om	ett	döds-
fall i Thailand där viruset smittat från människa till 
människa. 

•		 I	 oktober	 2005	 framkom	 att	 forskare	 funnit	 att	
smittämnet från Spanska sjukan som härjade 
1918–1919 var en form av fågelinfluensa. Man 
konstaterade också att det uppvisade vissa likheter 
med det nu aktuella H5N1-viruset.

http://www.who.int
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Svenska mediers rapportering  
om fågelinfluensan
De svenska mediernas intresse för frågan väcks således 
av Vietnams vädjan till WHO i januari 2004. Händel-
sen resulterar i ett antal artiklar och inslag i de ledande 
svenska nyhetsmedierna, som från denna tidpunkt har 
en ganska kontinuerlig bevakning av frågan. Under 
perioden januari 2004 till och med juli 2006 publice-
rar de fem undersökta tidningarna tillsammans 1 149 
artiklar i ämnet, och de tre nyhetsprogrammen i radio 
och TV totalt 358 inslag (tabell 3.1). 

De fem tidningarna i undersökningen publicerar 
det första kvartalet 2004 ett hundratal artiklar och 

de tre undersökta etermedierna ett 30-tal nyhetsin-
slag om fågelinfluensan, nästan samtliga i januari och 
februari. Därefter avtar deras intresse. Under återsto-
den av året publicerar tidningarna i genomsnitt min-
dre än en artikel per månad om fågelinfluensan, trots 
att WHO:s chef för influensasjukdomar, Klaus Stöhr 
i november 2004 gick ut med alarmerande uppgifter 
om att smittan kan komma att orsaka en världsom-
fattande influensa med miljontals dödsoffer. Saken 
uppmärksammas givetvis av medierna, men ger inte 
upphov till någon mängd artiklar eller nyhetsinslag. 
Exempelvis rapporterar Svenska Dagbladet saken den 
26 november i en liten notis längst ner på sidan 22. 

Tablå 3.1  Spridningen av fågelinfluensa åren 1996-2006 (källa: WHO) 

1996-97 2003 2004 2005 2006

Tamfåglar 1996: Smittan 
upptäcks hos  
gäss i Kina.  
1997: Utbrott på 
hönsfarm i Hong 
Kong.

Osäkra fall i Asien, 
tre säkra utbrott i 
Korea i december.

Utbrott i många 
länder i Sydost-
asien

Utbrott i Cen-
tralasien, senare 
också i sydöstra 
Europa  

Utbrott i Indien, 
Irak, Israel, flera 
afrikanska stater, 
samt i Frankrike 

Vilda fåglar H5N1 funnet i ille-
galt importerade 
örnar i Bryssel

Stort utbrott hos 
sjöfågel i Kina i 
april. Senare  
även i andra län-
der i Asien, samt  
Kroatien. 

Smitta hos vilda 
sjöfåglar i Iran, 
Syd- och Central-
europa.   Senare 
även i Frankrike, 
Skandinavien, och 
England 

Andra djur Tigrar och leo-
parder dör på 
zoo i Thailand i 
december.

Många tigrar dör 
på zoo i Thailand. 

Smitta upptäckt 
hos sibetdjur  
i fångenskap i 
Vietnam.

Smitta funnen  
hos katter i  
Tyskland, samt 
mink i Sverige

Människor 1997: De första 
rapporterna om 
smittade män-
niskor: 18 fall i 
Hong Kong, varav 
6 avled.

En familj i Hong 
Kong drabbas i 
februari.

Dödsfall i Vietnam 
och Thailand

Nya fall i Vietnam 
och Thailand. För-
sta fallen i Kam-
bodja,  Indonesien 
och Kina.

Nya fall i Kina och 
Indonesien. Första 
fallen i Turkiet, 
irak, Azerbadjan 
och Egypten
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I månadsskiftet januari-februari 2005 återkom med-
ieintresset. Orsaken var att forskare publicerat en rap-
port om att smittan överförts direkt från en människa 
till en annan. Rapporten gällde en familj i Thailand, där 
det ansågs säkerställt att smittan överförts från en flicka 
till hennes mamma, som sedan dog. Fallet inträffade 
redan i september 2004, men rapporten blev inte färdig 
förrän den 27 januari 2005.

Intresset avtog dock snabbt, men återuppstod i 
augusti samma år, då två händelser uppmärksammades. 
Den ena gällde en myndighetsrapport om 64 bekräf-
tade fall av fågelinfluensa hos människor i Vietnam. 21 
av de smittade människorna hade dött. Rapporten gav 
upphov till enstaka notiser och telegram. 

Betydligt mer uppmärksammat blev ett larm från 
finska jordbruksdepartementet om en död mås i norra 
Finland. Aftonbladet har den 27 augusti 2005 en stor 
artikel om den döda måsen som hittats i Uleåborg, 
där det betonas att fyndplatsen bara ligger 15 mil från 
svenska gränsen. Expressen slår upp händelsen över ett 
helt uppslag, med rubriken: Fiskmåsen bar dödssmit-
tan. Artikeln kompletteras med ytterligare två artiklar 
i ämnet, den ena med en 5-spaltig rubrik: Det finns 
inget godkänt vaccin — 300 000 svenskar kan dö.   

Även andra medier rapporterar om den döda måsen. 
Exempelvis har Dagens Nyheter en stor nyhetsartikel, 
kompletterad av en längre text av tidningens veten-
skapsreporter, och Ekot ett drygt minutlångt inslag i 
sin eftermiddagssändning. Det är ingen tvekan om att 

den svenska allmänheten i augusti 2005 fick mycket 
information om detta första fall i Norden som myn-
digheterna på allvar misstänkte bar på den farliga for-
men av influensa.

Däremot väckte det väldigt lite uppmärksamhet 
när analyserna några dagar senare visade att måsen inte 
hade dött av fågelinfluensa, utan av svält. Morgon-
tidningarna hade korta texter om saken, men kvälls-
tidningarna som larmat ordentligt den 27 augusti tog 
inte alls upp att det rörde sig om falskt alarm. Inte 
heller Ekot dementerade nyheten. 

September 2005 blev återigen en relativt lugn 
månad, men rapporteringen blev intensiv igen när 
forskare i oktober samma år meddelade att den aktu-
ella fågelinfluensan uppvisade likheter med spanska 
sjukan, som tog miljontals människoliv 1918. Strax 
därefter upptäcks influensan i Europa, till en början i 
hönsbesättningar i Turkiet och Rumänien. 

I oktober 2005 publicerar de fem tidningarna totalt 
186 artiklar om fågelinfluensan, vilket innebär mer än 
en artikel per dag i var och en av tidningarna. Rap-
port, Nyheterna och Ekot uppmärksammar också 
frågan nästan varje dag; tillsammans sänder de 68 
nyhetsinslag om influensan i kvällssändningarna okto-
ber 2005.

I november och december 2005 fortsätter rapporte-
ringen i en takt av ungefär en artikel per vecka i var och 
en av tidningarna. Etermedierna har enstaka inslag. Det 
som uppmärksammas är framför allt flera fall av influ-

Tabell 3.1  Artiklar och inslag om fågelinfluensa januari 2004 – juli 2006. 

Morgonpress Kvällspress TV Ekot

Antal artiklar 837 312 Antal inslag 239 119

Omfång totalt (sidor)* 249 157 Längd (timmar) 5,0 1,9

Omfång bild (sidor)* 91 71

Antal medier 3 2 Antal medier 2 1

* En tidningssida = 900 cm2.
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ensa hos fåglar i de sydöstra delarna av Europa. När Tur-
kiet sedan i början av januari 2006 rapporterar de första 
fallen av smittade människor skjuter rapporteringen fart. 
Totalt publicerar de fem tidningarna 126 artiklar och 
etermedierna 36 inslag i januari 2006, siffror som sti-
ger ytterligare i februari, då smittan först når Afrika och 
sedan flera länder i Europa.

När smittan så konstateras ha nått Sverige i månads-
skiftet februari-mars inleds en period av mycket intensiv 
rapportering. Tillsammans publicerar de fem tidning-
arna 310 artiklar i ämnet under mars 2006, vilket inne-
bär ett genomsnitt på två artiklar per dag i var och en 
av tidningarna. Radio och TV rapporterar om de för-
sta döda fåglarna i Sverige redan den 28 februari. Till-
sammans har de tre etermedieprogrammen 80 inslag i 
februari och 63 inslag i mars 2006.

Totalt publicerar de fem undersökta tidningarna 
573 artiklar om fågelinfluensan under första kvarta-
let 2006, vilket är mer än hälften av alla artiklar om 
influensan under hela undersökningsperioden. Eter-

medierna sänder 179 inslag första kvartalet 2006, vil-
ket är exakt hälften av de 358 inslag om influensan 
som sänds i Rapport, Nyheterna och Ekot hela under-
sökningsperioden. Redan i april avtar dock rapporte-
ringen både i pressen och i etermedierna, för att sedan 
nästan helt försvinna under sommarmånaderna 2006 
(diagram 3.1).

Omkring fyra femtedelar av pressmaterialet om 
fågelinfluensan är någon form av nyhetsmaterial, det 
vill säga notiser, reportage eller raka nyhetstexter. 
Inriktningen mot nyheter är något större i morgon-
pressen än i kvällstidningarna, som har relativt mycket 
åsiktsmaterial i form av ledare, debattartiklar och 
enkäter med allmänheten. Kvällstidningarna publice-
rar också en hel del nyhetsgrafik i form av bearbetade 
kartor med bilder och förklarade text (tabell 3.2). 

I etermedierna är inriktningen mot nyheter ännu 
tydligare än i pressen. I radio och TV bryts nyhets-
mönstret endast av några enstaka analyserande inslag. 
Det är också en påfallande stor del av nyhetsinslagen i 
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Diagram 3.1  Nyhetsförmedlingen om fågelinfluensa i de undersökta tidningarna och etermedierna.  
Antal artiklar och inslag över tid.
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radio och TV som påannonseras i de inledande löp-
sedlarna, vilket signalerar att redaktionen uppfattar 
nyheten som betydelsefull.

Enskilda fall dominerar
Ett ämnesområde dominerar ganska stort i de under-
sökta mediernas rapportering om fågelinfluensan, och 
det är rapporter om enskilda fall av smittade och döda 
fåglar eller andra djur. I mer än var femte medierap-
port om fågelinfluensan (21 procent) är det detta som 
är huvudämnet.

Det näst vanligaste ämnesområdet handlar om 
virusets spridning och spridningsvägar. Detta domi-
nerar var sjunde medierapport om fågelinfluensan (13 
procent), och nästan lika vanliga är inslag och artiklar 
om samhällets beredskap att skydda sina medborgare. 
Detta ämne, som alltså handlar om hur väl förbe-
redda myndigheterna är, dominerar i 12 procent av 
de undersökta inslagen och artiklarna.

Ytterligare tre ämnesområden – forskning och vac-
cinproduktion, sjuka och döda människor samt sam-
hällets konkreta åtgärder i samband med smittsprid-
ning – är också relativt vanliga. Vart och ett av de 
tre ämnesområdena dominerar i en knapp tiondel av 
artiklarna och inslagen. Totalt är något av dessa sex 
ämnesområden huvudtema i nästan tre fjärdedelar av 
mediernas artiklar och inslag om fågelinfluensan. 

Det finns en viss skillnad i mediernas prioriteringar. 
Framför allt fokuserar kvällstidningarna i högre grad än 
de övriga medierna på samhällets beredskap. Morgon-
tidningarna skiljer ut sig genom att ha färre artiklar om 
smittans spridningsvägar (tabell 3.3). 

Radio- och TV-redaktionernas prioriteringar är 
väldigt lika. Enda större skillnaden mellan dem är 
att nyhetsprogrammen i TV har något fler inslag om 
drabbade människor, medan Ekot har fler inslag om 
den politiska behandlingen av problematiken. 

Tabell 3.2  Typ av inslag om fågelinfluensan i de undersökta medierna. Procent av inslagen

Morgonpress Kvällspress TV Radio

Förstasidesnyhet 11 8 Löpsedelsinslag 31 28

Nyhet, reportage 43 48 Nyhet, reportage 57 39

Notis 32 18 Telegram 10 31

Grafik etc 2 5 Studiointervju 0 –

Analys 4 1 Analys 1 2

Enkät 3 8 Enkät – –

Ledare, debatt 4 10 Studiodebatt – –

Övrigt 2 1 Övrigt 1 –

Summa procent 101 99 Summa procent 100 100

N = antal artiklar 837 312 N = antal inslag 239 119
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Mest personbilder
Drygt hälften av tidningsartiklarna om fågelinfluensan 
är illustrerade, oftast med ett eller flera fotografier men 
ibland med någon form av grafik, exempelvis kartbil-
der med inritade flyttfågelvägar. Flertalet artiklar utan 
illustrationer är vanliga nyhetsnotiser, men det före-
kommer också en del andra oillustrerade artiklar som 
debattinlägg eller ledare.

När det handlar om bilder är det ganska stor skill-
nad mellan morgonpress och kvällspress. I kvällspres-
sen finns illustrationer till nästan 90 procent av artik-
larna om fågelinfluensan, medan motsvarande siffra 
för morgonpressen är 40 procent. Förklaringen ligger 
till stor del i att morgontidningarna har betydligt fler 
notiser i ämnet än kvällspressen.

Om en artikel illustreras med mer än en bild är 
det nästan alltid en av bilderna som dominerar genom 
att den ges betydligt mer utrymme än de andra. Mer 
än hälften av dessa stort uppslagna bilder har ettdera 
av tre motiv. Vanligast är bilder av människor som 
inte är direkt drabbade av fågelinfluensan, men som 
ändå uttalar sig eller på annat sätt figurerar i samman-
hanget, exempelvis politiker eller experter av olika 

slag. 25 procent av de dominerande bilderna har detta 
motiv. Näst vanligast (22 procent) är bilder av friska 
djur, exempelvis genrebilder av tamhöns, vilda sjöfåg-
lar eller katter. Det tredje vanliga motivet är någon 
form av saneringsarbete (18 procent). I de undersökta 
kvällstidningarna är detta slags bildmotiv allra vanli-
gast, men hos tidningarna som grupp är de lite mindre 
vanliga än personbilder och bilder på friska djur. 

Andra motiv som förekommer relativt ofta är bil-
der på döda djur (7 procent), laboratoriearbete (5 
procent), avspärrningar (3 procent), människor som 
insjuknat (3 procent) och människor som drabbats 
på annat sätt (3 procent). Andra motiv förekommer 
naturligtvis också, däribland ett litet antal bilder på 
människor som dött av fågelinfluensan.  

Samma typ av motiv dominerar TV-bilderna om 
fågelinfluensan, där inslagen oftast illustreras av filmin-
slag med bilder på människor som inte själva är drab-
bade. Sådana bilder förekommer i anslutning till 60 
procent av inslagen.16 Näst vanligast är bilder på djur 
som inte drabbats (39 procent av inslagen) och på olika 
slags saneringsarbete (33 procent).  Även i övrigt liknar 
valen av bildmotiv de som görs i pressen.

Tabell 3.3  Dominerande ämnesområden i rapporteringen om fågelinfluensan (rangordning)

Morgonpress Kvällspress Radio och TV

1 Smittade eller döda djur Samhällets beredskap Smittade eller döda djur

2 Smittade eller döda människor Spridning/ spridningsvägar Spridning/ spridningsvägar

3 Samhällets beredskap Smittade eller döda djur Samhällets beredskap

4 Spridning/ spridningsvägar Smittade eller döda människor Vidtagna åtgärder

5 Forskning, vaccin Vidtagna åtgärder Forskning, vaccin

6 Vidtagna åtgärder Forskning, vaccin Smittade eller döda människor

16. I anslutning till varje nyhetsinslag har de tre bildmotiv som visas längst tid registrerats. 



4 0  n ä r  h o t e n  k o m m e r  n ä r a

Influensan blir svensk
Den första medierapporteringen om fågelinfluensan 
handlade i stor utsträckning om sjukdomsfall som 
inträffat i Sydostasien. Det allvarligaste fallet gällde 
några personer i Thailand och Vietnam som dött 
sedan de smittats av influensan. 2004 väckte det också 
en del uppseende att tigrar och leoparder på ett zoo i 
Thailand kunde smittas av influensan.  

Det förekom dock redan då rapporter att influensan 
kunde komma att bli något betydligt allvarligare än en 
regional angelägenhet för Fjärran Östern. I januari 2004 
rapporterade flera medier om en varning från WHO att 
fågelinfluensan hade potential att utvecklas till en världs-
omspännande epidemi av samma slag som Spanska sju-
kan. Svenska Dagbladet hade den 15/1 2004 artikeln 
Fågelinfluensa kan bli farligare än sarsepidemin – män-

niskoanpassat virus kan ge stora skador enligt WHO. Och 
i början av februari publicerade Expressen en artikel med 
rubriken: Fågelvirus i Tyskland. Kungaparet kvar i Asien 
trots smittlarmet. Artikeln om viruset i Tyskland hand-
lade om en kvinna i Hamburg som senare visade sig inte 
vara smittad, och kungaparet kom hem till Sverige utan 
att ha drabbats, trots vistelsen i /…/ det svårt smittdrab-
bade Vietnam. Artikeln i Expressen är typisk på det sät-
tet att det europeiska inslaget i medierapporteringen om 
fågelinfluensan vid den här tiden, när det någon gång 
förekom, just gällde om det kunde vara farligt för väster-
länningar att resa till den drabbade delen av världen. 

Trots varningarna från WHO förekommer vid 
denna tid också tidningsartiklar som inte tar smittan på 
så stort allvar, som den notis Dagens Nyheter publice-
rar på utrikessidan den 7 februari 2004 med rubriken: 
Grisigt gäng tog över när ankorna gick hädan. Notisen 
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handlar om att en djurpark i Vietnam på grund av ris-
ken för fågelinfluensa tvingats slakta en flock populära 
ankor som ersattes med grisar.

I slutet av året förekommer inga medieinslag av den 
sorten. I stället publiceras allvarliga texter. Ett talande 
exempel är artikeln Dödslarmet mot Sverige. Fågelinflu-
ensan kan ta 274 000 liv (Expressen 26/12 -04). Det 
globala perspektivet ökar också påtagligt andra halvan 
av 2004. Då börjar också andelen medierapporter med 
svenskt perspektiv att öka, även om Asien fortfarande 
dominerar stort (diagram 3.2).

Det första halvåret 2005 övergår medierapporte-
ringen om fågelinfluensan från att ha varit en asiatisk 
företeelse till att bli en svensk angelägenhet. Av de 
totalt 78 inslagen/artiklarna som publiceras då har 50 
procent svensk huvudarena, mot 41 procent asiatisk. 
En orsak till skiftet är att den svenske medicinpro-
fessorn Hans Wigzell i början av 2005 lägger fokus i 
debatten på vikten av en nationell medicinsk bered-
skap mot fågelinfluensan. Den 13 februari 2005 berät-
tar han i en DN-artikel att han planerat att köpa egen 

medicin, och att flera av hans bekanta redan skaffat 
medicin åt sina familjer. Nyheten följs snabbt upp i 
flera medier, och några dagar senare lovar folkhälsomi-
nister Morgan Johansson att alla svenskar ska vaccine-
ras mot fågelinfluensa om det bryter ut en epidemi. 

Fortfarande sommaren 2005 är det dock förhål-
landevis få nyheter om fågelinfluensan i både pressen 
och etermedierna. Den intensiva uppmärksamheten 
dröjer till hösten samma år, då två saker inträffar som 
får medierna att intensifiera rapporteringen. Det ena 
är att smittan, som i början av året spritt sig i Cen-
tralasien, upptäcks i flera länder i den sydöstra delen 
av Europa. Det andra är att forskare i oktober 2005 
konstaterar att smittan har likheter med den som orsa-
kade den globala epidemin spanska sjukan vid tiden 
för första världskriget. Den nyheten levererar Dagens 
Nyheter den 6 oktober i en stor artikel med rubri-
ken: Spanska sjukan utvecklades från en fågelinfluensa, 
skriven av vetenskapsreportern Karin Bojs. Artikeln 
illustreras med en bild inifrån Spanska sjukhuset i Öst-
ersund 1918. 

100

0

200

400

300

500

600

700

 

1:a 04 2:a 04 3:e 04 4:e 04 1:a 05 2:a 05 1:a 06 2:a 063:e 05 4:e 05

Tidsperiod, kvartal

Antal artiklar/inslag

Press

Radio/TV

10

0

30

50

40

20

60

70

80

1:a 2004 2:a 2004 1:a 2005

Tidsperiod, halvår

Tidsperiod, halvår

1:a 20062:a 2005

Procent

Sverige

Asien

Övriga Europa

Övriga

Afrika

Världen

0

10

30

40

20

60

50

70

80

1:a 2004 2:a 2004 1:a 2005 2:a 2005 1:a 2006

Procent

Hot mot människor 
i Asien

Storskaligt hot på mer 
än en kontinent

Hot mot människor 
i Europa

Inget hot mot människor

Hot mot människor 
i Sverige

Diagram 3.2  Huvudsaklig geografisk händelsearena för artiklar och inslag om fågelinfluensan.  
Andel i procent under respektive tidsperiod.
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En vecka senare, den 14 oktober, rapporterar 
Expressen att influensan nått Turkiet:

Skräcken sprider sig över Europa. Den dödliga fågel-
influensan har nått Turkiet – och är på väg mot Sverige. 
Panikåtgärder vidtas nu för att förhindra ett mardröms-
scenario. 

– Miljoner människor kommer att insjukna, säger 
Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar.
Den sista veckan i oktober 2005 rapporterar medierna 
om döda änder i Eskilstuna, som undersöks på Statens 
veterinärmedicinska anstalt. Änderna visar sig senare 
ha dött av influensa, men inte av den allvarliga sorten 
som drabbat Sydostasien och Turkiet. 

I och med smittan i Turkiet och upptäckten att 
viruset har likheter med spanska sjukan upphör fågel-
influensan att vara en asiatisk fråga. Nästan 80 procent 
av rapporteringen andra halvåret 2005 har Sverige 
eller övriga Europa som huvudsaklig händelsearena, 
och bara 15 procent Asien. I början av 2004 var rela-
tionerna de omvända. 

Hotet tonas ner då  
smittan kommer nära 
Det finns ytterligare en mycket tydlig förändring över 
tid i mediernas rapportering om fågelinfluensan, och 
det är att smittan i allt mindre utsträckning behandlas 
som ett hot mot människor. Det kan tyckas paradox-
alt, mot bakgrund av WHO:s rapporter att viruset 
med tiden fått egenskaper som gör att det lättare sprids 
till människor, att det börjat smitta från människa till 
människa och att det har vissa likheter med det virus 
som i början av 1900-talet orsakade en pandemi med 
miljontals offer.

Resultaten är dock tydliga. En stor del av de, i 
och för sig ganska få, artiklar och nyhetsinslag om 
fågelinfluensan som presenteras andra halvåret 2004 
är av ett slag som kan verka skrämmande. Framför 
allt beskrivs den som ett allvarligt hot mot människor 

i Asien. Men hela 22 procent av artiklarna/inslagen 
om fågelinfluensan framställer smittan som ett stor-
skaligt hot mot människor på mer än en kontinent, 
det vill säga som en hotande pandemi. Ett gott exem-
pel på detta är en ledare publicerad i Expressen den  
3 november, med rubriken: Hotet från fåglarna. 

Fågelinfluensaviruset är en mordisk förvandlingskonst-
när. Världen har anledning att frukta – och att handla. 

År efter år kommer influensan från öst. Gamla bräck-
liga människor dör varje år. Men tre gånger per sekel, 
ungefär, drabbas världen av en så kallad pandemi som 
brukar kräva tiotals miljoner människoliv.

Spanska sjukan, 1918–19, kan ha dödat 50 miljoner 
människor.

Är det dags igen? Enligt Klaus Stöhr, influensachef på 
WHO, är vi ’närmare nästa pandemi nu än någonsin 
tidigare’. 

Det finns andra bilder också: 16 procent av artik-
larna och inslagen vid samma tid framhåller att fågel-
influensan inte utgör något hot mot människor.

Första halvåret 2005, då den första rapporten om 
dödsfall efter smitta mellan människor publicerades, 
är den samlade mediebilden att 13 procent framhåller 
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den som ett storskaligt hot, medan 36 procent fram-
håller att den inte utgör något hot mot människor. 

Ett år senare är bilden ännu tydligare: 4 procent 
beskriver smittan som ett storskaligt hot, medan näs-
tan 70 procent framhåller att den inte utgör något hot 
mot människor (diagram 3.3).

Även i det svenska perspektivet anses hotet ha avta-
git. Under första halvåret 2005 framhålls smittan som 
ett hot mot människor i Sverige i 15 procent av artik-
larna och inslagen om fågelinfluensan. Ett år senare 
framhålls smittans farlighet för människor i Sverige 
bara i 6 procent av artiklarna/inslagen, trots att smit-
tan då faktiskt förekommer i landet, om än bara hos 
vilda fåglar och någon mink.

Det typiska för denna period är istället att risken 
för att smittan ska sprida sig till människor i större 
skala tonas ner. I ett inslag i Ekot 24 maj 2006 om en 
smittad familj i Indonesien framhåller den intervjuade 
Gregory Hartl från WHO att det visserligen är allvar-
ligt när människor smittas:

/…/ men det krävs mycket tät kontakt med någon som 
är sjuk för att man ska smittas, säger Gregory Hartl. Det 
finns inga tecken som tyder på att viruset har förändrats 
så att det blir smittsamt mänskligt virus.

