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Abstract  
 
Denna uppsats är en kvalitativ studie av kvällspressens hälsolarm. Hälsolarm är enligt 

undersökningens definition löpsedlar och artiklar som skriver om företeelser som påstås utgöra 

ett hot för människors hälsa och som skadar, har skadat eller kan skada en eller flera personer. 

Dessa hot kan exempelvis handla om dolda sjukdomar, ett visst livsmedel eller en viss livsstil. 

Syftet med denna undersökning är att undersöka och diskutera vad som karaktäriserade 

Aftonbladets och Expressens hälsolarm under år 2009 med fokus på artiklarnas ordval, 

källhänvisningar och tillhörande bilder. Undersökningens centrala forskningsfråga är således: Hur 

gestaltades hälsolarmen i Aftonbladet och Expressen under år 2009? Andra relevanta underfrågor har 

varit: Hur ser eventuella källhänvisningar ut? Refererar artiklarna till forskningsrapporter, till enskilda experter 

eller till något annat? Vem eller vilka får komma tills i artiklarna? På vilket sätt personifieras larmen om detta 

förekommer? En ytterligare frågeställning kretsar kring vad artiklarnas tillhörande bilder föreställer 

samt vilka associationer dessa föder. Underlaget för studien utgörs av sex löpsedlar och artiklar i 

form av hälsolarm som publicerats i Aftonbladet och Expressen under år 2009. De respektive 

tidningarna representeras således av tre löpsedlar och artiklar vardera. Undersökningens 

teoretiska utgångspunkt är teorier om journalistik med fokus på sanning, källkritik, 

nyhetsvärderingar och tabloidpress. I en mindre skala berör även den teoretiska ramen relationen 

mellan journalistik och forskning samt teorier om hur människor tar till sig hälsolarm från 

massmedia.  Det rör sig om en kvalitativ studie och den metodologiska ansatsen utgörs främst av 

den kritiska diskursanalysen där det textbaserade materialet analyseras på en makro- och 

mikrostrukturell nivå. I en mindre utsträckning analyseras även artiklarnas tillhörande bilder och 

då tillämpas den semiotiska tolkningsmetoden. Det sammanfattade resultatet visade att samtliga 

hälsolarm gestaltades av en individuell sjukdomsberättelse och personifieringen var således ett 

genomgående faktum i alla artiklar. De drabbade personerna är således i fokus då de figurerar i 

både text och bild. Artiklarnas källor är främst expertpersoner i form av läkare och professorer, 

vilka citeras flitigt i artiklarna. Resultatet visade även att hälsolarmen har ett alarmerande tilltal 

men artiklarna hänvisar i regel inte till några forskningsrapporter som rättfärdigar det budskapet. 

Undersökningen visar således att det i dessa fall är tidningen själv som larmar, inte forskningen.   
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1. Inledning 

Hälsa är ett vanligt förekommande ämne i media och kvällspressen publicerar ibland hälsolarm 

som talar om vilka risker eller hot som kan drabba oss. Hälsolarmen handlar ibland om dolda 

sjukdomar och man larmar exempelvis om att vår förkylning kan vara cancer eller att vår trötthet 

kan vara struma. Det är givetvis viktigt att medierna rapporterar om ny forskning eller om 

eventuella hot då människor överlag får sin kunskap om omvärlden från massmedierna. Min 

känsla är dock att det inte verkar råda konsensus över huruvida alla publicerade hälsolarm är 

nödvändiga. Trovärdighetsaspekten angående hälsolarm har debatterats och i en artikel i Dagens 

Nyheter (2009-04-27) uttalar sig Gunilla Jarlbro, professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, där hon hävdar att medierna riskerar att förlora sin trovärdighet om 

de publicerar för många larm. En annan röst i debatten om hälsolarm är psykiatrikern David 

Eberhard som i sin kontroversiella bok I trygghetsnarkomanernas land (2006) bland annat hävdar att 

medias hälsolarm kan resultera i att människor får svårare att sålla vad som är ett reellt hot och 

vad som är medias egen rädsla för något ofarligt. Jag finner debatten och problematiken 

intressant då det är viktigt att allmänheten hyser ett förtroende för medierna den gången de 

rapporterar om en verklig allvarlig fara.  

 

Jag anser att hälsolarm är ett intressant fenomen och min nyfikenhet ligger således till grund för 

denna kvalitativa studie av kvällspressens hälsolarm.  Jag vill få en djupare insikt i hur 

hälsolarmen gestaltas i dagens kvällspress genom att studera hur dessa artiklar ser ut ifråga om 

ordval, källhänvisningar och tillhörande bilder.  

 

2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och diskutera vad som karaktäriserade Aftonbladets 

och Expressens hälsolarm under år 2009 med på fokus på artiklarnas ordval, källhänvisningar och 

tillhörande bilder.  

 

 3. Frågeställningar 

Min centrala forskningsfråga är: 

 Hur gestaltades hälsolarmen i Aftonbladet och Expressen under år 2009?  

Andra relevanta underfrågor är:  

 Hur ser eventuella källhänvisningar ut? Refererar artiklarna till forskningsrapporter, till enskilda experter 

eller till något annat?  
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 Vem eller vilka får komma till tals i artiklarna?  

 På vilket sätt personifieras larmen om detta förekommer? 

 

I min studie av det visuella budskapet skall jag besvara frågan:  

 Vad föreställer artiklarnas tillhörande bilder och vilka associationer föder de, det vill säga vad konnoterar 

artiklarnas bilder? 

 

4. Material och avgränsning  

 

4.1 Definition av hälsolarm 

Min definition av hälsolarm är löpsedlar och artiklar som skriver om företeelser som påstås 

utgöra ett hot för människors hälsa och som skadar, har skadat eller kan skada en eller flera 

personer. Dessa hot kan exempelvis handla om dolda sjukdomar, ett visst livsmedel eller en viss 

livsstil. Jag definierar alltså inte artiklar som tipsar om hur man når eller upprätthåller en god hälsa 

som hälsolarm. Artiklar i stil med: ”Så blir du smal och stark” eller ”Slipp din oro och ångest” 

ingår således inte i studien då jag med hälsolarm syftar på artiklar som rapporterar om något slags 

hot eller någon slags risk som drabbar eller kan drabba människor. Det finns ingen allmängiltig 

definition av hälsolarm och det är således viktigt att poängtera att studiens avgränsning bygger på 

min egen definition. 

 

4.2 Material och urval 

Mitt material utgörs av hälsolarm som publicerats som löpsedlar och artiklar i Aftonbladet och 

Expressen under år 2009. Det var relevant att enbart inhämta material från år 2009 då det rör sig 

om en kvalitativ studie av dagens hälsolarm och således inte om någon slags jämförelse över tid. 

Det rör sig om en mindre kvalitativ studie och jag har alltså inte som avsikt att uttala mig om 

några generella mönster i kvällspressens hälsolarm. Min ambition är dock att göra en detaljerad 

närläsning av de valda hälsolarmen och på så sätt få en djupare insikt i hur dessa artiklar såg ut 

ifråga om ordval, källhänvisningar och tillhörande bilder.  

 

Jag anser att löpsedlarna är relevanta för studien då de signalerar att det rör sig om en viktig nyhet 

och då löpen även når en del av de personer som inte läser den specifika tidningen. Jag har valt 

att undersöka just kvällspressens hälsolarm av den anledningen att jag förknippar hälsolarm med 

kvällspressens löpsedlar. Det publiceras givetvis hälsolarm i dagspressen men min förutfattade 
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mening är att hälsolarmen i kvällspressen skiljer sig en aning från dagspressens då tidningar som 

Aftonbladet och Expressen lever på sin lösnummerförsäljning. Min bild är således att det finns 

ett mer dramatiskt tilltal i kvällspressens hälsolarm då de i större utsträckning än dagspressen är i 

behov av att locka läsare till att köpa lösnummer. 

 

Jag har inhämtat mitt material av löpsedlar och artiklar från Kungliga Bibliotekets 

mikrofilmsarkiv. Materialet består av redaktionellt material som publicerats i Aftonbladet och 

Expressen under år 2009 och de båda tidningarna representeras av samma mängd artiklar i 

undersökningen. När flera artiklar har rymts under samma rubrik eller samma händelse har jag 

inkluderat samtliga i analysen. Jag skall analysera tre löpsedlar med tillhörande artiklar från 

respektive tidning, det vill säga totalt sex löpsedlar och artiklar. I mitt material ingår dessa 

löpsedlar med tillhörande artiklar från Aftonbladet: ”Ny forskning visar: din förkylning kan vara 

cancer” (2009-02-21), ”Dold sjukdom får dig att tappa tänderna” (2009-08-03) samt 

”Skräckkurvan, smittan exploderar – 300 000 drabbade” (2009-02-17). Materialet innefattar även 

dessa löpsedlar med tillhörande artiklar från Expressen: ”Kvinnor drabbas av tyst propp i hjärnan 

utan att veta” (2009-01-30), ”Du kan ha hjärtinfarkt utan att veta om det” (2009-02-11) samt 

”200 000 har dold diabetes” (2009-02-17). 

