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1. Inledning     

I dagens samhälle har media en stor roll i människors liv. Och det är viktigt att påpeka medias 

enorma makt att påverka människors verklighetsbild. Makten stannar inte på tidningsbladet, 

webben, bloggen eller på TV-rutan. Makten fortsätter leva och påverkar människors 

uppfattning och åsikter i olika hänsynstaganden.  Genom åren har journalistiken ändrats och 

konkurrensen vuxit. Och det innebär att tidningsjournalistiken ändrats och pressen för dem 

som skapar nyheter återfinns i säljsiffror. Tidningen ska sälja lösnummer och i den situationen 

är rubriker och retoriska grepp viktigare än någonsin. Utan en bra och iögonfallande rubrik på 

förstasidan dimper försäljningssiffrorna snabbt. Och retorik lyfter en artikels innehåll och 

förstärker bilden som ska förmedlas. Därför är det extra viktigt att analysera en artikels 

uppbyggnad för att förstå dess inverkan på mottagarnas synsätt.  

Jag har valt att analysera nio stycken artiklar och rubriker som berör H1N1-influensan 

(svininfluensan). Valet av att analysera artiklar om influensan ter sig ganska självklart. Ämnet 

var omdiskuterat och intresset för influensan var enormt. Medierapporteringen var gränslös 

och bidrog till en masshysteri. 
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2. Syfte 

Jag vill med mitt arbete skildra eventuella retoriska skillnader och likheter som finns mellan 

de brittiska och svenska artiklarna om svininfluensan. Jag kommer även fokusera på 

rubrikerna och hur texten är uppbyggd. Skiljer sig användningen av retorik mellan de svenska 

respektive engelska kvällstidningarna? 

 

2.1  Frågeställning              

 Vilka värdeord används i artiklarna samt rubrikerna?  

 Vilka retoriska begrepp förekommer i artiklarna?  

 Vilka eventuella skillnader finns med att disponera texternas innehåll? 

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Bakgrund 

Rapporter om H1N1- influensan (svininfluensan) kom redan i april år 2009, men det var först 

i juni samma år den blev klassad som pandemi. För att ett virus ska klassas som en pandemi 

bör infektionssjukdomen ha en hög grad av smittsamhet, kunna spridas globalt samt drabba 

många människor samtidigt.  Svininfluensan var en såkallad zoonos- en sjukdom som kan 

överföras mellan människor och djur. Om ett virus har ett helt nytt hölje (utsidan av viruset) 

kommer i stort sett alla människor i hela världen att vara mottagliga för infektionen eftersom 

ingen har immunitet mot det. Om ett sådant nytt virus dessutom kan smitta effektivt mellan 

människor kan en pandemi uppstå. Under 1900-talet förekom det tre stora pandemier då virus 

från djur anpassades till människor. Åtminstone två av de tre, uppkom genom att 

influensavarianter från fågel och människa samtidigt hade infekterat grisar och där blandats 

till ett nytt influensavirus. (Smittskyddsinstitutet 2010-11-02)  

Löpsedlars rubriker skriker ut sina budskap om influensan medan en annan rubrik är mer 

blygsam. Även om vi vill, går det inte att undvika rubriker. Rubriker är en fristående, kort text 

som beskriver och introducerar en efterföljande text.  Kvällstidningar lever på försäljning av 

lösnummer vilket ofta påverkar förstasidans layout. Vad som anses vara dagens viktigaste 

nyhet varierar mellan tidningarna. Många kvällstidningar väljer att göra stora, 

uppseendeväckande rubriker oavsett om det har hänt någonting eller inte. 

När en rubrik är intressant är chansen större att artikeln blir läst. Det är en självklar 

utgångspunkt för journalister, redigerare och grafiker att rubrikens utformning, storlek och 

placering speglar hur viktigt man anser att innehållet i artikeln är.  En nyhet som är säljande 

och viktig, får stor plats både på löpsedlar och på förstasidor. 

Rubriker är till för att skapa uppmärksamhet. En tidningsläsare möter inte enbart rubriker utan 

även bilder och texter som bidrar till ett helhetsintryck av alla delar. Balansen mellan rubriker, 

bilder och texter påverkar vår uppfattning om innehållet. Fast rubrikerna är helt avgörande för 

huruvida man läser en nyhet eller inte. Exempelvis hur vi tolkar bilder till en artikel påverkas 

i stor grad av bildtextens innehåll.(Pettersson 2003) 
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3.2  Beskrivning av begreppet rubrik 

Rubriker fanns redan under medeltiden, dock har deras utformning ändrats genom åren. 

Rubriker finns i olika dokument och deras syfte varierar. Termen rubrik kan motsvara termen 

överskrift, Svensk Ordbok definierar ordet överskrift som ”kortare stycke text som ger en 

sammanfattning av eller antydan om innehållet i följade text i uppsats, tidningsartikel, kapitel 

e.d.” Det finns olika sorters rubriker, i längre texter används även mellanrubriker. 

Tillsammans bildar de skilda rubrikerna ett rubriksystem som fungerar som en benstomme till 

texten. Rubriksystemet ger en överblick över helheten och visar de ingående delarna. En 

huvudrubrik ska på ett innehållsmässigt vis avgränsa textens innehåll, medan en underrubrik 

fungerar som ett tillägg till huvudrubriken. Sen kan varje underavdelning vara indelad i flera 

avsnitt, då tillämpas mellanrubriken. Underrubriker och mellanrubriker skall leda läsaren i 

texten. Huvudrubriken är viktig för skribenten själv eftersom rubriker sätter naturliga gränser 

för innehållet i artikeln. Många gånger är det nödvändigt att anpassa texten till rubriken och 

andra gånger anpassas rubriken till texten. Utformningen av rubriker varierar men grunden är 

att den skall vara kort och träffande. En rubrik kan få vara en fråga, en uppmaning eller ett 

utrop. Man skriver ut frågetecken och utropstecken i rubriken eftersom de har ett 

betydelseinnehåll. Punkt eller andra skiljetecken skrivs inte ut i rubriker. Ibland kan 

skribenten använda sig av rubriksymmetri vilket innebär att alla mellan- och underrubriker är 

utformade på ett språkligt likartat och konsekvent sätt. Rubriker kan vara stora eller små, feta 

eller magra, kursiva eller raka och med ett annat teckensnitt än övriga texten. Den grafiska 

utformningen är lika viktig som själva budskapet i rubriken. Huvudrubriken som är den 

viktigaste byggnadsstenen i en texts stomme ska utformas på ett speciellt sätt. Huvudrubriken 

ska vara markant större än mellanrubriker, den kan ibland skrivas enbart med versaler och en 

större teckengrad ska användas. Den grafiska formen skapar förväntningar om innehållet, en 

läsare förväntar sig att vissa typer av text ser ut på ett speciellt sätt. Läsaren utvecklar sina 

egna metoder för att förutsäga vad en text handlar om. Rubriker ska ge läsaren möjlighet att 

aktivera sin förståelse och ta till sig texten på ett rätt och önskvärt sätt. Dock sker det många 

gånger att rubriker kan vara vilseledande och inte ha någon förankring i texten. Bortkopplade 

från sitt naturliga sammanhang kan dessa rubriker förmedla en felaktig bild. (Pettersson 2003)  
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3.3 Retorik      

Retorik handlar om att analysera själva förhållandet mellan avsändaren och texten.   

Kort sagt kan sägas att retoriken är kunskapen om kommunikation ur just avsändarens 

perspektiv(Gripsrud 2002). Retoriken härstammar från det antika Grekland, omkring 500 

f.Kr. då den tolkades som en lära om talekonst. I den grekiska urdemokratin möttes fria män 

för att tala om och ta upp politiska frågor, rättsliga dilemman och andra frågor av gemensamt 

intresse. Retoriken blomstrade upp som en reflektion över vad som kännetecknade ”det goda 

talet”  

Med ”det goda talet” menas tal som kunde övertyga publiken och som ansågs vara effektivt. 

Inom den klassiska retoriken ansågs ett dåligt tal ha brister inom ett eller flera av dessa tre 

områden. Detta lever i stor utsträckning kvar än idag. Exempelvis är en artikel dålig om vi 

som läser den anser att den är osann och innehåller faktafel, är etiskt tvivelaktig, om vi t.ex. 

uppfattar den som rasistisk eller om den upplevs vara klumpigt formulerad. (Gripsrud 2002). 

Retorik handlar om mycket mer än bara den direkta kommunikationen. Dagens retorik 

handlar inte bara om talet utan även det skrivna ordet (Ekström 2008). I dagens samhälle är 

det vanligt att använda retorik för att nå ut till folkmassorna och få plats i medieflödet. Det 

mesta som försiggår i medierna har någon form av retoriska egenskaper i den meningen att 

olika personer vill utöva påverkan på tittarna, lyssnarna och läsarna (Ekström 2008).  

Vid en retorisk analys är huvuduppgiften att identifiera ”det retoriska” i medietexten eller i en 

situation. En text bedöms utifrån frågan: På vilket sätt fyller den sin funktion? Det handlar om 

textens innehåll, om talarens avsikt och om budskapets möjliga effekt. Grundprincipen för 

tolkning av texter är att ta till sig textens helhet. Man går närmare in på textens olika delar. 

Den som tolkar en viss text kanske intresserar sig mest för textens argumentation. Då 

analyseras den specifika delen och frågor, efter dess plats och funktion för helheten och därför 

kommer delen att betraktas i ett nytt ljus. Målet med helhetssynen är att kunna värdera ett 

budskap (Karlberg och Mral 1999).  