Det bör dock påpekas att det även 2006 förekom-
mer artiklar och nyhetsinslag som framställer fågelin-
fluensan som ett allvarligt och storskaligt hot. Andelen 
är visserligen mycket lägre än 2004, men det totala 
antalet artiklar och inslag om fågelinfluensan är så 
mycket större 2006. Det typiska är således egentligen 
inte att de varnande artiklarna minskar i absoluta tal, 
utan att de andra artiklarna — de som inte framhåller 
influensan som ett allvarligt hot mot människor — 
blir oerhört många fler.

Allt mindre om människor
Det finns också ett mönster i vilka levande varelser som 
smittan rapporteras drabba. I undersökningsperiodens 
början dominerar rapporter om smitta hos tamfåglar 
och, framför allt, människor, medan artiklarna bara i 
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Diagram 3.3  Hot mot människor från fågelinfluensan enligt tidningar och etermedier.  
Procent av alla inslag och artiklar under respektive tidsperiod.
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undantagsfall tar upp smitta hos vilda fåglar och andra 
djur. Men ju längre undersökningsperioden går, desto 
vanligare blir rapporter om smittspridning bland vilda 
fåglar (diagram 3.4).

En förklaring är givetvis att många av de först rap-
porterade fallen gällde just tamfåglar, och då framför 
allt höns. Redan vårvintern 2004 fanns också rappor-
ter om drabbade människor. Det förekom också tidigt 
misstankar om smitta från människa till människa, 
även om dessa inte kunde bekräftas. 

När smittan så under senare delen av 2005 upp-
trädde i Europa var det först i några hönsbesättningar 
i Turkiet och Rumänien, vilket förklarar en stark upp-
gång av rapporterna om smitta hos tamfåglar. Därefter 
är det i hög grad de vilda fåglarna som dominerar i 
tidningarna. När smittan i februari 2006 konstateras 
hos vilda svanar i Bulgarien, Grekland, Italien och 
Österrike minskar intresset för utbrott hos de geogra-
fiskt mer avlägsna hönsbesättningar. Och med sjuka 
svanar i Tyskland och Polen hade smittan kommit till 
våra egna gränser. Även de första sjuka djuren i Sverige 
var vilda fåglar. 

Rapporteringen om smittan i Europa kom i mycket 
hög grad just att handla om att vilda fåglar insjuknat 
och dött. Med undantag för Turkiet på gränsen mel-
lan Asien och Europa drabbades inga länder i Europa 
av mänskliga offer för fågelinfluensan vårvintern 2006. 
Det var också mycket få tamfåglar som drabbades, 
WHO:s sammanställning nämner endast en kalkon-
flock i Frankrike och en kycklingfarm i Albanien.

I några fall konstaterades också smitta hos vilda och 
tama däggdjur, som mård, mink och katt. Eftersom 
flera av dessa fall inträffade i Tyskland och Sverige 
märks en uppgång för rapporteringen om tamdjur 
och vilda djur.

Hundar och katter i fokus
Mediebilden av fågelinfluensan är att det också i fram-
tiden i första hand är vilda och tama djur som riskerar 
att drabbas av sjukdomen. Det hot mot människan, 
för att inte säga mänskligheten, som var så påtagligt 
hösten 2004 har successivt tonats ner (diagram 3.5). 
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Just då smittan nådde Sverige i månadsskiftet 
februari-mars 2006 kom en stor del av medierappor-
teringen att handla om att den var ett hot mot våra 
vanligaste husdjur, och då i första hand mot katter. 
Orsaken tycks vara att tyska myndigheter just då hade 
konstaterat att en katt på nordtyska ön Rügen dött 
av viruset. Dagarna som följde förekom rubriker som 
Paniken sprider sig efter tyska dödskatten (Expressen), 
Smittade katter källa till oro (DN) och Oron hos katt- 
och hundägare är befogad (DN). Göteborgs-Posten 
rapporterar om Koppeltvång för hundar i Tyskland, 
men har också en lugnande artikel med rubriken Kat-
ter löper mycket liten risk — hundar ingen.

I Expressen förekommer en krönika med rubriken 
Hjälp, en blåmes, där skribenten funderar över sin hastigt 
påkomna rädsla att influensan ska drabba hans katt. 

Det hot som specifikt gäller människor nyanseras 
påtagligt när smittan kommer närmare. När smittan 

i första hand gällde människor i Sydostasien beskrevs 
den som ett hot mot enstaka individer i de drabbade 
länderna, men också i hög grad som ett hot mot alla 
människor, det vill säga som en hotande pandemi. 
När den mot slutet av 2005 närmar sig Europa sker 
en påtaglig minskning av andelen inslag och artiklar 
med beskrivningar av framtida pandemier och andra 
storskaliga effekter för mänskligheten. Det finns däre-
mot fortfarande en hel del artiklar och inslag om hur 
smittan kan komma att drabba särskilt utsatta grup-
per. Det gäller personer med nedsatt motståndskraft, 
som gamla och sjuka, men det gäller också i hög grad 
personer som arbetar med djur, främst fågeluppfödare 
av olika slag.

Den samlade effekten är dock tydlig: när smittan 
kommer närmare blir den totala mediebilden av fågel-
influensan betydligt mindre skrämmande än när den 
fortfarande befinner sig på stort geografiskt avstånd.

Diagram 3.5  Människor och djur som enligt tidningar och etermedier hotas av fågelinfluensan.  
Procent av artiklar och inslag under respektive tidsperiod.
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lite mindre än hälften av alla artiklar och inslag 
om fågelinfluensan innehåller rapportering om någon 
form av myndighetsåtgärd för att hindra att smittan 
sprids. Rapporteringen handlar om ett brett spektrum 
av åtgärder, som är aktuella vid olika tidpunkter i 
händelseutvecklingen.

Sett över hela undersökningsperioden är avlivning 
av djur den åtgärd som medierna beskriver mest. Näs-
tan var sjätte artikel eller inslag om fågelinfluensan 
innehåller information om avlivning av djur. Näst van-
ligast är rapportering om avspärrningar av olika slag. 
Andra åtgärder som medierna informerar om är regler 
för djurs utevistelse, vaccination av djur och åtgärder 
för att öka produktionen av vaccin mot influensan. 
Rapporter om vaccinering av människor förekommer 
också, men mera sällan (tabell 4.1).

Observera att procentsatserna inte summerar till 
100 procent, eftersom många artiklar och inslag inte 
tar upp några beskrivna åtgärder alls samtidigt som 
några beskriver flera olika åtgärder.

Förutom om dessa insatser finns enstaka beskriv-
ningar av ett stort antal andra åtgärder. Ett exempel 
är en rapport om att myndigheterna i Vietnam börjat 
desinficera ett område kring bostäder där man upp-

täckt fågelinfluensan. Andra exempel handlar om att 
myndigheterna i Kroatien förbjudit jakt på vilda fåg-
lar, eller att en fransk borgmästare förbjudit stadens 
skolor att servera kyckling.

Det förekommer också information om åtgär-
der inom vårdsektorn, både inom och utanför Sve-
riges gränser. När influensan nådde Europa hösten 
2005 rapporterade Expressen att franska myndighe-
ter delade ut ansiktsmasker till landets sjukhus. Och 
i januari året därpå meddelade samma tidning att 
svenska Smittskyddsinstitutet skulle inleda testning av 
7 000 svenskar med influensasymptom, för att snab-
bare upptäcka eventuell fågelinfluensa. Den vanligaste 
åtgärden med medicinsk inriktning för människor är 
dock diskussioner om ökad medicinproduktion, en 
åtgärd som finns i totalt 2 procent av de undersökta 
artiklarna och inslagen. 

Masslakt i Asien
Men den mest rapporterade åtgärden är alltså avlivning 
av djur, som förekommer i 15 procent eller totalt 228 
stycken av de undersökta artiklarna och inslagen. Oftast 
handlar det om masslakt av höns eller kalkoner. Inte 

Tabell 4.1  Åtgärder enligt medierna, procent av alla artiklar/inslag

Morgonpress Kvällspress TV Radio Total

Avlivning av djur 16 16 15 7 15

Avspärrning 6 9 6 4 6

Regler djurs vistelse ute 5 4 4 4 4

Restriktion export/import 4 3 3 6 3

Vaccination, djur 3 1 4 3 3

Ökad medicinproduktion 2 2 0 2 2

Vaccination människa 0 1 0 0 0

Andra åtgärder 15 13 23 14 16

N = Antal artiklar/inslag 837 312 239 119 1 507
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Avspärrningar förekommer också i någon mån i 
rapporteringen från avlägsna utbrott. Dagens Nyheter 
rapporterar i februari 2004 om ett utbrott i Delaware, 
USA, där myndighetsåtgärden var att isolera besätt-
ningen (utbrottet visade sig vara en mindre farlig form 
av influensa, och rapporteras inte i något av de övriga 
undersökta medierna). Men framför allt är avspärrning-
arna viktiga vid utbrott nära mediets publik.

När den allvarliga formen av fågelinfluensa når Sve-
rige i månadsskiftet februari – mars 2006 är avspärr-
ningar således en viktig del i rapporteringen, och åter-
finns i någon form i samtliga mediers inledande inslag 
och artiklar. I Svenska Dagbladet ligger förstasides-
rapporteringen den 1 mars under rubriken Fågelvirus 
i Sverige. Stort område runt fyndplatsen spärrades av. 
Avspärrningen är också huvudbudskapet i tidningens 
förstasidestext, vid sidan av basinformationen att fågel-
viruset nu upptäckts i Sverige. Samma budskap finns 
i flera andra medier. Ett exempel finns i Aftonbladet, 
som omedelbart öppnar spalterna för en läsardiskus-
sion. Debattredaktören Lotta Gröning inleder diskus-
sionen med en beskrivning av allvaret, och fortsätter: 
Men samtidigt ska vi inte överdriva faran. Den svenska 
beredskapen är god. Jordbruksverket är i full färd med 
att införa skydds- och övervakningszoner, anläggningar 
för fjäderfä kommer att övervakas noga och transporter 
av fåglar begränsas.

Skyddszonen spelar en viktig roll flera dagar framö-
ver. Den 3 mars berättar Ekot att avspärrningarna kring 
skyddszonen förlängs, och när en radioreporter ytterli-
gare några dagar senare rapporterar på plats markeras 
noga att han är med innanför avspärrningarna. 

Flera medier berättar också att Stockholms stad ett 
par dagar senare skruvar fast grinden i ett staket så att 
allmänheten inte kan komma nära fåglarna i Stock-
holms ström. Som ett extra skydd slutar kommunen 
också sprida fågelmaten för hand. I fortsättningen sker 
utfodringen med hjälp av en grävskopa. 

När det gäller avspärrningarna i Sverige finns en 
tendens att de tar störst plats i medierna på ostkusten. 

Göteborgs-Posten som utkommer långt ifrån de upp-
hittade döda fåglarna nämner visserligen avspärrning-
arna utanför Oskarshamn, men de förekommer mer i 
tidningarna som utges i Stockholm.

Att avståndet har betydelse för rapporteringen om 
avspärrningar framgår också av att sådana bara nämns i 
enstaka artiklar och inslag i samband med utbrott i Kina, 
Turkiet och på Balkan. Det gäller även när de första fal-
len upptäcks i Tyskland i februari 2006. Några medier 
berättar om avspärrningar, exempelvis på Rügen, men 
de är inte någon självklar del i medierapporteringen på 
det sätt som när smittan når Sverige.

Kattpanik i Expressen
Fram till sommaren 2005 finns i de undersökta medi-
ernas fågelinfluensarapportering inga artiklar eller 
inslag om att djur bör hållas inomhus. Men när smit-
tan hösten 2005 börjar närma sig Europa kommer allt 
fler artiklar och inslag i ämnet. Andra halvåret 2005 
är uppmaningar att stänga in hönsflockar och andra 
fåglar den vanligaste rapporterade åtgärden, näst efter 
avlivning av djur (diagram 4.1).

De första rapporterna handlar om rekommendatio-
ner. De kommer sedan det svenska Jordbruksverket 
i mitten av oktober 2005 utfärdat en föreskrift där 
man avråder från att hålla höns och kalkoner utom-
hus. I Ekots sändning sätts rekommendationerna i 
samband med att fågelinfluensan dödat ett 60-tal per-
soner i Asien, och att den också upptäckts i Ryssland, 
Rumänien och Turkiet. I samma inslag meddelar Ekot 
att smittan däremot inte fanns i en död and som hit-
tats i Eskilstunaån, och som nu analyserats av Statens 
veterinärmedicinska anstalt. Dagen därpå har Svenska 
Dagbladet två stora artiklar om fågelinfluensan, en om 
den politiska hanteringen av smittorisken och en om 
hönsnäringens försäkringsskydd ifall smittan skulle 
drabba hönserierna i stor skala.

Expressen uppmärksammar den nya situationen 
med en rad artiklar. Den 19 oktober berättar tid-
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ningen om ett krismöte med EU:s utrikesministrar, 
och i samma artikel meddelar tidningen att tullkon-
trollen skärpts på de stora flygplatserna för att hin-
dra införsel av fåglar och fågelprodukter. Två dagar 
senare återkommer tidningen med Nytt smitt-larm i 
natt. Fågelsmittan nära: Vi måste reagera för att rädda 
liv. I artikeln informerar tidningen om nya regler för 
höns och andra tamfåglar, beslutade av en krisgrupp 
knuten till Jordbruksverket. Tidningen oroar sig dock 
för att myndigheterna agerar för svagt, och när folk-
hälsominister Morgan Johansson strax därpå hävdar 
att ingen regering gjort mer än den svenska går tid-
ningen till hårt angrepp i en ledare den 22 oktober. 
I ledaren hänvisas till den franska regeringens kata-
strofplan. Motsvarande svenska plan, som utarbetats 
av Socialstyrelsen är, menar tidningen, /…/ mer en 
önskelista över vad som borde göras i framtiden än en 
konkret katastrofplan.

Expressens journalistik får Göteborgs-Postens 
ledaravdelning att reagera. Under rubriken En omo-
tiverad hysteri manar tidningen den 24 oktober 2005 
till lugn. Fågelinfluensan skall tas på allvar. Men den 

är ett hot mot fjärderfänäringen, inte mot den svenska 
befolkningen, menar tidningen, som anser att kvälls-
tidningen hetsat fram en omotiverad panikstämning.

Mindre än en vecka senare övergår Jordbruksver-
kets rekommendation i krav att fåglarna ska hållas 
inomhus. Nyheten om de strängare reglerna rappor-
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teras i de flesta medierna. I december 2005 mildras 
så Jordbruksverkets krav på inomhushållning. Detta 
uppmärksammas däremot inte. En minskad hotbild 
med lindrigare krav är inte en nyhet på samma sätt 
som att krisen trappas upp, vilket blir tydligt när kra-
ven återinförs i mitten av februari 2006. Då återkom-
mer medierapporteringen på bred front. 

De skärpta reglerna motiveras av att H5N1-viruset 
upptäckts i norra Tyskland, vilket intensifierar alla 
mediers rapportering om influensan. Göteborgs-Pos-
ten informerar dagen därpå om Jordbruksverkets nya 
regler med en artikel om att åtgärden innebär problem 
för hönsägare som satsat på ekologisk äggproduktion.

I rapporteringen om skärpta regler för utomhusvis-
telse finns också några artiklar och inslag om liknande 
regler i andra europeiska länder. Flera medier påpekar 
exempelvis att Norge införde förbud mot utomhus-
hållning av höns när Sverige i oktober 2005 införde 
en mindre strikt rekommendation. 

Vid sidan av artiklar och inslag om hur reglerna ver-
kar för hönsnäringen finns våren 2006 rapporter om 
detaljer som snarare väcker intresse än kommer med 
viktig information. Exempelvis berättar Expressen att 
Towern i London beslutat ta in sina världsberömda 
korpar i ett av tornhusen. Göteborgs-Posten meddelar 
att Slottskogsparken håller fåglar inomhus och Afton-
bladet att Storbritanniens drottning Elisabeth bygger 
hönshus för att skydda sina hönor från smittan.

Det förekommer också rapportering om att även 
katter bör hållas inne, för att de inte ska riskera att få i 
sig smittan genom att äta smittade fåglar. Den 1 mars 
2006, då det rapporterats att en katt på nordtyska Rügen 
dött av fågelinfluensan, skriver Göteborgs-Posten att 
katter löper mycket liten risk att smittas, och hundar 
ingen alls. Med ett citat från Statens veterinärmedicin-
ska anstalts, SVA, hemsida uppmanar tidningen sina 
läsare att släppa ut sina katter som vanligt. Redan dagen 
därpå meddelar tidningen dock att tyska myndigheter 
infört utegångsförbud för katter och koppeltvång för 
hundar i områden där man konstaterat fågelinfluensa, 

samt att svenska myndigheter avvaktar, men överväger 
att följa efter.

Den redaktion som är mest aktiv i frågan om hun-
dar och katter är Expressen. Den 17 februari 2006 har 
tidningen en artikel med rubriken: Kattpanik efter larm 
om fågelinfluensan. I artikeln berättar en veterinär på 
SVA att anstalten blivit nerringd av oroliga kattägare 
som undrat om de måste ha sina katter inomhus. Bak-
grunden är ett uttalande av en expert på Smittskydds-
institutet som i en DN-intervju sagt att hon skulle 
fundera på att hålla sina katter inomhus vid ett utbrett 
H5N1-utbrott. I den omfattande rapporteringen den 1 
mars återkommer Expressen till frågan med en artikel 
under rubriken: Det känns inte som vi kattägare får veta 
allt. Och den 9 mars tas saken upp igen i en artikel där 
rubriken hävdar att Myndigheterna ger felaktiga uppgif-
ter. Högt uppsatta representanter för svenska myndig-
heter har, skriver tidningen, gång på gång kommit med 
direkt vilseledande uppgifter. Den 2 mars sa en repre-
sentant för Jordbruksverkets smittskyddsenhet att det 
inte fanns bevis för att katter blivit smittade och i sin tur 
fört smittan vidare. Fel menar tidningen, och hänvisar 
till en rapport från WHO som säger att flera studier 
visat att både vilda och tama kattdjur smittats och kan 
smitta varandra. Tidningen ifrågasätter också uppgifter 
om att hundar inte kan smittas.

Den 16 mars har tidningen också en artikel om 
en hund i Azerbajdjan som misstänks ha dött av 
influensan. I artikeln ifrågasätter tidningen återigen 
de svenska myndigheternas brist på restriktioner för 
hund- och kattägare. FN:s restriktioner är betydligt 
striktare än de svenska, konstateras återigen.

Andra medier är betydligt mer återhållsamma i 
frågan om restriktioner för katter och hundar. I eter-
medierna nämns saken knappast alls. Flertalet nyhets-
medier nämner dock att Jordbruksverket i början av 
mars går ut med en rekommendation att hålla kat-
ter inomhus i de smittade områdena. Flera upprät-
tar också olika typer av frågespalter där experter från 
myndigheter svarar på läsarnas frågor.
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Handelsrestriktioner
Restriktioner i handeln med omvärlden är framför allt 
en fråga som väcks när smittan uppträder på andra håll 
i världen. När den uppträder på nära håll, exempelvis 
inom EU, uppmärksammas frågan mindre. Den före-
kommer dock, som när Dagens Nyheter våren 2006 
rapporterar att Japan infört importstopp för franska 
kalkoner.

I samband med utbrotten i Thailand och Vietnam 
2004 är handelsrestriktioner den helt dominerande 
myndighetsåtgärden i mediernas rapportering. Ett EU-
beslut om importstopp för fågel från Thailand upp-
märksammas i flera medier. Även när andra länder inför 
importstopp uppmärksammas saken, som när Kina i 
januari 2004 stoppar importen från Thailand och 
Kambodja. I februari 2004 ifrågasätter dock Svenska 
Dagbladet effektiviteten i EU:s importstopp, genom att 
påpeka att kött i handeln inte är ursprungsmärkt. Fryst 
kyckling från företag i Tyskland kan därför mycket väl 
komma från Thailand påpekar tidningen.

Artiklarna om handelsrestriktioner följer utbrotten, 
och publiceras omväxlande på tidningarnas nyhets- 
och handelssidor, vanligen i form av notiser. I allmän-
het är det morgontidningarna som nämner saken. I 
september 2005 tas en principiell aspekt på frågan upp 
i Dagens Nyheter, som diskuterar hur restriktionerna 
kan hanteras ur ett frihandelsperspektiv. Delar av rap-
porteringen har också drag av handelskrig. Ett exem-
pel är det importstopp för gåslever och andra charku-
terier från Frankrike som USA införde 2004, sedan 
EU stoppat kycklingimporten från USA. Till skillnad 
från andra importstopp uppmärksammas USA:s gås-
leverstopp också när det upphävs i oktober samma år. 

Andra åtgärder 
Ytterligare några åtgärder från myndigheternas sida 
återkommer relativt frekvent i medierapporteringen. 
En sådan åtgärd är vaccination av djur. Den förekom-
mer redan i rapporteringens inledande skede, och 
handlar då om vaccination av fjäderfä i Asien. Men 
åtgärden rapporteras med jämna mellanrum även då 
smittan närmar sig Europa. Även provtagningar på 
höns och andra fåglar är ett ganska vanligt ämne i rap-
porteringen.

Medicinproduktion är också ett återkommande 
tema. Framför allt finns i medierna en stundtals inten-
siv diskussion om hur produktionen ska organiseras. 

Andra åtgärder som rapporteras i medierna är att 
gårdar eller ibland hela byar satts i karantän. Åtgär-
den nämns i drygt 20-talet artiklar och inslag, och i 
lika många berättas om desinficering av något slag, 
exempelvis av bilar som passerar ut ur något smittat 
område.

Nästan lika vanliga är inslag och artiklar om att 
militära förband satts in i arbetet att begränsa smitt-
spridningen. Det kan exempelvis handla om att mili-
tär personal fått i uppgift att söka efter döda fåglar 
i riskområden. Även skärpt tullkontroll förekommer 
relativt frekvent i nyheterna.

Utöver dessa åtgärder beskrivs ytterligare ett 40-tal 
andra myndighetsinsatser i enstaka eller ett fåtal inslag 
eller artiklar. Några är av ekonomisk natur, som upp-
rättande av en internationell fond som hjälp åt fattiga 
länders hantering av frågan. Andra är mera konkreta, 
som förbud mot hönsuppfödning i städer eller beslut 
att stänga djurparker. Ett fåtal handlar också om beslut 
att utöka forskningen om fågelinfluensan.
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journalistik handlar om skeenden, händelser och 
förhållanden som någon eller några har upplevt, sett 
eller hört något om. Nyheter utgår från uppgifter som 
olika typer av källor lämnar till medierna. Oftast, dock 
inte alltid, är dessa källor också desamma som nyhe-
ternas aktörer. 

Tidigare forskning ger en relativt stabil och likartad 
bild av journalistikens aktörsgalleri. Merparten tillhör 
någon form av samhällelig elit, det vill säga att de sitter 
i beslutsfattande positioner eller är dominerande och 
ofta förekommande i nyheter om politik, ekonomi, 
sport och kultur, inklusive populärkultur.17 Runt två 
tredjedelar av dem är män, som är 30 år eller äldre. I 
svensk dagspress har endast en av tio utländsk bak-
grund eller härkomst.18 När vanliga människor med-
verkar i nyheterna är det oftast som offer för någon 
form av olycka eller orättvisa, eller som representant 
för den stora allmänheten.

Aktörer medverkar av olika anledningar. Några 
söker mediernas uppmärksamhet, andra försöker 
undvika den. Somliga befinner sig nära händelsernas 
centrum, andra längre bort. Det finns direkt berörda 
ögonvittnen och sakkunniga uttolkare. Det finns de 
som är medievana och ofta återkommer på nyhets-
plats, och de som bara medverkar en enda gång. Vilka 
aktörer som medverkar påverkar naturligtvis den bild 
av verkligheten som nyheterna ger. Varje person ger 
sin bild av verkligheten, sin tolkning. I journalisternas 
val av källor och aktörer ligger därför också deras val 
av vinkel och utsnitt ur verkligheten.

Aktörer framträder i nyheterna på olika sätt. De utta-
lar sig, de agerar och blir omtalade av andra. Störst 
möjlighet att påverka mediernas bild av verkligheten 
torde de ha som själva kommer till tals, de som får 
ge en egen bild eller uttolkning av vad som har hänt 
eller sagts.

Samtliga aktörer som har förekommit i artiklarna 
och inslagen om fågelinfluensan har analyserats. I 
begreppet aktör ingår inte enbart personer utan också 
institutioner och organisationer. 

Att en aktör kommer till tals har i analysen definie-
rats som att han eller hon gör ett direkt framförande, 
det vill säga ett uttalande i radio och TV eller ett så 
kallat pratminus i tidningarna, eller att det som aktö-
ren har sagt refereras av någon annan. Mediernas egna 
reportrar räknas per definition inte som aktörer utom 
när de själva tar ställning i sakfrågor och direkt kri-
tiserar eller berömmer någon annan aktör. Vanligast 
är detta i ledare eller krönikor, men det förekommer 
också på nyhetsplats. 

Omnämnda aktörer är de som någon annan talar 
om, antingen andra aktörer eller medierna själva. 

För att göra presentationen av analysen mer över-
skådlig har aktörerna i tabellerna nedan samlats i ett 
antal övergripande kategorier.

Mediernas bevakning av fågelinfluensan mellan janu-
ari 2004 och augusti 2006 omfattar händelser både i 
Sverige och utomlands. De aktörer som förekommer 
är därför både svenska och utländska.

Sammanlagt är andelen svenska aktörer högre än 
utländska för undersökningsperioden som helhet, 
både för dem som kommer till tals och dem som 
omnämns. Men fördelningen skiljer sig mellan de 
tre åren. Under 2004 var fågelinfluensan i huvudsak 
koncentrerad till Sydostasien för att hösten året efter 
bryta ut i sydöstra delarna av Europa — Turkiet och 
Rumänien — och under februari 2006 i flera andra 
Europeiska länder, däribland i norra Tyskland på ön 
Rügen. Den 28 februari 2006 konstaterades fågelin-
fluensan ha nått Sverige då fyra döda viggar hittades 
norr om Oskarshamn. 