 

Jag har gått igenom mikrofilmerna med löpsedlar från Aftonbladet och Expressen under år 2009 

och jag har skrivit ned alla de löpsedlar som jag definierar som hälsolarm för respektive tidning 

under året. Under år 2009 publicerade Aftonbladet 13 stycken löpsedlar i form av hälsolarm 

medan Expressen publicerade 9 stycken och löpsedlarna finns listade i en bilaga längst bak i 

uppsatsen. Det är viktigt att poängtera att det inte finns någon allmängiltig definition av 

hälsolarm och urvalet är således styrt efter min egen precisering av hälsolarm. Jag fann totalt 22 

stycken löpsedlar i form av hälsolarm och 6 av dessa ingår i studien. Analysen kommer således att 

utgöra en närläsning av drygt en fjärdedel av de löpsedlar i form av hälsolarm som publicerades 

under år 2009. Efter att jag kartlagt de aktuella löpsedlarna har jag gjort ett urval till min studie. 

Min tanke var till en början att slumpvis lotta fram tre löpsedlar från varje tidning men då denna 

typ av löpsedlar var färre än jag väntat mig förkastade jag denna idé. Jag valde istället tre löpsedlar 

från varje tidning som jag ansåg vara intressanta för studien då de larmade om olika slags hot. 

Under år 2009 rörde många hälsolarm i form av löpsedlar svininfluensan och jag ansåg att det 

hade varit olyckligt om halva mitt material bestod av artiklar som berörde samma ämne. Min vilja 

var att studera olika slags larm och jag valde därför mitt material genom ett strategiskt urval. 

Därefter letade jag upp löpsedlarnas tillhörande artiklar i mikrofilmsarkivet för tidningar.  
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Det textbaserade materialet ligger till grund för undersökningen men i den mån löpsedlarna och 

artiklarna innehåller bilder skall jag även göra en mindre analys av det visuella budskapet. Jag 

behöver inte göra något urval av bilderna då jag endast använder de bilder som tillhör de redan 

valda löpsedlarna och artiklarna.  

  

  5. Teoretisk ram 

Jag skall i detta kapitel redogöra för de teorier och den forskning som ligger till grund för min 

studie. Den tidigare forskning jag har använt mig av rör närliggande ämnen som kan kopplas till 

hälsolarm. Jag har tagit del av Katriina Pernaa Bäckmans C-uppsats Den sjuka kvinnan som är 

skriven vid JMK (Stockholms universitet) under 2009. Pernaa Bäckman studerar genusifiering av 

sjukdom i svensk kvällspress men då jag inte har någon uttalad genusaspekt på min studie ingår 

inte denna uppsats i mitt teoriavsnitt. Jag har även tagit del av projektarbetet Hotet- du kan dö av att 

leva (2008) från JMG (Göteborgs universitet). Projektarbetet behandlar hälsolarm och använder 

många av de teorier som även ligger till grund för min uppsats men själva projektarbetet ingår 

dock inte i mitt teoriavsnitt. 

 

Den teoretiska ramen skall beröra journalistiken i en trovärdighetsaspekt. Trovärdighet hänger 

givetvis ihop med källor och kapitlet kommer således även att beröra teorier om källkritik. En 

annan teoretisk utgångspunkt är nyhetsvärderingar och kommersiella nyhetskriterier. 

Analysmaterialet består av artiklar från Aftonbladet och Expressen och det är därför relevant att 

knyta an till teorier om tabloidpress. Den teoretiska ramen kommer även att beröra relationen 

mellan journalistik och forskning vilken påverkar hur publiceringen ser ut. I en liten skala 

behandlar även detta kapitel teorier om hur människor tar till sig hälsolarm från massmedia.  

  

5.1  Journalistik och sanning  

I den normativa boken Elements of Journalism – what news people should know and the public should aspect 

(2007) sammanfattar man journalistikens grundprinciper i tio punkter. En av grundprinciperna 

handlar om kravet på sanning och författarna menar att den journalistiska sanningen handlar om 

något mer än bara riktighet. Det är en slags process som äger rum mellan storyn och 

interaktionen mellan publik, nyhetsmakare och journalister. Det är också sanningskriteriet hos 

journalistiken som skiljer den från all annan form av kommunikation (Kovach:Rosenstiel:2007).  

Sanningskriteriet är dock komplext för vems sanning är det vi pratar om? En allmängiltig syn på 

journalistiken är att den skall sträva efter att vara så objektiv som möjligt men vissa hävdar att all 



 8 

journalistik är vinklad. Forskaren Sigurd Allern menar att en total objektiv journalistik är omöjlig 

då en vinkling är obligatorisk för all journalistik. Även Strachal berör detta ämne i Journalistik och 

vetenskap (2009) då han menar att journalistiken alltid domineras av en vinkel och att journalister 

söker denna vid ett tidigt stadium. Den journalistiska vinkeln kan kopplas till framing-teorin 

vilken innebär att samma verklighet kan beskrivas på olika sätt genom olika gestaltningar 

(Jarlbro:2004:107). Allern hävdar vidare att journalistiken är en slags social konstruktion av 

verkligheten. ”Nyheter er ikke ”det som skjer” men det som blir vurdert som en journalistisk 

begivenhet, fortolket og rapportert.” (Allern:2001:48).  

 

Inte ens vetenskapen levererar några absoluta sanningar och vi tar helt enkelt del av flera och 

tillfälliga sanningar som vi måste förhålla oss till. Det är därför viktigt att journalistiken inte bara 

rapporterar om olika vetenskapliga rön utan också kritiserar dem, annars riskerar journalisten att 

blir ett språkrör för olika aktörer eller institutioner och då förlorar journalistiken sin roll som 

granskare. ”Granskningen av forskning är viktig eftersom vi måste kunna lita på den, inte minst 

av demokratiskäl” (Strachal:2009:15).  

 

5.2 Källkritik  

Utan källor har vi inte någon journalistik och kvaliteten på källorna påverkar givetvis kvaliteten på 

journalistiken. ”Journalistikens trovärdighet kan i detta sammanhang alltså kopplas till källans 

trovärdighet” (Strachal:2009:180).  Journalistikens källor är nödvändiga då de granskas, citeras 

och beskrivs men inom ett område som forskningen fungerar källorna även som ett hjälpmedel 

för att analysera och tolka forskningsstudier. Vi har ett behov av att avgöra om all den 

information vi möter är sann eller falsk och vi kan till viss del bedöma detta genom att kritiskt 

värdera källor. Det finns således en demokratisk aspekt på att människor kan tillämpa ett visst 

källkritiskt tänkande.  

 

I den källkritiska analysen måste flera olika perspektiv beaktas och forskare har utvecklat några 

källkritiska principer som kan tillämpas som metod när man analyserar källor. Torsten Thurén 

beskriver i sin bok Källkritik (Thurén:2005) en rad källkritiska kriterier. Det finns inte utrymme 

att applicera alla källkritiska kriterier på artiklarna i studien men en översiktlig analys skall göras.  

 

 För att ett påstående ska vara trovärdigt får det inte utgöra ett vilseledande urval där relevant 

information döljs. Ett urval kan dock vara skevt även om det inte har åstadkommits medvetet 

och man kan egentligen inte beskriva något utan att göra ett visst urval. Det första källkritiska 
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kriteriet handlar om källans äkthet, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. Detta 

kan vara mycket svårt att avgöra då en förfalskning kan förekomma i olika grader, det kan handla 

om allt från en oskyldig och lätt justering till att vara en fullständig bluff. En annan princip rör 

tidskriteriet vilket innebär att en källa är mer tillförlitlig ju mer aktuell och samtida den är och 

detta har bland annat med glömska att göra (Thurén:2005). Ett hälsolarm som refererar till en ny 

forskningsrapport är således mer tillförlitlig.  Källan skall också vara tendensfri, det vill säga att 

den skall vara opartisk och det skall inte finnas några misstankar om att källan har ett intresse av 

att förvränga informationen i en viss riktning. Om källan inte lever upp till dessa krav så krävs det 

en mottendens för att den skall anses som tillförlitlig. Det kan dock vara svårt att avgöra om 

källan är tendentiös då det kan handla om omedvetna förlopp (Thurén:2005). Källan skall också 

vara oberoende, vilket innebär att den inte skall vara influerad av någon annan. Källan är mer 

trovärdig om den inte har traderats, det vill säga gått i flera led och förstahandskällor är alltså mer 

tillförlitliga än sekundärkällor. Andrahandskällor blir dock vanligare inom journalistiken då 

produktionskraven ökar (Strachal:2009:20). En källkritisk regel är att det krävs minst två av 

varandra oberoende källor för att ett påstående ska vara trovärdigt (Thurén:2005). 