 

3.4 Övertalningsmedel 

”Enligt den retoriska teorin förfogar talaren över tre olika typer av medel eller strategier när 

publiken ska övertalas eller övertygas om något: etos, logos och patos. Utgångspunkten för 

denna tredelning är de tre elementen i den enkla kommunikationsmodellen: talaren, talet, 

åhörarna” (Gripsrud 2002:204) 

Etos handlar kort sagt om att övertyga med hjälp av sin personlighet och karaktär.  Etos är den 

positiva bilden som man vill förmedla av sig själv för att skapa trovärdighet. Mottagarna tror 

lättare på ett budskap om de tror på dess budbärare. Etos är detsamma som anseende eller allt 

som budbäraren står för i publikens ögon.(Carlsson och Koppfeldt 2008) 

Det går inte enbart att övertyga med hjälp av etos, som mottagare vill man ha fakta och 

information så begreppet logos behövs. Logos betyder argumentera eller tanke, att använda 

logos är att tala till människors förnuft och omdöme.  En journalist som ger sin nyhet 

bakgrund med fakta, siffror och statistik låter läsaren dra egna slutsatser. En läsare får 

använda sitt omdöme.(Carlsson och Koppfeldt 2008) ”Logos betyder ord, tal, resonemang. I 



Evelina Lestander 
Examensarbete MKV Kandidat V0012F 
Journalistik i nya medier, LTU 
eveles-8@student.ltu.se 
Lärare: Seppo Luoma-Keturi 
 

7 
 

detta sammanhang betecknar det de intellektuella eller förnuftsbaserade övertalningsmedlen” 

(Gripsrud 2002:205) Här kan urskiljas två typer av intellektuella övertalningsmedel, nämligen 

enthymemet och exemplet. Enthymemet är en slags slutledning av logisk karaktär. Som 

exempelvis uttrycket ”alla män har skäggväxt.” Patos innebär att väcka känslor med ett tal, en 

bild eller musik. Beroende på syfte kan man med rätt patos väcka känslor som fruktan, 

upprördhet, längtan, hopp eller medlidande. När det gäller patos handlar det om att skapa 

starkare känslor än etos, som i huvudsak väcker sympati hos mottagarna. Patos hänger ihop 

med våra mänskliga behov och problem. Om man erbjuder lösningar på problem väcker man 

hopp hos mottagaren.(Carlsson och Koppfeldt 2008)”En bra talare skapar patos hos publiken 

på de rätta ställena” (Gripsrud 2002:207). Enligt retoriken bör man tala med ett språk som 

passar publikens smak och värderingar (Decorum). Om man vill provocera, utmana och skapa 

en debatt måste man vara medveten om var gränsen går och på ett passande sätt överträda 

den.( Carlsson och Koppfeldt 2008)Retorikanalysens område utvecklas ständigt. I en 

retorikanalys undersöker man inte bara konkreta mänskliga yttranden, man sätter dem också i 

sitt sammanhang för att analysera dem mot en bestämd bakgrund. Texter som är avsedda att 

övertyga oss om något innehåller alltid en eller flera teser. Teserna är detsamma som de 

uppfattningar eller påståenden som talaren vill framföra. Teserna bör stödjas av argument- 

skäl och bevis för att påståendena är rimliga (Karlberg och Mral 1999). Har texten en tydlig 

tes, huvudtanke, ett påstående eller en uppmaning? Vilka är de argument som stöder tesen och 

var är de i så fall placerade?( Karlberg och Mral 1999).”Antikens retoriker menade att ett bra 

tal ska upplysa, underhålla och beröra publiken” (Gripsrud 2002:215).   

Ordet retorik förknippas i vardagen med ett utbroderat språk. Utsmyckningen i talet/texten 

tjänade till själva underhållningen så att publiken inte skulle känna sig uttråkad. Talet skulle 

kryddas med läckra formuleringar.  

 

3.5 Stilfigurer 

Den språkliga utformningen av texten, elocutio som det kallas inom retoriken, är lika central 

som väl valda argument. En retorisk text bör vara språkligt korrekt och begriplig samt 

uttrycksfull och vackert utformad (Karlberg och Mral 1999).”Stil handlar alltså om 

relationen mellan innehåll, form och verkan i en text” (Karlberg och Mral 1999:45). 

Stilfigurer inom retoriken är i princip lika med varje slags konstfull skiljaktighet från det 

vanliga sättet att uttrycka något. Genom att använda formuleringar som sticker ut från det 

konventionella vill talaren uppnå en viss effekt för att lyckas övertyga sin publik. Stilfigurer 

används för att ge variation i texten, men även för att väcka känslor hos publiken.  

En typ av stilfigurer kallas för trop. Ordet betyder vändning och säger något annat eller mer 

än de faktiska orden anger. De används flitigt då ordens bokstavliga mening inte räcker till för 

att få fram det man vill. Till troper räknas bilder och symboliska uttryck som exempelvis 

metaforer, liknelser, värdeord och interrogatio. (Karlberg och Mral 1999) 
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3.6 Tidigare forskning 

Kvällstidningar har förändrats genom åren. För att förstå dess nya utformning samt hur 

rubriker och ingresser används för att locka läsaren är tabloidisering en central del i 

utvecklingen. Hur har tidningarna förändrats under ett decennium? Författarna Uribe Rodrigo 

och Gunter Barrie har i vetenskapsartikeln“ The Tabloidization of British Tabloids”(2004) 

undersökt tabloidiseringen av Storbritanniens största kvällstidningar The Sun och The Mirror. 

De har analyserat tidningarna genom Shelly McLachlan och Peter Golding´s tabell som visar 

tre typiska steg för tabloidisering. Först är det utrymmet för nyheter som inte gäller 

underhållning minskar på tidningssidorna. Sen att utrymmet för text minskar, istället får bilder 

och design mer plats. Det sista steget är att mer fokus läggs på nyheter och texter som har en 

personlig inriktning. En personlighet ska vara central i artikeln. 

Slutsatsen som de kommer fram till visar att tidningarna blivit mer och mer tabloidiserade. 

Tidningarna ter sig lägga mindre krut på artiklar istället är rubrikerna och det visuella centralt.  

Men författarna till artikeln har dock inte kunnat se att textutrymmet för enskilda artiklar 

minskat något, som McLachlan och Golding hävdat i sitt arbete ”Tabloidization in the British 

Press: A Quantitative Investigation into changes in British newspapers”(2002) 

 

Victoria MacRitchie och Mohamed Seedat har i sitt arbete ” Headlines and discourse in 

newspaper reports on Traffic accidents “(2005) forskat kring hur bilolyckor framställs i 

Sydafrikanska tidningar. De har analyserat 52 stycken artiklar från olika Sydafrikanska 

tidningar, under två tidsperioder. De har valt att fokusera på påsk- och julhelgen under en viss 

period(17 mars 2005-1 april 2005 och december 2005- januari 2006). 

Urvalet av artiklar har skett slumpvis med hjälp av University of the Free Sate, som har sökt 

på enskilda ord som exempel; trafikolycka, bilkrasch, påsk, festlig högtid osv.  

Sedan har de analyserat artiklarna enskilt med hjälp av diskursanalys. De har använt sig av 

psykologen Ian Parker´s tjugo steg för diskursanalys. Problemformuleringen som författarna 

visar är att media ter sig att utmåla vägarna i Sydafrika som en krigszon under stora högtider. 

De visar även att fokus läggs på förarnas inkompetens och inte fordonens motorkapacitet.  

De menar att detta kan bero på att de tidningar de analyserat alla innehåller annonser från 

olika bilföretag, och att tidningarna därigenom är rädda för att förlora annonsintäkter. 

 

I uppsatsen ”Medierapporteringen om Markalemassakern”(2005) gör Azra Juzbasic en 

komparativ analys av tre tidningar och dess rapportering om massakern som skedde den femte 

februari 1994 under brinnande krig i Bosnien och Hercegovina. Juzbasic har valt att analysera 

den svenska morgontidningen Dagens Nyheter, amerikanska dagstidningen New York Times 

och den bosniska oberoende dagstidningen Oslobodjenje. Hon har fokuserat på material som 

publicerades under 5- 7 februari 1994. Hon har sedan genomfört en komparativ analys och i 

slutändan funnit vissa skillnader i tidningarnas sätt att rapportera om denna fruktansvärda 

händelse.  Dels har tidningen Oslobodjenje en mer lokal prägel, medan New York Times vill 

understryka situationen genom faktarutor och kronologiskt förklara massakern. 
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Men gemensamt för tidningarna är att genom olika metoder bygger tidningarna upp en 

bestämd bild av ”verkligheten” för att uppnå en önskad effekt hos läsarna. 

Och att kunskapen om situationen konstrueras utifrån tidningarnas syn på händelsen. Det 

gäller att få fram ett eftersträvat budskap som ska förankras som sanning i samhället. 

För att uppnå det använder tidningarna sig av starka uttalanden och strategiska metoder. 

Juzbasic har även upptäckt att tidningarna har en tendens att på ett dramatiskt och noggrant 

sätt skildra de drabbades situation och deras upplevelser av massakern. Detta för att 

mottagaren ska förstå situationen och informationen, och påverkas av dem på ett 

känslomässigt sätt. Dramatiska och känsloladdade inslag i rapporteringen kan tolkas som ett 

sätt för tidningen att uppnå den önskade effekten hos läsarna gentemot situationen. 

I den vetenskapliga artikeln ”The study of discourse: an introduction”(2007) av Teun A.van 

Dijk presenteras möjligheterna samt svårigheterna med diskursnalys inom retorik. 

Diskursstudier definieras ofta som den moderna disciplinen. Studierna används ofta för att 

studera retorik, men oftast är retorik sammankopplat med att studera litteratur och talets gåva. 

Det vill säga att studera "det goda" offentliga talet och skrift, till exempel i riksdagen eller i 

litteraturen än undersökningar av diskurs i allmänhet. För att undvika en krock mellan retorik 

och journalistik, definieras retorik som en underdisciplin med fokus på särskilda retoriska 

verktyg och mönster i en text, såsom metaforer, och värdeord osv.  Till skillnad från andra 

strukturer i text och samtal är dessa förekomster valfria och används för att förmedla eller ge 

speciella effekter hos mottagaren. Exempelvis kan politiker eller tidningar om de vill minska 

de negativa associationerna med ordet ”rasism” välja att skriva ”det folkliga missnöjet” 

istället. Om de vill betona den negativa aspekten av ordet invandring kan de välja att skriva 

”våg” eller ”invasion” som är metaforer. Diskurs har många andra "övertygande" steg utom 

dessa speciella retoriska strukturer, såsom argumentation, användning av känslor och ordval. 