17.  Jfr Edström (2006), Sahlstrand (2000).
18.  Andersson Odén 2005, Edström (2006).
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Det är dock endast under 2004 som andelen 
utländska aktörer är högre än de svenska. Detta gäller 
för dem som uttalar sig men framför allt för dem som 
blir omtalade. Så fort smittan börjar närma sig Europa 
och Sverige stiger nyhetsvärdet och rapporteringen får 
en tydlig etnocentrisk prägel. Trots att smitta och 
dödsfall är många gånger vanligare utanför Sverige 
och norra Europa under 2005 och 2006 handlar mer-
parten av rapporteringen huvudsakligen om svenska 
förhållanden och aktörer under dessa två år.  Nästan 
hälften, 45 procent, av samtliga artiklar och inslag om 
fågelinfluensan 2005 och drygt hälften, 53 procent, 
året efter har Sverige som primär händelsearena (grön 
linje i diagram 5.1). Under samma period utgör ande-
len svenska aktörer som kommer till tals närmare två 
tredjedelar, och av dem som omtalas är drygt hälften 
svenskar. Andelen utländska aktörer sjunker dessutom 
något under det sista undersökningsåret.

Myndigheter mest till tals
Sammanlagt uttalar sig 2 735 aktörer i de analyserade 
artiklarna och inslagen. 60 procent av dem är svenska, 
40 procent är utländska. Högst andel utländska aktö-
rer som uttalar sig har Rapport och Göteborgs-Posten 
med 48 procent vardera, lägst har Expressen med 24 
procent. Kvällstidningarna är inriktade på Sverige och 
svenska förhållanden i betydligt större utsträckning än 
morgontidningarna vilket även kommer till uttryck i 
vilka aktörer som medverkar i artiklarna. I Nyheterna i 
TV4 och i Ekot utgör utländska aktörer cirka en tred-
jedel av alla de som kommer till tals (tabell 5.1).

Flest aktörer, tillsammans 58 procent, kommer till 
tals i morgontidningarna Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet och Göteborgs-Posten. Det är också dessa 
som ägnar fågelinfluensan mest uppmärksamhet mätt 
i antal artiklar (se kapitel 3).  Näst flest, men endast 21 
procent av alla, är aktörerna som uttalar sig i kvällstid-
ningarna Aftonbladet och Expressen. I TV-nyheterna 
och Ekot är andelarna aktörer som kommer till tals 
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lägst – 15 respektive 7 procent. Mätt i antal aktörer 
som kommer till tals per artikel eller inslag är dock 
skillnaden mellan medierna mycket liten. I genom-
snitt uttalar sig knappt två aktörer i tidningarnas och 
Rapports nyheter om fågelinfluensan. I Nyheterna i 
TV4 är antalet 1,5 och i Ekot 1,3. En tänkbar för-
klaring till den lägre andelen i Ekot är att kvart-i-fem 
ekot, som ligger till grund för analysen, till stor del 
innehåller telegramnyheter. I dessa korta och kompri-
merade nyhetsinslag ryms inte många aktörer.

Sammantaget överväger männen kraftigt, både 
bland svenska aktörer som kommer till tals (70 procent) 
och bland utländska (78 procent). Bland de svenska 
aktörerna förekommer knappast några kvinnor alls i 
kategorierna forskare/experter och djurskyddsorgani-
sationer (se tabell 1 i bilaga 2). Helt jämställt är det 
endast i kategorierna allmänhet och veterinärexpertis, 
där kvinnorna utgör 48 respektive 51 procent.

Av de utländska aktörerna är det också i kategorin 
allmänhet som kvinnorna inte bara är flest utan till 
och med fler än männen, 59 procent. Även bland de 
utländska drabbade som kommer till tals utgör kvin-
norna en hög andel, 44 procent. För övrigt är kvin-
norna genomgående i minoritet.

Den sammantaget vanligaste aktören som kommer 
till tals är svensk myndighet, nästan var femte aktör 
som uttalar sig representerar någon sådan. Allra van-
ligast är de relativt sett i Ekot, Nyheterna, Expressen 
och Aftonbladet där mellan 21 och 27 procent av 
aktörerna som uttalar sig företräder en svensk myn-
dighet. De myndigheter som oftast kommer till tals 
är Jordbruksverket (197 aktörer), Socialstyrelsen (85 
aktörer) och Smittskyddsinstitutet (80 aktörer). Till-
sammans utgör de tre fjärdedelar av de svenska myn-
digheter som kommer till tals.

I hanteringen av samhälleliga kriser spelar myn-
digheterna en avgörande roll och deras uppgifter och 
ansvar i dylika situationer finns reglerade i statliga 
förordningar och direktiv. Myndigheternas agerande i 
krissituationer syftar ytterst till att upprätthålla de mest 
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Tabell 5.1  Svenska och utländska aktörer som kommer till tals, andel i procent.

Morgonpress Kvällspress TV Radio Totalt

Svenska aktörer

Myndigheter 15 21 19 27 18

Medier 9 8 2 6 7

Veterinärexpertis 7 5 9 6 7

Politiker 5 7 7 8 6

Forskare, experter 4 12 6 9 6

Företag 6 5 3 2 5

Allmänhet 3 8 7 4 4

Sjukvård* 3 3 2 1 2

Drabbad svensk 2 2 3 2 2

Djurskyddsorganisationer 1 1 1 - 1

Övrig svensk aktör 1 1 0 - 1

Summa svenska aktörer 56 73 60 66 60

Utländska aktörer

Myndighet 15 6 12 13 12

Politiska organisationer 12 6 8 10 10

WHO 9 6 8 7 8

Experter, forskare 4 3 3 1 3

Drabbad 1 2 4 – 2

Allmänhet 1 2 5 1 2

Övrig utländsk aktör 2 1 1 1 1

Summa utländska aktörer 44 26 41 33 39

Vag, oidentifierad aktör 0 1 - 1 1

Summa procent 100 100 100 100 100

N = Antal aktörer 1610 573 211 154 2 735

Antal aktörer till tals per artikel/inslag 1,9 1,8 1,7 1,3 1,8

Kommentar: - anger att inga aktörer finns i denna kategori, 0 anger att andelen understiger 1 procent. * I kategorin sjukvård kan enstaka 
utländska aktörer ingå.
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nödvändiga funktionerna i samhället och till att säkra 
landets och medborgarnas trygghet. Grundläggande 
för all krishantering är information, inte minst om 
krisens art och omfattning, uppskattad risk, vidtagna 
åtgärder och förhållningsregler för medborgarna. Vik-
tigaste informationskanal i dessa situationer är givetvis 
massmedierna.

Jordbruksverket har ansvar för frågor som rör djurs 
hälsa och smittskydd och fick i samband med fågel-
influensan ett övergripande ansvar för att samordna 
myndigheternas insatser. I rapporteringen uttalar sig 
verket och dess representanter främst i frågor som rör 
nya fynd och upptäckter av döda och smittade djur. 
Drygt en tredjedel av de gånger som Jordbruksver-
ket uttalar sig kommenterar det denna typ av frågor. 
Ungefär vart femte uttalande handlar om smittans 
spridning och spridningsvägar. Lika många handlar 
om åtgärder som har vidtagits i form av avspärrningar, 
ökad tullverksamhet med mera. 

Socialstyrelsen arbetar med smittskydd och har en 
samordnande roll när det gäller samhällets beredskap 
inför utbrott av smittsamma epidemier. Drygt hälften 
av Socialstyrelsens aktörer som kommer till tals i press, 
radio och tv uttalar sig om samhällets beredskap, det 
vill säga hur väl förberett Sverige är för att klara av en 
epidemi som fågelinfluensan.

Smittskyddsinstitutets uppgift är att bevaka och 
bedöma det epidemiologiska läget i fråga om smitt-
samma sjukdomar bland människor. Institutet tar 
bland annat fram det medicinska underlaget för att 
bedöma effekterna av ett vaccin och ansvarar för att 
ta initiativ till åtgärder som medför ett gott skydd i 
landet mot smittsamma sjukdomar. Under fågelin-
fluensan uttalar sig institutet huvudsakligen i frågor 
som rör samhällets beredskap, smittans spridning och 
spridningsvägar samt frågor som rör vaccin och vac-
cinering. Hit hör till exempel uppgifter om hur vac-

cinförrådet ser ut i Sverige och om vaccinet Tamiflu 
finns att köpa på alla apotek.

Näst vanligaste aktör sammantaget är gruppen 
utländska myndigheter. Av dessa uttalar sig 5 procent 
om förhållanden i Sverige och 50 procent om sam-
manhang som huvudsakligen berör något annat euro-
peiskt land. I en tredjedel av fallen uttalar sig utländ-
ska myndigheter om döda och smittade djur som har 
eller misstänks ha fågelinfluensan. Knappt en femtedel 
av uttalanden handlar om människor som smittats och 
avlidit. Ett tredje sakområde som utländska myndig-
heter ofta uttalar sig om i rapporteringen är jämfö-
relser mellan fågelinfluensan och andra smittsamma 
sjukdomar, vanligtvis spanska sjukan.

På en sammanlagd tredje plats bland aktörer som 
uttalar sig kommer utländska politiska organisationer. 
Här finns bland andra EU-organ och FN allmänt. På 
fjärde plats kommer FN-organet WHO. 

Intressant nog hamnar medier som näst vanligaste 
svenska aktör som uttalar sig. 92 procent av dessa 
aktörer uppträder i pressen. Endast i ett fall av 20 
handlar det om att mediets egen reporter kommer till 
tals. När så sker är det nästan uteslutande i opinions-
material som ledare, krönikor och kommentar/analys 
där reportern eller skribenten tar ställning och beröm-
mer eller kritiserar någon annan aktör. Det i särklass 
vanligaste (95 procent) när medier kommer till tals 
är istället att de refererar varandra, det vill säga blir 
varandras källor. Formuleringar som ”enligt Aftonbla-
det” eller ”uppger Rapport” är ett par sådana exempel. 
Detta är inget nytt i samband med rapporteringen om 
fågelinfluensan, flera analyser av medieinnehåll har på 
senare år visat liknande resultat.19 Man kan fråga sig 
vad det är ett tecken på och varför det ser ut så här. 
En förklaring kan vara att hårdare ekonomiska villkor 
tvingat fram ett större beroende av nyhets- och bildby-
råer. När stora händelser inträffar utomlands är inter-

19. Ghersetti (2000), (2004), Andersson Odén, Ghersetti, Wallin (2005). 
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nationella nyhetsbyråer och stora utländska medier 
oumbärliga källor för svenska nyhetsredaktioner som 
oftast har mycket få eller inga egna korrespondenter. 
Men rapporteringen om fågelinfluensan har, som vi 
sett, huvudsakligen ett svenskt perspektiv och Sverige 
som händelsearena. En annan förklaring kan därför 
vara ökad konkurrensbevakning. Hellre än att låta 
konkurrenten vara ensam om en nyhet eller vinkel så 
citeras denne i det egna mediet. 

Myndigheter, politiska organisationer och WHO är 
alltså den grupp av aktörer som får mest utrymme 
för uttalanden i rapporteringen om fågelinfluensan i 
svenska medier. Tillsammans utgör de nästan hälften, 
48 procent, av alla som kommer till tals. Till stor del 
påverkade de den bild av smittan och av hur farlig den 
var, både i Sverige och utomlands, som spreds i stora 
svenska nyhetsmedier 2004 till 2006.

En annan betydelsefull grupp som kom till tals 
var experter och forskare, däribland veterinärer. Sär-
skilt vanliga är de i Expressen och i Nyheterna, där 
de utgör 24 respektive 21 procent. Minst vanliga är 
de i Dagens Nyheter med 12 procent. Sammantaget 
är tre fjärdedelar av experterna svenska och en fjärde-
del utländska. Merparten av de utländska aktörerna 
uttalar sig i medierna under 2004, det vill säga innan 
smittan hotade att komma till Sverige. För de svenska 
experterna är trenden den motsatta; andelen stiger 
under 2005 och 2006. Framför allt uttalar sig svensk 
veterinärexpertis huvudsakligen i samband med eller 
efter det att fågelinfluensan har konstaterats hos döda 
fåglar i Sverige.

Något anmärkningsvärt är att personer som på 
olika vis drabbats av fågelinfluensan   — antingen 
genom att de själva insjuknat eller haft anhöriga som 
avlidit, att deras tamdjur smittats eller gård och bostad 
avspärrats — mycket sällan kommer till tals. Endast 

4 procent av alla aktörer tillhör denna kategori, lika 
andelar svenska som utländska. De drabbades bild av 
fågelinfluensan, dess risker och konsekvenser får inte 
mycket plats i mediernas rapportering. Inte heller 
representanter för allmänheten, ”mannen på gatan” 
eller ”den vanliga människan” förekommer ofta. Till-
sammans utgör drabbade personer och allmänhet 10 
procent av alla som uttalar sig. Mest vanliga är de i 
TV med 19 procent, följt av kvällstidningarna med 
14 procent. I morgontidningarna och Ekot utgör de 
endast 7 procent av alla som kommer till tals. Att 
kvällstidningar och TV i större grad än övriga medier 
lyfter fram ”den lilla människans” perspektiv är en bild 
som överensstämmer med tidigare forskningsresultat, 
kanske särskilt vid kriser och katastrofer.20 I samband 
med fågelinfluensan bidrog dessa aktörer däremot inte 
till att prägla den bild medierna gav.

Drabbade mest omtalade
En stor del aktörerna i nyhetsrapporteringen kommer 
aldrig själva till tals, de omnämns av andra. Eller också 
både och – de uttalar sig och blir omnämnda. 

Sammantaget finns 2 971 omnämnda aktörer i de 
analyserade artiklarna och inslagen, alltså något fler än 
de som själva kommer till tals (2 735 stycken). Antalet 
i tidningarna är fyra gånger större än i etermedierna. 
Flest omtalade aktörer har Göteborgs-Posten, 683 
aktörer, att jämföra med Aftonbladet och Ekot som 
har 177 respektive 178. 

En påtaglig skillnad mellan aktörer som kommer 
till tals och de som omnämns är att 57 procent av 
de förstnämnda är fysiska personer. Bland omnämnda 
aktörer är motsvarande andel 17 procent. Många 
gånger vanligare är omnämnda aktörer av typen ”Soci-
aldemokratiska partiet”, ”Smittskyddsstyrelsen” eller 

20. Jfr. Andersson Odén, Ghersetti, Wallin (2005).
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Tabell 5.2  Omnämnda aktörer. Andel i procent

 Morgonpress Kvällspress TV Radio Totalt

Svensk omtalad aktör

Myndigheter 18 29 18 17 20

Veterinärexpertis 6 7 8 8 6

Politiker 6 9 4 7 6

Företag 6 2 5 6 5

Sjukvård* 3 3 2 2 3

Forskare, experter 2 3 2 4 2

Drabbad svensk 2 2 3 3 2

Medier 2 2 2 - 2

Allmänhet 1 2 0 2 1

Djurskyddsorganisationer 1 1 0 1 1

Övrig svensk aktör 1 1 5 6 2

Summa svensk aktör 48 60 49 55 51

Utländsk omtalad aktör

Myndighet 18 16 19 7 17

Experter, forskare 11 11 13 13 11

Drabbad 10 7 11 15 10

Allmänhet 5 4 4 6 5

WHO 4 2 2 3 4

Politiska organisationer 1 1 0 1 1

Övrig utländsk aktör 2 1 2 1 2

Summa utländsk aktör 52 40 51 45 49

Summa procent 100 100 100 100 200

N = Antal omtalade aktörer 1847 564 382 178 2971

Kommentar: - anger att inga aktörer finns i denna kategori, 0 anger att andelen understiger 1 procent. * I kategorin sjukvård kan enstaka 
utländska aktörer ingå.
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En annan skillnad är att medier, som var näst van-
ligaste svenska aktör som kom till tals, får mycket 
liten uppmärksamhet bland de omtalade. Inte heller 
utländska politiska organisationer eller WHO omtalas 
särskilt ofta. Dessa är snarare agerande aktörer i medi-
ernas rapportering.

Aktörer som får  
kritik och beröm
När aktörer omtalas kan det ske på flera olika sätt. En 
person, institution eller organisation kan nämnas utan 
att på något sätt bedömas, men kan också få kritik eller 
beröm. Det vill säga att aktörer som omtalas värderas 
på ett positivt eller negativt sätt. Med negativ värdering 
avses här uttryck för kritik eller avståndstagande som 
till exempel när den omtalade beskrivs som handlings-
förlamad, otydlig, ineffektiv, passiv eller inkompetent. 
Omvänt uttrycker positiv värdering beröm eller stöd.  
Några av de aktörer som framträdde mest i samband 
med fågelinfluensan utsattes för kritik eller fick beröm 
i artiklarna och inslagen. Deras agerande, och ibland 
brist på agerande, bedömdes och kommenterades. 

Analysen av kritik och beröm som riktas mot artik-
larnas och inslagens aktörer visar på två huvudsakliga 
tendenser. För det första får den absoluta merparten 
av alla omtalade aktörer varken kritik eller beröm. När 
de nämns sker detta utan något värderande omdöme 
i 91 procent av tidningsartiklarna och i 94 procent av 
etermediernas inslag. Det finns dock vissa skillnader 
mellan medierna. Mest kritik och beröm framförs i 
Aftonbladet och Expressen där 14 respektive och 11 
procent av alla omtalade aktörer utsätts för någon 
form av bedömning. Lägst antal värdeladdade omdö-
men har Ekot, Rapport och Svenska Dagbladet där 
endast en av 20 omtalade aktörer värderas.

Intressant nog framförs merparten av positiva och 
negativ omdömen i de två kvällstidningarna i ledare, 
krönikor och debattartiklar, till skillnad från morgon-

tidningarna där de omtalade aktörerna huvudsakligen 
värderas i nyhetsmaterialet. Kvällstidningarnas rap-
portering är i det avseendet mest polariserande i opi-
nionsmaterialet, medan morgontidningarna är det på 
nyhetsplats.

För det andra är den kritik som framförs relativt 
mild, i betydelsen att antalet negativa omdömen 
endast är något fler än antalet positiva. En slutsats 
blir därför att ingen av fågelinfluensans huvudaktö-
rer beskrivs utpräglat negativt eller får mycket kritik i 
mediernas rapportering. 

Bilden av svenska och utländska myndigheter, de 
två aktörskategorier som både själva oftast uttalar 
sig och blir omtalade, är visserligen mer negativ än 
positiv, men det handlar om mycket låga värden på 
indexskalan. Mest negativ är bilden av utländska myn-
digheter 2004, då merparten av rapporteringen om 
fågelinfluensan handlar om fall i Sydostasien. Bilden 
av svenska myndigheter är mest negativ året därpå, 
2005, då mycket av rapporteringen med svensk vinkel 
handlar om nationell medicinsk beredskap, mer kon-
kret om tillgången till vaccin (se tabell 2 i bilaga 2). 
Under samma år riktas också mest kritik mot svenska 
politiker (indexvärde -24 på en skala där +100 innebär 
enbart beröm och -100 enbart kritik) i samband med 
att rapporteringen fokuserar på politikernas agerande 
och ansvar, på vad regeringen bör göra och om den 
har gjort tillräckligt. Även den svenska sjukvården 
ifrågasätts, särskilt under detta år. Det handlar bland 
annat om hur förberedd vården är för att klara en all-
varlig epidemi. 

Mest kritiserade av alla omtalade aktörer är medi-
erna själva (indexvärde -29). Som intensivast är kri-
tiken under 2006, men skillnaden mot året innan 
är mycket liten. Under 2004 förekommer medierna 
knappt som omtalade aktörer i rapporteringen. Kriti-
ken är starkast i morgontidningarna, och då särskilt i 
Svenska Dagbladet (indexvärde -67). Tidningen skri-
ver i oktober 2005: 
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Tabell 5.3  Bedömningsindex över aktörer som har fått kritik och beröm i artiklarna och inslagen

Morgonpress Kvällspress TV Radio Totalt

Svenska aktörer Index    N Index    N Index N Index N Index N

Medier -34 31 -18 11 -17 6 - 0 -29 48

Politiker -6 104 -33 52 0 15 -8 12 -13 183

Sjukvård -8 60 -7 15 -33 9 0 3 -10 87

Myndigheter -5 335 -15 165 -6 68 0 31 -8 599

Forskare, experter -3 32 -13 16 -11 9 -13 8 -8 65

Företag -2 119 0 10 -5 19 -18 11 -3 159

Drabbad svensk -3 33 0 9 0 11 0 5 -2 58

Veterinärexpertis -1 111 3 38 0 30 0 14 0 193

Djurskydds- 
organisationer

0 11 0 4 0 1 0 1 0 17

Allmänhet 0 25 8 13 0 1 0 3 2 42

Övrig svensk  
omtalad aktör

0 24 -20 5 -5 19 0 10 -3 58

Utländska aktörer

Myndighet -3 206 -5 63 -4 48 -4 23 -3 340

Politiska organisationer -1 187 -5 37 -7 42 -4 27 -3 293

Experter, forskare -1 83 0 9 -13 8 0 5 -2 105

WHO 1 89 0 21 -7 15 -10 10 -1 135

Allmänhet 0 17 0 3 0 1 0 1 0 22

Drabbad 1 336 1 89 1 72 0 13 1 510

Övrig utländsk  
omtalad aktör

0 42 -25 4 0 8 0 1 -2 55

Vag, oidentifierad aktör 0 2 - 0 - 0 - 0 0 2

Andel omnämnda  
aktörer som får beröm 
eller kritik

7% 12% 7% 4% 8%

Indexet utgör ett balansmått som har räknats fram på följande sätt: Antal positiva omnämnanden minus antal negativa omnämnanden, 
dividerat med totalt antal omnämnanden. Indexvärdet kan variera mellan +100, endast positiva omdömen, och -100, endast negativa 
omdömen. Indexvärdet 0 kan antingen betyda att endast neutrala omnämnanden har gjorts eller att antalet positiva och negativa 
omnämnanden är lika stort. - i tabellen ovan innebär att inga omdömen gjorts. N = antal omdömen som ligger till grund för indexvärdet.
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Det saknas ännu många steg för att fågelinfluensan 
ska utvecklas till en världsomspännande epidemi. De 
positiva tecknen om hur smittan kan bekämpas drunknar 
i den tilltagande hysterin.

Det har blivit mycket massmedial pandemi och fågel-
influensa den senaste tiden.21

Göteborgs-Posten skriver i en ledare den 24 okto-
ber 2005:

Fågelinfluensan skall tas på allvar. Men därifrån är 
steget långt till de panikstämningar som hetsas fram på 
sina håll om riskerna för en världsomfattande pandemi, 
där muterade virus orsakar miljontals människors död. 
Tidningen Expressen rapporterade till exempel i torsdags 
med braskande rubriker att smittan nu var bara 100 
mil från Sverige och fortsatte på fredagen på sin första 
sida med rubriken Smittade fåglar på väg mot Öland i 

natt. Man fick närmast intryck av att vildgäss som likt 
kamikazepiloter med sina dödbringande virus närmade 
sig de fredliga Ölänningarna.

I huvudsak handlar kritiken i samtliga analyserade 
medier om att journalistiken överdriver larmrappor-
terna, att den överbetonar risker och hot och att rap-
porteringens ton brister i saklighet jämfört med de 
medicinska och virologiska fakta som myndigheter 
och expertis tillhandahåller.

Men sammantaget är således mediernas rappor-
tering om fågelinfluensan ganska befriad från kritik. 
Nio av tio omtalade aktörer medverkar i artiklarna och 
inslagen utan att vare sig kritiseras eller berömmas. 
När kritik förekommer är den dessutom relativt mild. 
Mest kritiska är medierna mot sig själva — eller sna-
rare mot varandra. 

21. SVD 2005-10-14.
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medierapporteringen om fågelinfluensan handlar i 
hög grad om ett eventuellt hot snarare än ett hot som 
vi vet existerar. För att det tänkta hotet ska övergå i 
ett reellt hot mot de människor som tar del av medie-
rapporteringen krävs framför allt att viruset lyckas 
mutera till en form som utan svårighet kan sprida sig 
från människa till människa, och på så sätt orsaka en 
epidemi. Så vitt vi vet har detta hittills inte skett. Men 
om det sker kan situationen bli mycket allvarlig.

Hotets natur ställer krav på redaktionernas förmåga 
att hantera hypotetiska frågeställningar. Analysen visar 
att de hanterar dem på olika sätt i olika delar av händ-
elseutvecklingen. Den visar också på skillnader mellan 
de undersökta medierna.

Detta undersöks här genom analyser av rapporte-
ringens tonläge, samt av förekomsten av spekulationer 
i publicerade artiklar och inslag.

Tonen i artiklarna och inslagen
Av alla undersökta artiklar och inslag om fågelinflu-
ensan är 88 procent neutralt hållna i den meningen 
att tonen i dem vare sig är lugnande eller alarmistisk. 
Innehållet är i första hand sakligt och informativt utan 
inslag som kan verka skrämmande eller lugnande på 
mediekonsumenterna (tabell 6.1).

Det är framför allt morgonpressen och radions eko-
nyheter som håller denna sakliga, neutrala ton. I dessa 
medier har mellan 92 och 94 procent av inslagen om 
fågelinfluensan ett neutralt tonläge. I TV-nyheternas 
och kvällspressens artiklar finns i betydligt större 
utsträckning inslag med alarmerande — eller påtag-
ligt lugnande — ton. I dessa medier håller mellan 71 
och 84 procent av artiklarna eller inslagen ett neutralt 
tonläge (tabell 6.2).