 

Den källkritiska analysens mål är att närma sig sanningen men inte heller denna metod 

säkerställer några sanningar. ”Men källkritiken gör inte heller, lika litet som någon annan 

vetenskaplig metod anspråk på att garantera några absoluta sanningar” (Thurén:2005:197). 

 

5.3 Nyhetsvärderingar och kommersiella nyhetskriterier 

Vad som blir en nyhet i media styrs av nyhetsvärderingar, yrkesnormer och redaktionella rutiner. 

Den klassiska nyheten är gärna en oväntad och dramatisk händelse men de flesta nyheterna är 

dock planlagda och organiserade (Allern:2001).  Redan under 1920-talet definierade journalisten 

Walter Lippman det västerländska nyhetsbegreppet då han menade att kravet på en nyhet var att 

den skulle väcka identifikation och sensation. Identifikation kan uppnås genom att nyheten har en 

kulturell närhet eller att den är kopplad till någon känd person eller att den på något sätt är 

personifierad. Sensationskriteriet handlar om att nyheten skall vara oväntad och ovanlig 

(Jarlbro:2004). Allern refererar även till den norske forskaren Östgaard som har utvecklat 

Lippmans definition och menar att nyhetsmedierna bland annat försöker uppnå sensation genom 

att presentera världen som mer konfliktfylld än vad den är. Andra forskare menar även att de som 

blir till publicerade nyheter ofta är kopplade till elitnationer och elitpersoner. Vidare menar de att 

händelser som är av en negativ karaktär och som kan kopplas till någon person lättare värderas 

som en nyhet (Allern:2001:57-58). Hälsolarmen lever tydligt upp till kriteriet om negativitet, det 
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handlar ju om företeelser som kan hota människors hälsa. Jarlbro hävdar i en artikel i Dagens 

Nyheter (2009-04-27) att hälsolarmen har ett nyhetsvärde och ett kommersiellt värde på längre 

sikt. Hon menar att hälsolarmen passar mediedramaturgin då ämnet hälsa ligger nära våra liv och 

då larmen ofta är oväntade (Dagens-Nyheter 2009-04-27). Hon hävdar även att hälsolarm som är 

spekulativa passar mediedramaturgin. Jarlbro exemplifierar detta med den aids- och HIV-debatt 

som rådde under 1980-talet och hon menar att smittan nästan är lika farlig nu men att den inte 

längre passar mediedramaturgin då den inte längre är spektakulär (Dagens-Nyheter 2009-04-29). 

Detta kan säkerligen jämföras med de hälsolarm som under år 2009 handlade om svininfluensan. 

Allern hävdar vidare att det finns ett krav på förenkling av nyheterna vilket innebär det man 

rapporterar om i många fall är mycket mer komplexa i verkligheten (Allern:2001:57). Även 

Jarlbro poängterar detta och menar att mediernas behov av att generalisera kan ha förödande 

följer för människors uppfattning om risker eller förståelse för olika hälsoproblem 

(Jarlbro:2004:106-107). 

 

5.4 Tabloidpress 

Studiens artikelmaterial är hämtat från Aftonbladet och Expressen som båda är tabloidtidningar. 

Termen tabloid syftar till ett visst tidningsformat men benämningen har fått en vidare betydelse 

vilken snarare knyter an till journalistisk kvalitet. Allern definierar tabloidisering som en process 

där journalistikens historiskt klassiska och normativa ideal blir undergrävda (Allern:2001:44). 

Språket är ofta enkelt och layoutmässigt karaktäriseras tabloidpressen av stora rubriker och bilder. 

Nyhetsförmedlingen är starkt personorienterad och dramatiserad och det rör sig således om en 

viss vinklad journalistik (Allern:2001).  Detta poängteras även i The tabloid culture reader (2008): 

”This is the second major change: views have increasingly replaced news” (Franklin:2008:17). Den 

traditionella informationen har i större utsträckning beblandas med underhållning, något som 

benämns som ”infotainment” och man koncentrerar sig exempelvis på individers privatliv, 

skandaler, sport och underhållning (Deuze:2005). Tabloidpressen innehåller således mycket 

underhållningsstoff och den är utformad för att tjäna pengar. Journalister har i allt större 

utsträckning en benägenhet att rapportera om det som lockar publiken än om det som är av ett 

allmänintresse (Franklin:2008:13). Mark Deuze redogör i sin artikel Popular journalism and 

professional ideology: tabloid reporters and editors speak out (2005) resultatet från de intervjuer han gjort 

med journalister och redaktörer från tabloidtidningar i Nederländerna. Sammanfattningsvis visade 

intervjuerna bland annat att redaktörerna för tabloidtidningar verkade tycka att de var tvungna att 

tänja på gränserna för vad som är etiskt och moraliskt möjligt i tabloidpressen, för att kunna 
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överleva konkurrensen från andra (Deuze:2005:879). Intervjuerna visade även att journalisterna 

ansåg att det var en större frihet att som journalist arbeta på en tabloidtidning (Deuze:2005:879).  

 

5.5 Journalistik och vetenskap 

Vetenskapen är ett nödvändigt inslag i medierna och i ett modernt samhälle överhuvudtaget men 

relationen mellan journalistik och forskning är komplex. I Journalistik och vetenskap (2009) 

behandlas detta ämne och Strachal skriver om de förutsättningar som gäller för journalister och 

forskare när forskning skall presenteras för allmänheten. Journalistik och vetenskap (2009) bygger 

främst på en litteraturundersökning samt intervjuer med journalister och forskare som gjorts på 

Stockholms universitets institution JMK. Intervjuerna härrör från skedet kring årsskiftet 

2003/2004 samt 2007/2008 och handlar främst om hur journalister och forskare ser på varandra 

(Strachal:2009:28-29). Journalister och forskare arbetar förstås under olika förutsättningar när 

forskning skall presenteras för allmänheten. Forskaren använder sig av ett akademiskt språk och 

journalistens arbete är bland annat att förenkla detta språk och på så sätt göra informationen 

förstårlig och intressant för allmänheten. Medan forskaren ibland har haft flera år på sig att 

studera ett visst ämne måste journalisten få en inblick i ämnet på en mycket kort tid då det 

givetvis råder ett visst produktionstempo inom journalistiken. Intervjuerna visar att det är just de 

olika tidsperspektiven som försvårar relationen mellan journalister och forskare (Strachal:2009). 

En annan skillnad är exempelvis att forskaren ofta anser att varje liten detalj är av vikt medan 

journalisten är ute efter den sammanfattande helheten (Allan:2002). Strachal poängterar dock 

likheten mellan de olika verksamheterna då han menar att både journalister och forskare söker 

kunskap som de vill förmedla till allmänheten (Strachal:2009:178). 

 

I intervjuerna hävdade många journalister att tidsbristen ibland innebär att man inte hinner 

kontrollera källor och källmaterial i den utsträckning man borde. Många journalister var medvetna 

om att problematiken kan medföra att forskare då lättare kan presentera forskning som gynnar 

sina egna intressen. Journalisterna hävdade dock att de hyser en viss misstänksamhet mot 

forskare som är alltför säkra på sin sak (Strachal:2009:179). Strachal skriver att många 

poängterade att forskare sällan presenterar enkla sanningar utan att det ofta är journalisterna 

själva som publicerar enkla lösningar då detta är ett knep för att få publiken mer intresserad. I 

intervjuerna menar journalisterna att forskarna är viktiga källor som de näst intill är beroende av. 

Man hävdar dock att det kan vara relevant att inte enbart använda sig av forskarkällor då andra 

personer kan ge journalisten en mer nyanserad bild av forskningen (Strachal:2009:179).  
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I de intervjuer som hölls med forskare framkom att det främsta problemet ansågs vara 

journalisternas bristande kunskaper i ämnet. Många forskare hade dock överseende med att 

journalister har en mycket kort tid på sig att sätta sig in i ämnet. Forskarna hävdar att den 

forskning som publiceras i media även är forskarens ansvar och de poängterar vikten av att 

forskare är konkreta då detta minimerar risken för tolkningsfel. Vissa forskare menar dock att de 

inte har tid att förenkla sin forskning vilket således ökar risken för feltolkning.  Strachal skriver 

även att ett ytterligare problem enligt forskarna är att medierna ofta generaliserar och flertalet 

forskare hävdade även att journalister har en tendens att överdriva (Strachal:2009:182-183). 

 

5.6 Media, risk och publik 

Människor får först och främst sin kunskap om omvärlden från medier och dessa spelar således 

en mycket viktig roll när det gäller allmänhetens kunskaper och inställning till hälsorisker. 

Forskning kring hur människors riskbedömning påverkas av medieanvändning har dock visat 

motstridiga resultat (Jarlbro:2004). Viss forskning har visat att medierna påverkar människors 

bedömning av den allmänna risken medan den personliga oron inför en risk snarare påverkas av 

en interpersonell kommunikation. Annan forskning har dock visat att medieanvändningen har 

inflytande på människors oro över den egna risken (Jarlbro:2004).  