Det finns vissa antaganden om exempelvis hur en vetenskaplig uppsats ska vara uppbyggd 

likaväl som en nyhetsartikel. Nyhetsrapporter i pressen har en eller flera rubriker, bakgrund, 

händelseförlopp och ett avslut.  Strukturer som efterlevs och räknas som globala. En rubrik i 

en nyhetsrapport är en fast, obligatorisk, global struktur oavsett textens innebörd eller 

innehåll. Rubriken uttrycker huvudämnet i texten, vilket i sin tur skapar lokala betydelser och 

signaler om det viktigaste i texten. De andra strukturerna som meningar motsvarar olika 

delområden i texten. Många studier av diskurs brukar ibland kallas ”pragmatisk” eftersom 

studierna fokuserar mer på språkbruket snarare än grammatik. Djik (2007) menar att 

begreppet pragmatisk ska användas begränsat när det kommer till diskurs. Fokus ska finnas på 

integrationen mellan parter som tar del av en produktion.  Att det finns flertal studier som 

fokuserar på det bredare språkbruket, exempelvis hur artighet ter sig i ett samtal, medan 

studier av grammatik och stil faller mer in i det pragmatiska facket. Men samtidigt är de 

pragmatiska aspekterna ganska specifika egenskaper i de sociala relationerna. 
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4. Metod 

Den metod jag använt mig av är en innehållsanalys för att undersöka artiklarna samt 

rubrikerna. Jag har tittat på ett retoriskt begrepp, värdeord. 

 

4.1 Urval  

Urvalet av analysmaterialet har skett slumpvis genom sökningar i tidningarnas arkiv. 

Urvalet består av två stycken artiklar från vardera tidning. Har försökt välja ut artiklar som till 

textmängd är lika långa vilket resulterat i att ur tidningen Expressen kommer tre artiklar tas 

med i analysen. Detta kommer inte påverka resultatet nämnvärt. Sedan har jag försökt välja ut 

artiklar som visar olika sidor av svininfluensan. Jag har försökt välja ut artiklar som handlar 

både om tragiska dödsfall, men även faktamässiga artiklar om svininfluensans framfart. 

Så sammanlagt kommer 9 artiklar analyseras. 

 

Kvällstidningarna som ingår i urvalet är: 

-Expressen 

-Aftonbladet 

-The Sun  

-The Daily Mirror 

 

Varför jag valt dessa tidningar beror på att både Expressen och Aftonbladet är de största 

kvällstidningarna i Sverige medan The Sun och The Mirror är stora i Storbritannien. Men 

samtidigt är det omöjligt att kunna jämföra en tidnings läsekrets och upplaga i Storbritannien 

med exempelvis Expressens upplaga. Storbritannien är till folkmängd ofantligt mycket större 

än Sverige vilket innebär att uppsjön av kvällstidningar är större och fler människor läser 

dem. Därför är det ett medvetet val av mig att begränsa urvalet till endast fyra tidningar, dels 

för att kunna hantera materialet bättre samt för att smala av området.  

Jag har inte tagit hänsyn till vilket datum dessa artiklar publicerades i respektive tidning, jag 

tycker inte det är relevant för att kunna genomföra analysen. I slutändan har inte datumet 

någon betydelse för artiklarnas utformning.  

 

4. 2 TIDNINGAR  

Jag har valt att presentera kortfattad information om tidningarna som förekommer i 

undersökningen. Detta eftersom jag tycker det är relevant, denna information är nödvändig för 

att kunna ta till sig helhetsbilden av mitt arbete.  

 

Aftonbladet 

Tidningen grundades år 1830 av Lars Johan Hierta och han ville skapa en oberoende tidning 

som belyste oegentligheter i samhället. Aftonbladet var inte Sveriges första tidning utan det 

fanns redan ett antal tidningar men de var okritiska till adeln. Det var däremot inte 

Aftonbladet, vilket resulterade i flertal anmälningar. Redan under slutet av 1840-talet var 

upplagan dubbelt så hög sedan tidningen grundades. Tidningen har under åren utvecklats och 
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upplagan har pekat uppåt. Den 8 oktober 1956 sålde dåvarande ägare Torsten Kreuger 

Aftonbladet till LO (Landsorganisationen i Sverige). Sedan dess har tidningen haft en stark 

politisk ståndpunkt. Men 1996 köpte den norska mediekoncernen Schibsted 49,9 procent av 

aktierna medan LO behöll resterade. Schibsted övertog det industriella och ekonomiska 

ansvaret för Aftonbladets utveckling. LO behöll kontrollen över tidningens politiska 

inriktning. Aftonbladet vill vara en tidning för den breda läsekretsen som ska roa och 

samtidigt granska samhälle och makthavare. Allt för att förbättra samhället. (Aftonbladet 

2010-12-04) 

 

Expressen  

Första numret av Expressen trycktes under andra världskriget, den 16 november 1944. 

Grundare var Albert Bonnier Jr och Carl-Adam Nycop. De stod även bakom idéerna och 

tankarna som skulle forma tidningen. Expressen startades som motvikt till de nazistiska 

strömningarna i samhället.  Expressens grunder baseras på liberalism, tolerans och solidaritet. 

Så tvärtom från Aftonbladet som har en uttalad socialistisk inriktning är Expressens politiska 

ställningstagande liberalism. 

Tidningen vill alltid stå på den enskilda människans sida mot övergrepp, förtryck och 

maktmissbruk. Expressen ägs av Bonnier AB.(Expressen 2010-12-04) 

 

 

The Sun  

The Sun är en kvällstidning som publiceras i Storbritannien och Irland, tidningen har en 

daglig upplaga på 2 904 180 lösnummer. Det finns ett flertal olika upplagor av The Sun, 

exempelvis Scottish Sun och The Irish Sun vilket gör tidningen till den tionde största 

tidningen i världen. Tidningen publicerades för första gången den 15 september, 1964. 

Tidningen skapades av International Press Corporation för att ersätta den sjunkande tidningen 

Daily Herald. Innehållet i tidningen skulle vara detsamma, men namnet och ledningen skulle 

bytas ut. Men redan år 1969 såldes The Sun vidare till affärsjätten Rupert Murdoch.  

När tidningen bildades hade den en politisk inriktning, mot arbetarepartiet Labour i 

Storbritannien. Partiets inriktning kan likställas med Sveriges socialdemokrater. Men år 2009 

valde tidningen att lämna den socialistiska skåran. Vid valet i Storbritannien tog tidningen 

ställning för det konservativa partiet. (Wikipedia 2010-12-04) 

  

 

The Daily Mirror 

Tidningen grundades den 2 november år 1903, av Alfred Harmsworth. Tanken med tidningen 

var att den skulle vara riktad mot kvinnor och producerad av kvinnor. Men senare skulle 

tidningen ändra inriktning och bli en renodlad kvällstidning. Under tidningens historia har 

upplagorna sjunkit och nya ägare tillkommit. Den såldes år 1984 till Robert Maxwell som 

påbörjade ett förnyelsearbete. Men tidningen har alltid fått kämpa med svikande siffror. 
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Tidningen har under alla år haft en Labur inriktning och sedan år 1978 har den stöttat 

utvecklingen för ett förenat Irland. (Wikipedia 2010-12-04) 

 

4.3 Tillvägagångssätt  

Jag började med att välja ut tio stycken artiklar från vardera tidning för att sedan läsa igenom 

dessa. Totalt förekom fyrtio artiklar av varierande karaktär. Efter första läsning minskade jag 

ner antalet till fem stycken per tidning för att sedan minska ner det till två. Detta för att kunna 

fokusera mer på varje text och bryta ner den i delar, och på så sätt få ut så mycket som möjligt 

av analysen. Efter att ha valt ut nio artiklar totalt, läste jag igenom dem igen och antecknade 

ner mina tankar. Sen började jag successivt analysera artikelns innehåll. Jag tittade i första 

hand på värdeord. Jag började med att bryta ner de brittiska artiklarna eftersom jag kände att 

jag behövde mer tid för att analysera dessa samt att jag kände att det fanns mer ”matnyttigt” 

att hämta i de brittiska artiklarna. Sedan började jag analysera de svenska artiklarna. 

Sedan försökte jag bryta ner texterna mer djupgående för att finna svar kring artiklarnas 

uppbyggnad, samt få en bild av vilka retoriska likheter och olikheter som existerar. 

  

4.4 Reflexivitet 

Som alla andra människor har jag en egen referensram, erfarenheter och åsikter kring både 

svininfluensan samt kvällstidningsjournalistik. Urvalet av artiklar samt tidningar har formats 

av mitt eget tyckande och erfarenheter. Tidningarna har valts ut från mina referensramar, 

varför jag valt The Sun och The Daily Mirror är för att de är bekanta för mig.  

Jag har läst dem regelbundet under en tid och samma gäller de svenska kvällstidningarna.  

Sedan har jag även en viss förutfattad mening om kvällstidningar och det är viktigt att försöka 

lämna mina åsikter utanför denna undersökning. Men samtidigt måste det tas i beaktning 

eftersom forskning påverkas av forskaren.  

Denna undersökning är inte till för att hitta en absolut sanning utan bara belysa en liten del av 

ett större sammanhang där artiklar om svininfluensan studeras utifrån ett retoriskt perspektiv. 
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5. Resultat 

 

I denna del visar jag resultat av själva uppsatsen. Jag kommer nedan i texten berätta om de 

eventuella likheter och skillnader jag hittat i de svenska och brittiska artiklarna. Vilka 

värdeord jag kunnat hitta samt vilka övertalningsmetoder som förekommer. Jag kommer 

löpande referera till de rubriker och ingresser som utmärkt sig. Dessa kommer vara inom 

citattecken samt kursiva. Jag kommer använda mig av diagram för att visa vilka värdeord som 

förkommer i artiklarna. Sen kommer jag referera till The Daily Mirror som enbart The Mirror 

av uppenbara orsaker. Eftersom jag känner i en löpande text känns det onödigt att skriva ut 

hela tidningens namn och att oftast kallas The Daily Mirror enbart för The Mirror i folkmun.  

 

 

5.1 Värdeord 

I de svenska och brittiska artiklarna förekommer värdeord för att förstärka artiklarnas 

innehåll. Jag har valt att presentera dem i spalter nedan. 