Artiklar som domineras av alarmerande budskap 
om fågelinfluensan förekommer nästan inte alls i 
morgonpressen. I hela materialet om 837 morgontid-
ningsartiklar finns endast fyra stycken med entydigt 
alarmerande budskap, vilket är mindre än en halv 
procent. Sådana artiklar förekommer däremot i gan-
ska stor omfattning i kvällspressen, där 12 procent av 
artiklarna är entydigt alarmerande. Motsvarande siffra 
för de undersökta nyhetsprogrammen i radio och TV 
är 3 procent. Tonläget i kvällspressen är alltså påtagligt 
högre än det är i övriga medier.

Skrämmande budskap om influensan finns emeller-
tid inte enbart i de artiklar och inslag som är entydigt 
alarmerande. I åtskilliga fall förekommer de tillsam-
mans med lugnande budskap i rapportering av både 
skrämmande och lugnande natur. Sammanslagna ger 
de båda kategorierna en totalsiffra för förekomsten 
av inslag och artiklar med alarmerande ton. Räknat 

Tabell 6.1  Tonen i artiklarna och inslagen. Andel i procent.

Morgonpress Kvällspress TV Radio Totalt

Alarmerande 0 12 3 3 3

Både alarmerande och lugnande 5 5 15 0 6

Lugnande 2 4 3 4 3

Varken alarmerande eller lugnande 93 79 80 93 88

Summa procent 100 100 101 100 99

N = Antal artiklar/inslag 837 312 239 119 1507
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på detta sätt finns alarmerande budskap i knappt 9 
procent av de undersökta artiklarna och inslagen. 
De flesta av dessa skrämmande budskap framförs i 
kvällspressen och i TV-nyheterna. I Aftonbladet och 
Nyheterna är andelen artiklar eller inslag som inne-
håller alarmerande budskap 20 procent eller däröver. 
I morgontidningarna och radionyheterna är andelen 
omkring 5 procent (tabell 6.3).

Både i kvällspressen och i TV-nyheterna återfinns 
många av de alarmerande budskapen i inslag som i 
första hand har till uppgift att väcka nyhetskonsu-
mentens uppmärksamhet, det vill säga i förstasides-
nyheterna och TV-nyheternas löpsedlar. Tonen kan 
sedan vara mer balanserad i de egentliga nyheterna och 
reportagen, som kommer senare i programmen eller 
längre in i tidningen. Det gäller även för Ekots alar-
merande inslag, medan sådan skillnad i tonläge mellan 
huvudartiklar och påannonserande artiklar är ovanlig 
i morgonpressen.

En mindre del av inslagen och artiklarna är enty-
digt lugnande till sin natur. Dessa är jämt fördelade 
mellan medierna. Om man endast ser till de traditio-
nella nyhetsinslagen, det vill säga notiser, nyhetsinslag 

och reportage, är de lugnande rapporterna vanligast i 
Ekot. 

Ett annat medieutrymme där det förekommer rap-
portering med lugnande ton är enkäter och frågespal-
ter, det vill säga i sådana texter där allmänheten uttalar 
sig om fågelinfluensan eller har möjlighet att ställa frå-
gor till olika slags experter på området. I sådan rap-
portering är tonfallet lugnande i större utsträckning 
än i andra typer av tidningstext. Flera tydliga exempel 
finns i kvällspressen dagarna efter upptäckten av de 
döda viggarna utanför Oskarshamn vårvintern 2006. 

Fram tills dess att smittan nådde Europa var ande-
len artiklar och inslag med alarmerande budskap hela 
tiden större än andelen med lugnande budskap. Detta 
var särskilt tydligt andra halvåret 2004, då artiklar och 
inslag med alarmerande budskap var nästan tre gånger 
så vanliga som rapportering med lugnande budskap. 
Förklaringen kan ligga i att det just vid den tiden kom 
forskningsrapporter som visade att viruset blivit mer 
aggressivt, och utvecklats till att bli farligare för män-
niskor och däggdjur. 

Det bör påpekas att det inte rör sig om några 
mängder artiklar; andra halvåret 2004 var en lugn 

Tabell 6.2  Neutralitetsbarometern — inslag och artiklar 
med neutral ton. Andel i procent.

Nyhetsmedium Andel (%)

Svenska Dagbladet 94

Ekot, SR 93

Göteborgs-Posten 93

Dagens Nyheter 92

Expressen 84

Rapport, SVT 84

Nyheterna, TV4 76

Aftonbladet 71

Tabell 6.3  Larmbarometern — inslag och artiklar med  
alarmerande inslag. Andel i procent.

Nyhetsmedium Andel (%)

Nyheterna, TV4 21

Aftonbladet 20

Expressen 14

Rapport, SVT 14

Dagens Nyheter 7

Göteborgs-Posten 5

Svenska Dagbladet 4

Ekot, SR 3
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period i influensarapporteringen. Men en stor andel 
av de artiklar och nyhetsinslag som ändå publicerades 
vid den tiden hade drag av alarmism. Resultatet kan 
tolkas som att det, eftersom händelserna ägde rum 
långt bort, krävdes ett extra sensationellt innehåll för 
att artiklar om fågelinfluensan skulle publiceras under 
denna relativt lugna period. (Diagram 6.1).

Första halvåret 2005, då antalet artiklar ökar, sjun-
ker andelen alarmerande inslag och artiklar ganska 
mycket, men de är fortfarande fler än de med lug-
nande budskap. Så fortsätter det också att vara ända 
tills fågelinfluensan når Europa nyåret 2005–2006. 
Då ökar andelen med lugnande budskap, samtidigt 
som andelen med alarmerande budskap sjunker. För-
ändringen är inte dramatisk, men den är tydlig. Den 
är också tillräcklig för att artiklarna och inslagen med 
lugnande ton ska bli fler än de med alarmerande ton. 
En förklaring till förändringen är att flera tidningar i 
början av mars 2006 publicerar frågespalter, ofta flera 
dagar i rad, där experter svarar på allmänhetens frågor 

om fågelinfluensan. I dessa frågespalter dominerar de 
lugnande svaren stort.

Under 2005 och 2006 är skillnaden mellan anta-
let lugnande och alarmerande artiklar och inslag inte 
särskilt stor vid något tillfälle, men förändringen är 
påtaglig om man jämför med hur rapporteringen såg 
ut i slutet av 2004, då fågelinfluensan i allt väsent-
ligt var en renodlat asiatisk företeelse. Då var smittan 
något avlägset och skrämmande, den var något man 
kunde varna för, men också något att producera dra-
matiska och sensationella berättelser om. I början av 
2006 finns fågelinfluensan nära inpå. Då blir det vik-
tigare att lugna nyhetskonsumenterna än att skrämma 
dem. 

Tendensen förstärks av att andelen artiklar och 
inslag som är entydigt alarmerande blir dramatiskt 
lägre första halvåret 2006. Endast 2 procent av insla-
gen och artiklarna då har en entydigt alarmerande ton, 
mot 9 procent andra halvåret 2004.
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Diagram 6.1  Ton i medierapporteringen om fågelinfluensan. Procent av alla artiklar och inslag under respektive tidsperiod
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Förekomst av spekulationer  
i artiklarna och inslagen
Samtidigt med tonen i nyhetsrapporteringen förändras 
också mediernas spekulationer i anslutning till fågelin-
fluensan. Med spekulation menas här att en artikel eller 
ett inslag förutom att innehålla fakta också innehåller 
prognoser eller gissningar om framtiden. 

Under 2004 gäller spekulationerna i huvudsak viru-
sets egenskaper och graden av allvar i hotet från influ-
ensan. Nästan var fjärde artikel och inslag från den 
perioden innehåller någon form av spekulation av det 
slaget. Vid den tiden förekommer få spekulationer om 
andra saker. De som ändå finns gäller virusets framtida 
spridning, exempelvis sannolikheten för att smittan ska 
komma att drabba Sverige eller övriga Europa.

Det bör påpekas att spekulationerna varken behöver 
vara ogrundade eller utslag av journalisternas fantasi. 
Det kan vara högst seriösa bedömningar som ligger 
bakom. Ett exempel kan vara en debattartikel, publi-
cerad i Expressen i februari 2004, där två forskare vid 
Smittskyddsinstitutet argumenterar för ökad beredskap 
för produktion av vaccin, eftersom de befarar att viruset 
kan komma att mutera och anta en mycket allvarlig 
form. Ett annat exempel är en nyhetsartikel i Göte-
borgs-Posten annandag jul 2004, där Smittskyddsin-
stitutets generaldirektör Ragnar Norrby och dåvarande 
folkhälsoministern Morgan Johansson försöker bedöma 
framtida behov av sjukhusplatser och vaccin. 

Sett över hela undersökningsperioden finns speku-
lationer i strax över 30 procent av artiklarna och insla-
gen (tabell 6.4). Minst spekulationer finns i morgon-
tidningarna och i radions Ekonyheter, mest spekula-
tioner förekommer i kvällspressen och TV-nyheterna. 
Både i TV och framför allt i kvällspressen förekommer 
rapportering som i mycket stor utsträckning baseras på 
spekulationer. Exempel på sådana starkt spekulativa 
artiklar är en nyhetsartikel i Expressen i augusti 2005 
med rubriken Det finns inget godkänt vaccin – 300 
000 svenskar kan dö. Ett annat exempel är en ledare i 
Aftonbladet vid samma tid, där tidningen spekulerar 
om /…/ landstingens oförmåga att klara den panik som 
kan uppstå /…/ om det saknas vaccin när fågelinflu-
ensan drabbar Sverige. Den sortens artiklar och inslag 
förekommer knappast alls i morgonpressen eller Ekot

Mest intensiva är mediernas spekulationer andra 
halvåret 2004, då nästan hälften av rapporteringen om 
fågelinfluensan innehåller spekulationer av något slag. 
Det är vid denna tid som Klaus Stöhr, WHO-chef för 
influensasjukdomar, varnar för att smittan kan utveck-
las till en allvarlig och världsomspännande epidemi. 
Det är också under denna period som mediernas larm 
är som mest intensiva. Återigen bör påpekas att det 
totala antalet inslag och artiklar inte är så stort andra 
halvåret 2004. Men de få som förekommer är således i 
hög grad både alarmerande och spekulativa.

När smittan når Europa på allvar första halvåret 
2006 minskar spekulationerna påtagligt. Andelen 

Tabell 6.4  Förekomst av spekulation i artiklar och inslag. Andel i procent.

Morgonpress Kvällspress TV Radio Totalt

Huvudsakligen spekulativ 1 4 3 0 2

Spekulation förekommer 25 39 36 24 30

Spekulation förekommer ej 74 57 60 76 69

Summa procent 100 100 99 100 101

N = Antal artiklar/inslag 837 312 239 119 1 507
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medierapporter med spekulativa inslag sjunker då 
snabbt till 27 procent, från att ha varit 39 procent 
andra halvåret 2005. När andelen ligger som högst 
hösten 2004 innehåller 46 procent av artiklarna och 
inslagen någon form av spekulationer. (Diagram 6.2).

Teman i spekulationerna
Det är tre ämnesområden som dominerar i mediernas 
spekulationer. De tre områdena gäller smittans fram-
tida geografiska spridning, virusets egenskaper och 
samhällets beredskap.

Spekulationerna om virusets egenskaper är vanli-
gast i början av undersökningsperioden, då smittan är 
relativt okänd och befinner sig på stort avstånd från 
Sverige. 2004 förekommer spekulationer om virusets 
egenskaper i drygt 20 procent av medierapporteringen. 
När smittan kommer närmare sjunker siffran succes-
sivt till 10 procent första halvåret 2006. Nedgången är 
betydande, och kan säkert delvis förklaras av ett för-
bättrat kunskapsläge. Men det förefaller också vara så 

att utrymmet för spekulationer om virusets egenskaper 
minskar när hotet är tätt inpå mediekonsumenterna. 
Då är det inte spekulationer utan reella fakta om hotets 
eventuella allvar som väcker intresse. (Diagram 6.3).

Den vanligaste formen av spekulationer 2005 gäl-
ler virusets geografiska spridning. Den stora frågan är 
givetvis om det stannar i Sydostasien, eller om det finns 
risk att det ska komma närmare. När smittan de sista 
månaderna 2005 upptäcks i hönsbesättningar i Turkiet 
och Rumänien avtar spekulationerna om den geogra-
fiska spridningen. Vid det laget finns smittan redan i 
Europa, och frågan är inte längre om den ska nå Skan-
dinavien, utan snarare vid vilken tidpunkt det sker.

Det tredje ämnet som är föremål för spekulatio-
ner är samhällets beredskap att skydda medborgarna 
från smittan, och att ta hand om dem i händelse av 
ett allvarligt utbrott av influensa. Som mest intensiva 
är spekulationerna på detta område i början av 2005. 
Frågan hade aktualiserats av WHO:s pandemivarning 
i november året innan, och blev än mer aktuell när det 
i början av 2005 kom rapporter om smittoöverföring 
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från människa till människa i en thailändsk familj. 
När professor Hans Wigzell i en Expressenartikel den 
13 februari uppmanar alla oroliga att hamstra medici-
ner mot fågelinfluensan kommer saken riktigt nära.22 
Allvaret förstärks av att han själv har bunkrat medici-
ner till sig och sin familj. Tidningen citerar Wigzell 
som uttrycker påtaglig oro: Det moderna samhället är 
väldigt svagt mot epidemier. Vi grips av panik och sprids 
det får det en kraftig påverkan på hela västvärlden, säger 
han i artikeln. 

Det finns inga stora skillnader i vilka ämnen de 
olika mediegrupperna spekulerar om. Alla har mest 
spekulationer om smittans geografiska spridning, och 
minst om eventuella brister i samhällets beredskap. 

Vissa skillnader finns dock, exempelvis spekulerar 
nyhetsprogrammen i TV mer än övriga medier om 
smittans geografiska spridning (tabell 6.5). Mest spe-
kulationer om samhällsberedskapen finns i kvällspres-
sen. I båda kvällstidningarna förekommer med ganska 

jämna intervall efter den tidigare nämnda debattarti-
keln av forskarna på smittskyddsinstitutet nyhetsar-
tiklar med spekulationer om samhällets beredskap är 
tillräckligt utbyggd. Framför allt ifrågasätts tillgången 
på medicinska botemedel. 

Under rubriken: Pillerkrisen. När viruset kommer hit 
räcker Sveriges lager bara fem dygn har Expressen en arti-
kel om samhällets beredskap den 19 oktober 2005. Lag-
ren av botemedel riskerar att ta slut på bara fem dagar, 
skriver tidningen och citerar folkhälsominister Morgan 
Johansson: Blir det ett utbrott kommer vi att behöva köpa 
in mer. Det riskerar att bli oerhört dyrt och svårt.

Artikeln har ett faktaunderlag i form av uttalanden 
från folkhälsoministern, men den är också uppbyggd 
på det hypotetiska antagandet att den allvarliga for-
men av fågelinfluensa skulle drabba Sveriges befolk-
ning i stor skala.

Spekulationer av det slaget finns dock inte enbart 
i kvällspressen. Exempelvis förekommer det efter en 
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Diagram 6.3  Teman i mediernas spekulationer. Andel i procent av artiklarna/inslagen under respektive tidsperiod.

22. Dagens Nyheter publicerade en artikel med liknande innehåll samma dag.
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rapport från Socialstyrelsen i oktober 2005 inslag i 
flera medier om att den medicinska beredskapen kan 
vara otillräcklig. Socialstyrelsens rapport om beredska-
pen i våra landsting om fågelinfluensan mot förmodan 
skulle slå till, visar alltså att man på flera håll saknar 
såväl medicin som beredskapsplaner, meddelar Rapport 
den 21 oktober 2005. Dagen därpå har Aftonbladet 
en artikel som bygger på en enkät tidningen gjort i sin 
internetupplaga. Resultatet av enkäten visar att hälften 
av tidningens läsare är rädda för fågelinfluensan. Tid-
ningen har emellertid också intervjuat läkaren Göran 
Sjönell, som tonar ner risken. Det är läkemedelsin-
dustrin som skapat influensaskräcken för att sälja 
läkemedel, och medierna som hänger på, menar han. 
Läkemedelsindustrin säljer Tamiflu för miljarder (…) 

Inom medicinen måste man alltid ställa sig frågan: vem 
tjänar på det här, säger han i artikeln.

Sjönell är inte den enda som kritiserar medierap-
porteringen om samhällets beredskap. En vecka senare 
publicerar Aftonbladet ett debattinlägg av docenten 
och riksdagsledamoten Ewa Björling under rubriken: 
Ge oss vaccin inte hysteri. I artikeln argumenterar hon 
för att Sverige ska skaffa sig bättre garantier för att 
få vaccin om en influensa skulle bryta ut. Samtidigt 
hävdar hon att skräcken fått  /…/ fullständigt orimliga 
proportioner. Dagligen ser vi stora rubriker i tidningarna 
och lyssnar till tv om fågelinfluensan. Medias ansvar är 
inte att sprida skräckscenarion i allvarliga frågor som 
berör människors hälsa. I stället behöver svenska folket 
informeras sakligt, skriver hon i sitt debattinlägg.

Tabell 6.5  Teman i mediernas spekulationer. Andel i procent.

Morgonpress Kvällspress TV Radio Totalt

Geografisk spridning av smittan 18 27 32 15 22

Virusets egenskaper/allvar 10 18 16 10 13

Bristande samhällsberedskap 5 14 10 6 7

N = Antal artiklar/inslag 837 312 239 119 1 507
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de svenska myndigheternas agerande i samband 
med fågelinfluensalarmet våren 2006 får tämligen gott 
betyg av de journalister som intervjuats om saken. En 
reporter jämför med andra myndigheters krishante-
ring: Man kunde önska att samma myndigheter haft 
hand om tsunamin, säger han. Den kritik som ändå 
finns gäller dels avspärrningarna, dels att olika myn-
digheter ibland givit olika besked om viruset och dess 
farlighet.

Journalisterna ger lägre betyg åt mediernas egen 
verksamhet, och det gäller både det egna mediet och 
medierna i allmänhet. Kritiken handlar bland annat 
om att tonläget blev för uppskruvat i samband med de 
avspärrningar som gjordes exempelvis i Oskarshamn.

Totalt har 18 journalister intervjuats, varav sex che-
fer, åtta nyhetsreportrar och fyra vetenskapsjournalis-
ter. Nio av de intervjuade arbetar på morgontidningar, 
två på kvällstidningar, tre på radion och fyra på TV. 
Samtliga har varit involverade i mediernas rapporte-
ring om fågelinfluensan.

Åsikter om myndigheternas  
agerande
Myndigheterna får framför allt beröm för tre saker: 
tillgängligheten, snabbheten och att de var bra på att 
serva med information. Morgontidningarnas veten-
skapsjournalister förefaller särskilt positiva: Kontakten 
med myndigheterna fungerade bra, det fanns en öppenhet 
och jag hade aldrig svårt att få ut material. Deras hemsi-
dor var i många fall också bra, på dem kunde man hitta 
en hel del basfakta, säger en intervjuad vetenskapsjour-
nalist. En annan vetenskapsjournalist håller med. De 
skötte sig fantastiskt bra! De var angelägna om att föra 
fram information, de var öppna och tillmötesgående, i 
synnerhet Annika Linde på Smittskyddsinstitutet.

Det finns också positiva röster bland nyhetsreport-
rarna: Eftersom myndigheterna vet att vi på Ekot är gan-
ska snabba var det ofta så att dom ringde upp oss, säger 

en radioreporter. En morgontidningsreporter är näs-
tan översvallande positiv: Man kunde önska att samma 
myndigheter haft hand om tsunamin. Jordbruksverket, 
SVA och Smittskyddsinstitutet, dom var grymma. Det 
gick att få tag på folk, det var många presskonferenser och 
det var aldrig några problem med att få ut information.

Bland nyhetsreportrarna finns emellertid också 
en del kritik. Den handlar främst om att olika myn-
digheter ibland gav olika besked: Beskeden var inte 
alltid uppdaterade, och utländska experter sa ibland 
något annat, säger en morgontidningsreporter. Och 
en kvällstidningsjournalist har liknande kritik: Ibland 
gav jordbruksverket och SVA olika besked, till exempel 
om smittspridning via vatten, och om hundar och katter 
kunde smittas, säger hon. 

En TV-reporter klagar också på bristande öppen-
het hos en kommunal tjänsteman på en ort där man 
funnit döda fåglar men inte ville berätta var fynden 
gjorts: Hon påstod att hon själv inte kände till det, men 
jag upplevde det helt klart som att hon ville mörka; som 
om hon inte ville att vi skulle ta oss dit.

Ett par reportrar tycker också att avspärrningarna 
blev väl rigorösa: En sak som kändes lite konstigt var 
att dom sa att det hela var ofarligt samtidigt som det 
var kilometerlånga avspärrningar. Det gjorde att det blev 
svårt att få vettiga bilder. Från Oskarshamn tror jag inte 
vi fick några bilder från själva fyndplatsen, säger en 
kvällstidningsreporter.

En morgontidningskollega framhåller samma 
inkonsekvens: Alla sa att allt är under kontroll och det 
finns ingen anledning till panik. Och samtidigt var det 
ju lite dubbelt, man hade avspärrat hela området dit vi 
inte fick komma in, samtidigt som det ju är klart att 
fåglarna kunde flyga. Så det här med zonen, ja det blev 
ju lite fånigt.

Just bristen på logik i samband med avspärrning-
arna upplevde flera reportrar som underlig. Det gick 
ju en lokalbuss till kärnkraftverket rakt igenom avspärr-
ningarna, så den hade man väl kunnat ta, menar en 
reporter. Det förekom också att reportrar tog sig ige-
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nom avspärrningarna, eller på annat sätt kringgick 
myndigheternas försök att hålla medierna på avstånd 
från de smittade fåglarna: Jag var en av få journalister 
som kom in i det avspärrade området. Det var efter att 
många av dom andra hade åkt hem, någon länsveteri-
när skulle in och undersöka några fåglar, och då fick jag 
tillsammans med två fotografer från någon tidning vara 
med där inne, berättar en reporter. En annan berättar 
om hur han och en fotograf agerade när de fick veta 
att det gjorts ytterligare ett fynd av en död fågel: Det 
blev nästan lite komiskt, för vi åkte ju till det här indu-
striområdet där man hade hittat fågeln, och när dom stod 
där och höll på att få på sig sina skyddskläder så kunde 
jag och fotografen gå fram och titta närmare på den där 
… klumpen.

Synen på hur man uppfattar myndigheternas age-
rande är således något olika hos vetenskapsjournalis-
terna och de nyhetsreportrar som har till uppgift att 
skildra vad som sker på plats där smittan uppträder. 
Nyhetsreportrarna betonar hinder som uppstått i 
deras insamlingsarbete, medan vetenskapsjournalis-
terna betonar det goda samarbetet. 

Skillnaden i synsätt är väl känt i medieforskningen. 
Exempelvis har Lars Furhoff skrivit om specialistre-
portrarnas beroendeförhållande till sina expertkällor,23 
och den norske medieforskaren Martin Eide om hur 
specialreportrar av olika slag genom sina tätare kon-
takter får förståelse för källornas synpunkter i nyhets-
arbetet. Eide skriver också om hur specialreportrar 
kan tendera att överta de värderingar och synpunkter 
som finns hos myndigheter eller företag de är satta 
att bevaka. Fördelen med detta är att de därigenom 
åtnjuter stort förtroende hos sina källor. Nackdelen 
kan vara ett ökat avstånd till konsumentens perspektiv 
på de förhållanden som ska skildras.24 Detta perspektiv 
försöker i stället reportrarna på fältet upprätthålla. De 

vill få svar på alla frågor som konsumenterna kan tän-
kas ställa, vilket kan leda till konflikter med myndig-
heter som även har andra saker att ta hänsyn till. I det 
här aktuella fallet i första hand uppdraget att begränsa 
spridningen av det farliga influensaviruset.

Uppfattningar om  
egna mediets bevakning
När journalisterna i efterhnd ser tillbaka på de egna 
mediernas insatser under vårens larm finns där inslag 
av kritisk eftertanke. Självkritiken är inte hård, de 
flesta menar att rapporteringen i allt väsentligt var bra. 
Men flera chefer är självkritiska till rapporteringen 
från de avspärrningar som myndigheterna upprättade 
på platser där man funnit döda fåglar. Rapporteringen 
från avspärrningarna tog för stor plats, fågelinfluensan 
framställdes som något som var farligt för oss människor, 
menar nyhetschefen på en morgontidning. En annan 
menar att tidningen gick för långt vid ett tillfälle: Det 
var när vi trodde oss ha en exklusiv nyhet om hur smit-
tan tagit sig in i ett villakvarter. Jag pratade med repor-
tern som var uppspelt, och då gjorde vi ett par sidor som 
sen kom att bli fel, för dom här fåglarna hade ju ingen 
smitta. 

Nyhetschefernas självkritik handlar i hög grad om 
att medierna i allmänhet rycktes med i en alarmistisk 
kvällstidningsjournalistik när de första fallen av fågel-
influensa upptäcktes i Sverige. En av vetenskapsjour-
nalisterna har samma uppfattning: Tidningen rycktes 
med i drevet, säger hon. 

Motsvarande självkritik finns inte hos de intervju-
ade kvällstidningsjournalisterna. Det är ju så kvällstid-
ningarna funkar, dåliga nyheter är bra nyheter – vi lever 
ju på lösnummer, säger en av dem. 

23. Furhoff (1986).
24. Eide (1991). Se även Levi (2000).
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Journalisterna på tre av de undersökta redaktio-
nerna menar att de inte rycktes med. En av dem är 
Ekot på Sveriges Radio. Traditionellt håller vi väl en 
ganska skeptisk linje. Det är ju lätt att skrika vargen 
kommer, men vi försöker nog att vara kritiska till de mest 
alarmistiska uttalandena, säger en anställd på Ekore-
daktionen. En annan journalist på samma redaktion 
håller med: Det finns ju på Ekot alltid ett krav att det 
ska vara sakligt. 