 

Medie- och kommunikationsprofessorn Jarlbro hävdar att medierna riskerar att förlora sin 

trovärdighet om de publicerar för många larm eftersom människor tenderar att ta lättare på 

larmet om det blir bestående (Dagens-Nyheter 2009-04-27). Det finns givetvis en problematik i 

det då det är viktigt att allmänheten tar larmet på allvar den gången de varnar om en verklig 

allvarlig fara. Psykiatrikern David Eberhard berör bland annat hälsolarm i sin kontroversiella bok 

I trygghetsnarkomanernas land (2006) och hans uttalanden bygger inte på någon forskning utan är en 

färgad inställning till hälsolarm som fenomen. Eberhard hävdar bland annat att det uppstår en 

problematik då medborgarna inte kan sålla vad som är ett reellt hot och vad som är medias egen 

rädsla för något ofarligt (Eberhard:2006:181).  

 

Det finns flera faktorer som påverkar hur människor tar åt sig information om olika hälsorisker. 

Britain´s Parlamentary Office of Sciene and Techonology (POST) har sammanfattat några 

egenskaper hos hälsolarm som ökar människors tendens att ta åt sig och dessa kan förklara varför 

vissa risker anses vara mer seriösa än andra (Allan:2002:91). Människor har lättare att ta åt sig 

risker som de själva har ett visst inflytande över. Risker som är katastrofliknande skapar större 

rädsla hos människor än risker vars konsekvenser är fördelade över tid och äldre välkända risker 
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värderas som mer riskabla än nya risker. Om riskens konsekvenser är direkta har människor en 

större benägenhet att ta åt sig budskapet än om riskens konsekvenser uppstår senare och 

exempelvis kan drabba en framtida genreration. Människors oro över en risk kan ökas av faktorer 

som mediebevakning och en förutsättning för att människor skall ta åt sig ett larm är givetvis att 

de hyser ett förtroende för den information de tar del av (Allan:2002:91).  

 

 6. Metod 

För att besvara mina frågeställningar skall jag i min studie tillämpa diskursanalys och semiotisk 

analys. På det textbaserade materialet skall jag tillämpa den kritiska dikursanalysen och jag skall 

utgå från Van Dijks teorier. Inom denna metod skall jag studera texten på både makro- och 

mikrostrukturell nivå. På makronivå kommer jag att ägna mig åt att studera textens tematiska och 

schematiska struktur och på mikronivå handlar analysen mer om att titta på innebörder, 

sammanhang och stilmässiga faktorer. När jag analyserar det visuella budskapet skall jag tillämpa 

den semiotiska tolkningsmetoden. Jag skall således studera tecken och koder och dess 

underliggande budskap. Jag kommer endast att utgå ifrån Barthes teori om de två olika typerna av 

beteckning, denotation och konnotation. 

 

6.1 Kritisk diskursanalys  

Diskursanalysen är en av de tolkande metodtraditionerna. Diskursbegreppet rymmer flertalet 

betydelser och det är svårt att göra en fullständig definition av begreppet men man kan dock 

kortfattat hävda att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) 

(Winter- Jorgensen, Phillips:2000:7). Diskursanalysen handlar således om att analysera diskurser 

och den innefattar en rad olika tvärvetenskapliga ansatser. Gemensamt för diskursanalyser är 

dock att det handlar om studier av språkliga mönster vilka avgör hur vi skapar mening om 

världen och oss själva. Diskursanalysen bedriver kritisk forskning då den studerar och kartlägger 

maktrelationer i samhället och metoden kan således kritisera dessa maktrelationer och peka på 

möjligheter till social förändring (Winter-Jörgensen, Phillips:2000:8).  

 

En metodtradition inom diskursanalysen är den kritiska diskursanalysen. ”Den kritiska 

diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och empiriskt 

undersöka relationer mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala 

sammanhang” (Winter-Jörgensen, Phillips:2000:66). Texten och framförallt nyhetstexten ses som 

ett resultat av samhälleliga, politiska och ekonomiska motsättningar och den kritiska 

diskursanalysen handlar således om att försöka urskilja varför nyhetstexten har blivit som den 
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blivit (Berglez:2000). Van Dijk menar att diskurser innehåller strukturer och att det är dessa som 

gör ett socialt meningsskapande möjligt (Berglez:2000:202). En av analysmetoderna innebär att 

man studerar strukturerna på en makro- och mikrostrukturell nivå och denna metod passar 

studier av nyhetspress och tillämpas därför  i uppsatsen.  

 

6.1.1 Makronivå 

Van Dijks analysschema visar vad som studeras på de olika nivåerna. På makronivå ägnar man sig 

åt att studera texternas tematiska och schematiska struktur vilket innebär att man studerar 

konstruktionen av en händelse i media samt nyhetsrapporterandets diskursiva karaktär. När jag 

studerar artikeln på makronivå kommer jag att analysera hur artikeln är uppbyggd, det vill säga 

hur löpsedlar, rubriker och ingresser är utformade. När jag analyserar den tematiska strukturen i 

mitt material studerar jag alltså hur hälsolarmet är organiserat. Det är intressant då det finns en 

hierarkisk ordning som talar om vad som anses vara viktigt och mindre viktigt (Berglez:2000:202). 

På den makrostrukturella nivån skall jag även analysera om eller på vilket sätt man sätter den 

aktuella händelsen i ett sammanhang eller om man redogör för någon slags historisk bakgrund. 

Jag anser att historisk bakgrund i denna studie bland annat handlar om att studera huruvida 

artiklarna hänvisar till tidigare debatter eller till tidigare forskningsresultat. Analysen av den 

schematiska strukturen handlar även om att studera vilka aktörer som förekommer i texten och 

detta är viktigt för min studie då en av frågeställningarna berör källhänvisningarna.  Jag skall 

således studera vem som får kommentera, reagera och bedöma hälsolarmets orsaker och 

konsekvenser. Jag skall även studera hur journalisten beskiver aktörerna och vilken källa som i 

artikeln tillåts att sammanfatta larmet.  

 

6.1.2 Mikronivå 

I denna studie kommer jag även att analysera mitt material på en mikronivå, vilket handlar om en 

närläsning av materialet på en detaljnivå. Analysen på mikronivå handlar kortfattat om att utröna 

textens sammanhang, innebörder och stilmässiga faktorer. Att studera textens koherens syftar till 

att studera hur textens olika delar blir till en sammanhängande mening samt vad som 

karaktäriserar textens struktur och uppbyggnad. Koherens är dock inget som finns i texten utan 

uppkommer när jag tolkar mina utvalda artiklar. Den globala koherensen syftar till den 

sammanhängande meningen som bildas tillsammans med de mindre textpartierna det vill säga 

den lokala koherensen. När jag i denna studie analyserar den lokala koherensen studerar jag 

således hur vissa påståenden och argument är uppbyggda i förhållande till artikelns 

sammanhängande mening (Berglez:2000:205). På denna nivå studeras även artikelns frånvarande 
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information. Trots att det fattas information i en text kan läsaren ändå förstå den 

sammanhängande meningen då textens sammantagande mening konstrueras både av den faktiska 

texten samt läsarens meningsskapande. Att studera detta innebär således att jag skall undersöka i 

vilken mån förståelsen av artikeln baserar sig på läsarnas förkunskaper om ämnet (Berglez:2000). 

Jag kommer även att studera artikelns närvarande implikationer, det vill säga huruvida det 

förekommer omotiverad och oviktig information i texten. Detta kan bland annat handla om att 

man beskriver en individ på ett sätt som inte är relevant för texten i sin helhet.  Genom att utröna 

dessa typer av ”irrelevant” information kan man analysera språkanvändningens sociokulturella 

karaktär i en samhällelig kontext (Berglez:2000:206). Jag anser dock att det är svårt att analysera 

närvarande implikationer då det är problematiskt att avfärda något som totalt irrelevant för texten 

i sin helhet. 

 

Vidare kommer jag även att titta på artikelns lexikala stil, vilket innebär att jag kommer att lägga 

vikt vid att studera de ordval som förekommer i artikeltexterna. Jag skall bland annat undersöka 

vilka ordval man använder för att beskriva de källor och aktörer som förekommer i artikeln. Det 

är intressant att studera ordvalen eftersom de kan innehålla sociokulturella och ideologiska 

innebörder. En och samma sak kan beskrivas på olika sätt och ett klassiskt exempel på detta är att 

den enes terrorist är den andres frihetskämpe. Om artikeltexten har en viss stil innebär det ju 

också att den skulle kunna ha en annan (Berglez:2000:206-209). 