 

Svenska artiklar – värdeord 

Dramatiskt, oro 

dramatik, skyddas 

värsta, sprider 

hotas, mänskligheten 

kritik, död, sämre 

larm, allvarligt 

akut, fruktansvärt 

tragiskt, ledsna 

dödsjuk, platsbrist 

 

 

 

 

 

Brittiska artiklar– värdeord 

Outgoing ,adorable  

devastated, tribute 

packed, madness 

 love, flourish 

beautiful, rebellious  

nature, spirit 

strength, dreadful 

inevitably, helpless 

celebrating, worth 

lovely, lively 

livelier, outgoing 

enjoyment, happiness 

colourful, heartbroken 

vigil, lost, battle 

grief-stricken, distraught 

dubbed, deadly 

sadness, death 

badly, seriously 

trust, jaundiced 

poorly, prepared 
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5.2 Analys av artiklar: 

Som tidigare skrivits används rubriker för att sammanfattas en artikel men även väcka 

uppmärksamhet. Tidningen Expressen har valt att i en artikel om att WHO (World Health 

Organization) höjer beredskapen sätta en rubrik som målar upp en livshotande och 

fruktansvärd pandemi; 

”Varningen höjd i natt: Hela mänskligheten hotas” 

Expressen har i och med detta gjort ett medvetet val att utforma rubriken på ett sätt som kan 

av läsaren kan tolkas som att mänskligheten kan dö ut. Att det egentligen handlar om 

influensans spridning och att pandemi innebär att större delen av världens befolkning kan 

smittas framgår inte i rubrik eller ingress. 

Sedan väljer de att konstruera rubriken utifrån ett citat som kommer i ingressen. 

”Risken att svininfluensan utvecklar sig till en global pandemi bedöms nu som mycket stor. 

WHO höjde i natt varningsnivån till fas 5 på den sexgradiga skalan.  

– Det är verkligen hela mänskligheten som hotas vid en pandemi, säger Margaret Chan, 

WHO:s generaldirektör. ” 

Att Margaret Chan syftar på influensans snabba spridning framgår inte i ingressen, först 

senare i artikeln. De använder sig av WHO för att stärka intrycket av katastrofläge, i korta 

drag kan man dra slutsatsen att Expressen använder sig av logos för att förstärka sin rubrik. 

Expressen skulle kunna ha valt en annan rubrik baserat på artikelns innehåll. 

  Artikeln handlade om hur spridningen skulle kunna se ut i Sverige.  Nästa artikel som 

analyserats publicerades innan svenska myndigheter kunde se en tydlig spridning inom 

Sverige. Expressen väljer att redan i rubriken presentera den katastrof som väntar.  

”400 000 svenskar kan smittas” 

De fortsätter i ingressen att styrka rubriken med ett citat från Anders Tegnell som omnämns 

som smittskyddsexpert. De använder sig genomgående av logos. 

”Över 400000 svenskar kommer att smittas av svininfluensan, enligt en ny prognos. Det finns 

inga säkra länder i världen, säger smittskyddsexperten Anders Tegnell på social-styrelsen.”   

Sedan fastställs i den inledande delen att i värsta fall kan över fem miljoner svenskar smittas. 

Och att vi får hoppas att det inte bryter utan innan vaccin kommit till Sverige. 

 

Artikeln om den avlidna 18-åriga Madelynne Butcher som publicerades i The Sun, inleds med 

stark ingress. 

”An “outgoing and adorable” teenager who died after contracting swine flu on holiday was 

laid to rest today” 

Redan i början av artikeln beskriver skribenterna Butcher som en underbar tonårig. Texten 

fortsätter sedan med att beskriva den fullsatta kyrkan med människor som vill hylla Butchers 

liv.  

”Madelynne Butcher's devastated brother Robin paid tribute to the 18-year-old's "spirit and 

strength" at the packed funeral service. He said of the teen who fell ill after returning from 

Tenerife in June, before passing away last week: "I can only imagine the madness and love 

she would bring to my life as she began to flourish into a beautiful woman. “ 
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Och den oerhörda sorg och hjälplöshet anhöriga känner. Butcher hade insjuknat efter hon 

kommit hem från en resa till Teneriffa.  Skribenten beskriver Butcher som duktig elev som 

ville bli doktor och som senare skulle ha firat sina höga avgångsbetyg.  

“The teen, known as Maddy, wanted to study to become a doctor and was set to celebrate her 

A-level results later this month” 

Många värdeord används för att beskriva Butchers personlighet och skribenten återger 

detaljerat hur vänner gråter och bär olika föremål i neonfärger för att representera Butcher och 

det färgsprakande liv hon hade framför sig och det hon delade med sig medan hon levde. 

“Many of Maddy's friends from her school, Itchen College, in Southampton, wore items with 

neon colours "to represent the colour she put into people's lives and the colourful life she had 

in front of her".  

Jämför man två artiklar som de svenska kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet skrev 

om en svensk man som avled i svininfluensan, skiljer sig artiklarna väldigt mycket åt från 

artikeln om Madelynne Butcher. De svenska artiklarna ter sig att enbart skriva faktamässigt, 

läsarna får ingen bild av den avlidna mannen. Tidningarna kallar honom för 38-åringen eller 

37-åringen, så vad hans ålder verkligen var är oklart. Expressen skriver att han var 38 år och 

avled bara timmar efter att han spenderat sin fredagskväll framför sin TV. Som läsare får man 

känslan av att han i ena stunden levde ett tryggt liv men att han bara timmar senare avled i sitt 

hem att från ena stunden levde han ett tryggt liv och timmar senare avled han i sitt hem. 

Expressen väljer också en slagfärdig rubrik ” Såg på tv- dog i svininfluensan” 

De beskriver hans sista dagar i livet med tre meningar: 

”38-åringen, som bodde utanför Uppsala, hade typiska influensasymtom med hög feber och 

ont i kroppen. Han sjuknade in söndagen 23 augusti. Under veckan som kom höll han sig i 

hemmet och vårdades av anhöriga” 

Och senare i artikeln kommer det fram att 38-åringen led av riskfaktorerna. 

”Mannen led av riskfaktorer som gör att han klassades in i riskgruppen” 

Artikeln avslutas med att poängtera att svininfluensan inte är allvarligare än andra influensor, 

som även de kan ha dödlig utgång. Så det finns ingen anledning till oro enligt Björn 

Ragnarsson som arbetar som biträdande sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Aftonbladet skriver att den avlidna mannen var 37 år gammal och avled i hemmet med sin 

pappa vid sin sida. Aftonbladet fokuserar mer på att intervjua pappan och artikelns vinkel är 

pappan. De varvar fakta med citat från pappan. Men Aftonbladet har inget citat från Björn 

Ragnarsson som skulle kunna fungera som etos i detta sammanhang. 

 

Det intressanta är att jag som läsare upplever artikeln som Aftonbladet skrivit om Sveriges 

första offer i svininfluensan mer levande än Expressens. Trots att Aftonbladet inte valt att 

fokusera allt för mycket på personen ifråga kan jag som läsare ta till mig artikeln. Expressen 

däremot väljer att bygga upp artikeln faktamässigt med en slagkraftig rubrik som för 

associationerna till att livet är väldigt skört. Att i ena stunden spenderar 38-åringen 

fredagskvällen framför sin TV och i nästa stund är hans liv över. Den direkta kopplingen för 
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majoriteten av läsarna är säkert känslan att veckan är över och helgen på intåg, men bara 

timmar senare har mannen utan vidare avlidit. 

 

Men däremot kan jag känna att The Suns artikel om Butcher nästan känns glorifierande. Hela 

bilden som skribenten bygger kring den avlidna tonåringen känns förskönad. Starka värdeord 

används och beskrivande detaljer gör texten levande, men samtidigt skapar den ett rosa 

skimmer. Känns texten mer levande för att man väljer att beskriva Butcher som en högt 

presterande student med drömmar om att bli doktor? Eller att hon lyckades åstadkomma mer 

vid sin ringa ålder än vad många gör under hela sitt liv?  

”She pecked more into her 18 years than many din in 30, she really went for it and gave a 

great number of people a lot of happiness” 

Texten känns inte som en renodlad artikel utan mer som en minnestext. Det är intressant att se 

skillnaderna mellan hur The Sun, Expressen och Aftonbladet väljer att skriva om ett tragiskt 

dödsfall. I de svenska tidningarna anonymiseras den avlidna. Medan The Sun väljer att ha ett 

stort fotografi med Butcher där hon ser sprallig ut och gör en pussmun mot fotografen, med 

en enkel bildtext ” Adorable…. Madelynne Butcher” En annan koppling som kan göras är att 

det kan bero på hennes unga ålder, skulle The Sun välja att skriva en sådan text för en äldre 

person som avlidit? The Sun hade bara några dagar innan artikeln om Madelynne Butcher 

publicerat en artikel om den avlidna brittiska soldaten Lee Porter som omnämns som den 

första soldaten som dött i följd av svininfluensan. Även i denna text väljer The Sun att 

fokusera på personen Porter och dess anhöriga. En stor bild med Porter med en bildtext ”One 

in a million…..Lee Porter”. De beskriver de sörjande ” Heartbroken loved ones held a vigil 

for Lee…..”Fast det finns en ganska markant skillnad med artikeln om Butcher, i den 

fokuserade större delen av texten på Butcher men i denna artikel om Porter läggs övervägande 

fokus på hans anhöriga.  Resterande del av artikeln består av citat från Porters vänner som 

hyllat sin vän på ett internetforum. Och sedan en bild på sjukhuset där Porter avled med en 

stark bildtext med koppling till det millitära ” Battle lost……..Frimley Park Hospital in 

Surrey”. 

 

The Mirror publicerade en artikel som handlade om hur många som förlorat sitt liv efter att ha 

smittas av svininfluensan i Storbritannien. Rubriken är lång och hotar om att 65,000 

människor kommer att förlora sina liv i svininfluensan. ”UK death toll reaches 29 as the 

government predicts 65,000 people could die this winter from virus”. 

De inleder artikeln med att berätta om hur många som avlidit av viruset och exemplifierar det 

senaste offret, en kvinnlig turist som avled i Skottland efter sviterna av viruset. 

Men det framgår även att kvinnan led av underliggande sjukdom.  Sedan presenteras fakta på 

fakta om hur många som kommer att drabbas och riskerar att dö av influensan. ”If 30% of the 

population get swine flu, the death rate could be as high as 65,000 people. However, 

estimates range from 3,000 up to 750,000 people” 

Tidningen styrker faktahänvisningarna med professorn Liam Donaldson som jobbar som 

medicinsk chef för hälsodepartementet i Storbritannien. Sedan upplyses läsaren om de olika 
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sätten att få diagnos via telefonen samt en nätbaserad enkät. Dessutom uppmanas 

befolkningen av Donaldson att inte utnyttja den service som staten kommer att tillgodose, 

som ett telefonnummer för frågor om influensan samt tillgången till att få tamiflu (anti-

virusläkemedel) utan att besöka sitt lokala vårdcentral. 