Chefen för Rapport är också ganska nöjd med den 
egna rapporteringen: Jag tycker nog att vi försökte hålla 
en sund skepsis mot de värsta larmrapporterna, säger 
han. 

En reporter på Göteborgs-Posten beskriver den 
egna tidningens linje som återhållsam. Han menar att 
den tillkom delvis för att balansera andra mediers upp-
skruvade bevakning: På GP:s nyhetsredaktion tycker jag 
att man försökte driva en sansad och nästan nedtonad 
rapportering. Rent allmänt så blev det ju lite hysteriskt. 

Från två redaktioner finns självkritik som inte hand-
lar om att man tog i för mycket, utan snarare att man 
borde ha gjort mer. En av dem är Nyheterna i TV4, 
där en chef menar att den förklarande journalistiken 
kom igång för sent: Vi kunde ha varit mer alerta. Redan 
när smittan befann sig i Asien hade vi kunnat försöka 
förklara influensan bättre, gett mera bakgrund, och inte 
bara kommit med de här fragmentariska rapporterna. 

En kvällstidningsjournalist är i stället kritisk till 
journalistiken i förhållande till de svenska myndig-
heterna: Vi kunde ha granskat myndigheterna hårdare. 
Ibland gav ju jordbruksverket och SVA olika besked. 

Medierna påverkade varandra
En del av förklaringen till mediernas olika inställ-
ningar ligger i vad man uppfattar som det egna medi-
ets uppgift. Tydligast är detta hos journalisterna på 
Ekot, där samstämmiga röster talar om en medvetet 
vald återhållsamhet. Det gäller både för reportrarna 
och för deras chef, som ser sin roll som värnare av 

saklighet i rapporteringen: På Ekot försöker vi väl ofta 
ligga lite lågt, inte dra på något förrän vi har ordentliga 
uppgifter att falla tillbaka på, säger han.

Nyhetschefen på en morgontidning formulerar sin 
uppgift så här: Vår uppgift är ju inte att vare sig alar-
mera eller lugna, vi ska sätta in saker i ett sammanhang. 
Och det tycker jag nog att vi gjorde ganska bra. 

Ändå finns en tendens både hos Ekot och hos mor-
gontidningarna att se sin roll som lugnande snarare 
än varnande. Nyhetschefen på Ekot säger, liksom den 
citerade tidningschefen, att uppgiften varken är att 
lugna eller att varna, men ger samtidigt ett exempel på 
att redaktionen valt en lugnande linje i samband med 
att andra medier rapporterat att influensamedicinen 
inte räcker till alla. Om vi kände att det fanns ett behov 
av lugnande information just då så var det väl för att 
vi ville balansera en del av den övriga rapporteringen, 
säger han.

Nyhetschefen på en av morgontidningarna går ett 
litet steg längre när hon talar om situationen som upp-
stod då professor Hans Wigzell på Karolinska institu-
tet i en konkurrenttidning uppmanade oroliga perso-
ner att hamstra medicin: Rent allmänt kan man kanske 
säga att vi vill lugna snarare än att varna. Och det blev 
kanske extra tydligt i samband med det här uttalandet 
från Hans Wigzell, säger nyhetschefen. 

Kvällspressen ser inte alls sin roll på det sättet: Hela 
grejen byggde på att man skulle ta reda på hur farlig 
fågelinfluensan var för människor. Det var människorna 
som skulle vara i fokus, hur rädda dom var och hur stor 
risken var att man skulle bli smittad. Och sen att vi på 
tidningen hela tiden visste att risken var minimal, ja det 
hörde ju liksom inte hit, vi gjorde ändå en grej av det, 
säger en kvällstidningsreporter. 

Samma reporter berättar om hur han fått i uppgift 
att skildra rädsla hos människor i Oskarshamn när det 
klarlagts att viggarna som hittats vid kärnkraftverket 
där hade dött av den farliga fågelinfluensan. Men när 
jag kom dit, visade det sig att människor faktiskt inte var 
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innan Sverige drabbades av de första fallen. Han tror 
att det hade en viss återhållande effekt på redaktionens 
rapportering, utan att för den skull göra den immun 
mot påverkan från andra medier: Visst påverkades vi av 
andra medier. Även om man skulle vilja att det inte var 
så, tror jag det vore fel att påstå något annat. Men jag 
tycker ändå att vi försökte hålla huvudet kallt. Vi hade 
haft Annika Linde här och det tror jag bäddade för att 
vi kunde ha ett kritiskt förhållningssätt till en del av vad 
övriga medier rapporterade och olika experter sade. 

Påverkan från andra medier handlar dock inte bara 
om att det egna mediet dras med och gör likadant. 
Flera journalister talar om att det i speciella fall i stället 
ledde till att det egna mediet gjorde tvärtom. I samtliga 
fall handlade det om att lugna ner rapporteringen. En 
radioreporter beskriver en sådan situation: Vid något 
tillfälle kan kanske krigsrubrikerna ha gett upphov till 
någon form av rekyl, ett behov av att tona ner bilden och 
i stället ge lugnande besked. I synnerhet tänker jag på ett 
TV-inslag där man målade upp hypotetiska bilder av vad 
som skulle hända om fågelinfluensan kom till Stockholm. 
En chef på Ekoredaktionen har ytterligare exempel: 
I samband med debatten om att medicinen kanske inte 
skulle räcka till alla, då har jag för mig att vi pratade om 
att det kanske fanns ett behov av lugnande information.

Göteborgs-Postens journalistik tycks delvis ha 
utformats som en reaktion på rapporteringen i en 
del andra medier. En reporter på tidningen beskriver 
andra mediers bevakning som lite hysterisk: Kanske 
var det mest på grund av övrig rapportering som vi valde 
en mer lågmäld linje.

Kritiska vetenskapsreportrar
Det är en ganska vanlig uppfattning bland journalis-
terna att mediebevakningen om fågelinfluensan gene-
rellt hade ett väl högt tonläge. Exempelvis orsakade 
artiklar i Dagens Nyheter och Expressen där professor 
Hans Wigzell berättade att han och hans kolleger köpt 
medicin till sig själva och sina familjer, uppståndelse 

på vissa redaktioner. I artikeln berättade medicin-
professorn att han köpt Tamiflu eftersom det fanns 
risk för brist om influensan skulle slå till. Hans Wig-
zells uttalande ledde ju till en viss hysteri, rent allmänt, 
menar en nyhetschef.  

Samma chef menar att medierna borde ha hållit 
tillbaka rapporteringen något: Med tanke på hur läget 
är idag är det klart att rapporteringen framstår som för-
storad. Egentligen tycker jag inte det var vinklingen som 
var problemet. I stället var det omfattningen, alltså det 
antal sidor som vi gav åt fågelinfluensan. 

Mest kritiska till rapporteringen är morgontid-
ningarnas vetenskapsreportrar. Samtliga menar att alla 
medier, inklusive de som de själva arbetar på, varit för 
alarmistiska. Alla refererar också negativt till kvälls-
pressen, vars rapportering ibland får hård kritik: I 
vissa fall fick den groteska proportioner, jag tänker bland 
annat på en förstasida i Expressen där det talades om 
att dödsfåglarna hade landat på Öland, säger en veten-
skapsreporter. En annan menar att det var ett problem 
att övriga medier hakade på. Morgontidningarna i all-
mänhet halkade som grupp lite in i kvällstidningsfällan, 
menar hon. En tredje vetenskapsreporter är lite min-
dre kritisk, även om också hon kritiserar bevakningen: 
Den var för alarmerande. I synnerhet kvällstidningarna. 
Ofta var det inte fel på texterna, men genom redigering 
och layout blev innehållet förändrat, säger hon. 

Vetenskapsjournalisternas  
betydelse
Många av de intervjuade framhåller vetenskapsjour-
nalisternas betydelse för rapporteringen, oftast som en 
återhållande faktor på redaktionen. Men bilden är inte 
entydig. En reporter beskriver en presskonferens där 
hon hamnat mellan två vetenskapsreportrar, varav den 
ena ibland viskade att de risker som beskrevs var över-
drivna, medan den andra i sina kommentarer under-
strök situationens allvar. Reportern menar att veten-
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skapsjournalisternas reaktioner var kännetecknande 
för hela rapporteringen i de medier de arbetade på.

Även cheferna framhåller vetenskapsjournalisternas 
betydelse för nyhetsvärderingen. Inger Atterstam fick 
stort utrymme i det här avseendet. Med hennes kompetens 
så hade vi en intern expert som fick vara med och avgöra 
vad som var rimligt att rapportera, säger Svenska Dag-
bladets nyhetschef. 

Andra chefer framhåller vetenskapsjournalisternas 
kommenterande roll: Karin Bojs analyser var viktiga. 
De gav perspektiv och helhetsbild, menar nyhetschefen 
på Dagens Nyheter, och Göteborgs-Postens nyhets-
chef beskriver en liknande roll för tidningens medi-
cinreporter: Vi presenterade de uppgifter som fanns, men 
försökte också sätta in dem i ett sammanhang, förhålla oss 
kritiskt och ifrågasätta dem. Här hade Madeleine Sahl-
man, vår medicinska reporter, så klart en viktig roll. 

Vetenskapsjournalisterna själva uttrycker lite olika 
uppfattningar om sin betydelse för nyhetsvärderingen: 
Man lyssnade på vad jag sade, hur jag såg på saken, och 
de uppfattningar som jag hade. Samarbetet med nyhets-
redaktionen fungerade i stort sett bra, säger en av veten-
skapsjournalisterna. En annan beskriver sig roll i första 
hand som kunskapskälla. Jag hade tillgång till bra käl-
lor och tillfrågades ofta som … ja, inre expert.”

En tredje vetenskapsreporter beskriver sin roll som 
kompletterande. Hon menar att det skedde en rollför-
delning på redaktionen: Från tidningens sida kom det 
att bli ett medvetet val: jag fick driva den anti-alarme-
rande linjen, samtidigt som nyhetsredaktionen fick köra 
sin linje, säger hon. Mina krönikor och analyser skulle 
väga upp det övriga nyhetsmaterialet. Själv ville jag driva 
en mera lugnande och kritisk linje. Denna vetenskaps-
journalist uppfattar sig alltså inte som en person som 

påverkar nyhetsarbetet särskilt mycket, bortsett från 
ett specifikt tillfälle då tidningen ville göra en stor affär 
av att man hittat en död and i Eskilstuna. Då tog hon 
enligt egen uppgift en fight med nattchefen. 

Trots att vetenskapsreportrarna både av chefer och 
av andra reportrar tillskrivs stor betydelse för hur de 
egna medierna hanterade fågelinfluensan är de i all-
mänhet kritiska till det egna mediets rapportering: Jag 
anser att vi publicerade vissa artiklar som inte borde ha 
gått i tryck, säger en av dem, som inte vill precisera 
vilka artiklar det rör sig om. Tidningen rycktes med i 
drevet, säger en annan. 

En vetenskapsreporter försökte föra en linje där 
larmrapporteringen så långt som möjligt tonades ner. 
Men när influensan kom innanför Sveriges gränser 
fungerade det inte längre: Ibland tycker jag att vi föll 
in i den populistiska fällan med ett alarmerande och 
uppskruvat tonläge, i synnerhet när fågelinfluensan hade 
kommit till Sverige, när man hade hittat döda fåglar 
mitt inne i Stockholm. 

En vetenskapsjournalist menar att det egna mediet 
klarade bevakningen bra, /…/ kanske bäst av alla svenska 
medier. Men rapporteringen handlade för mycket om 
situationen i Sverige och dess närområde, en kritik 
som hon dock menar kan riktas mot alla medier. 

En av vetenskapsjournalisterna framhåller svårighe-
ten att rapportera om risker, och refererar till rappor-
teringen om akrylamid i maten för några år sedan. Det 
är svårt att föra fram allvarlig information utan att det 
blir till skrämselpropaganda, menar journalisten, som 
tycker att det fanns brister även i rapporteringen om 
fågelinfluensan: I stället för att vara saklig och folkbil-
dande blev rapporteringen ibland väl alarmistisk, säger 
hon.
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fågelinfluensan var inte den enda sjukdomen 
som medierna framställde som ett hot under hösten 
2005 och våren 2006. Detta kapitel beskriver hur fem 
tidningar i Sverige rapporterade om några tuberkulos-
fall som det larmades om under samma period.

Tuberkulos, eller tbc, är en av världens mest spridda 
infektionssjukdomar; varje år insjuknar omkring nio 
miljoner människor varav två miljoner avlider.25 Fram 
till mitten av 1900-talet var tuberkulos en fruktad folk-
sjukdom också i Sverige, men sedan dess har den nästan 
utrotats. Dock inte helt; i slutet av 1990-talet och början 
av 2000-talet har cirka 400 personer per år drabbats, och 
det förekommer fortfarande några tiotal dödsfall per år. 

Enligt Smittskyddsinstitutet är det främst personer 
med utländsk bakgrund som drabbats, liksom äldre 
personer födda i Sverige som tidigare haft tbc och som 
åter fått sjukdomen.

En genomgång av pressdatabaserna Mediearki-
vet och Presstext visar att tidningarna mycket sällan 
uppmärksammat dessa fall. I slutet av augusti 2005 
började emellertid medierna att rapportera om såväl 
konstaterade som misstänkta fall av tbc. Och därefter 
skrevs det om tbc-fall mer eller mindre kontinuerligt 
fram till sommaren 2006. 

De fem mest uppmärksammade fallen inträffade i 
Stockholmsområdet och i Halland. De var:
1 Daghemmet Regnbågen i Bromma. Den 24 augusti 

2005 kom den första rapporten om att en anställd 
på daghemmet i insjuknat i tuberkulos.

2 Skola i Veddige. Två dagar senare, den 26 augusti 
2005, rapporterade tidningarna om ett misstänkt 
fall av tbc hos en elev på en skola i Veddige utanför 
Varberg. 

3 Fritidshem i Tensta. En anställd på ett fritidshem 
i Tensta utanför Stockholm rapporterades smittad, 
och de första artiklarna om fallet publicerades den 
3 februari 2006.

4 Svartsjöanstalten. Den 23 februari 2006 blev det 
känt att det förekom tbc-smitta hos anställda och 
intagna på Svartsjöanstalten på Ekerö.

5 Sjukhus i Halmstad. Den 8 april 2006 skrev tid-
ningarna i Halland om att en anställd på länssjukhu-
set i Halmstad var tbc-smittad. 

Dessutom förekom rapporter om tbc-fall på fängelset i 
Västerås i mitten av augusti 2005, på en skola i Gävle 
i december samma år samt på en skola i Västerås sam-
tidigt med fallet på Länssjukhuset i Halmstad. Dessa 
omnämndes dock bara i notisform eller i någon enda 
tidning och tas därför inte upp till analys här.

Av de fem ovan nämnda fallen ingår fyra i analysen, 
nämligen fallen på daghemmet Regnbågen i Bromma, 
eleven på skolan i Veddige, fritidshemmet i Tensta 
samt Länssjukhuset i Halmstad. Tbc-fallen på Svart-
sjöanstalten fick i inledningsfasen stort utrymme, men 
endast i Dagens Nyheter och utelämnas därför också 
i analysen. 

Det första fallet
Rapporteringen om att en anställd på daghemmet 
Regnbågen visat sig vara smittad med tuberkulos bör-
jar med en artikel i Dagens Nyheter den 24 augusti 
2005.

Tidningen skriver att en anställd på daghemmet 
Regnbågen i Bromma har insjuknat i smittosam 
tuberkulos. Bland barnen har konstaterats ett fall av 
misstänkt tuberkulos.

Läkarna har satt in behandling mot sjukdomen. 
Tbc-fallen behandlas med antibiotika, och det kan ta 
ett halvår innan patienterna bedöms vara fullt friska 
enligt Åke Örtqivst, smittskyddsläkare i Stockholms 
län. 

Förskolechefen Agneta Wanner säger till Dagens 
Nyheter att alla på daghemmet kommer att testas. Det 
handlar om 50-60 barn som kommit i kontakt med 

25. Källa: Smittskyddsinstitutet
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de smittade. Verksamheten kommer att fortsätta som 
vanligt.

– Vi har läget under kontroll. Barn smittar aldrig 
någon annan. Vuxna blir smittsamma först när de har 
insjuknat. Därför bedömer vi det inte som att barnen 
eller personalen måste stanna hemma, säger Agneta 
Wanner.

Reportern talade bara med smittskyddsläkaren 
och förskolechefen. Artikeln ger intryck av att de har 
läget under kontroll. Det finns inget att oroa sig för. 
Nyhetsartikeln kompletteras med en faktaruta, som 
bland annat berättar att 64 procent av dem som fick 
tbc i Sverige år 2004 var födda utomlands. 

Dagen därpå är tonen en helt annan i Dagens 
Nyheters rapportering om tbc på daghemmet. Tid-
ningens förstasida den 25 augusti domineras av en bild 
och rubrik som breder ut sig över hela sidan: 

Föräldrar förtvivlade  
efter tbc-utbrottet i Bromma

I texten på första sidan citeras oroliga föräldrar:
– Jag är orolig, men jag vet inte vad jag ska göra, säger 

Ayse Yildow.
 När Camilla fått besked om tbc-smitta på förskolan 

och läste på, stelnade hon till. Allt stämde så väl. Nu har 
hon fått bekräftelsen.

– Jag var helt förkrossad. Den här smittan ska inte få 
förekomma på dagis.

Inne i tidningen handlar ett helt uppslag om 
tbc-smittan på daghemmet. Överst på båda sidorna 
finns en svart vinjett med texten TBC-UTBROTTET  
I STOCKHOLM.

Den första av fem tbc-artiklar på uppslaget inleds 
med uppgifter om att sju små barn från förskolan 
Regnbågen behandlas mot tbc. Sannolikt har betyd-
ligt fler smittats; ett 50-tal barn har haft kontakt med 
den insjuknade förskoleläraren, enligt reportern som 
också skriver:

Smittskyddsläkaren kontaktades och föräldrarna fick 
beskedet att det inte fanns någon anledning till oro. Idag, 

en och en halv vecka senare, får sju barn starka antibio-
tikakurer mot tbc.

Föräldrarna är mycket kritiska och kräver att rutin-
mässiga hälsotest av all personal införs och att försko-
lan saneras.

Johan Holm, förälder, är mycket kritisk till att 
kommunen hela tiden förnekat riskerna med smittan.

– Vi är förbaskat oroliga, det är en allvarlig farsot, 
som nu marginaliseras för att vi inte längre är vana vid 
den i Sverige.

Förskolechefen Agnetha Wanner hänvisar till 
Smittskyddsinstitutet som menar att förskolan varken 
behöver stängas eller saneras.

Reportern skriver också att enligt läkarexpertis kan 
små barn inte smitta andra barn eftersom smittan är 
luftburen och barnens lungkapacitet för svag för att de 
ska hosta upp bakterierna. Men reportern konstaterar 
ändå att /…/ oron bland föräldrarna i området är stor.

Reportern tycks ha träffat föräldern Johan Holm 
vid två tillfällen för i slutet av artikeln står följande:

På onsdagen höll stadsdelsförvaltningen i Bromma ett 
möte med alla föräldrar på daghemmet. Efter mötet var 
Johan Holm lugnare.

– Jag mötte en helt annan attityd från de ansvariga. 
Nu verkar de ta smittan på allvar. Stadsdelsdirektör Ber-
til Östberg medger att situationen är allvarligare än man 
först trodde.

På mötet sade Bertil Östberg att alla barn på förskolan 
och deras småsyskon ska testas.

En 5-spaltig rubrik på uppslaget säger att progno-
sen är bra för de barn som insjuknat. Det är överläkare 
Rutger Bennet på Astrid Lindgrens barnsjukhus som 
intervjuas och säger att prognosen för att barnen ska 
bli helt friska är mycket bra, ett lugnande besked som 
också finns i rubriken.

Dagens Nyheters chef för vetenskapsredaktionen, 
Karin Bojs, skriver i en kommentar /…/ att barn smit-
tas med tuberkulos i Sverige år 2005 är ett misslyckande 
för svenskt smittskydd..
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Hon fortsätter:
Redan för tre år sedan slog svenska läkare och forskare 

larm i Läkartidningen om att Sverige inte lever upp till 
WHO:s normer. WHO kräver att minst 85 procent av 
patienterna ska genomgå en korrekt och fullföljd behand-
ling. Men Sverige klarade bara att bota 71 procent inom 
ett år /…/

När den rika världen ansåg sig ha vunnit kampen mot 
íden vita dödení slappnade arbetet av. Sedan 1960-talet har 
inga nya mediciner kommit ut på marknaden. Det vaccin 
som finns fungerar ofullständigt och har stora brister.

Karin Bojs skriver att den stora skräcken för svensk 
del är att vi ska få hit tuberkulosstammar som är resi-
stenta mot alla befintliga läkemedel. En grogrund för 
ett sådant hot är ryska fängelser. Där packas fångar ihop 
i cellerna. Många har hiv och eller tuberkulos när de blir 
intagna och än fler när de släpps ut.

Utöver dessa artiklar finns även en faktaruta på 
uppslaget. I den står bland annat att under 1990-talet 
dog cirka 40 personer i tbc i Sverige varje år. 

Nyheten sprids
Aftonbladet skriver denna dag för första gången om 
tbc på Regnbågen. Fem spalter ägnas åt daghemmet. 
I toppen på sidan är en faktaruta placerad. Den har 
rubriken:

Miljoner  
dör av smittan  
varje år

I denna text sägs att två miljoner årligen dör i tbc. Mot 
den bakgrunden blir den kraftiga femspaltiga rubriken 
precis under faktarutan mer skrämmande:

11 barn fick  
tbc på dagis  
Läkarna: Det här är bara början

Vanligtvis placeras en faktaruta under eller möjligen 
vid sidan om en nyhetsartikel eller ett reportage, men 

genom att först placera rubriken om att miljoner dör 
av tbc och därunder rubriken om att elva barn smittats 
på dagis så uppnår man en extra skrämseleffekt.

Läkarens uttalande i rubriken ger dessutom intryck 
av att det är en epidemi på gång. Även i ingressen upp-
repas att det här bara är början. Längre ner i artikeln 
uttalar sig läkaren Rutger Bennet:

– Det här är bara början. Nästa vecka vet vi om det 
är 20-40 eller 60 barn som smittats.

Stadsdelsdirektör Bertil Östberg säger att situatio-
nen är värre än de först trodde. En pappa till smittat 
barn intervjuas. Han är, enligt reportern, arg och sam-
manbiten. Längre ner i texten finns dock en lugnande 
mening. Det sägs att inget av de smittade barnen tros 
få några framtida men. Barn kan inte sprida smittan 
vidare och flera har redan återvänt till förskolan som 
är öppen som vanligt.

Också Hallands Nyheter uppmärksammar tbc-fallen i 
Stockholm genom att publicera en text från TT med 
rubriken: 

Närmare 70 barn kan ha smittats av tbc

Överläkare Rutger Bennet uttalar sig och säger att en 
majoritet av barnen kan vara smittade. 

– En stor del får behandling redan. Två har symtom 
på tidig tuberkulos i lungorna. Fem andra som jag tror 
är smittade får förebyggande behandling med antibiotika, 
berättar han. Det är ingen risk att smittan sprids vidare.

Hallandsposten, som är den andra stora lokaltid-
ningen i Halland, skriver ingenting om Regnbågen.

Den 26 augusti kommer dels uppgifter om att fler är 
smittade på daghemmet Regnbågen, dels uppgifter 
om att en pojke på en skola i Veddige utanför Varberg 
kan ha fått tbc.

Dagens Nyheter koncentrerar sig på att rapportera 
om de nya fallen i Stockholm och har bara en notis om 
fallet i Halland. Inledningen till en fyrspaltig artikel 
om Regnbågen lyder:
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Läget är så allvarligt att om vi hade tillgång till ett 
nytt bättre vaccin så skulle vi rekommendera att man 
återinförde vaccination mot tbc i Sverige. 

Det säger Gunilla Källenius, professor vid Smitt-
skyddsinstitutet. Men experterna är oense om hur man 
ska hantera tbc-smittan i landet. /…/

– Att barn drabbas är ett varningstecken. Vi måste 
bli bättre på att hitta de smittade tidigare än i dag. En 
smittad person anses sprida tbc till ytterligare tio perso-
ner innan han eller hon söker vård, säger Gunilla Käl-
lenius.

Särskilt oroväckande är att fallen av resistent tbc 
tycks öka, säger hon och tillägger att läkarna måste få 
bättre rutiner.

Socialstyrelsen är av en annan åsikt.
– Det som hänt i Stockholm är unikt. Det gör inte 

att vi ser några skäl att ändra riktlinjer för vården, säger 
Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskydds-
enhet.

Vidare säger han att drygt 400 fall om året hör till 
de lägsta siffrorna i världen. Det vore skillnad om tio 
daghem drabbades runt om i landet, då skulle vi fun-
dera på åtgärder. Men som läget är så har sjukvården 
i Stockholm kontroll över sjukdomen, säger Anders 
Tegnell till DN.

Smittan sägs främst ha spridits bland somalier 
i Stockholm. De är trångbodda och det är svårt för 
vården att nå dem. Bland många somalier är tbc tabu-
belagd. De är rädda att skada sin familjs anseende om 
någon skulle få höra att de är smittade.

I artikeln kritiserar Socialstyrelsen sjukvården för hur 
epidemin bland somalierna i Stockholm hanterats.

– Kritiken att sjukvården reagerade för långsamt 
på epidemin är delvis berättigad. Det tog för lång tid 
innan de mottagande klinikerna och smittskyddsenheten 
i Stockholms län fick kontroll, säger Åke Örtqvist, smitt-
skyddsläkare i Stockholms län.