 

6.2 Semiotisk analys  

Analysen av det visuella budskapet är av en mycket mindre omfattning än analysen av det 

textbaserade materialet. Jag skall endast analysera artikelns huvudsakliga bild och jag har därför 

skalat bort mindre bilder och rutor. När jag studerar artiklarnas bilder skall jag använda mig av 

den semiotiska tolkningsmodellen vilket innebär att jag skall studera tecken och koder och dess 

underliggande budskap.  Jag kommer att utgå från Roland Barthes teori om de två olika typerna 

av beteckning, denotation och konnotation. ”We shall therefore say that a connoted system is a 

system whose plane of expression is itself constituted by a signifying system” (Barthes:1977:89-

90). Denotation är den första omedelbara betydelsen medan konnotation är de associationer som 

föds, det vill säga medbetydelsen, det som samklingar ( Østbye:2003:67-68). På den denotativa 

nivån kommer jag således att förklara vad artiklarnas bilder föreställer och även om det rör sig 

om den omedelbara betydelsen handlar även denna nivå om en subjektiv tolkning. I nästa steg 

skall jag studera vad bildernas tecken och koder konnoterar.  
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7. Analys och resultat 

Jag skall i detta kapitel redogöra för min analys och mitt resultat. Huvudrubrikerna redogör för 

artiklarnas löpsedlar och jag beskriver därefter varje artikel kortfattat innan jag presenterar 

analysen och resultatet. Analysdelen börjar med Aftonbladets artiklar och följs därefter av 

Expressens artiklar.  

 

7.1 Ny forskning visar: Din förkylning kan vara cancer  (Aftonbladet 2009-

02-21) 

Artikel: Snuva kan vara cancer (Aftonbladet 2009-02-21) 
 

Artikelns huvudsakliga innehåll: Artikelns löpsedel varnar för att förkylning kan vara cancer. I 

huvudartikeln uttalar sig en läkare om sambandet mellan förkylningssymtom och toncillcancer 

och artikeln innehåller en faktaruta om sjukdomen och dess symptom. I en textspalt bredvid 

huvudartikeln får läsaren ta del av en individuell sjukdomsberättelse och den drabbade figurerar 

även i bild.  

 

Tematisk och schematisk analys: Artikelns rubrik är stor och fetstilad och lyder: ”Snuva kan vara 

cancer” och följs av en ingress där man åter igen påpekar att en vanlig harmlös snuva kan vara 

toncillcancer. Den hierarkiska ordningen i form av rubrik, ingress och underrubriker visar att 

huvudnyheten är att toncillcancer är svår att upptäcka då det är en sjukdom med diffusa symtom. 

Nyhetens primära budskap är även att förekomsten av toncillcancer ökar och att det råder en 

mycket litet medvetenhet om sjukdomen hos allmänheten.  

 

 I en textspalt bredvid huvudartikeln får man ta del av en individuell sjukdomsberättelse och den 

drabbade personen finns på en bild som upptar ungefär en tredjedel av artikelns totala utrymme.  

Rubriken till spalten lyder: ”Det värsta är att man inte märker någonting” och den drabbade 

personen berättar vidare om sina erfarenheter av sjukdomen och man gestaltar och konkretiserar 

således nyheten med ett enskilt exempel i form av en individuell sjukdomsberättelse. Nyheten har 

en personorienterad vinkel och den är dramatiskt utformad och man kan således hävda att 

artikeln lever upp till klassiska nyhetskriterier som identifikation och sensation (Allern:2005).  

 

I den publicerade faktarutan om toncillcancer berör man delvis sjukdomen i en historisk kontext 

då man skriver att toncillcancer har tredubblats sedan år 1970 men artikeln presenterar dock inte 

någon källa till uppgifterna i faktarutan. De enda aktörer som förekommer i artikeln är den 
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drabbade Lennart Rask samt överläkaren och professorn Claes Mercke. I artikelns löpsedel skrev 

man att ny forskning visar att förkylning kan vara cancer men detta är missvisande då man i 

artikeln inte alls refererar till någon ny forskning utan endast till överläkaren Clas Mercke. Det 

framkommer att Claes Mercke är överläkare och professor vid Karolinska institutet men inte 

huruvida han har varit involverad i något forskningsprojekt. Artikeln refererar dock till en ny 

forskningsrapport från European Head and Neck Society, EHNS som visar att nio av tio 

svenskar aldrig har hört talas om toncillcancer. Det framkommer dock inte om det är denna 

forskning som visar att förkylning kan vara toncillcancer och av artikeln att döma verkar det 

således inte handla om något nytt forskningsrön utan snarare om ett vittnesmål från en 

överläkare. Överläkaren konstaterar att toncillcancerns symptom är identiska med 

förkylningssymptom samt att många patienter med sjukdomen till en början trott att de lidit av 

halsfluss eller någon virusinfektion.   

 

Mikroorienterad analys: Artikeln handlar om att förkylningssymptom kan vara cancer. Man förklarar 

vad toncillcancer är för något men man utgår givetvis ifrån att människor har kunskap om vilka 

symptom en förkylning kan ge samt att det mycket sällan rör sig om en allvarlig sjukdom. 

Informationen om detta befinner sig således på det implicita planet. Man skriver att 200 personer 

drabbas av toncillcancer per år och överläkaren förtydligar: ”Diffusa förkylningssymptom betyder 

oftast inte toncillcancer.” Man kan således hävda att artikeln implicit uttrycker att risken för att en 

förkylning skall vara toncillcancer är mycket liten.  Ifråga om närvarande implikationer kan man 

hävda att viss information om den drabbade personen är oväsentlig. Uppgifterna om att den 

drabbade personen heter Lennart Rask och är en 49-årig brandman från byn Näsviken är 

egentligen irrelevanta för nyheten i sin helhet. Uppgifterna förstärker dock den personorienterade 

vinkeln och Strachal hävdar exempelvis att en vinkel är obligatorisk för all journalistik och att 

journalisten söker denna vinkel vid ett tidigt stadium (Strachal:2009). 

 

Ifråga om lexikal stil är språket av en enkel karaktär, meningarna är korta och den kortfattade 

brödtexten förenklas ytterligare genom att organiseras med underrubriker. ”Det känns som en 

harmlös förkylning. Men din förkylning kan vara toncillcancer.”. Till en början är således artikelns 

budskap att alla människor som upplever en förkylning är i riskzonen då de egentligen kan vara 

drabbade av något mer allvarligt. Man förstärker budskapet genom att skriva din förkylning och 

budskapet riktas då direkt till läsaren. Nyhetens budskap förstärks även genom att den drabbade 

personen berättar att han trodde att han hade en halsinfektion, inte cancer. I den drabbades 

historia används känsloladdade ord som jobbigare och ont. Artikeln är dock av en positiv karaktär 
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då man även fokuserar på den drabbades tillfrisknande genom att använda ord och uttryck som: 

vann kampen, besegrade, lyckligt lottad och fantastiskt bra.  

  

Semiotisk analys: Bilden föreställer på den denotativa nivån en man vars ansikte och överkropp 

syns i bild. Mannen tittar in i kameran och ler medan han håller sin ena hand på ett skåp. Han bär 

en jacka med en logga på vänsterarm och längs skåpen hänger flera jackor med samma logga 

vilket konnoterar att mannen befinner sig i ett omklädningsrum på en arbetsplats. Mannen ger ett 

glatt intryck vilket konnoterar att han är välmående.  

 

7.2 Dold sjukdom får dig att tappa tänderna (Aftonbladet 2009-08-03) 

 
Artikel: Dold sjukdom får dig att tappa tänder (Aftonbladet 2009-08-03) 
 

Artikelns huvudsakliga innehåll: Artikelns löpsedel och rubrik varnar för att en dold sjukdom får 

människor att tappa sina tänder. Huvudartikeln består av två artiklar och i den ena kommenteras 

sjukdomen tandlossning av en forskare och en tandhygienist. Den andra artikeln utgörs av en 

individuell sjukdomsberättelse och den drabbade figurerar även i två bilder. Till huvudartikeln hör 

även två rutor där tandhygienisten har sammanfattat sina råd i punktform. Artikeln består 

ytterligare av tre små bilder som illustrerar texten.  