” Trust comes into it in a big way, he said. “ We do trust the public, we will be saying that it´s 

not advisable to take the drugs if you don´t need them because obviously all drugs have side 

effects” People will need to give their name and address to obtain their unique reference 

number and will be “viewed with a jaundiced eye” if they ask for more than one” 

Sedan väljer skribenten att avsluta artikeln med att påpeka att första sändningen av vaccinet 

inte kommer att räka till alla i riskgrupperna, men under vintern kommer det räcka.  

Jag tycker att denna artikel fokuserar mer på fakta men ändå lyckats skribenten bygga upp en 

underliggande rädsla hos läsarna. Först presenteras influensans framfart, komplikationer med 

överbefolkade områden och sen kommer bomben att alla som ingår i riskgruppen inte 

kommer kunna vaccinera sig.  

 

Även i Sverige rapporterades det om problem med leveranser av vaccin men även plastbrist 

på de svenska sjukhusen. Expressen väljer att ta TT-spektras (Sveriges största nischande 

nyhetsbyrå) telegram och utveckla det. Expressen väljer redan i rubriken bygga upp en bild av 

kaos ”Gamla respiratorer dammas av”. 

Sedan inleds artikeln med att förklara att en dödssjuk man var tvungen att flygas till Danmark 

för vård pågrund av platsbrist, att Sveriges intensivvårdsplatser var fyllda. Men så var inte 

fallet enligt Erik Höglund, enhetschef för Enheten för Krisberedskap på Socialstyrelsen. 

Så redan i rubriken samt i ingressen bygger Expressen på en bild av kaos.  

Som läsare får jag uppfattningen att alla intensivvårdplatser är fulla pågrund av influensan. 

Att svininfluensan slagit till så hårt att Sverige inte ens kan ta hand om sina egna sjuka.  

Sen fortsätter artikeln med att förklara den svåra situation som den svenska sjukvården står 

inför. Att sjukvården inte samordnats på ett nationellt plan, utan endast mellan olika sjukhus. 

Att Socialstyrelsen har 300 respiratorer av en äldre modell i reserv för att lånas ut till 

landstingen vid eventuell influensapandemi. Men att de är så gamla så att sjukhuspersonalen 

inte kan hantera dem. 

 

The Mirror publicerade en artikel om en tolvårig flicka som blivit smittad av influensan, hon 

räknades till ett av de första fallen i England.  Den lilla flickan åkte på samma plan från 

Mexico som ett nygift par, som också de smittades av influensan. 

Hela artikeln inleds med rubriken ”Swine flu: 12-year-old girl from Devon and adults from 

London and Redditch Twith swine flu” 

Sedan beskrivs händelseförloppet hur dessa tre personer blivit smittade och hur flickans skola 

i Devon kommer stängas och alla elever på skolan kommer erbjudas tamiflu. 

Det berättas även hur de tre smittade reagerat på behandling och att situationen är stabil. 

Sedan forsätter artikeln beskriva situationen i USA med ett fotografi av en statsanställd som 

sanerar en lokalbuss. Sen forsätter artikeln med citat från Storbritanniens dåvarande 
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premiärminister Gordon Brown, om hur myndigheterna i Storbritannien förbereder sig för 

influensan ” At the same time we have decided to built up stocks of anti-virals from 35 million 

to 50 million (doses)."We are ordering a great deal more face masks” We will be sending out 

public information to all citizens in this country. By Tuesday there will be an information 

leaflet for every family.” 

Senare i texten för att skänka ett viss lugn till läsarna, avslutas artikeln med ett citat från 

Brown "The WHO has said we are one of the best prepared countries. We intend to keep it 

that way and make sure that we do everything in our power to make sure people are safe from 

this worldwide flu." 

Denna artikel ter sig vara ordinär, men det som är intressant är hur inledningen av artikeln 

målar upp en katastrofal bild, om den tolvåriga flickan som blivit smittad. Artikeln övergår 

sedan till att försäkra läsarna om att de kan vara lugna, eftersom WHO hävdar att  

Storbritannien är väl föreberedda. Och att myndigheter i landet och regeringen kommer göra 

allt i sin makt för att hålla influensan på avstånd. Texten avslutas med att en politisk 

motståndare till Brown får uttala sig. Motståndaren David Cameron (nuvarande 

premiärminister) välkomnar stegen som tagits men efterfrågar en nationell telefonlinje för 

svininfluensan dit oroliga människor kan ringa. Intressant är att tidningen väljer att låt en 

politisk motståndare uttala sig, att trots artikelns innehåll ser tidningen chansen till en politisk 

debatt.  

 

6. Diskussion 

6.1 Analysdiskussion 

Min analys har visat att skillnaden mellan de brittiska och svenska artiklarna är ganska stor. 

De brittiska är mer personligt inriktade och skribenterna använder sig mer av värdeord och är 

inriktade på att skapa känslor hos läsaren. En anledning till detta val kan mycket väl vara den 

stora konkurrens som råder bland kvällstidningarna i Storbritannien. I Sverige har vi endast 

två ledande kvällstidningar så konkurrensen i Sverige ter sig väldigt annorlunda. Detta kan 

vara en anledning till att de brittiska artiklarna känns mycket mer levande och personliga än 

de svenska. Löpsedlar måste sticka ut bland en uppsjö av kvällstidningar. För på något vis 

måste tidningarna utmärka sig, hitta en annan vinkel. Jag tror att det är därför de brittiska 

tidningarna fokuserar mer på att skriva mer djupgående texter samtidigt som de bidrar till att 

skapa en viss bild av influensan. De brittiska är, ur ett retoriskt perspektiv bättre uppbyggda 

än de svenska. Tidningarna vill förmedla en specifik bild av influensan och använder sig av 

retorik för att skapa den. De lägger mycket fokus på att skapa känslor hos läsaren och bilden 

av influensan som ohejdbar. Denna slutsats kan direkt kopplas tillbaka till Uribe Rodrigo och 

Gunter Barrie´s arbete om tabloidiseringen. Människors tragedi i fokus med slående bilder. 



Evelina Lestander 
Examensarbete MKV Kandidat V0012F 
Journalistik i nya medier, LTU 
eveles-8@student.ltu.se 
Lärare: Seppo Luoma-Keturi 
 

19 
 

De brittiska artiklarna använder sig även av patos, det förstärker bilden som de vill förmedla. 

Detta genom att skapa känslor hos läsaren, genom olika metoder såsom bildtext, val av rubrik 

och ordval. Men vissa av artiklarna erbjuder även en lösning, läsaren är orolig över 

influensans framfart och hur den smittar men får via en artikel svar på hur denne kan skydda 

sig. Men detta först efter att skribenten skapat en bild hos läsaren, deras ”sanna” bild. 

Artiklarna skapar en rädsla men ger även hopp. 

Om man jämför The Daily Mirror och The Sun så finns det små skillnader hur de valt att 

skriva och rapportera om svininfluensan. Jag upplever att The Mirror valt en mer försiktig 

framtoning både språkmässigt men även hur de valt att rapportera. Medan konkurrenten The 

Sun använder sig av starka värdeord och arbetar konsekvent med att bygga upp en ”egen” bild 

av influensan, verkar The Mirror mer försiktig och återhållsam i sina texter. The Mirror 

rapporterar mer faktamässigt och väljer att väva in citat från experter och andra sakkunniga. 

Det finns en tydlig splittring mellan tidningarna i urvalet, The Sun hade mer texter som riktar 

sig till människors öde, som exempelvis den avlidne tonåringen medan The Mirror verkar ha 

lagt mer fokus på rena faktamässiga artiklar. När det gäller Expressen och Aftonbladet finns 

det ingen tydlig skillnad som skiljt texterna åt. Detta kan bero dels på konkurrensfaktorn och 

att Sverige i jämförelse till Storbritannien är ett mycket litet land och det är svårare att hitta 

andra vinklar än konkurrenten. Rent generellt fick jag intrycket av att The Sun övergripande 

verkar ha mer en personlig inriktning än de andra kvällstidningarna som förekommit i 

undersökningen. Och att The Sun använde sig mer av det retoriska tänket. Expressen och 

Aftonbladet känns stundvis som en och samma tidning i och med hur de valt att rapportera 

eller på grund av hur de valt att rapportera Av texterna jag analyserat från Expressen och 

Aftonbladet känns det som att personfokusen inte finns där alls. Artiklarna känns 

innehållslösa och väcker inga känslor. De svenska texterna är inte uppbyggda ur ett retoriskt 

perspektiv. Det finns inget som lockar till läsning. De svenska tidningarna verkar sakna 

personer bakom nyheten. En text skriven ur ett personperspektiv sticker ut både i 

tidningsstället och hos konkurrerande tidningar. Som nämnts tidigare fanns det en uppsjö av 

olika rapportering om influensan, och marknaden var mättad. Överallt fanns det löpsedlar, 

artiklar, tv-rapporteringar som handlade om en och samma sak, influensan. Så därför var det 

extra viktigt att sticka ut bland mängden.  

När det gäller de brittiska artiklarna anonymiseras skribententerna, ingenstans står 

journalisternas namn utskrivet, oftast står det bara ”Staff reporter” eller inget alls.  

Som läsare vet jag inte vem som skrivit texten. Det är ganska intressant i jämförelse med de 

svenska kvällstidningarna, där journalisten skriver under med sitt namn och ibland bylinebild. 

I Sverige är det kanske mer vanligt att själva journalisten står framför nyheten. Idag är det så 

viktigt att marknadsföra sig själv, att vissa svenska journalister är sina egna varumärken. Att i 

Storbritannien läggs fokus på nyheten och inte vem som producerat den. Vem som har skrivit 

artikeln vet bara tidningen själv, inte läsarna. 