I en annan artikel i Dagens Nyheter samma dag 
säger sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros att hon ska ta 
initiativ för att Stockholms läns landsting ska se över 

behovet av utvidgade hälsoundersökningar av personer 
som besökt eller är nyanlända från områden där tbc-
smittan finns. Och Mikael Sandsten (s) ordförande i 
medicinsk programutredning, säger i samma artikel 
att det är oerhört viktigt att allmänläkarna är uppda-
terade på symptom, diagnos och behandling.

En tredje tbc-artikel i Dagens Nyheter innehåller 
en intervju med en kvinna som länge varit sjuk men 
först häromdagen fått diagnosen tbc. Hon arbetar på 
en angränsande förskola till Regnbågen. 

– Tbc hör till svunna tider för mig och beskedet var 
en chock. Min dotter blev alldeles förtvivlad. Men jag 
tror att vi får acceptera att tbc finns även här i Sverige, 
säger kvinnan.

Misstänkt fall i Veddige
En lågstadieelev på Vidhögeskolan i Veddige med 
misstänkt tbc-smitta blir förstasidesnyhet i Hallands 
Nyheter den 26 augusti 2005. Texten på förstasidan 
andas lugn. Smittskyddsläkaren Anders Lindberg 
säger att det inte finns anledning till oro, men samt-
liga klasskamrater och lärare i elevens närhet kommer 
att testas.

Mamman till en klasskamrat till den misstänkt 
smittade eleven är också lugn:

– Jag är inte orolig. Det ska mycket till för att det ska 
smitta, säger Christine Lewin.

Tidningen tonar ner faran fastän man ägnar stort 
utrymme åt den. Nyhetsartikeln inne i tidningen top-
pas av rubriken:

”Reaktionen har varit sansad och lugn”

I artikeln berättas att rektorn Siw Österberg förra tis-
dagen (16/8) fått beskedet att en åttaårig elev på sko-
lan kunde vara smittad av tbc. Smittskyddsenheten tog 
kontakt med skolsköterskan och samma dag informe-
rades personalen och de närmast berörda föräldrarna. 
Och vid skolstarten måndagen den 22 augusti fick en 
större grupp föräldrar informationsbrev från skolan.
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– Reaktionen har varit sansad och balanserad. Några 
har ringt skolsköterskan, men ingen har hört av sig till 
mig och varit orolig, säger Siw Österberg.

Även elevens lärare intervjuas och hon säger att bar-
nen absolut inte är oroliga. Enligt rektor Österberg 
finns ingen särskild beredskapsplan för smittsamma 
sjukdomar. Hon litar på smittskyddsenheten som 
bestämmer gången i sådana fall.

Tidningens reporter besökte också det informa-
tionsmöte som kvällen innan hölls för personal och 
föräldrar, som kommer att testas för tbc. 

Mötet hölls av smittskyddsläkare Anders Lindberg, 
som berättade att det fanns starka misstankar att eleven 
har tbc och behandlas därför. Men provtagningen kan 
dröja flera veckor och därför är smittan ännu inte 
bekräftad. Han ville dock lugna föräldrarna och sade 
att barn i den åldern inte är särskilt smittsamma: 

Fallet Veddige kommer samtidigt som sju barn på 
en förskola i Bromma smittats av tbc från en anställd.

– Det kan se ut som en epidemi, men de här två fallen 
har inget som helst samband.

Artikeln avslutas med fakta om sjukdomen histo-
riskt och globalt.

Hallandsposten publicerar också en artikel om eleven i 
Veddige. Huvudkällan är också här Anders Lindberg. 
Det han tycker är uppseendeväckande i Veddigefal-
let är att det drabbar en åttaårig kille utan uppenbara 
riskfaktorer.

Anders Lindberg säger att det finns två huvudgrup-
per av smittade i Sverige:

– Dels är det personer av utländsk härkomst som har 
smittats i sitt hemland, vanligen i Asien, Afrika, på Bal-
kan eller i Baltikum. Sedan rör det sig om äldre svenskar 
som hade tuberkulos när de var unga och som får en sorts 
återfall.

Anders Lindberg säger att vaccin inte är särskilt 
effektivt och därför är det bra att inte alla vaccineras, 
särskilt som risken för smitta är så liten.

Även i denna text berättas det om daghemmet 
Regnbågen i Bromma.

Aftonbladet ger samma dag intryck av att situationen 
i Veddige är betydligt allvarligare. Det beror främst på 
sättet att redigera materialet men också på de källor 
som tidningen använt. Tidningen har en rubrik över 
hela uppslaget:

TBC-larm på skola

På uppslaget finns en åtta spalter bred bild på smitt-
skyddsläkaren med två infällda rubrikplattor med föl-
jande text:

VIDHÖGESKOLAN FÖRSKOLAN  
1 SMITTAT BARN REGNBÅGEN 
40 I RISKZONEN 11 SMITTADE BARN 
Veddige 2005-08-25  60 I RISKZONEN 
   Bromma 2005-08-24

Tidningen kopplar redigeringsmässigt ihop Bromma 
och Veddige. Allvaret förstärks av rubriken till en av 
de tre artiklarna på uppslaget:

Åttaåring smittad  
40 barn ska testas

I rubriken är åttaåringen smittad liksom i rubrikplat-
tan. I ingressen tros han vara smittad:

VEDDIGE. Igår kom ännu ett tbc-larm: en åttaårig 
pojke tros vara smittad i Varbergs kommun.

Fyrtio skolbarn och ett tiotal skolanställda ska testas.
Och i brödtexten är pojken med största sannolikhet 

smittad.
– Det är klart att man är skärrad, säger Helena Levin, 

vars son går i samma klass som 8-åringen /…/
En åttaårig pojke i Vidhögeskolan i Veddige utanför 

Varberg har med största sannolikhet smittats av tuberkulos.
– Men det är ännu inte helt bekräftat, säger smitt-

skyddsläkare Anders Lindberg. Bakterieproven kan ta 
flera veckor /…/
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På måndag ska samtliga elever på den smittade pojkens 
del av skolan testas. Det handlar om cirka 40 barn.

Aftonbladets reporter talar också med ett par för-
äldrar i Veddige:

– Klart jag känt oro, säger Tomas Haugen, 36, vars 
dotter går i den aktuella klassen.

– Det kommer mycket tankar kring de egna barnen. 
"Satt inte den där hostan i under väldigt lång tid"? Säger 
Helena Levin, 33.

Tidningens reporter har alltså, till skillnad från 
Hallands Nyheter, lyckats få tag på föräldrar som är 
oroliga och skärrade.

En annan artikel på uppslaget har följande skräm-
mande, spekulativa rubrik över sex spalter:

Tusentals svenskar kan vara sjuka

Ingressen lyder:
 Flera tusen svenskar kan vara smittade av tbc. Utan 

att veta om det. 
– Vi hittar bara en bråkdel. En del känner sig inte ens 

sjuka när sjukdomen bryter ut, säger smittskyddsinstitu-
tets tbc-expert Victoria Romanus.

Reportern Wolfgang Hansson skriver i en analys i 
samma nummer:

En spray i näsan som bot mot tuberkulos. Lösningen 
kan finnas på ett labb i Stockholm. Men ingen vill betala 
för försöken.

Vidare skriver han:
Regeringen och läkemedelsföretag är ointresserade av 

de fattigas sjukdomar. Kalla det skandal, svek, dumhet 
eller klockren marknadsekonomi /…/

Att ta fram ett nytt vaccin är inte svårt ó det är bara 
inte företagsekonomiskt lönsamt /…/

Forskare runt om i världen försöker få fram ett nytt 
vaccin, men oftast stupar det på brist på pengar /…/

Professor Gunilla Källenius på Smittskyddsinstitutet 
har utvecklat ett testvaccin man sprejar i näsan. Det 
fungerar på djur. För att gå vidare krävs kliniska studier, 
men ingen vill ställa upp med de fyra miljoner som krävs 

i en första fas. Ännu mindre de 250-300 miljoner som 
försök på människor i u-länderna skulle kosta.

– Vår forskning har stått stilla i flera år, säger Gunilla 
Källenius luttrat /…/

Läkemedelsföretagen satsar hellre på välfärdssjukdomar 
som magsår. Till det finns köpstarka konsumenter.

Längst ner på uppslaget finns också en ruta med 
frågor och svar. Det framgår inte vem som frågar och 
svarar, men sannolikt är det Romanus som svarar.

Källor till artiklarna är smittskyddsläkare och två 
oroliga föräldrar, reporter och professor Källenius, 
som uppenbarligen vill ha mer pengar till sin egen 
forskning, samt Smittskyddsinstitutets ”tbc-expert” 
Victoria Romanus.

Såväl Dagens Nyheter som Aftonbladet ger läsarna 
intryck av att situationen är riktigt allvarlig och de har 
också fått tag på föräldrar som uttrycker sin oro och är 
ilskna över myndigheterna. Enligt Hallands Nyheter 
och Hallandsposten har emellertid myndigheterna i 
Halland situationen under kontroll och varken föräld-
rar eller elever är oroliga.

Dagen därpå, den 27 augusti, rapporterar Dagens 
Nyheter och Hallands Nyheter om tbc. Under rub-
riken Läkare befarar fler fall av tbc skriver DN:s 
reporter att 58 barn på förskolan Regnbågen tbc-tes-
tats dagen innan

Sten-Erik Bergström, biträdande överläkare på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus, befarar att flera fall av tuberku-
los kommer att uppdagas de närmaste dagarna.

– Det skulle vara mycket märkligt om det inte efter 
helgen visar sig att fler barn är sjuka, säger han till DN.

Det nämns också att tbc hittills kunnat konstateras 
hos nio barn, som har lungförändringar och två vuxna 
i anslutning till förskolan. Ytterligare ett barn, som 
bara vistats på Regnbågen under sommaren, är smit-
tat. Därutöver misstänks tre barn vara smittade.

Nästa vecka kommer ytterligare ett sextiotal barn 
att testas, enligt DN.
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Sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros efterlyser i arti-
keln utvidgade hälsotester av personer som har besökt 
länder där det finns tbc.

Även om det inte råder tuberkulosepidemi menar 
Inger Ros att den smitta som utbrutit är tillräckligt oro-
väckande. Hon kräver att sjukvården nu effektiviserar 
sina resurser för att fånga upp smittade: 

– Vi måste ta det här på allvar.
Även husläkaren i Bromma, Margareta Eriksson-

Dahlberg berättar att många föräldrar hör av sig och 
är oroliga.

Nyhetsartikeln kompletteras med en faktaruta. 
Utöver faktarutan finns ännu en text, i vilken läkare 
Olle Widström besvarar läsarfrågor om tbc. 

Hallands Nyheter publicerar den här dagen en längre 
intervju med smittskyddsläkaren i Halland, Anders 
Lindberg. Rubriken till artikeln är:

Larmen om att tbc ökat i Sverige är falska

I texten säger Lindberg bland annat:
– Alla smittsamma sjukdomar väcker oro, eftersom 

det är en osynlig fara som smyger sig på. Ser man då 
löpsedlar om "dödsbakterier" är det inte så konstigt om 
oron blir stor /…/

Föreställningen att tuberkulos varit borta från Sverige 
och nu kommit tillbaks – och ökar kraftigt – är däremot 
felaktig.

– Sanningen är att tbc aldrig varit försvunnet, och att 
vi haft i stort sett samma antal de senaste tio åren.

Läkaren säger också att den halländska beredskapen 
för tbc-smitta är bra. I slutet av texten nämns även att 
den åttaårige eleven kommer att vara tillbaka i skolan 
på måndag.

– I regel blir en patient med tuberkulos smittfri redan 
efter cirka två veckors behandling. Patienter med tbc 
kan alltså mycket snart efter insatt behandling leva ett 
normalt liv, men måste fullfölja behandlingen och gå på 
kontroller.

– Generellt sett är risken för vidare smittspridning 
mycket liten när det gäller barn, enligt smittskyddsläkare 
Lindberg.

En puff för artikeln finns på förstasidan och har 
rubriken:

Läkare vill inte införa allmän tbc-vaccinering

Hallands Nyheter publicerar den här dagen, liksom 
Dagens Nyheter, också frågor och svar om tbc. 

Den 30 augusti kommer tbc-fallen åter på Dagens 
Nyheters förstasida genom en liten puff med den upp-
seendeväckande rubriken:

Minst 30 barn 
på förskola har tbc

Minst 30 barn på förskolan Regnbågen i Bromma har 
tbc. Det visar nya provresultat som kom på måndagen.

Antal smittade barn kan komma att stiga när ytterli-
gare 60 barn testas på tisdagen.

Inne i tidningen finns en längre text med Ingela 
Berggren Palme, smittskyddsläkare i Stockholms län, 
som enda källa. Det är en rak nyhetstext i vilken hon 
berättar hur proverna har genomförts och vad resulta-
ten har blivit.

Hallands Nyheter publicerar ett TT-telegram om 
samma provresultat, men med en försiktigare rubrik:

Ytterligare 21 barn sannolikt tbc-smittade

Telegrammet inleds så här:
Ytterligare 21 barn som varit i kontakt med den 

tuberkulosdrabbade förskolan i Bromma är med stor san-
nolikhet smittade. Därmed har totalt 30 barn smittats 
eller insjuknat.

Lokaltidningen Mitt i Bromma, som kommer ut varje 
tisdag, kan denna dag för första gången skriva om tbc-
fallen i Bromma. Sidan ett domineras av bild och rub-
rik om Regnbågen. Rubriken lyder:



9 2  n ä r  h o t e n  k o m m e r  n ä r a

Över 100 barn 
testas för tbc

Texten på förstasidan är kort:
Folk är livrädda, säger förskolan Regnbågens chef 

Agneta Wanner. Denna vecka kommer testresultaten.
På nyhetsplats finns följande rubrik stort uppslagen:

Stor oro bland  
Brommaföräldrar 
Minst nio barn på Förskolan Regnbågen  
har förklarats smittade av tbc

Ingressen lyder: 
Johan Holm har just fått beskedet. Hans treåriga dotter 
är frisk och har inte smittats med tuberkulos. Men nio av 
hennes dagiskompisar på förskolan Regnbågen i Beckom-
berga har förklarats smittade. Fler lär få samma besked 
den här veckan.

I brödtexten står bland annat:
Efter en vecka full av upprörda känslor var Johan 

Holm utmattad då han i fredags mottog det lugnande 
beskedet på Karolinska sjukhuset /…/

Jag kan inte le. Men det känns skönt att kunna lägga 
ner mer energi på annat än att oroa sig, säger han.

Ett möte ska hållas dagen därpå för att lugna för-
äldrarna som sägs vara livrädda. 

I slutet av artikeln nämns att det var den 15 augusti 
som en anställd konstaterades ha tbc. Det sades då att 
risken för att barnen skulle smittas var obefintlig. Men 
nu har två barn insjuknat och behandlas på Astrid 
Lindgrens sjukhus med starka antibiotikakurer i mel-
lan sex och tolv månader. Dessutom behandlas ytterli-
gare fyra barn för misstänkt smitta. Tidningen har inte 
fått med de senaste testresultaten, som Dagens Nyhe-
ter och Hallands Nyheter publicerar den här dagen.

Artikeln illustreras med en stor bild på en mycket 
allvarlig Johan Holm. Under denna nyhetstext finns 
en trespaltig artikel med fakta om sjukdomen och dess 
spridning. 

Enda ledaren om tbc
Den 31 augusti 2005 publiceras den enda ledaren 
om tbc i de undersökta tidningarna. Det är Dagens 
Nyheters Henrik Berggren som skriver den. Rubriken 
lyder: 

En kall vindpust från 1800-talet

Man kan föreställa sig föräldrarnas oro /…/ Men bemäs-
trandet av tbc är än så länge en av västvärldens stora 
framgångar.

Men tbc hör inte historien till. Över en halv miljon 
dör i Afrika årligen. Den frodas i aidsepidemins spår i 
ryska fängelser och i indiska slumområden. Och nya 
resistenta bakteriestammar dyker upp, enligt Berggren.

Det borde gå att utveckla ett nytt och bättre vaccin. 
Det är globalt sett viktigare än att hitta nya botemedel 
mot västvärldens välfärdssjukdomar.

På nyhetsplats finns en artikel med en positiv nyhet. 
Rubriken över hela sidan lyder: 

Inga fler tbc-fall upptäckta

I artikeln ges det lugnande beskedet att föräldrar som 
har besökt förskolan inte är i riskzonen. Reportern har 
också talat med representanter för den politiska oppo-
sitionen i landstinget.

Oppositionslandstingsrådet Birgitta Rydberg (fp) 
efterlyser en enskild tbc-mottagning i Stockholms län. 
Även om inte tbc är ett stort problem i Stockholm bör 
landstinget stämma i bäcken.

– Att sprida ut tbc-patienterna i länet som vi gör idag, 
är ingen god idé.

Oppositionspolitiker, borgarrådet Mikael Söder-
lund (m) vill återinföra obligatoriska hälsotester av för-
skolepersonal för att lättare upptäcka och spåra tbc.

I slutet handlar artikeln om 8-åringen i halländska 
Veddige. Han behandlas nu men det är ännu inte helt 
klart att han har tbc.
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Hallands Nyheter innehåller samma dag en notis om 
att tbc-tester dagen innan genomfördes på ett 50-tal 
personer på Vidhögeskolan. Resultatet väntas om 
några dagar.

Enligt smittskyddsläkare Anders Lindberg talar 
lungröntgen och prover på den misstänkt smittade åtta-
åringen starkt för att han är smittad med tbc. Trots det 
har några tbc-bakterier inte påvisats. Svaren på de lång-
samma odlingsproverna är dock ännu inte analyserade.

Nytt larm om Bromma
De följande dagarna är det tyst om tbc. Men den 3 
september publicerar Aftonbladet ett omskrivet TT-
telegram med rubriken:

Elva nya tbc-fall hittade i Bromma

Det rör sig om vuxna personer som haft kontakt med 
den tbc-sjuka förskolläraren, enligt smittskyddsenhe-
ten vid Stockholms läns landsting. Bland dem med 
en mer sporadisk kontakt har tre personer en reaktion 
som kan tyda på smitta. Ingen av dessa har en aktiv, 
smittsam sjukdom utan betraktas som friska. 42 vuxna 
och ytterligare 61 barn har undersökts. Svaren visar 
inte på några nya smittofall.

Hallands Nyheter publicerar samma dag TT-tele-
grammet som notis. 

Två dagar senare uppmanar PehrOlov Pehrson läsarna 
av Aftonbladets debattsida att inte drabbas av tbc-
panik. Han är infektionsläkare på Karolinska univer-
sitetssjukhuset i Huddinge och ordförande för Läkare 
utan gränser. Han skriver:

Ett fall av tuberkulos har upptäckts hos personal på ett 
daghem i Sverige och genast ropar föräldrar och personal 
på îhälsokontroll och testning av all dagispersonalî under-
stödda av en del politiker och läkare.

Men varför stanna vid dagispersonal? Borde i så fall 
inte alla som barn kan tänkas komma i kontakt med 
testas ó städare, lärare och sjukvårdspersonal? Och varför 

stanna vid Sveriges gränser och inte inkludera semester-
resor till länder med betydligt högre förekomst av tuber-
kulos än i Sverige? /…/

Flertalet barn utsätts/utsätter sig troligen för större ris-
ker i samband med turistresor till fattigare länder än på 
dagis utan att föräldrarna tvekar att ta med sina barn på 
dessa. Vi måste sluta att vid varje fall ropa på isolering, 
kontroll och avstängning /…/

Forskning och utveckling av nya metoder för förebyg-
gande, diagnostik och behandling är eftersatt. Än idag 
använder vi oss av ett vaccin från omkring 1920, en 
diagnostik från 1880, läkemedel utvecklade före 1960 
och en behandlingsprincip som i stor utsträckning uteslu-
ter dem med samtidig hiv-infektion.

Tuberkulos är en gravt försummad sjukdom som den 
rika världen i stor utsträckning blundat för alltför länge. 
Om den nuvarande uppmärksamheten kan bidra till en 
förändring av detta har någon nytta skett, men då krävs 
att vi ser och tänker klart och inte låter oss ryckas med i 
medias känslostorm.

Den 6 september presenterar lokaltidningen Mitt i 
Bromma en egen nyhet med rubriken:

Tbc-smittade barn 
har blivit mobbade 
"Föräldrar på förskolor i närheten  
har varit hysteriska"

Källan är åter föräldern Johan Holm. Men brödtexten 
inleds med att 140 barn hade testats varav 30 visade 
tecken på att vara smittade. Dessutom är 11 av 42 
anställda på Regnbågen och närliggande förskolor san-
nolikt smittade. Barnen kommer från Regnbågen och 
tre förskolor i närheten. En del barn från Regnbågen 
har bytt till annan förskola.

– Skräckstämningen har lett till att människor har 
vänt dessa barn ryggen, säger Johan Holm.

Enligt smittskyddsexperter är oron obefogad. Bar-
nen som bär på smittan kan betraktas som friska och 
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eftersom smittkällan är spårad finns ingen anledning 
att hålla några förskolor stängda.

Aftonbladet återkommer till Brommafallet den 8 sep-
tember i en notis med den skrämmande rubriken:

Tbc-smitta på dagis resistent

I texten står det att den tbc-smitta som upptäckts vid 
på Regnbågen har visat sig vara resistent mot ett läke-
medel, men andra läkemedel fungerar. 

Ingela Berggren Palme, biträdande smittskyddsläkare 
vid Stockholms läns landsting, säger att bakterien inte är 
multiresistent.

Att denna nyhet enbart är en notis visar att redak-
tionen inte anser att det är en stor nyhet. Om smittan 
verkligen varit resistent mot de mediciner som finns, 
då hade det varit ett problem att ta på största allvar, 
men så var det alltså inte.

Positiv nyhet om Veddige 
– skrämmande om Ryssland
En positivare tbc-nyhet kan Hallands Nyheter presen-
tera samma dag. Det sker i notisform och rubriken 
lyder:

Första testerna visar inga tecken på tbc-smitta 

Smittskyddsläkare Anders Lindberg säger att det är 
möjligt att de inte påträffar några fler smittade kring 
pojken i Veddige. De första 50 hudproverna från de 
personer som testats i pojkens närhet är analyserade 
och i en försiktig första bedömning är Anders Lind-
berg positiv.

– Många genomgick röntgen så sent som i dag, och 
innan jag har både hudproverna och röntgenbilderna 
framför mig drar jag inga slutsatser.

– Men de resultat jag sett hittills gör mig inte sär-
skilt bekymrad. I dem noteras inte några sjukliga föränd-
ringar, och det är inte omöjligt att vi till slut inte hittar 

någon smittad person kring pojken. Då får vi leta efter 
smittkällan någon annanstans, säger han.

Två dagar senare, den 10 september, bekräftas att man 
inte funnit fler misstänkta fall av tbc i Veddige. Rubri-
ken på Hallands Nyheters förstasida lyder:

Tbc-larm i Veddige avblåst

I den korta pufftexten på förstasidan står bland 
annat:

– Det finns ingen smitta på skolan, och ingen i den 
misstänkt smittade pojkens familj, säger smittskyddssjuk-
sköterskan Birgitta Jönsson.

I artikeln i tidningen sägs att fallet därmed är avslu-
tat för smittskyddsenhetens del.

– Om pojken skulle visa sig smittad, får smittkällan 
sökas bland andra vänner och anhöriga i pojkens närhet. 
Men det handlar om ett fåtal personer, så den kontakten 
sköter pojkens läkare, säger Birgitta Jönsson.

Enligt smittskyddsenheten var masstesterna ó som fick 
stor uppmärksamhet över hela landet – ändå inte obe-
fogade.

– Med facit i hand blev det kanske för stort. I med-
iebruset kopplades vårt informationsmöte till tbc-fallen i 
Stockholm, och det fanns mycket oro.

– Men om det funnits en smittkälla på skolan, hade 
det varit en angelägenhet att hitta den snabbt. Därför 
kunde vi inte vänta, säger Birgitta Jönsson.

Hon anser alltså att deras agerande hade påverkats 
av mediernas rapportering. 

Hallandsposten publicerar bara en notis på sin Halm-
stadsida om den positiva nyheten att det inte skett 
någon smittspridning i Veddige. Aftonbladet och 
Dagens Nyheter nämner överhuvudtaget inte detta.

Därefter är det tyst om tbc-fall i Sverige några 
dagar. Hallandsposten har dock en intervju med smitt-
skyddsläkare Anders Lindberg i Halmstad med anled-
ning av att han ska sluta sitt jobb. Man talar också om 
tbc-larmet. Han tyckte att medietrycket var mycket 
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stort vilket berodde på att det samtidigt dokumente-
rats smitta på förskolan i Stockholm. 

Tidningarna har ropat ut sitt budskap med stora, 
svarta bokstäver och Anders Lindberg har gjort sitt 
bästa för att ge en balanserad och nyanserad bild. Å 
ena sidan tona ner när det känns nödvändigt, å andra 
sidan lyfta fram och betona den verkliga faran.

Den 13 september berättar lokaltidningen Mitt i 
Bromma det som Aftonbladet publicerade fyra dagar 
tidigare, nämligen att en av de fyra mediciner som 
används för tbc-sjuka Brommabarn inte biter riktigt 
på bakterierna. Det innebär att barnen måste ta tre 
istället för fyra läkemedel och behandlas i minst sex 
månader. 

Medicinerna som barnen får ta kan ge biverkningar 
i form av nedsatt leverfunktion och problem med 
blodbildningen. 

– Men de drabbar väldigt sällan barn, säger Rutger 
Bennet, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Två veckor senare avslöjar Mitt i Bromma att förskol-
läraren blev smittad i Sverige.

– Det är inte konstigt att vi får nya fall av en gammal 
bakteriestam. Man kan bära smittan i flera år utan att 
veta om det innan man blir sjuk, säger smittskyddsläka-
ren Ingela Berggren Palme.