 

 Tematisk och schematisk analys: Huvudrubriken lyder ”Dold sjukdom får dig att tappa tänderna” 

och följs av underrubriker till de två tillhörande artiklarna. Den ena artikeln heter: ”En av tre 

riskerar att få tandlossning: Patienter kommer hit och gråter” och följs av en ingress där man 

skriver att blod på tandborsten och ömmande tandkött är symptom på tandlossning eller 

paradontit som det även kallas. Ingressen sammanfattar den centrala huvudnyheten och talar 

även om att man kan rädda sina tänder om man upptäcker problemen i tid. Det finns dock en 

problematik i detta då man poängterar att det är svårt att upptäcka sjukdomen. En underrubrik 

lyder: ”Ofta märks det inte” och en tandhygienist hävdar i ett citat: ”Många har ingen aning om 

att de är drabbade”. Underrubriken och citatet förstärker givetvis huvudrubrikens budskap om en 

dold sjukdom. Artikelns rubriker och ingress är dramatiskt utformade och nyheten lever upp till 

kriterier som identifikation och sensation då man exempelvis skriver att en av tre riskerar att få 

tandlossning. Den andra artikeln heter: ”Natalies chockbesked: Vi måste dra ut sex tänder –nu” 

och följs av en ingress där man citerar den drabbade personen: ”Jag bara gick hem och grät, säger 

hon”. Artikeln fokuserar således på den drabbades känslor och liksom den tidigare artikeln 

handlar det om en starkt personifierad nyhet som gestaltas genom ett enskilt exempel. Den 
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drabbade personen finns på en stor bild där en bildtext talar om att hon drabbades av 

tandlossning trots att hon varit noga med att borta sina tänder. Bilden förstärker således 

föreställningen av den drabbade som ett offer och den tydliggör även budskapet om att vem som 

helst kan drabbas.  

  

Det förekommer totalt fyra aktörer och källor i artikeln, en forskare och specialist på 

tandlossningssjukdomar, en tandhygienist, en person från Karolinska institutet samt en 

sjukdomsdrabbad person. Gunnar Johanssen som är forskare och specialist inom 

tandlossningssjukdomar vid Danakliniken i Stockholm är den som tillsammans med den 

drabbade personen tillåts mest utrymme i artikeln. Han yttrar sig bland annat om orsaker och 

konsekvenser och han talar om tandlossning i en historisk aspekt då han hävdar: ”I och med att 

vi behåller våra tänder längre, ökar också antalet drabbade”. Uttalandet kan dock uppfattas som 

lite missvisade för läsaren då man hävdar att tandlossning drabbar fler medan man samtidigt 

hävdar att vi faktiskt behåller våra tänder längre. Nyheten bygger inte på någon ny 

forskningsrapport och man presenterar exempelvis inte källan bakom informationen om att var 

tredje skulle lida av tandköttsinflammation vilket skulle innebära att var tredje riskerar att drabbas 

av tandlossning. Man refererar till forskningsstudier vid två tillfällen och vid en av dem skriver 

man att en liten studie har visat att naturläkemedlet Q10 har visat sig vara bra för att förebygga 

tandlossning. Studien presenteras inte närmare då det endast framkommer att det har gjorts en 

liten studie. Vid det andra tillfället refererar man till en forskningsstudie som visar att 

tandlossning kan ha ett samband med hjärtsjukdom och för tidig död. ”Enligt en studie är 

medellivslängden bland patienterna med svåra besvär bara 47 år.” Forskningsstudien presenteras 

således endast som: ”enligt en studie”. Vidare kommenterar dock Birgitta Söder på Karolinska 

institutet studien och man därför anta att den gjordes där. Man omnämner bara Bigitta Söder vid 

hennes namn och det framkommer inte huruvida hon är forskare eller läkare eller något annat. 

Artikeln är kort men journalisten berör tandlossning ur många aspekter. Informationen är dock 

mycket kortfattad och förenklad och det är givetvis svårt för läsaren att få en heltäckande bild av 

tandlossningens orsaker och konsekvenser endast genom artikeln. Precis som Allern hävdar finns 

det ett krav på förenkling av nyheterna och detta innebär att det man rapporterar om i många fall 

är mycket mer komplexa i verkligheten (Allern:2001:57). Artikeln är överlag mycket dramatisk 

och det saknas referenser till flera av påståendena. I Strachals Journalistik och vetenskap (2009) 

framkom att många forskare ansåg att medierna i många fall överdrev och generaliserade och 

man skulle kunna hävda att denna artikel är ett exempel på detta. Om man inte kritiskt granskar 

forskningen riskerar journalisten att bli ett språkrör för en viss person eller en viss institution. 
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Man skulle kunna hävda att journalisten i detta fall blir ett språkrör för naturläkemedlet Q10 som 

rekommenderas.  

 

Mikroorienterad analys: Artikelns globala koherens, det vill säga textens huvudsakliga mening syftar 

till att en dold sjukdom kan få vem som helst att tappa sina tänder. Den lokala koherensen ifråga 

om rubriker, underrubriker och citat förstärker det huvudsakliga budskapet om en dold sjukdom 

vilket ger artikeln en alarmerade karaktär.  Ingen lugnande röst får komma till tals utan de valda 

rubrikerna och citaten uppmanar snarare till en rädsla fastän man inte refererar till några nya 

forskningsrön som rättfärdigar detta. Man skriver att en av tre riskerar att drabbas av 

tandlossning och det framkommer senare i artikeln att en av tre lider av tandköttsinflammation 

vilket är en förstadie till tandlossning. Man uttrycker således implicit att de personer som lider av 

tandköttsinflammation riskerar att drabbas av tandlossning. Hade man formulerat ingressen så 

hade man troligen inte nått ut till lika många människor. Fler människor identifierar sig säkerligen 

med ingressen som den ser ut nu: ”En av tre riskerar att få tandlossning: Patienter kommer hit 

och gråter.”  

 

I fråga om närliggande implikationer är det svårt att avfärda någon information som överflödig 

för nyheten. I en faktaruta sammanfattar dock tandhygienisten sina råd för att slippa drabbas av 

tandlossning och även om det är en överdrift att hävda att råden är irrelevanta är de mycket 

självklara. Råden handlar bland annat om att hålla rent mellan tänderna och att regelbundet gå till 

en tandhygienist.  

 

Den lexikala stilen karaktäriseras av ett enkelt språk där den kortfattade texten delas in av flera 

underrubriker. Språkbruket är dramatiskt och teatraliskt då användningen av värdeladdade ord är 

genomgående för hela artikeln och den skrämmande bilden av tandlossning förstärks genom att 

ett påstående ofta följs av ett citat. I den ena underrubriken citerar man en forskare och specialist 

som säger: ”Patienter kommer hit och gråter” och i den andra artikeln citerar man i ingressen en 

drabbad person: ”Jag bara gick hem och grät säger hon.”. Ord som gråter och grät konnoterar 

givetvis en viss dramatisk känsla. Den dramatiska utformningen kan även exemplifieras med 

meningen: ”- Det är en klassisk mardröm, skräcken att tappa sina tänder.” Påståendet följs senare 

av ett citat där samma ordval förekommer: ”- Deras största skräck är att tappa sina tänder.” 

Ordval som mardröm och skräck konnoterar en alarmerande känsla och förstärker bilden av att 

artikeln anspelar på rädsla. I den andra artikeln får den drabbade Natalie Pilkrantz personifiera 

larmet genom en individuell sjukdomsberättelse där hennes känslor står i fokus. Den teatrala 
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rubriken lyder ”Natalies chockbesked” och följs av citatet: ”Vi måste dra ut sex av dina tänder – 

nu”. Ordval som chockbesked och nu förstärker känslan av att man plötsligt kan drabbas av 

tandlossning. Forskning har visat att människor tenderar att ta till sig just den typen av hälsolarm 

vars konsekvenser är direkta (Allan:2002:91). Artikeln fokuserar på känslor vilket kan 

exemplifieras med citat från den drabbade personen som bland annat säger: ”Men den fysiska 

och psykiska smärtan är enorm.” Man skriver även: ”Varje gång hon ser sig i spegeln kommer 

rädslan att fler tänder måste tas bort.” Ordval som smärtan och rädslan förstärker artikelns 

känsloladdade karaktär. Den drabbade Nathalie Pilkranz fungerar som ett offer i artikeln då man 

skriver att hon drabbades av tandlossning trots att hon var noga med sin tandhygien. Man skriver 

exempelvis: ”Nathalie 38, var noga med borstningen” samt ”Hon rökte inte, drack ytterst lite 

alkohol”. Den individuella sjukdomsberättelsen förstärker därför även bilden av att vem som helt 

kan drabbas när som helst. Man poängterar även att den drabbade själv måste stå för 

kostnaderna.  

 

Semiotisk analys: Bilden föreställer två kvinnor i ett tandläkarrum. Den ena kvinnan sitter i en 

tandläkarstol och blickar in i kameran med ett allvarligt ansiktsuttryck. Den andra kvinnan som är 

klädd i arbetskläder står upp i bakgrunden. Bilden konnoterar att den sittande kvinnan är en 

patient medan den stående kvinnan som är klädd i arbetskläder är i tjänst. Bilden fokuserar på 

patienten vilket konnoterar att man uppmärksammar personen i fråga då hon är eller har varit 

drabbad av något.  

 

7.3    Skräckkurvan-smittan exploderar -300 000 drabbade (Aftonbladet 2009-

02-17)  

 
Artikel: 1 miljon drabbas (Aftonbladet 2009-02-17) 

 

Artikelns huvudsakliga innehåll: Löpsedeln syftar till två uppslag och två huvudartiklar som berör 

svininfluensan och då de både hör till samma nyhet räknar jag dem som en och samma artikel. 