En annan sak jag upptäckt är att de brittiska artiklarna till en viss del är uppbyggda på ett 

annorlunda sätt än de svenska.  Det finns en rubrik, ingress och en löpande text, men inga 
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mellanrubriker och det är stundvis svårt att läsa artiklarna. Citat markeras inte på ett tydligt 

sätt, jag är tvungen flertal gånger läsa om stycken för att försäkra mig om att det är ett citat 

som förekommer. De svenska artiklarna är mer traditionellt uppbyggda, som läsare ser jag 

tydligt vad som är ingress och mellanrubriker och generellt är de svenska texterna enklare att 

läsa. Som läsare kan jag följa med i texten utan avbrott som förstör flytet i läsandet. Detta 

beror självklart inte bara på språkfaktorn utan även på upplägget av artikeln.  Men trots den 

traditionella uppbyggnaden känns de svenska artiklarna tråkiga och som läsare är det jobbigt 

att finna motivationen för att läsa artiklarna. Efter halva texten tappar jag intresset, men det 

gjorde jag aldrig med de brittiska artiklarna. Dels för att de väver in personaspekten och 

försöker hitta det som gömmer sig bakom nyheten. Detta gör texterna mer intressanta och 

levande att läsa, för utan regler kan skribenten välja att bygga upp texten ur ett mer retoriskt 

perspektiv. Och en intressant text och vinkel lockar fler läsare. De brittiska tidningarna har 

rubriker som är mer kopplade till innehållet, medan de svenska tidningarna verkar välja mer 

iögonfallande rubriker som till större delen är uppbyggda för att skapa uppmärksamhet samt 

rädsla. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

  
Självfallet har jag valt ut de mest intressanta artiklarna, som har haft en lockande rubrik samt 

innehåll. Detta är ett medvetet val från min sida för att kunna få ut så mycket som möjligt vid 

analyserna. Detta har givetvis påverkat resultatet, fast samtidigt är detta en väldigt liten 

undersökning och detta reslutat som jag kommit fram till, är ingen absolut sanning. 

Det belyser en skillnad som jag upptäckt under analysen. Till en början hade jag tänkt 

fokusera både på metaforer, värdeord samt övertalningsmetoder. Men efter att ha läst igenom 

texterna stod det tydligt att de retoriska begreppen som förekom var värdeord samt 

övertalningsmetoder i en liten utsträckning. 

Självfallet hade utfallet blivit annorlunda om jag exempelvis valt att fokusera på krönikor 

eller ledare om influensan, då hade jag kunnat använda mig av alla begrepp. Men eftersom 

metaforer inte förekom i texterna valde jag att fokusera på värdeord och övertalningsmetoder. 

Men samtidigt har jag kunnat finna en tydlig skillnad när det gäller att disponera texternas 

innehåll. Denna slutsats grundas på min innehållsanalys jag gjort för varje artikel. Det jag 

kunnat göra annorlunda är att redan från början avgränsa området på ett tydligt vis och välja 

ut fler kvällstidningar och kanske enbart fokusera på de brittiska kvällstidningarna. Men med 

tanke på tidsramen och arbetsbelastningen har jag valt tidningar utifrån den aspekten. 

Resultatet skulle nog säkerligen blivit annorlunda med ett större urval. Men jag känner att 

med tanke på val av område skulle ingen annan teori kunna appliceras och värdeord känns 

som ett bra område att fokusera på. Det viktigaste är att läsaren förstått hur undersökningen 

gått till och kan ta till sig informationen som jag presenterar. Trots undersökningens smala 

område så har jag kunnat hitta skillnader. 
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6.3 Diskussion av tidigare forskning  

Uribe Rodrigo och Gunter Barrie´s artikel “ The Tabloidization of British Tabloids” som 

handlar om tabloidiseringen av Storbritanniens största kvällstidningar. Visar en hårdare 

utveckling bland kvällstidningarna hårdare konkurrens och tidspress. Genom att konkurrensen 

ökar läggs desto mer fokus på att sälja lösnummer. Därför ter det sig naturligt att lägga mer 

tid på layouten och en rubriks uppbyggnad. I dagens samhälle finns det otaliga artiklar om 

samma nyhet, speciellt när det gäller svininfluensan. Rodrigo och Barrie (2004) menar att det 

därför blir viktigare och viktigare att hitta en personlig inriktning. Hitta en person bakom 

nyheten för att slå konkurrenterna. Rodrigo och Barrie har inte kunnat hitta att artiklarnas 

teckenutrymme skulle ha minskat i kvällstidningarna, vilket är väldigt intressant; trots ökad 

konkurrens samt tidspress minskar inte utrymmet. En anledning till det kan vara att 

skribenterna får mer press på sig att hitta en personlig vinkel och en människa i centrum. Det 

går inte att skapa en kontakt med läsarna och förmedla nyheten på ett personligt vis med 

utrymmet som ett hinder. Därför kan det påstås att utvecklingen inom kvällstidningarna ter sig 

lite spretig, trots tidspress läggs det ner mer tid för att hitta personen bakom texten. Men 

frågan är ju om/hur kvalitén blir lidande? Kan tidningarna ha en hållbar kvalité på sina texter 

trots tidspress och konkurrens? För det är två faktorer som inte går att komma ifrån.  

Kvalitén går alltid att påverka, men inte tidspressen. Och tidspressen kanske gör att kvalitén 

försvinner, att det viktigaste är att komma ut med nyheten först, och sedan hitta en annan 

vinkel och sälja lösnummer. 

Victoria MacRitchie och Mohamed Seedat (2005) forskning är väldigt intressant, att de 

kommit fram till att flera tidningar väljer att fokusera på starka ord och fokus läggs på 

förarna.  Istället för att exempelvis diskutera fordonens hastighet, verkar tidningarna istället 

fokusera på personer. Denna upptäckt kan kopplas till Rodrigo och Barrie´s artikel om 

tabloidiseringen.  Dock berör inte denna forskning specifikt kvällstidningar i detta fall. 

Men kanske är det så att tidningarna säljer bättre med värdeord och fokusering på personer, 

även i en bilolycka. Deras påstående om annonsintäkter är väldigt intressant, den största 

inkomsten för de flesta tidningar är annonsintäkter. Och det kanske inte är så bra att publicera 

en artikel som visar att bilolyckan som skedde berodde på ett tekniskt fel. Inom detta område 

finns det otaligt att undersöka. Finns det opartisk journalistik? Är det till medicinbolagens 

fördel att tidningarna målar upp en katastrofal bild av svininfluensan så att köerna till 

vaccinering ökar? 

I uppsatsen ”Medierapporteringen om Markalemassakern”(2005) gör Azra Juzbasic en 

komparativ analys av tre tidningar. Denna uppsats visar att med olika metoder bygger 

tidningarna upp en bestämd bild av situationen. Denna slutsats kan kopplas till tidningarnas 

agerande i rapporteringen om svininfluensan. Tidningarna tävlar om att skapa den ”sanna” 

bilden av pandemin. Frågan är bara vems bild som tidningarna skapar? 
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7. Slutsats 
Syftet med min uppsats var att ta reda på om det fanns några eventuella skillnader på de 

svenska och brittiska artiklarna om svininfluensan. Jag arbetade utifrån frågeställningarna: 

Vilka värdeord används i artiklarna samt rubrikerna? Vilka retoriska begrepp förekommer i 

artiklarna? Vilka eventuella skillnader finns med att disponera texternas innehåll? 

I min resultatdel kom jag fram till att de svenska artiklarna skiljde sig ganska mycket från de 

brittiska. Sen att det fanns en tydlig skillnad mellan de båda brittiska kvällstidningarna. 

Tidningarna valde att skriva om influensan både ur ett faktaperspektiv men även ge bilden av 

en katastrofal utveckling. Men tvärtemot de brittiska tidningarna känns de svenska mer 

sparsamma med att använda retoriska grepp, som värdeord. Och de svenska texterna är mer 

tråkiga att läsa medan det är mer liv och förekommer fler retoriska grepp i de brittiska 

texterna 

När det gäller värdeorden som gick att finna upptäckte jag att de överlag gick att associera till 

känslouttryck och personliga drag. Och de brittiska tidningarna använde sig mer av att 

beskriva situationer uttryckligen medan de svenska texterna kändes mer ihåliga. Skribenterna 

på Expressen och Aftonbladet valde även att skriva mer på ytan. Det skulle vara intressant att 

göra en större undersökning som jämför de brittiska kvällstidningarna med de svenska, mer 

övergripande. Att inte enbart rikta in sig på en specifik nyhet utan analysera helheten. Hur 

används rubriker i respektive tidning? Eller varför inte fokusera på journalisternas roll i 

skapandet av en nyhet? Skiljer det sig mellan tidningarna i deras uppfattning om vad en 

journalists uppgift består i?  
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9. Bilaga  
 

  

 
 

Swine flu hols teen laid to rest 

By STAFF REPORTER  

Published: 14 Aug 2009 

AN "outgoing and adorable" teenager who died after contracting swine flu on holiday 

was laid to rest today.  

Madelynne Butcher's devastated brother Robin paid tribute to the 18-year-old's "spirit and 

strength" at the packed funeral service. He said of the teen who fell ill after returning from 

Tenerife in June, before passing away last week: "I can only imagine the madness and love 

she would bring to my life as she began to flourish into a beautiful woman.  

"With her rebellious nature, she lived her life to the full, not caring for what tomorrow may 

bring and her strong mind were all testament to her. "It's her spirit and strength that I miss 

more than anything."  

The teen, known as Maddy, wanted to study to become a doctor and was set to celebrate her 

A-level results later this month. The service, at St Mary's Church, Sholing, Southampton, was 

led by retired priest and family friend, Canon Bruce Hartnell, who had baptised Maddy almost 

18 years ago.  

The 67-year-old said: "When you hear dreadful news about someone you know, you feel 

inevitably helpless and the opportunity that soon appeared to help the family in some small 

way by leading a funeral was one I could not let go. "The message I am hoping we will take 

away is that although it is dreadful and we feel helpless, her life has been one well worth 

celebrating. "She was a lovely child and I remember her coming to Sunday Club and services 

with her family. She was a lively child and when in her teens, she became even livelier.  

"She made many friends and she impressed her fellow students so much that they elected her 

president of the students' union. "She was outgoing and took life in her stride and she was 

always looking for all the enjoyment in it and was always wanting to share that.  

"She packed more into her 18 years than many did in 30, she really went for it and gave a 

great number of people a lot of happiness." During the service, Maddy's friend Amy Peters 

sang her own song, I Will Fight, in dedication to the teen.  