Av vuxna som smittas är det dessutom bara 5–10 
procent som utvecklar sjukdomen.

Den 11 oktober skriver Hallands Nyheter att skolpoj-
ken i Veddige inte har visat några spår av tbc.

– All utredning har hittills visat negativt resultat, men 
vi fortsätter naturligtvis att utreda, säger smittskyddslä-
kare Mats Erntell. 

Vad pojken kan ha för sjukdom, om det inte är tuber-
kulos, är inget Mats Erntell vill kommentera med hänsyn 
till pojken och dennes familj.

Dagen därpå, den 12 oktober, publicerar Hallands-
posten samma nyhet under rubriken:

Troligtvis ingen tbc hos pojke i Varberg

De båda Stockholmstidningarna nämner inte detta, 
och överhuvudtaget skrivs det mycket lite om tbc res-
ten av året. Men den 21 oktober publicerar Aftonbla-
det en artikel med den skrämmande rubriken:

Dödssmittan hotar Norden – 
Minst 400 drabbade i norra Ryssland  
av aggressiv tbc

Ingressen lyder: 
Norska myndigheter varnar för att en typ av dödlig 

tuberkulos kan slå till i Norden. I ryska Archangelsk vän-
tar 400 personer på döden. 

– De utgör en betydande hälsorisk för hela norra 
Europa, säger Torunn Hasler på den norska Landsfören-
ingen för hjärt- och lungsjuka.

Hälften av de sjuka sitter i ett av de överfulla 
fängelserna. De andra rör sig fritt och sprider smit-
tan. Vidare nämns att de sjuka ryssarna drabbats av 
en aggressiv tbc-variant som smittar lättare än vanliga 
tbc-varianter. Dessutom är den resistent.

Professor Gunilla Källenius, ansvarig för tbc-verk-
samheten på Smittskyddsinstitutet:

– En resistent stam kräver helt andra preparat. 
Behandlingen kan ta flera år och bli mycket dyrbar.

Hon säger också att det krävs nära kontakt för att 
bli smittad. Men det räcker med att umgås med en 
smittad prostituerad eller att man sitter på samma 
flygplan som en smittad för att man ska drabbas. 

Ännu ett Stockholmsfall
I början av februari 2006 bryter nya fall av tuberkulos 
ut, vilket får stor uppmärksamhet i medierna. Publi-
citeten inleds den 3 februari 2006 då Dagens Nyheter 
har en artikel med 4-spaltig rubrik:
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Anställd på fritidshem 
Smittad av tbc

Ingressen lyder: 
En anställd 20-åring på ett fritidshem i Tensta-Rinke-
byområdet bär på lungsjukdomen tbc. Ett 50-tal barn 
i åldern 7-9 år kommer att testas med tuberkulostest 
under fredagen.

Mellan 150 och 200 personer får tuberkulos i Stock-
holm varje år. En del av spridningen sker inom Stock-
holm, medan andra smittas utomlands.

Sedan nämns hur många som smittats på försko-
lan Regnbågen i Bromma hösten innan. Men enligt 
landstingets pressansvarige Anders Fridell har den nu 
insjuknade inte varit i kontakt med Regnbågen. Det 
var alltså inte smittspårning som upptäckte honom.

Enligt landstingets smittskyddsenhet är risken min-
dre att denna person smittat flera barn, dels för att 
man tror att man upptäckt smittan tidigt, dels för att 
många av barnen är vaccinerade.

Även Aftonbladet rapporterar om detta fall. Rubriken 
talar felaktigt om förskola:

Nytt larm om tbc på förskola

Texten inleds så här:
Nu kommer nya larm om den dödliga smittan tbc. En 

anställd på ett fritidshem i norra Stockholm har drabbats 
av den svåra lungsjukdomen. /…/

– Självklart ser vi allvarligt på alla fall av tbc, men 
det går inte att prata om ett utbrott än, säger Ingegärd 
Hökeberg, smittskyddsläkare vid Stockholms läns smitt-
skyddsenhet.

Dagen därpå publicerar Dagens Nyheter två notiser 
om politiker som agerar med anledning av de upp-
märksammade tbc-fallen:
•	 Oppositionsborgarrådet	 Lotta	 Edholm	 kräver	 att	

alla anställda i Stockholms stad som arbetar nära 
andra människor ska erbjudas tbc-test, med anled-

ning av att tbc-smitta konstaterats hos en anställd 
vid ett fritidshem.

•	 Landstinget	i	Stockholm	inrättar	ett	speciellt	tbc-
center vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. 
På det nya centret ska man samla all kompetens 
kring sjukdomen och syftet är, enligt sjukvårds-
landstingsrådet Inger Ros att få bättre kunskap om 
hur tbc sprids, rapporterar Radio Stockholm.

Efter detta är medierna tysta i frågan några dagar, tills 
Dagens Nyheter den 8 februari publicerar nya resultat 
av tester på fritidshemmet i Tensta under rubriken:

Fyra barn smittade 
av tuberkulos

Ingressen lyder: 
Fyra barn i åldrarna 7–9 år på ett fritidshem i Tensta 
visar klara tecken på att ha blivit smittade av tuberkulos. 
Tre andra barn visar svagare spår av smitta.

Det är andra smittepidemin av tbc bland barn i 
Stockholm inom ett halvår.

20-åringen som spridit smittan rapporteras må bra, 
men fyra barn av 52 testade hade ett klart positivt test, 
vilket betyder att de kan vara infekterade. De fyra mår 
bra, men de ska nu lungröntgas och få behandling mot 
”sovande” bakterier i lungorna för att eliminera risken 
för framtida tbc.

– De fyra barnen har absolut inte kunnat föra smittan 
vidare i sin skola. Dels är inget av dessa barn sjukt, dels 
smittar inte barn i den här åldern, även om de är sjuka, 
säger Åke Örtqvist, smittskyddsläkare.

Både föräldrar och personal har haft informations-
möten och fler är planerade. 

Hallandstidningarna publicerar än så länge inget 
om dessa nya fall i Tensta. Möjligen är de mer skep-
tiska till nyheter om tbc-misstankar sedan det visat sig 
vara falskt larm i Veddige.

Nästa dag följer Dagens Nyheter upp gårdagens arti-
kel med följande tvåspaltiga rubrik:
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Specialister 
avråder från 
tbc-vaccinering

Det finns inga planer på någon allmän vaccinering mot 
tbc, även om det har dykt upp nya fall av sjukdomen i 
Stockholm, uppger tidningen. Åke Örtqvist och Rutger 
Bennet, specialist på tbc och barnläkare på Astrid Lind-
grens barnsjukhus, säger att alltför många barn varje 
år drabbas av svåra infektioner på grund av vaccinet. 
Infektionerna kan ibland vara svåra att behandla.

Därpå dröjer det nästan två veckor innan nästa tbc-
artikel publiceras. Åter är det i Dagens Nyheter och 
på nytt handlar det om daghemmet Regnbågen i 
Bromma.

Rubriken den 27 februari 2006 ligger över fyra spalter:

Regnbågen åter 
drabbat av smitta 
Förskoleföräldrar i Bromma anklagar  
stadsdelsnämnden för försummelse

Så här inleder skribenten: 
Som om det inte räckte.
Camilla Wissmans 3-årige son smittades av tbc på dagis.
Nu varnar samma förskola för att det florerar resi-

stenta pneumokocker.
Brödtexten börjar: 
Camilla Wissman tycker att Bromma stadsdelsförvalt-

ning hanterat situationen med tbc-smittan på ett oac-
ceptabelt sätt.

– De var snabbare med att kontakta sina egna advo-
kater, än att se till att skydda barnen.

Stadsdelsdirektör Bertil Östberg har aldrig tagit situa-
tionen på allvar, menar hon. Föräldrarna har fått kämpa 
för varje liten åtgärd. Det tog nästan två månader innan 
stadsdelsförvaltningen satte in extra personalresurser på 
Regnbågen, där nästan 40 barn tbc-smittats.

Den 22 februari 2006 återkommer Aftonbladet till 
Tenstafallet i en notis med rubriken:

Nio barn misstänks tbc-smittade

I notisen berättas att nio barn på fritids i Tensta visar 
svaga spår av tuberkulossmitta. Därför har landstinget 
beslutat att barnen måste testas ytterligare en gång för 
att säkerställa att de verkligen är sjuka. Tidigare har 
cirka 50 barn testats för tbc och fyra konstaterades 
vara smittade.

Även Dagens Nyheter publicerade en notis om de 
nio barnen.

Dagen därpå, den 23 februari, publicerar Aftonbla-
det en större artikel om tbc-fallen i Tensta. Rubriken 
lyder:

13 elever smittade med tbc 
– Skola i Tensta svårt drabbad av sjukdomen

Artikeln inleds:
Rädslan växer på Bussenhusskolan i Tensta. I tisdags 
bekräftades ytterligare nio fall av lungsjukdomen tbc.

– Många föräldrar är oroade, säger smittskyddsläka-
ren Ingela Berggren.

Sedan sägs att sammanlagt 13 barn på låg- och 
mellanstadieskolan i Tensta visat positiva resultat för 
tuberkulos. Idag ska nio av dem lungröntgas. Först då 
kan man se om barnen har förändringar i lungorna 
och verkligen har utvecklat tbc, enligt Ingela Berg-
gren, biträdande smittskyddsläkare vid Stockholms 
läns landsting.

Den manlige anställde som är orsak till smittan är 
nu helt smittfri, enligt Cathrine Önnestam, skolchef i 
Spånga-Tensta.

Den 24 februari har Dagens Nyheter en artikel om att 
tbc-fallen ökar i Sverige. Rubriken lyder: 

Oroande ökning av tuberkulos

Antalet fall i Sverige av lungsjukdomen tuberkulos ökar 
i en oroande takt, enligt nya siffror från Smittskyddsin-
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stitutet. Under de senaste två åren har antalet fall ökat 
med 40 procent.

Under 2003 fanns 410 kända fall av tbc i Sverige. 
2004 fanns 463 kända fall och 2005 fanns 575 kända 
fall. Ökningen är tydligast bland förskolebarn och bland 
personer i åldrarna 25 till 44 år. Den enskilt största 
spridningen har skett på en förskola i Stockholm.

– Det är ett stort utbrott. Vi är uppe i 90 fall vid det 
här laget, säger Gunilla Källenius.

Aftonbladet blåser upp 
nytt fall i Halland
Den 8 april avslöjar Hallands Nyheter och Hallands-
posten att en kvinnlig anställd på länssjukhuset i 
Halmstad är tbc-smittad. I båda tidningarna är detta 
toppnyheten på förstasidan. Båda tidningarna har den 
raka nyhetsvinkeln: Tbc på Länssjukhuset. I texten 
på förstasidorna nämns att läkarna inte vet varifrån 
hon fått smittan. Vidare sägs att alla patienter som 
vistats på avdelningen från mitten av december plus 
all personal ska testas.

På insidan i Hallands Nyheter är topprubriken denna:

400 personer måste 
testas efter tbc-larm

Artikeln inleds: 
Runt 350 patienter och 50 anställda ska undersökas 
sedan en kvinna som jobbar på länssjukhuset visat sig ha 
smittsam lungtuberkulos.

Kvinnan arbetar på en avdelning med 24 patienter men 
har inte direkt vårdkontakt med de inlagda. Hon är sjuk-
skriven sedan två veckor men har haft symptom i luftvä-
garna sedan december. Läkarna har inte spårat smittan.

– Källan kan finnas på sjukhuset. Hon kan till exem-
pel ha smittats av någon patient, säger smittskyddsläkare 
Mats Erntell.

Alla som arbetar eller har arbetat på avdelningen ska 
nu lungröntgas och tuberkulintestas.

Också de cirka 350 patienter som vårdats på avdel-
ningen sedan den 15 december kallas in för motsvarande 
undersökning.

För många kan det bli jobbigt eftersom de är gamla 
och sjuka, säger medicinklinikens chef Claes Lagerstedt. 
Läkarna tror inte att den tbc-drabbade kvinnan kan ha 
smittat någon på sjukhuset utanför avdelningen.

Tbc-fallet påverkar inte de vanliga rutinerna på 
avdelningen.

– Det är ingen akut situation för någon, betonar Mats 
Erntell.

Hallandspostens text består till stor del av samma 
information som i Hallands Nyheter. Utöver den 
framgår här också att kvinnan har svenskt ursprung 
och man har inte funnit någon smitta i hennes när-
maste omgivning.

– Det är mycket ovanligt med tbc hos en person med 
hennes bakgrund, liksom att smittan hittas utanför famil-
jen, säger smittskyddsöverläkare Mats Erntell.

Den variant av tuberkulos som kvinnan bär på är så 
kallat îöppenî, vilket betyder att den är smittsam.

Man vet ännu inte om den bakterie kvinnan bär på 
är resistent eller inte.

Dagens Nyheter publicerar samma dag en notis om 
två tbc-fall. Notisen har rubriken:

Tbc konstaterat i två nya fall

En anställd vid Länssjukhuset i Halmstad samt en elev 
på Ormkärrsskolan i Västerås har smittats med lungtu-
berkulos, tbc.

Enligt ett pressmeddelande från landstinget i Väst-
manland så har eleven som insjuknat tagits ur skolan och 
får sedvanlig antibiotikabehandling.

Elevens klasskamrater och lärare ska kontrollunder-
sökas. /…/

Lasse Nyman på Hallandslandstingets informations-
avdelning säger till DN att den smittade anställda har 
mycket få patientkontakter.



1 0 0  n ä r  h o t e n  k o m m e r  n ä r a

Dagen därpå har Aftonbladet upptäckt fallet i Halm-
stad och presenterar nyheten högst upp på förstasidan 
med följande rubrikpuff:

350 PATIENTER 
på svenskt 
SJUKHUS 
kan ha smittats av 
TBC

Och på insidan har tidningen en rubrik över hela 
sidan:

400 kan ha 
fått smittan 
Avstängd kvinna misstänks  
sprida tbc på länssjukhus

Tidningen har en stor 3-spaltig bild på en allvarlig 
smittskyddsläkare, Mats Erntell, på länssjukhuset i 
Halmstad.

– Vi ser oerhört allvarligt på det här, säger han.
I bildtexten till en 2-spaltig bild på en dörr till vård-

avdelning 61 står: Här vårdas bland annat svårt sjuka 
cancerpatienter.

Inledningen till texten lyder: 
Han leder en av de största jakterna på tbc-smitta i 

Sverige i modern tid. Minst 400 personer måste undersö-
kas ó de kan vara smittade.

De flesta av dem är gamla med svåra sjukdomar och 
nedsatt immunförsvar.

Reportern fortsätter: 
Det är en svår uppgift som Mats Erntell, smittskydds-

läkare i Halland, står inför. 400 personer kan bli 500, 
600 eller i värsta fall ännu fler.

– Ja hittar vi fler smittade, måste vi ju också under-
söka alla i deras närhet också, säger han.

Längre ner i artikeln kommer lugnande besked:
Någon epidemi handlar det dock inte om, enligt Mats 

Erntell.

– Efter att vi undersökt alla, kanske det bara är någon 
handfull som har smittan. Och det vill jag inte kalla epi-
demi.

Kvinnan är inte invandrare och har nästan ingen 
kontakt med patienterna.

Rubrikerna är helt klart mycket överdrivna. 350 
eller 400 personer kan uppenbarligen inte ha fått smit-
tan. I texten säger läkaren också att det inte handlar 
om någon epidemi, utan det kanske bara handlar om 
en handfull smittade personer.

Den 10 april skriver Hallandsposten att allmänheten 
inte tycks vara särskilt oroad över det upptäckta tbc-
fallet på Länssjukhuset. Bara några få patienter och 
anhöriga har hört av sig till sjukhuset med frågor. I 
artikeln nämns i övrigt att den smittade kvinnan 
behöver behandling under lång tid och att personalen 
håller på att undersökas.

Smittskyddsläkare Erntell säger dock:
Trots allt är det väldigt liten smittrisk och det kräver 

mycket nära kontakt.

Tre månader senare, den 4 juli 2006, levererar Hal-
landsposten den positiva nyheten att ingen annan i 
personalen på länssjukhuset i Halmstad hade smittsam 
tuberkulos. Undersökningarna av de 350 patienterna 
var ännu inte avslutad.

I övrigt var tidningarna dåliga på att följa upp resul-
taten av undersökningarna i de här analyserade fallen.

Slutsatser 
I augusti 2005 startade således en rapportering om tbc 
i Sverige i en omfattning som inte skett på många år. 
Och rapporteringen tog fart på nytt i februari 2006. 
Ett skäl till tidningarnas ökade uppmärksamhet var 
att antalet fall av tbc ökade relativt kraftigt år 2005. 
Det berodde i sin tur till stor del på ett enskilt utbrott 
av smittan, nämligen det på daghemmet Regnbågen 
i Bromma. Det fallet uppmärksammades sannolikt 
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också särskilt mycket eftersom många små barn drab-
bades. 

Först kan konstateras att skillnaden var stor mellan 
storstadstidningarnas och den lokala pressens sätt att 
rapportera om tbc-fallen. Dagens Nyheter och i syn-
nerhet Aftonbladet gav en betydligt mer hotfull bild 
av tbc-fallen och dess utbredning än vad Hallands 
Nyheter och Hallandsposten gjorde.

Hvitfelt (1986) fann att rapporteringen ofta gav 
en missvisande bild av difterifallen i Göteborg. Det 
förekom rena sakfel; rubriker och ingresser gav ofta en 
missvisande bild i förhållande till texterna. Språket var 
dramatiskt och associationsrikt liksom bilderna. Han 
fann också att nyhetskällor och intervjupersonerna var 
tendensiöst valda. Dessutom förekom dåligt under-
byggda spekulationer och hotbilden överdrevs.

I stort sett samma invändningar kan riktas mot tbc-
rapporteringen i framför allt Aftonbladet men även 
i viss mån mot Dagens Nyheter och lokaltidningen 
Mitt i Bromma. Rapporteringen dramatiserades med 
hjälp av värdeladdade ord, spekulationer, rena sakfel 
samt själva artikeluppbyggnaden och layouten. Det 
sistnämnda gällde främst Aftonbladet.

Bland värdeladdade ord kan nämnas dödssmittan, 
folk är livrädda, en mamma stelnade till och blev helt 
förkrossad. En smittade kvinna fick chock och dottern 
var förtvivlad. 

Spekulationer förekom också flitigt. Även detta mest 
i Aftonbladet. Där kunde man läsa att Dödssmittan 
hotar Norden och Tusentals svenskar kan vara smittade.  
De båda Hallandstidningarna var betydligt försiktigare 
även när länssjukhuset i Halmstad drabbades av ett tbc-
fall. Aftonbladet spekulerar omedelbart i att alla 350 
patienter som legat på den aktuella avdelningen under 
de senaste månaderna kunde vara smittade.

Aftonbladets rubriker är i vissa fall direkt felaktiga, 
alternativt snedvridna. I rubriken står det att pojken 
i Veddige är smittad medan det i texten står att han 
är misstänkt smittad. En annan rubrik talar om att 
den aktuella tbc-bakterien är resistent, vilket är att ta 

i eftersom den endast är resistent mot en av de fyra 
mediciner som används mot tbc.

Rubriken är den del av tidningsartikeln som läses 
av flest. Många läser enbart den. Det är därför natur-
ligt att det viktigaste och/eller intressantaste placeras i 
rubriken. Lika självklart måste dock vara att rubrikin-
nehållet är sakligt. Läsaren ska inte få en annan bild 
av verkligheten i slutet av artikeln, vilket ofta är fallet 
i tbc-artiklarna. 

Ett sätt att dramatisera rapporteringen är att bara 
citera kritiska, oroliga eller arga källor. Det utnyttjade 
såväl Aftonbladet som Dagens Nyheter och Lokaltid-
ningen Mitt i Bromma i flera fall. Av alla föräldrar till 
barnen på daghemmet var det en pappa som citerades 
flera gånger. Ena dagen var han orolig, rädd och ilsken. 
Senare var han utmattad och orkade inte le trots det 
positiva beskedet att hans dotter inte var smittad. Efter 
det levererade han en nyhet till Mitt i Bromma. Han 
påstod då att barn från daghemmet Regnbågen blev 
mobbade av andra barn och föräldrar. 

Urvalet av intervjupersoner blev särskilt uppenbart 
i fallet med den misstänkt tbc-sjuke pojken i Veddige. 
Hallands Nyheter och Hallandsposten såg inte som 
sin uppgift att skrämma upp sina läsare. Tvärtom. 
Hallands Nyheter framhöll redan i den första rubri-
ken om Veddigefallet att elever, lärare och föräldrar 
inte var oroliga utan höll sig lugna. Tidningens repor-
ter intervjuade föräldrar som vittnade om att de inte 
kände någon oro och lärarna berättade att eleverna 
inte var rädda. Inte heller Hallandsposten rapporte-
rade om någon oro eller rädsla. Men även i Veddige 
lyckades Aftonbladets utsända finna oroliga föräldrar. 
Uppdraget var uppenbarligen att finna någon eller 
några som uttalade sig som om situationen framstod 
som hotfull, i annat fall skulle det inte bli någon nyhet 
i Aftonbladet.

Mycket tyder på att reportrarna på Aftonbladet får 
dramatiska svar genom sitt sätt att ställa frågorna till 
såväl läkarna som allmänheten, vilka är ovana vid att 
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bli intervjuade. Att till exempel lägga orden i mun på 
folk är ett effektivt sätt att få de svar man önskar.

Betoningen av det negativa visar sig också i att tid-
ningen uppger hur många som ska testas och därmed, 
enligt tidningen, är potentiella smittbärare, men inte 
följer upp och redovisar testresultaten. Den positiva 
nyheten att ingen av de 350-400 testade på Länssjuk-
huset i Halmstad var smittade fick inte Aftonbladets 
läsare veta genom tidningen. Inte heller Dagens Nyhe-
ters läsare har fått veta resultaten av de många testerna 
i Halmstad och i Veddige. Läsarna har inte ens fått 
veta att den misstänkt smittade pojken inte hade tbc.

De båda Hallandstidningarna informerade däremot 
sina läsare om att Veddigepojken inte hade tbc och 
berättade också om testresultaten på Länssjukhuset i 
Halmstad. 

Med uppföljningarna är det överhuvudtaget dåligt 
ställt. På våren 2006 publicerade Dagens Nyheter vid 

ett tillfälle en uppgift om att 90 personer smittats av 
tbc i och kring daghemmet Regnbågen i Bromma. 
Aftonbladet angav däremot 20 smittade, också det 
under våren 2006. Minst en av uppgifterna är uppen-
barligen fel.

Effekterna av skriverierna om tbc förefaller dock 
inte ha blivit lika omfattande som i samband med dif-
terifallen i Göteborg i mitten av 1980-talet. Då blev 
stämningen uppjagad och 10 000-tals personer sökte 
sig till läkarstationer för att bli testade och vaccine-
rade.

Denna gång fick allmänheten genom tidningarna 
snabbt klart för sig att vaccinationer mot tbc är inef-
fektiva och i många fall ger betydande biverkningar. 
Den informationen gavs inte minst i de många fakta-
rutor som ofta kompletterade de braskande nyhetstex-
terna. Faktarutorna berättade också att smittrisken var 
liten, särskilt från barn. 





1 0 4  n ä r  h o t e n  k o m m e r  n ä r a

sammanfattningsvis visar genomgången av 
medierapporteringen om fågelinfluensa och tbc-smitta 
på en omfattande rapportering om fågelinfluensan, 
framför allt från oktober 2005 och ett halvår framåt. 
Det var under den perioden som forskare konstaterade 
likheter med spanska sjukan samtidigt som smittan 
upptäcktes i sydöstra Europa, varifrån den sedan spred 
sig till Nordeuropa och Sverige. Den visar också på 
förekomsten av informativ journalistik om tbc-fallen i 
de lokala tidningarna. 

Men undersökningarna visar också på alarmistisk 
rapportering om de båda smittorna.  Genom urvalet 
av intervjupersoner och en del felaktiga rubriker och 
ingresser beskrevs tbc-smittan i överdrivna termer, sär-
skilt i den undersökta kvällstidningen. Liknande över-
drifter förekom även i rapporteringen om fågelinflu-
ensan. I det fallet tonades dock tonen i rapporteringen 
ner när smittan nådde landets gränser.

Både i rapporteringen om tbc-fallen och fågelin-
fluensan förekom också omfattande rapportering om 
hotande faror som inte följdes upp när hoten klingade 
av. Slutligen visar den uppföljande intervjuundersök-
ningen med 18 journalister att mediernas speciella 
vetenskapsjournalister kan ha påverkat den journalis-
tiska rapporteringen om fågelinfluensan. 

Mot denna bakgrund analyseras därför materialet 
i den avslutande diskussionen utifrån tre aspekter. 
Dessa handlar om hur medierna agerar när hoten ser 
ut att trappas upp respektive när de tonas ner, hur 
rapporteringen påverkas av avståndet till det hot som 
beskrivs samt vilken roll de medicinska specialreport-
rarna spelar i rapporteringen. Analysen avslutas med 
några avslutande rekommendationer, syftande till att 
minimera några problem vi menar oss ha sett i rap-
porteringen.

Upptrappning,  
men inte nedtrappning
Både i journalistiken om tbc-smittan och om fågelin-
fluensan finns exempel på att medierna rapporterar om 
när en situation förvärras, men avstår från att meddela 
att krisen är avvärjd. Ett exempel är det misstänkta 
tbc-fallet i halländska Veddige i augusti 2005. 