Det första uppslaget berör svininfluensan i en mer allmän bemärkelse medan det andra knyter an 

till mer enskilda exempel. 

 

Tematisk och schematisk: Huvudrubriken till den ena huvudartikeln lyder: ”1 miljon drabbas” och 

syftar till en uppskattning av hur många som kommer att insjukna.  Rubriken följs av en 

ytterligare huvudrubrik i form av ett citat: ” - Epidemin är i full gång”. I ingressen skriver man att 
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300 000 svenskar är drabbade men att kurvan stiger brant uppåt. Påståendet följs av ett citat av en 

person på Smittskyddsinstitutet: ”- Vi är långt ifrån toppen.” Brödtexten organiseras med 

underrubrikerna: ”Barn värst drabbade” och ”Hyfsat ostoppbart”. Den hierarkiska ordningen 

visar således att det råder en fokusering på svininfluensan som en epidemi som vi knappt har 

någon kontroll över. I en liten ruta längst ned på det andra uppslaget lyder rubriken: ”Sjukvården 

vet inte hur många doser som behövs.”. Detta budskap förstärker bilden av svininfluensan som 

något okontrollerbart som inte ens läkarna har tillräcklig kunskap om. ”Alla fick sprutor” lyder 

huvudrubriken till den andra artikeln som i sin tur består av två mindre texter. I en ytterligare 

rubrik skriver man att det råder en panikvaccinering på en skola då en 8-årig flicka dött i 

svininfluensa. Rubriken till den andra texten lyder: ”Josephine, 10, är allergisk mot ägg – och 

vaccinerad”. Rubriken, ingressen och underrubrikerna sammanfattar den centrala nyheten som i 

detta fall är att det finns ett test för allergiker som visar om man tål vaccinet och nyheten 

personifieras av ett barn som gjorts testet.  

 

I den första huvudartikeln förekommer två aktörer och källor och man citerar ofta dessa personer 

för att förstärka det föregående påståendet. Det är främst Annika Linde, statsepidemiolog på 

Smittskyddsinstitutet som tillåts kommentera spridningen men även chefen för Socialstyrelsens 

smittskyddsenhet, Anders Tegnell får komma till tals. I ingressen skriver man att 300 000 

svenskar är drabbade. Lite längre ned i artikeln framkommer det att Smittskyddsinstitutet baserar 

denna uppskattade siffra på deras inrapporterade fall samt en studie av spridningen som gjorts i 

Stockholm. I huvudrubriken skrev man dock att ”1 miljon drabbas” och det är Annika Linde på 

Smittskyddsinstitutet som i artikeln hävdar att 1,1 miljoner svenskar kommer att drabbas om man 

tittar på andra länders smittospridning. Hon hävdar dock att man hoppas att vaccinationen ska 

hinna stoppa upp. Det rör sig om en förstahandskälla men uppgiften är spekulativ och artikelns 

rubrik: ”1 miljon drabbas" kan därför uppfattas som överdriven. Svininfluensan är något nytt 

men man kan ändå hävda att artikeln sätter in viruset i en historisk kontext då man talar om hur 

smittospridningen har sett i andra länder hittills.  

 

I den andra huvudartikeln skriver man om att det skett en panikvaccinering på en skola då en 8-

årig flicka dött i svininfluensan. Det finns en konflikt då vissa anser att vårdchefen tog fel beslut 

då hon efter dödsfallet valde att panikvaccinera alla barnen på skolan. Flera aktörer kommer till 

tals i artikeln och i alla fall handlar det om förstahandskällor. Vårdchefen Elisabeth Merefält 

figurerar i text och bild och hon försvarar varför hon tog beslutet. Även skolans rektor, Hjördis 

Lagnebäck förekommer i artikeln då hon är positiv till Merefälts beslut. Smittskyddsläkaren 
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Anders Östlund fungerar som en motpol då han fördömer beslutet och anser att det är felaktigt 

att omprioritera på grund av ett dödsfall. Vidare citeras en skolsköterska i Nacka som menar att 

vaccinet inte räcker till barnen på hennes skola. Skolsköterskans namn framkommer inte då hon 

endast figurerar som skolsköterskan i texten.  Henrik Almqvist är chefsläkare i Stockholms läns 

landsting och han är den som tillåts yttra den övergripande kommentaren i artikeln då han menar 

att det har skett felprioriteringar i vaccinationerna.  

 

Mikroorienterad analys: Artikeln förutsätter att läsaren har följt en tidigare rapportering av 

svininfluensan då man inte redogör för vad det är för något. Det handlar således om en 

frånvarande information då man inte berör symptom eller sjukdomsförlopp överhuvudtaget. 

Ifråga om närliggande implikationer kan man hävda att det finns en överflödig information om 

familjen Pripp som figurerar i spalten som berör allergi och vaccin. En stor bild föreställer 

familjen Pripp och fem personer i familjen har en liten pratbubbla där det framkommer om 

denne personen är- eller skall vaccineras. Dessa uppgifter kan anses vara irrelevanta då man inte 

knyter an till informationen i artikeln. Uppgifterna används dock säkerligen för att uppnå 

identifikation då en vuxen och flera barn i olika åldrar representeras.  

 

Den lexikala stilen karaktäriseras av ett enkelt språk där man flitigt använder sig av kortfattade 

citat. Artikeln har en alarmerande karaktär som kan exemplifieras med den stora och fetstilade 

rubriken som lyder: ”1 miljon drabbas”. Rubriken följs av citatet: ”– Epidemin är i full gång” och 

man skriver om svininfluensan som något som ökar lavinartat: ”Diagramkurvan är egentligen 

ingen kurva längre utan en linje som pekar nästan rakt uppåt.”. Man citerar även chefen för 

smittskyddsenheten som säger: ”Erfarenheten är att när det kommit över en viss gräns är det 

hyfsat ostoppbart.” Ett ordval som ostoppbart förstärker bilden av svininfluensan som något 

okontrollerbart. I en mindre spalt skriver man att inte ens sjukvården och Läkemedelsverket vet 

hur många doser vaccin som behövs och man beskriver även en professor på Läkemedelverket 

som: märkbart bekymrad. Detta förstärker bilden av svininfluensan som ett spektakulärt virus där 

inte ens sjukvården vet hur de skall agera. Dessa typer av spektakulära hälsolarm där ingen vet 

hur smittan skall stoppas passar mediedramaturgin (Jarlbro:2004). Den dramatiska känslan 

förstärks även av ordval som panikvaccinering och pandemiskräcken.  

 

Semiotisk analys: Bilden föreställer en diagramkurva där man kan avläsa hur många som insjuknat i 

svininfluensan de senaste veckorna. Kurvan är relativt jämn till den sista veckan då kurvan rör sig 

djärvt uppåt och slutar vid en rund ring som visar att 647 nya fall av svininfluensa inträffade 
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vecka 44. Kurvan pekar under sista veckan rakt uppåt och fyller hela bilden och den konnoterar 

således att det handlar om något som ökar lavinartat. I bakgrunden av kurvan syns flera 

människor i en myllrig sjukhusmiljö som tänkas vara ett väntrum på en vårdcentral eller dylikt. 

Många människor syns på bilden men man kan endast urskilja en gravid kvinna bredvid en man 

samt några personer vars kläder vittnar om att de hör till sjukhuspersonalen. Bilden konnoterar 

således att dessa olika människor kan smittas av svininfluensan och att det råder en stressig 

stämning på vårdcentraler och dylikt.  

 

7.3 Kvinnor drabbas av tyst propp i hjärnan utan att veta (Expressen 2009-

01-30) 

 

Artikel: ”Jag fick en stroke” (Expressen 2009-01-30) 

 

Artikelns huvudsakliga innehåll: Artikeln varnar för att allt fler yngre kvinnor drabbas av 

hjärnblödningar som kan vara svåra att upptäcka. Nyheten gestaltas och personifieras av en 

drabbad person som figurerar i både text och bild. I tre mindre faktarutor skriver man mer 

allmänt om hjärtinfarkt och hjärnblödning.  

 

Tematisk och schematisk analys: Artikelns rubrik består av ett citat av den drabbade: ”Jag fick en 

stroke” och följs av en ytterligare rubrik: ”Alltfler yngre kvinnor drabbas av hjärnblödningar”.  I 

ingressen skriver man att plötslig depression, glömska och blixtrande huvudvärk kan vara dold 

stroke. En drabbad person presenteras i ingressen och det framkommer att hon vill varna andra 

unga tjejer. Brödtexten organiseras med underrubrikerna: ”Röntgade inte henne” och ”Hade flera 

blodproppar” och den hierarkiska ordningen visar således att det råder en fokusering på ett 

enskilt exempel i form av den drabbades berättelse.  