The service began with Somewhere Over The Rainbow and ended with Yes Jesus Loves Me 

by Whitney Houston. Many of Maddy's friends from her school, Itchen College, in 

Southampton, wore items with neon colours "to represent the colour she put into people's 

lives and the colourful life she had in front of her".  
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The group of about 250 mourners applauded as the wicker coffin was taken away by horse-

drawn carriage following the service for a private family burial. A spokesman for her parents 

Beverley and Alan, who live in Southampton, said that Maddy had appeared well prior to her 

holiday.  

She travelled with a friend to the Canary Islands in June to celebrate the end of her exams but 

was not feeling well when she returned home a month ago. Her mother took her to the local 

doctor's surgery and she was later admitted to Southampton General Hospital before being 

transferred to Glenfield Hospital in Leicester for specialist treatment where she died on 

August 6. A post-mortem was unable to establish the precise cause of the teenager's death.  

The family spokesman said: "The exact cause of Maddy's death has not been confirmed. I 

understand that she had been previously diagnosed as suffering from swine flu. More details 

are not as yet available."  

 

 

Solider killed by swine flu 

Published: 04 Aug 2009 

SOLDIER Lee Porter has become the first member of Britain's armed forces to die of 

swine flu.  

Popular Lee, a bombardier in the Royal Artillery, contracted the virus a fortnight ago. The 

Territorial Army volunteer was rushed to hospital and put on a life-support machine after 

collapsing. Heartbroken loved ones held a bedside vigil for Lee, 30, who had underlying 

health problems. But doctors at Frimley Park Hospital in Surrey lost the battle to save him on 

Friday, it emerged last night. He was the 28th person known to have died from swine flu in 

England. Figures released last week showed cases were up ten per cent to 110,000. Lee's 

grief-stricken family from Coleraine, Northern Ireland, were too distraught to speak last night. 

But he was dubbed a "one in a million guy" in online tributes from pals on the social 

networking website Bebo. Kelly Teacy said: "Lee, U were always so good to me and looked 

out for me like I was ur little sister. U were so kind an never let any1 give me any hassle, 

regardless of their rank. It won't be the same without u. "Lee, u will be missed but never 

forgotten!!!!! U will always be in my heart!!!!!! All my love xxxx" Pal Marky wrote: "RIP, 

Lee. I don't think words can describe just how much u will b missed. "A one in a million guy! 

Always there, sorting every1 else out first. A true gent and friend. My thoughts r with the 

family at this difficult time." Nikki Rankin said: "Lee, can't believe ur gone, mate. "U were 

such a gd friend, made me feel like one of the lads. I'm gonna miss u so much, even the 

teasing!! U touched everyone's heart that knew u! U'll never be forgotten, love ya loads xxxx"  

Robert Deans said: "RIP, mate. You will be missed by all at 207 Bty. You were a great guy 

and full of life, Deansy."  

Last night, a Ministry of Defence spokesman said: "It is with great sadness that the MoD must 

confirm the death of Bombardier Lee Porter, who contracted swine flu two weeks ago, which 

complicated existing health problems. "Our thoughts go out to his family, who were at his 

bedside." The Sun told last week how two service personnel in Afghanistan were struck down 

with the bug. Four British military camps have now had swine flu cases. Four were at the 
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Sandhurst officers' training academy in Berkshire and five at RAF Brize Norton, Oxfordshire. 

Squaddies were also struck down with pig flu at the Infantry Battle School, in Brecon, South 

Wales, and at Catterick Garrison, North Yorks 

 

 

Swine flu: UK death toll reaches 29 as government predicts 65,000 people could die this 

winter from virus  16/07/2009  

Twenty-nine people have now died in the UK after contracting swine flu, the Government 

today confirmed.A Department of Health spokeswoman said there had been 26 deaths in 

England and three in Scotland.The latest victim was a female tourist suffering from the virus 

who died in a Scottish hospital.Scotland's health Secretary Nicola Surgeon said the woman, 

who had "significant underlying medical conditions" died at Raigmore Hospital in Inverness 

on Wednesday evening. 

The patient was admitted to the hospital more than three weeks ago and had been in intensive 

care and is the third person suffering from swine flu to have died in Scotland.The new death 

toll came as the government today predicted 65,000 people could die this winter from the 

virus.  

Prof Sir Liam Donaldson, the chief medical officer for England, revealed that up to 12 per 

cent of the workforce will be sick by September, in addition to the nine per cent of workers 

predicted to contract the virus in August. The figures are being used by the NHS to help plan 

its services.  

If 30% of the population get swine flu, the death rate could be as high as 65,000 people. 

However, estimates range from 3,000 up to 750,000 people. Sir Liam announced new details 

today of the National Pandemic Flu Service for England, which should be up and running 

towards the end of next week. This telephone and internet-based service will enable people to 

get a diagnosis of swine flu, obtain a unique reference number, and gain access to Tamiflu. 

People will be diagnosed over the telephone or can follow a questionnaire on the internet 

which will give them a diagnosis. A "flu friend" can then obtain the antiviral for a sick person 

from a depot around the country using the unique reference number.  

Scotland, Northern Ireland and Wales have not yet implemented such a service but could do 

so in the future. Sir Liam said new figures released today showed "exceptional influenza 

activity" in terms of the number of people visiting their GP across most of the country except 

Yorkshire and the Humber. People living in Tower Hamlets in east London are visiting their 

GP most often, with 759 consultations per 100,000 people about flu-like illness. Other badly 

affected areas of London include Hackney in the east, Islington in the north and Lewisham in 

the south. "Some of these will have the worried well among them," Sir Liam said, adding that 

not all of these consultations would involve people with actual swine flu.  

http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2009/07/16/
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New figures on the number of people being hospitalised in England show that the numbers 

have doubled in one week, with 652 people now in hospital, of which 53 are in intensive care. 

The highest number of hospitalisations are among people aged 16 to 64, with 354 cases, 

followed by under fives, with 134 cases and those aged five to 15, with 84 cases.  

Sir Liam said the aim of the new flu service was to alleviate pressure on hospitals and GP 

services, allowing them to look after the "most seriously ill". He added: "We are not saying 

everybody has to do this and we are keeping the normal routes of access to GPs open." He 

added that the profile of the virus had not changed, meaning it was not becoming more 

virulent, and that most people were still experiencing mild symptoms. The new flu service 

will be staffed by about 2,000 people in call centres and a single number for people to ring 

will be released shortly. Sir Liam said the Government was trusting the public not to abuse 

the new service, which does not require them to visit a GP in order to collect Tamiflu. "Trust 

comes into it in a big way," he said. "We do trust the public, we will be saying that it's not 

advisable to take the drugs if you don't need them because obviously all drugs have side 

effects." People will need to give their name and address to obtain their unique reference 

number and will be "viewed with a jaundiced eye" if they ask for more than one. However, 

anyone who obtains a number but then finds themselves poorly again a few weeks later will 

of course be able to visit their GP, he said. On the issue of vaccines, Sir Liam said the first 

deliveries in August would not be enough to cover everybody in the high risk groups. But 

everybody would be able to get a vaccine as winter progressed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swine flu: 12-year-old girl from Devon and adults from London and Redditch with 

swine flu  29/04/2009  

http://www.mirror.co.uk/news/top-stories/2009/04/29/
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A 12-year-old girl who is one of England's first three cases of swine flu was on the same 

flight from Mexico as the Scottish newlyweds who have fallen ill with the virus.Gordon 

Brown told the Commons that the girl's school, Paignton Community and Sports College in 

Torbay, Devon, had been closed and all 2,300 pupils offered anti-viral drugs.England's first 

cases of the virus emerged as it was revealed that a two-year-old Mexican child had become 

the first person outside Mexico to die from the virus after travelling to Texas for treatment. 

The 12-year-old girl from Torbay, Devon and two adults - a 41-year-old woman 

from Redditch and a 22-year-old man from south London - had all recently travelled to 

Mexico.All three had mild symptoms and were responding well to treatment, the Prime 

Minister said.The first two British cases were confirmed on Monday in Scotland. 

 

Mr Brown said the Government was taking "the preparations that are necessary and the 

precautions to prevent the incidence of this disease in this country".At question time, Mr 

Brown said: "In addition to those two members of the public who have contracted swine flu 

and are in the Monklands area, and who I understand are getting better, there are three further 

confirmed cases."All of them have mild symptoms and are receiving and responding well to 

treatment."The school in which the 12-year-old is educated will close down for the time being 

and all the pupils will be offered the tamiflu anti-viral."I believe we are taking the 

preparations that are necessary and the precautions to prevent the incidence of this disease in 

this country."I can confirm that we have enhanced airport checks and confirm that we are 

advising people not to travel to Mexico unless necessary."We will continue to review that 

position."At the same time we have decided to built up stocks of anti-virals from 35 million to 

50 million (doses)."We are ordering a great deal more face masks. We will be sending out 

public information to all citizens in this country."By Tuesday there will be an information 

leaflet for every family.“The WHO has said we are one of the best prepared countries. We 

intend to keep it that way and make sure that we do everything in our power to make sure 

people are safe from this worldwide flu." Tory leader David Cameron welcomed the steps 

taken by the Government but asked when a national flu line would be operational 

 

 

 

 

Såg på tv - dog i svininfluensa  
 

Den influensasjuke 38-åringen spenderade fredagskvällen framför tvn.  

Bara timmar senare var han död i svininfluensan.  

Även 38-åringens pappa har testats för svininfluensan.  

- Han har inte varit på sin arbetsplats. Det är ett begränsat antal personer han träffat, säger 

Björn Ragnarsson, säger Björn Ragnarsson, biträdande sjukhusdirektör på Akademiska 

sjukhuset i Uppsala. 

38-åringen, som bodde utanför Uppsala, hade typiska influensasymtom med hög feber och ont 

i kroppen.Han sjuknade in söndagen 23 augusti. Under veckan som kom höll han sig i 

hemmet och vårdades av anhöriga. 
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Snabbt sämre 

I fredags, 28 augusti, blev hans tillstånd snabbt sämre. 

När ambulanspersonalen och läkare kom till mannens hem kunde de konstatera att han var 

död. 

Men någon timme efter presskonferensen kom beskedet: mannen led av svininfluensan. 

Vad innebär det att vi fått Sveriges första dödsfall i svininfluensa? 