De första medierapporterna om fallet kom den 26 
augusti, då både de lokala tidningarna i Halland och 
de undersökta Stockholmstidningarna skrev om en 
lågstadieelev i Veddige som misstänktes vara smittad 
av tbc. Huvudkällan till informationen var en smitt-
skyddsläkare som hade hållit ett informationsmöte 
för personal och föräldrar till barnen på den drab-
bade skolan. Hallands-Posten och Hallands Nyheter 
hade utförlig information om saken i sansad ton, och 
Dagens Nyheter skrev om fallet i en notis i anslutning 
till andra artiklar om ett tbc-fall i Stockholm. Afton-
bladet hade ett helt tidningsuppslag om tbc, som tog 
upp både fallet i Stockholm och det misstänkta fal-
let i Veddige. I en av Aftonbladets rubriker fastslogs 
att ett barn i Veddige var smittat och ytterligare 40 i 
riskzonen. Tidningen rapporterade också om att upp 
till 400 personer på sjukhuset i Halmstad kunde vara 
smittade.

Några veckor senare visade det sig att barnet i Ved-
dige inte var tbc-smittat. Det hade funnits symptom 
som tydde på smitta, men provtagningarna som följde 
hade inte resulterat i att man hittat några tuberkulos-
bakterier. Detta meddelar också lokaltidningarna, men 
inte någon av Stockholmstidningarna. Aftonbladet 
meddelar heller inte sina läsare att misstanken om 400 
smittade på sjukhuset visat sig obefogad.

Liknande exempel på hur medierna trappar upp 
men inte ner förekommer i fågelinfluensarapporte-
ringen. Ett exempel är att flera medier rapporterar 
när Jordbruksverket hösten 2005 skärper kraven på 
att höns och andra tamfåglar ska hållas inomhus, men 
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undlåter att tala om när verket någon månad senare 
mildrar reglerna. 

Detta kan ses som en mindre sak, de flesta hönsä-
gare får säkert information om detta genom fackpress 
eller andra kanaler. Men det är ett exempel på samma 
fenomen som i tbc-fallet; medierna rapporterar när 
krisen trappas upp, men inte när den tonas ner.

Ytterligare ett exempel på samma tema är medi-
ernas hantering av ett fall i augusti 2005, då finska 
myndigheter misstänkte att en mås som hittats nära 
Uleåborg hade dött av den farliga fågelinfluensan. 
Kvällspressens rubriker kan inte ha lämnat många 
läsare oberörda. Två exempel från Expressen lyder 
Fiskmåsen bar dödssmittan och Det finns inget godkänt 
vaccin – 300 000 svenskar kan dö. Andra medier rap-
porterade också utförligt om det misstänkta fallet, som 
skulle ha varit det första i Norden, om H5N1-viruset 
verkligen orsakat fågelns död. En vecka senare konsta-
terade emellertid de finska myndigheterna att måsen 
inte hade dött av influensan. 

Många mediekonsumenter fick emellertid inte veta 
att myndigheterna avskrivit fallet. Kvällstidningarna 
som larmade stort om fyndet den 27 augusti teg när 
det visade sig att den döda fågeln inte bar på något 
influensavirus. Detsamma gäller för Ekot, medan 
morgontidningarna åtminstone meddelade saken i 
små notiser eller, i Göteborgs-Postens fall, i en liten 
tvåspaltig artikel. I samtliga medier var det stor skill-
nad mellan hur rapporteringen såg ut när situationen 
med den döda måsen i Uleåborg trappades upp, och 
när den trappades ner. 

Genomgången av journalistiken om de medicinska 
hoten visar således på flera exempel på att medierna 
inte ger sina läsare och lyssnare fullgod information 
om att tidigare rapporterade faror har minskat eller 
avskrivits helt. 

Avståndets betydelse
Att avståndet till den händelse som ska beskrivas har 
stor betydelse för rapporteringens omfattning är en 
av nyhetsvärderingens grundstenar. Förklaringen är 
enkel: vi behöver mer information om det som händer 
nära, eftersom det vanligen påverkar oss mer än det 
som händer långt borta. Därför rapporterar medierna 
mer om det som sker i mediets och publikens närhet.

Fenomenet är tydligt i rapporteringen om de smitt-
samma sjukdomarna. I tbc-rapporteringen har de 
lokala medierna i Halland regelbundet återkommande 
information om de lokala fallen på ett helt annat sätt 
än Dagens Nyheter och Aftonbladet. Omvänt har 
Stockholmstidningarna mer information än de hal-
ländska om fallet i Bromma. 

I rapporteringen om fågelinfluensan ökade mäng-
den artiklar och inslag också starkt när smittan när-
made sig Sverige. Ökningen började sista kvartalet 
2005 då flera fall av fågelinfluensa upptäcktes i syd-
östra Europa, och när den nådde Sverige den sista 
februari 2006 blev ökningen dramatisk. 

Att informationsmängden ökar när hotet kommer 
närmare är rimligt. Det som är i mediepublikens när-
het bör behandlas utförligare. En intressant fråga är 
dock om händelserna inte bara blir mer utan också 
bättre belysta när de utspelar sig på nära håll, om för-
ändringen i journalistikens kvantitet också avspeglas i 
dess kvalitet.

I sin sammanställning av journalistik om miljöpro-
blem och epidemier menar Jarlbro att nyhetsförmed-
lingen är mer korrekt ju närmare mediet är den hän-
delse som beskrivs. Hon menar också att sensations-
journalistiken ökar med växande avstånd.26 Moeller 
drar liknande slutsatser i sin analys av journalistiken 
om epidemiska katastrofer. Sjukdomar beskrivna på 
långt avstånd ingår i en form av skräckfilmsliknande 
underhållningsindustri menar hon, och nämner rap-

26. Jarlbro (2004).
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porteringen om ebolasmittan som ett typfall. Jour-
nalistiken är givetvis verklighetsbaserad, men den är 
också mycket schablonartad på ett sätt som är omöjlig 
i rapporteringen av faror som finns nära mediet självt 
och dess publik.27

I Hvitfelts studie av rapporteringen om difterismitta 
i mitten av 1980-talet finns emellertid en hel del kritik 
också mot lokala mediers sätt att skildra sjukdomsut-
brottet, som ägde rum mitt i Göteborg. Hvitfelt kri-
tiserar rapporteringen för att innehålla hårdvinklade 
rubriker och osaklig journalistik. Osakligheten bestod 
emellertid inte i första hand i att rapporteringen 
var osann; faktainnehållet var, menar Hvitfelt, i allt 
väsentligt korrekt. Problemet var i stället i att rappor-
teringen i så hög grad bestod av spekulationer.28 

Det finns således anledning att se vilken betydelse 
avståndet har dels för rapporteringens korrekthet, dels 
för förekomsten av spekulation och slutligen också 
för förekomsten av alarmerande tonlägen i rapporte-
ringen.

För den som inte är medicinskt skolad är det givet-
vis utomordentligt svårt att avgöra om innehållet i 
journalistiken om sjukdomar och epidemier är sakligt 

korrekt eller ej. Detta måste i första hand vara en fråga 
för den medicinska expertisen. Men det finns fakta 
som kan kontrolleras även av den som inte är medi-
cinsk expert. Ett exempel har vi i den nyss relaterade 
journalistiken om det misstänkta tbc-fallet i Veddige. 
Vi kunde där konstatera att tidningarna i Halland gav 
en mer korrekt bild av fallet än Dagens Nyheter och 
Aftonbladet. Och för att få en mer fullständig infor-
mation om den döda måsen i Uleåborg var läsarna 
tvungna att söka information i finska medier. 

I materialet om fågelinfluensan har vi också sett 
andra skillnader i rapporteringen om företeelser som 
äger rum på nära håll från mediet och dess publik, och 
sådana som äger rum långt borta. Resultaten visar att 
förekomsten av både alarmism och spekulation ökar 
med avståndet från mediet.

Förklaringen kan vara att det är lättare att beskriva 
hot som riktigt allvarliga när de befinner sig långt 
borta. Ett larm om att fågelinfluensan kan ta hund-
ratusentals människoliv i Sverige om den kommer hit 
kan publiceras när smittan fortfarande befinner sig på 
betryggande avstånd. När smittan finns på plats i lan-
det upplevs det som ett budskap som man drar sig för 

27. Moeller (1999).
28. Hvitfelt (1986).
29. Weibull & Börjesson (1995).

Tabell 9.1  Avståndets betydelse för rapporteringen. 

Korrekthet Spekulation Tonläge

Nära Mer korrekt rapportering om  
Veddigefallet i Hallandsmedierna.

Mindre spekulation i influensa-
rapporteringen när smittan kom-
mer närmare

Lugnare ton i influensarappor-
teringen när smittan kommer 
närmare

Långt 
avstånd

Mindre korrekt rapportering om 
Veddigefallet i Stockholmsme-
dierna.

Mer spekulation när smittan bara 
fanns i Asien

Alarmerande ton när smittan är  
på långt avstånd
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dre spekulativt och i lugnare tonläge än smitta på 
längre avstånd. Förklaringen till det lugnare tonläget 
är att medierna har ett behov av att tona ner de faror 
som de i flera fall på ett mycket överdrivet sätt rappor-
terat om när smittan fortfarande befann sig på större 
geografiskt avstånd.

Specialreportrarnas betydelse
En annan företeelse som kan ha nyanserat rapporte-
ringen om de epidemiska smittorna är förekomsten 
av specialreportrar på några av de stora redaktionerna. 
Specialreportrarna kan bidra med ny information och 
sammanställningar om forskningsläget om sjukdo-
marna. De kan också fungera som redaktionsledning-
arnas interna rådgivare i publiceringsfrågor. Under-
sökningarna visar att båda funktionerna förekommer 
på de undersökta medierna.

Hvitfelt föreslog ju just medicinska specialreport-
rar som lösning på problemet med alltför spekulativ 
journalistik i samband med difterifallen i Göteborg i 
mitten av 1980-talet. Idag förekommer sådana medi-
cinska specialreportrar på flera av de undersökta medi-
erna, både i pressen och bland etermedierna. 

Hur journalistiken om fågelinfluensan och tbc-fal-
len hade sett ut om det saknats medicinska specialre-
portrar på redaktionerna går det inte att uttala sig om. 
Men en intressant iakttagelse som kan göras är att de 
massiva spekulationer som förekom i Göteborgsmedi-
erna i samband med difterismittan i stor utsträckning 
saknas i influensarapporteringen när den når Sverige. 
Det är dock omöjligt att med den kunskap som nu 
finns med säkerhet uttala sig om ifall detta kan hänfö-
ras till förekomsten av specialreportrar eller ej. 

Men det finns tecken på att specialreportrarna har 
haft en viss dämpande effekt på den spekulerande 
journalistiken. Ett exempel är när vetenskapsreportern 
på en morgontidning ingriper mot spekulativ journa-
listik om en död and i Eskilstunaån. Det finns dock 
ingenting som tyder på att de alltid kommer med mer 

lugnande rapporter än redaktionernas allmänreportrar. 
Tvärtom finns det en hel del alarmerande journalistik 
även i specialreportrarnas rapportering.

Deras inflytande är också begränsad. En intervjuad 
vetenskapsreporter säger att hon i ett skede slutade 
att blanda sig i allmänreportrarnas rapportering, och 
inriktade sig på att ge en kompletterande bild av fågel-
influensan: Jag fick driva den anti-alarmerande linjen, 
samtidigt som nyhetsredaktionen fick köra sin linje, säger 
hon. Som framgår i kapitel 7 finns också exempel på 
att vetenskapsjournalister önskat att publicerade artik-
lar inte skulle ha gått i tryck.

Det bör påpekas att alarm inte alltid är fel. Det 
finns exempel på att epidemier har utvecklats till pan-
demier. Att ropa ”vargen kommer” är fel bara då det 
inte finns någon varg att varna för. Huruvida fågel-
influensan är en äkta varg eller ej är det möjligen för 
tidigt att uttala sig om. 

Specialreportrarnas uppgift är således inte att dämpa 
tonen i journalistiken, utan snarare att rikta koncen-
trationen åt rätt håll. Genom sina kontakter bland 
forskare och experter har de möjlighet att avstyra larm 
om saker som det inte finns anledning att larma om, 
men också att med specialistens kunnighet rikta upp-
märksamheten mot nyupptäckta brister exempelvis i 
samhällets beredskap. 

Det är möjligt att de också är särskilt lämpade att 
sköta uppföljningar på området, som att se till att 
upptrappade situationer också trappas ner när det är 
befogat. Detta innebär givetvis inte att redaktionella 
chefer kan smita undan sitt ansvar. Ytterst är det de, 
och i sista hand utgivaren som har ansvaret för pro-
dukten. 

Intressant är också Rapportchefens initiativ att 
bjuda in en expert på fågelinfluensan till redaktio-
nen innan frågan blev stor. Detta kan knappast bli en 
rutinåtgärd, det finns alldeles för många frågor som 
pockar på uppmärksamheten, och i vardagslag får 
reportrar ständigt ny kunskap genom att de rapporte-
rar från seminarier och konferenser av olika slag. Men 
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som extraordinär åtgärd är den intressant, eftersom 
kunskapen når fler än bara specialreportrarna. Inte 
minst viktigt är det att redigerare och mellanchefer, 
som utför mycket av den dagliga nyhetsvärderingen 
har bra grund att stå på när de fattar viktiga beslut. 
Det framstår som extra angeläget eftersom mycket av 
den kritik som framförs om spekulation och alarmism 
just handlar om innehållet i rubriker och bildtexter, 
det vill säga sådana delar av journalistiken som redige-
rare har särskilt stort inflytande över.

Slutdiskussion
I sin rapportering om medicinska hot slits medierna, 
liksom i många andra sammanhang, mellan två svår-
förenliga roller. Dels har de i viss mån självvalt blivit 
en del av samhällets informationsverksamhet, dels har 
de, som Moeller påpekar, drag av företag verksamma i 
en upplevelse- eller underhållningsindustri. Proportio-
nerna varierar, public servicemedierna har genom sina 
avtal med staten starkare inslag av informationsansvar, 
kvällstidningarnas lösnummerförsäljning tvingar dem 
att starkare betona den omedelbara upplevelsen.

För den som vill skapa dramatik är epidemier-
nas inslag av hot är ett tacksamt material. Laddade 
uttalanden från experter som Klaus Stöhr och Hans 
Wigzell legitimerar dramatiska rapporter, liksom tbc-
forskaren Gunilla Källenius.

Att deras uttalanden blir till alarmerande artik-
lar och inslag betyder inte nödvändigtvis att vare sig 
experterna eller medierna är ute i ogjort väder. En av 
Stöhrs uppgifter är att bekämpa ett influensavirus som 
kan komma att utveckla obehagliga egenskaper. Med 
kraftfulla förebyggande insatser ser han möjlighet att 
stoppa en pandemi innan den brutit ut, vilket motive-
rar att han tar i så kraftfullt han kan. Hans egentliga 
målgrupp är världens regeringar, som han vill förmå 
att avsätta resurser, och i ett öppet samhälle blir hans 
uttalanden tillgängliga för alla, och ett tacksamt tema 
för mediernas rubriksättare.

Wigzells position som högt meriterad medicinsk 
expert med plats i regeringens vetenskapliga råd ger 
också legitimitet åt braskande rapportering, när han 
talar om bristande medicinsk beredskap. Han kan 
också ha haft goda avsikter – att se till att det skydd 
som finns mot smittan fördelas till alla och inte bara 
till samhällets elit. 

Man kan dock inte helt bortse från att aktörer 
också kan ha mindre hjältemodiga avsikter. Dit kan 
i det här sammanhanget räknas forskare som vill ha 
anslag, myndigheter som värnar sina resurser och poli-
tiker som vill tillgodose sina intressen. Vidare finns det 
en läkemedelsindustri som kan tjäna stora pengar på 
vaccin och medicin. Och slutligen finns naturligtvis 
mediernas egna ekonomiska intressen. Allt detta ska 
medierna hantera och ta med i sina avvägningar, som 
dessutom ska göras under tidspress.

Rekommendationer
Undersökningarna om medierapporteringen om de 
medicinska larmen har inte resulterat i någon slutsats 
om generellt undermålig journalistik. Åtskilligt i rap-
porteringen har varit informativt och bra. Det kan 
också noteras att samarbetet mellan myndigheter och 
redaktionerna fungerat förhållandevis väl, åtminstone 
med journalisternas perspektiv. Den kritik som fram-
förts i samband med fågelinfluensan har inte i någon 
större utsträckning riktats mot myndigheterna, vilka 
upplevts som tillgängliga och serviceinriktade.

I ett material av den här omfattningen är det dock 
svårt att undvika att en del felbedömningar publiceras, 
några sådana har diskuterats tidigare i rapporten. Med 
detta menas inte kritisk journalistik, den kan vara nog 
så viktig, utan snarare journalistik där faran överdrivs, 
eller där medierna rapporterat om faror utan att sedan 
blåsa faran över när det varit befogat.

Det finns utrymme för förbättringar i journalisti-
ken om epidemiska sjukdomar och andra medicinska 
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faror. Tre åtgärder som skulle kunna förbättra rappor-
teringen om hot, kriser och medicinska larm är:
•	 Anställandet	av	fler	vetenskapsjournalister,	åtmins-

tone på de största redaktionerna. Detta förslag 
framförde Hvitfelt för 20 år sedan, och det för-
tjänar att upprepas. Det finns stark anledning att 
misstänka att rapporteringen om de medicinska 
larmen våren 2006 hade varit än mer alarmistisk 
om det inte funnits vetenskapsjournalister på flera 
av redaktionerna. Det är dock orimligt att enstaka 
journalister, hur skickliga de än är, ska kunna täcka 
alla aspekter på vetenskaplig verksamhet. 

•	 Bättre	 balans	 i	 journalistiken	 om	 sjukdomar	 och	
andra hot som finns på avstånd från redaktionerna 
och mediepubliken. Vi har både i teori och empiri 
funnit belägg för att hot som befinner sig långt 
borta beskrivs mer onyanserat och överdramatiserat 
än hot på nära håll. Med dagens kommunikationer 
förefaller det både onödigt och orimligt. Om redak-
tionerna själva saknar resurser att göra nyanserade 
bedömningar bör det i många fall vara möjligt att 
upplåta plats för experter som svarar på frågor från 
publiken. Metoden kom flitigt till användning när 
fågelinfluensan nådde landets gränser, inte minst 

i kvällspressen, som därigenom gav många män-
niskor svar på deras frågor om smittan. Det resul-
terade i omfattande och bra konsumentjournalisik. 
Med dagens teknik är sådan interaktivitet både 
snabb och enkel att hantera och bör kunna sättas 
in i ett tidigare skede.

•	 Bättre	noggrannhet	 i	uppföljningarna	 av	 vad	 som	
publiceras. Har mediet publicerat något som liknar 
ett larm, eller på annat sätt gett information som 
kan upplevas som oroande, kan publiken kräva att 
få veta att eventuell oro inte längre är befogad. Det 
är svårt att säga varför uppföljningarna saknas. Det 
kan ha med mediedramaturgin att göra – en nyhet 
med budskapet att det inte finns något att oroa sig 
för innehåller givetvis mindre dramatik än det mot-
satta budskapet, och kan av den anledningen väljas 
bort. Det kan också ha organisatoriska orsaker på så 
sätt att många redaktioner saknar en organisation 
för ordentlig uppföljning av vad den tidigare rap-
porterat.

Oavsett orsaken är det en brist som redaktio-
nerna behöver åtgärda för att inte riskera ett krym-
pande förtroende för mediets rapportering. 
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Tbc-undersökningen:
Undersökningen av tbc-rapporteringen har utförts 
som en kvalitativ innehållsanalys av tidningarna 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Hallands Nyheter, 
Hallandsposten och Mitt i Bromma. Undersök-
ningen omfattar tidningsartiklar om tbc publicerade 
20 augusti 2005–5 juli 2006.

Fågelinfluensaundersökningen:
Undersökningen av rapporteringen om fågelinfluen-
san har utförts dels i form av en kvantitativ innehålls-
analys, dels i form av en intervjuundersökning.

Innehållsanalysen har utförts på material publicerat 
i tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expres-
sen, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet samt 
i radions Ekot 16.45 och i tv-programmen Rapport 
19.30 och Nyheterna 19.00. Undersökningen omfat-
tar material publicerat perioden 1 januari 2004– 
31 juli 2006. 

Intervjuade journalister:
Nyhetschefer/redaktionschefer
Per Yng, Rapport
Tina Frennstedt, SvD
Ninni Jonzon, GP
Rolf Stengård, Ekot
Anne Lagercrantz, Nyheterna
Mats J Larsson, DN

Vetenskapsjournalister 
Karin Bojs, DN
Inger Atterstam, SvD
Madeleine Sahlman, GP
Anna Bäsen, Expressen

Reportrar 
Emma Härdmark, SvD
Josef el Mahdi, SvD
Peter Lenken, GP
Eric Tagesson, Aftonbladet
Daniel Rundqvist, Ekot
Maria Roxberg, Rapport
Ritva Rönnberg, Nyheterna
Jan Andersson, Ekot

BILAGA 1. Undersökt material
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Tabell 1  Män och kvinnor som kommer till tals, andel i procent.

Svenska aktörer Man Kvinna Summa Antal

Politiker 68 32 100 130

Myndigheter 78 22 100 325

Veterinärexpertis 49 51 100 145

Djurskyddsorganisationer 91 9 100 22

Sjukvård 73 27 100 45

Företag 55 45 100 116

Forskare, experter 97 3 100 122

Drabbad svensk 75 25 100 59

Allmänhet 52 48 100 110

Medier 69 31 100 13

Övrig svensk aktör 77 23 100 22

Summa svenska aktörer 70 30 100 1 109

Utländska aktörer

Myndighet 85 15 100 75

Experter, forskare 81 19 100 42

Drabbad 56 44 100 39

Allmänhet 41 59 100 39

WHO 86 14 100 71

Politiska organisationer 83 17 100 161

Övrig utländsk aktör 82 18 100 17

Summa utländska aktörer 78 22 100 444

Vag, oidentifierad aktör 0 100 100 2

Summa 72 28 100 1 555

Kommentar: Endast aktörer där kön har gått att identifiera ingår i tabellen.

BILAGA 2. Tabeller
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Tabell 2  Aktörer som kommer till tals relaterat till nyheternas händelsearena, andel i procent.

Svenska aktörer  Sverige Europa  Asien Övriga 
världen

Ej urskiljbart, 
framgår ej

 Totalt

Myndigheter 29 11 5 7 16 18

Medier 4 11 9 11 14 7

Veterinärexpertis 12 4 1 1 4 7

Politiker 12 2 0 2 0 6

Forskare, experter 9 3 1 4 31 6

Företag 7 4 3 1 6 5

Allmänhet 9 0 2 0 0 4

Sjukvård 3 2 2 2 0 2

Drabbad 4 1 2 1 2 2

Djurskyddsorganisationer 2 0 0 1 2 1

Övrig svensk aktör 1 1 1 1 6 1

Summa svenska aktörer 90 38 27 34 80 60

Utländska aktörer       

Myndighet 1 23 25 13 0 12

Politiska organisationer 4 19 11 15 4 10

WHO 3 6 20 19 8 8

Experter, forskare 1 3 7 11 2 3

Drabbad 0 3 5 1 0 2

Allmänhet 0 5 3 1 0 2

Övrig utländsk aktör 0 2 3 3 4 1

Summa utländska aktörer 9 62 73 66 18 39

Vag, oidentifierad aktör 0 0 0 0 2 0

Summa 100 100 100 100 100 100

Antal 1 248 729 506 201 51 2 735
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Tabell 3  Bedömningsindex över aktörer som har fått kritik och beröm i artiklarna och inslagen per år.

Svenska omtalade aktörer 2004 2005 2006

Politiker 0 -24 -8

Myndigheter 0 -9 -8

Veterinärexpertis 0 -3 1

Djurskyddsorganisationer 0 0 0

Sjukvård 0 -17 -5

Företag 0 -8 1

Forskare, experter 100 -13 -6

Drabbad svensk 0 0 -3

Allmänhet 0 17 0

Medier 0 -28 -30

Övrig svensk omtalad aktör 0 -4 -4

Utländska omtalade aktörer

Myndighet -8 -3 -2

Experter, forskare 0 0 -4

Drabbad 1 2 1

Allmänhet 0 0 0

WHO 3 -2 -2

Politiska organisationer -15 -1 -1

Övrig utländsk omtalad aktör -5 0 -3

Vag, oidentifierad aktör 0

Totalt -2 -6 -4

Indexet utgör ett balansmått som har räknats fram på följande sätt: Antal positiva omnämnanden minus antal 
negativa omnämnanden, dividerat med totalt antal omnämnanden. Indexvärdet kan variera mellan +100, endast 
positiva omdömen, och -100, endast negativa omdömen. Indexvärdet 0 kan antingen betyda att endast neutrala 
omnämnanden har gjorts eller att antalet positiva och negativa omnämnanden är lika stort. - i tabellen ovan inne-
bär att inga omdömen gjorts.
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När hoten kommer nära
fågelinfluensa och tuberkulos  
i svensk medierapportering
Tomas Andersson Odén, Marina Ghersetti och Ulf Wallin

När hoten kommer nära
fågelinfluensa och tuberkulos  
i svensk medierapportering

I Sverige är det oftast bara genom mediernas  utlandsrapportering som vi 

kommer i kontakt med svåra epidemier som skördar många människoliv. 

Det är sällan de upplevs som  kon kreta hot på nära håll. Inte heller vår vintern  

2006 blev det  riktigt  allvarligt, även om den som då tog del av mediernas 

rapportering lätt kunde få det intrycket. Hur den såg ut undersöks i denna 

rapport, som behandlar  mediernas bild av fågelinfluensa och tbc.

Författarna, Tomas Andersson Odén, Marina Ghersetti och  Ulf Wallin, 

är lektorer vid Institutionen för journalistik och mass kommunikation vid 

 Göteborgs universitet. De har tidigare bland annat skrivit om mediernas 

agerande i samband med tsunami katastrofen 2004.
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