– Det innebär en dramatisk omställning när det gäller hur vi betraktar sjukdomen. Det gör det 

än mer angeläget att vi kommer i gång med massvaccinationen och att så många personer som 

möjligt vaccinerar sig, säger smittskyddsläkaren Staffan Sylvan. 

Sökte hjälp 

Under sjukdomsperioden har mannen haft kontakt med sjukvårdsupplysningen. 

– Vad som har sagts under samtalet vet vi inte, säger Björn Ragnarsson. 

Mannen led av riskfaktorer som gör att han klassades in i riskgruppen. Vilka faktorer det 

handlar om ville Björn Ragnarsson inte avslöja. Han kunde heller inte säga om mannen 

berättat om sina riskfaktorer i kontakten med sjukvårdsupplysningen. 

38-åringen har inte vistats utomlands, utan har smittats i Sverige. Läkare vid Akademiska 

sjukhuset bedömer att mannen inte har smittat någon i sin närhet, men hans pappa har visat 

symtom. 

Pappan frisk nu 

– Pappan är frisk nu från sin period av förkylningssymtom, men han har testats. Hans testsvar 

kommer under tisdagen, men han är frisk nu, säger Björn Ragnarsson. 

Trots dödsfallet tycker inte Björn Ragnarsson att det finns anledning till oro. 

– Sjukdomens allvarsgrad, som det verkar hittills, är inte värre än den vanliga 

säsongsinsfluensan och även där avlider människor utan att det blir dramatik. 

 

 

400 000 svenskar kan smittas  
Över 400000 svenskar kommer att smittas av svininfluensan, enligt en ny prognos.  

- Det finns inga säkra länder i världen, säger smittskyddsexperten Anders Tegnell på 

social-styrelsen.  

Minst 400 000 svenskar smittas av den nya influensan i höst, enligt en prognos från 

Smittskyddsinstitutet och socialstyrelsen. 

Men i värsta fall kan hela fem miljoner svenskar bli sjuka. 

- Det finns ingen anledning att tro att Sverige skyddas för evigt. Jag hoppas vi klarar oss till i 

höst så vi hinner få hit vaccin, säger Anders Tegnell, chef för smittskyddsenheten på Social-

styrelsen. 

Han räknar med att Sverige ska kunna få vaccin levererat i slutet av september. 

Det går ännu inte att vaccinera sig inför utlands- resor. 

- Det är svårt att ge råd till någon som ska resa. Det finns inga tydliga riskzoner, sjukdomen 

sprider sig snabbt över hela världen, säger Tegnell. Arne Lapidus  

 

Varningen höjd i natt: Hela mänskligheten hotas  



Evelina Lestander 
Examensarbete MKV Kandidat V0012F 
Journalistik i nya medier, LTU 
eveles-8@student.ltu.se 
Lärare: Seppo Luoma-Keturi 
 

30 
 

Risken att svininfluensan utvecklar sig till en global pandemi bedöms nu som mycket stor. 

WHO höjde i natt varningsnivån till fas 5 på den sexgradiga skalan.  

- Det är verkligen hela mänskligheten som hotas vid en pandemi, säger Margaret Chan, 

WHO:s generaldirektör. Den extremt snabba smittspridningen av svininfluensa fick 

Världshälsoorganisationen att kalla till ett extrainsatt möte i Genève i går. Mötet drog ut på 

tiden och först sent på kvällen kom beskedet att WHO uppgraderar smittvarningsnivån till 

den näst högsta nivån. 

- Jag har bestämt mig att höja från fas 4 till fas 5, säger generaldirektören Margaret Chan, vid 

en presskonferens. 

Snabba mutationer 

Fas 5 innebär att viruset nu sprids mellan människor i stor omfattning. WHO uppmanade i 

natt alla länder att aktivera sina pandemiplaner. 

- Influensavirus är ökända för snabba mutationer och oförutsägbart beteende, säger Margaret 

Chan. WHO har intensifierat arbetet med att gå igenom forskningsresultat från hela världen. 

- Vi har inte alla svar än men vi ska finna dem, säger Margaret Chan, vid en presskonferens. 

Anthony Fauci, vid USA. s Nationella institut för infektionssjukdomar, säger till CNN; 

- Det är ett virus vi aldrig har sett tidigare. 

Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, säger att Sverige kan fördröja ett 

utbrott av svininfluensa.  

- Genom att behandla sjuka med Tamiflu, uppmana sjuka att stanna hemma och undvika att 

vistas i folksamlingar.  

 

Allvarlig kritik 

I Sverige har Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet främsta ansvaret vid allvarliga 

hälsohot. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har listor över verksamheter som 

bedöms som särskilt samhällsviktiga vid en pandemi. Länsstyrelsen i Stockholms län hade i 

går påbörjat arbetet med att uppdatera listorna och se vilka verksamheter som kan få förtur 

till vaccinet Tamiflu.  

- Det är viktigt att samhället fortsätter fungera, säger Hans Spets, försvarsdirektör vid 

Länsstyrelsen i Stockholm län. 

Samtidigt får Sveriges smittskydd allvarlig kritik i en ny utredning, skriver Svenska 

Dagbladet.  

- Vi kommer att föreslå en rad förändringar, säger utredaren Carl-Anders Ifvarson som på 

folkhälsominister Maria Larssons uppdrag granskat det svenska smittskyddsarbetet. 

I nio länder 
I morse hade 154 fall av svininfluensa konfirmerats i 9 olika länder, inklusive sju döda i 

Mexico och en död i USA. Det var en 23 månader gammal pojke i Texas, som hade varit i 

Mexico.  
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’Jag slog larm för sent’ 

37-åringens pappa berättar: Min son dog av svininfluensa 

När 37-åringen blev sämre ringde hans pappa till sjukvårdsrådgivningen – men de åkte aldrig 

till sjukhus.På kvällen två dagar senare dog sonen av svininfluensan. 

– Jag var med honom. Strax före midnatt fick jag larma SOS. Men det var redan för sent, 

säger pappan. 

Den 37-årige mannen bodde på en mindre ort några mil utanför Uppsala.  

Han tillhörde de som riskerar bli allvarligt sjuka av svininfluensan eftersom han led av 

kroniska sjukdomar.  

På kvällen förrförra söndagen insjuknade han i sitt hem.  

– Han hade feber och ont i kroppen. Så han valde att stanna hemma från jobbet, säger pappan.  

Under veckan blev mannen allt sämre. I onsdags ringde hans oroliga pappa till 

sjukvårdsrådgivningen.  

Åkte inte till sjukhus  

– Jag vill inte säga vad de gav för råd. Men det är viktigt och bra att det kommer att utredas.  

Mannen och hans pappa åkte inte till sjukhus efter samtalet. I fredags kväll blev 37-åringens 

tillstånd plötsligt akut.  

– Jag var med honom och strax före midnatt fick jag larma SOS. Men det var redan för sent, 

säger pappan. Jourhavande distriktsläkare konstaterade dödsfallet på plats.  

– Det som har hänt är fruktansvärt tragiskt. Vi anhöriga är oerhört ledsna. Ingen av oss har 

vistats utomlands så jag vet inte var han smittades, säger pappan.  

Gamla respiratorer dammas a 

"Det finns stor kapacitet att bygga ut vården" 

I går flögs en dödssjuk svensk man till Danmark för vård efter att hans lungor kollapsat av 

svininfluensan. Orsaken uppgavs vara platsbrist – att Sveriges intensivvårdplatser var fyllda. 

– Så är det absolut inte, säger Erik Höglund, enhetschef för Enheten för Krisberedskap på 

Socialstyrelsen. Just nu vårdas tre svenskar, alla under 30 år, på Karolinska 

universitetssjukhuset i Solna sedan de drabbats av livshotande komplikationer av 

svininfluensan A/H1N1.  
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I går blev tillståndet kritisk för en fjärde man. Hans tillstånd krävde vård i en ECMO-enhet, 

en så kallad konstgjord lunga. Men resurserna på KS uppgavs vara slut – och mannen 

skickades till Danmark.  

Finns resurser  

Erik Höglund, chef för Enheten för Krisberedskap på Socialstyrelsen, säger att det är normalt 

att svensk sjukvård samarbetar med nordiska och europeiska nätverk när man har "en peak i 

beläggningen".  

Betyder det att taket är nått?  

– Nej det gör det inte. Vi har en betydligt större kapacitet än så här, vi kan bygga ut antalet 

vårdplatser genom att ställa om verksamheten, kalla in extra personal och ordna extra 

utrustning. Men bedömningen gjordes att det i det här fallet var enklare att skicka patienten 

till Danmark där det fanns lediga platser, säger han till Aftonbladet.  

Inte samordnat  

Höglund säger att om den nya influensan slår till ordentligt i höst så kommer resurser att 

kunna frigöras från andra sjukvårdsområden.  

Hur många allvarligt sjuka svenskar klarar sjukvården samtidigt?  

– Det är omöjligt att säga eftersom den siffran beror på flera saker som hela tiden kan 

förändras som medicinska bedömningar och personaltillgång.  

Sjukvården har ännu inte samordnats på ett nationellt plan, utan endast mellan olika sjukhus, 

landsting och även internationellt.  

– Det är möjligt att Socialstyrlsen får den uppgiften senare och vi har vidtagit åtgärder för att 

hantera den. Det finns dock ett begränsat antal ECMO-enheter även om flera kommer frigöras 

från thoraxvården vid ett eventuellt stort behov.  

Socialstyrelsen har därför 300 respiratorer av en äldre modell i reserv som kan lånas ut till 

landstingen vid en eventuell influensapandemi.  

Men – de är så gamla att många inte vet hur de ska hanteras. Flera läkare i olika landsting 

säger till tidningen Dagens Medicin att få kan använda apparaterna.  

Sövs djupare  

– Det är nog olika på olika sjukhus. Det finns många som vet hur respiratorerna fungerar och 

som kan utbilda sina kollegor, säger Höglund.  

Nya respiratorer kostar 300 000 kronor styck och de gamla är "fullt funktionsdugliga", enligt 

Höglund. Men Dagens Medicin skriver att de bygger på en helt annan teknik än den som 

används i dag och kräver att patienten sövs ner djupare.  

Medför det större risker för patienten?  
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– Det är jag inte rätt person att svara på, men som jag förstått det bygger de på olika teknik. 

ECMO understödjer patientens egen andning, en respirator tar över andningen helt, säger Erik 

Höglund.  

 

 

 

 

 

 
 