 

I artikeln figurerar två aktörer och källor. Den ena personen är den nu 17-åriga Jessica Thåström 

som vid 16-års ålder drabbades av stroke. I bildtexten beskrivs hon som ”strokedrabbad” och i 

artikeln tillskrivs hon rollen som offer då man exempelvis skriver: ”Huvudvärken var stroke. Men 

läkarna tog inte Jessica Thåströms symtom på allvar.”. Den andra källan är medicinprofessorn 

Kjell Asplund som ensam tillåts tala om stroke och dess orsaker och symtom. I ingressen skriver 

man att svenska studier visar att alltfler unga kvinnor drabbas av proppar i hjärnan och 

hjärnblödningar. Det framkommer inga detaljer om dessa studier då man endast skriver: ”visar 

svenska studier”. Likadant är det i brödtexten där man skriver att svenska studier visar att stroke 



 25 

under 1990-talet ökade bland personer under 65 år och då särskilt hos unga kvinnor. Artikeln 

sätter här in stroke i ett historiskt sammanhang. Vidare refererar man till ytterligare studier som 

gjorts i norra Sverige och det framkommer att medicinprofessor Kjell Asplund har varit 

involverad i dessa. Man skriver att studierna har visat att stroke som är orsakad av en viss 

hjärnblödning där en av hjärnans stora kärl brister, är dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos 

män. Artikeln presenterar medicinprofessorn Kjell Asplund, Strokeriksförbundet samt 

internetplatsen www.internetmedicin.se som källor till informationen i faktarutorna.  

 

Mikroorienterad analys: Den globala koherensen, det vill säga artikelns huvudsakliga mening är att 

informera om att alltfler yngre kvinnor drabbas av hjärnblödningar som kan vara svåra att 

upptäcka. Den lokala koherensen förstärker det centrala budskapet genom att gestalta och 

personifiera nyheten genom en individuell sjukdomsberättelse. I brödtexten skriver man som 

tidigare nämns att en viss typ av hjärnblödning, subaraknoidalblödning drabbar dubbelt så många 

kvinnor som män. I en faktaruta framkommer det dock att subaraknoidalblödning endast står för 

ungefär 5 % av alla fall av stroke och att risken ökar med stigande ålder. Det framkommer även 

att det är lika många kvinnor som män som drabbas av stroke varje år. Artikeln uttrycker således 

implicit att dubbelt så många kvinnor som män drabbas av en relativt ovanlig typ av stroke 

medan lika många kvinnor och män drabbas av stroke överlag. Man kan hävda att det rör sig om 

frånvarande information då detta uttrycks underförstått i artikeln.  

 

Den lexikala stilen karaktäriseras liksom de tidigare artiklarna av ett enkelt språk där de 

kortfattade meningarna och påståenden ofta följs av ett citat. Artikeln innefattar tre faktarutor där 

informationen presenteras kortfattat i punktform och bilden på den drabbade personen upptar en 

större yta än alla textpartierna tillsammans. Artikeln har ett alarmerande tilltal då löpsedeln lyder: 

”Kvinnor drabbas av tyst propp i hjärnan utan att veta” och det skrämmande tilltalet förstärks 

ytterligare då man skriver att den drabbade personen vill varna andra unga tjejer. Det alarmerande 

budskapet skapas även då man menar att kvinnor kan lida av stroke utan att ha vetskap om det 

och detta poängterar man bland annat genom att använda uttryck som dold stroke. Budskapet 

förstärks ytterligare genom att medicinprofessorn hävdar att det är vanligt med diffusa symptom 

samt att en tiondel inte får några symptom alls. Artikeln berör främst den strokedrabbade 

personens berättelse där känslorna står i fokus och i ett fetstilat citat säger hon: ”Det var den 

värsta smärtan jag varit med om.”. Den drabbade personen beskrivs givetvis som ett offer då hon 

drabbats av stroke men även då hon blivit sviken av sjukvården. I artikeln framkommer det att 

hon sökte hjälp men att hon inte röntgades på sjukhuset då man ansåg att hon var för ung. ”Jag 

http://www.internetmedicin.se/
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är så förbannad. Det här hade kunnat förhindras om de hade röntgat mig direkt.” säger hon. 

Artikeln gestaltar således en konflikt mellan sjukvården och den drabbade.  

 

Semiotisk analys: Bilden föreställer en närbild av tjej som ser ut att vara i övre tonåren och i 

bakgrunden syns skog där trädtopparna sträcker sig mot himlen. Flickans ansikte är i bildens 

fokus och med en ett sammanbitet ansiktsuttryck blickar hon in i kameran. Bredvid hennes 

ansikte står ett fetstilat citat: ”Jag fick en stroke” och bilden konnoterar således att flickan är eller 

har varit drabbad av stroke och att hon talar direkt till läsaren. Bilden konnoterar även att hon är 

ett offer då man i bildtexten skriver att läkarna inte tog hennes symptom på allvar. 

 

7.4 200 000 har dold diabetes (Expressen 2009-02-17)  

 
Artikel: Trött och törstig? – du kan ha diabetes (Expressen 2009-02-17) 
 

Artikelns huvudsakliga innehåll: Artikeln handlar om att 200 000 svenskar har diabetes utan att de 

vet om det. I artikeln berör man sjukdomens orsaker och symtom och i två mindre spalter skriver 

man om varningstecken samt om hur man kan förebygga diabetes. En person som fått sin 

diabetes avslöjad personifierar nyheten och förekommer i text och bild.  

 

Tematisk och schematisk struktur: Artikelns rubrik lyder: ”Trött och törstig? – du kan ha diabetes” 

och följs av en ytterligare rubrik: ”Ändra levnadsvanor och slipp att bli sjuk”. I ingressen skriver 

man att omkring 200 000 svenskar har diabetes utan att veta om det och en underrubrik lyder: 

”Många vet inte”. Detta visar således att artikeln fokuserar på diabetes som en dold sjukdom även 

om detta uttrycks implicit. Den hierarkiska ordningen visar även att nyhetens centrala budskap är 

att man kan förebygga diabetes genom en sund livsstil. Detta poängteras genom rubriken: ”Ändra 

levnadsvanor och slipp att bli sjuk” samt underrubrikerna: ”Osund livsstil” och ”Promenera varje 

dag” och i en spalt skriver man även om hur man kan förebygga diabetes. Artikeln kan således 

kopplas till Allans teorier då han refererar till forskning som visar att människor har en tendens 

att ta till sig hälsolarm som rapporterar om en risk som de själva har ett visst inflytande över 

(Allan:2002:91). 

 

I artikeln träder tre aktörer och källor fram. Påståenden i artikeln följs av citat av Kerstin Brismar, 

professor vid Karolinska institutet samt Leif Groop som är professor i endokrinologi vid Lunds 

universitet. Journalisten beskriver de två professorerna som ”experterna”. I en mindre textspalt 

samt i artikelns bild figurerar Ulf Eriksson som fått sin diabetes avslöjad och genom den 
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individuella sjukdomsberättelsen personifierar han nyheten. I både rubrik och brödtext skriver 

man att omkring 200 000 lider av diabetes utan att veta om det men man synliggör inte varifrån 

denna uppgift är hämtad. Vid ett tillfälle refererar man till forskningsstudier men dessa 

presenteras inte ingående. ”Flera studier visar att om levnadsvanorna förändras går det att 

förebygga diabetes.”. Artikeln sätter inte in sjukdomen diabetes i en historisk kontext utan 

fokuserar snarare på spekulationer om framtiden då de båda professorerna hävdar att fler 

svenskar kommer att drabbas av diabetes.  

 

Mikroorienterad analys: Artikeln förutsätter att läsaren har kunskap om vad diabetes är då denna 

information befinner sig på det implicita planet. Man kan även hävda att det rör sig om 

frånvarande information då man först i slutet av artikeln klargör att det är typ2-diabetes man 

syftar på. 

 

Den lexikala stilen karaktäriseras liksom de tidigare artiklarna av koncisa meningar där påståenden 

värvas med citat. Artikelns rubrik lyder: ”Trött och törstig? – du kan ha diabetes” och genom 

frågan och ordet du riktas budskapet direkt till läsaren. Att vara trött och törstig är säkerligen två 

ganska vanliga tillstånd och man kan därför hävda att rubriken riktar sig till många människor. 

Artikeln syftar till att belysa faran i att många människor lider av diabetes utan att veta om det 

och det alarmerande tilltalet förstärks genom ordval som hjärtdöd och diabetesepidemi. Budskapet 

förstärks ytterligare av professorernas uttalanden: ” - Att få behandling i tid är mycket viktigt. 

Tyvärr väntar många tills de fått sin första hjärtinfarkt.” samt ”- Personer med obehandlad 

diabetes dör 10 till 20 år i förtid.”. Ulf Eriksson har fått sin diabetes avslöjad och han 

personifierar nyheten genom sin individuella sjukdomsberättelse. Ulf Eriksson levde inte särskilt 

hälsosamt och i samband med en hälsokontroll upptäckte man att han led av åldersdiabetes. 

Nyheten gestaltas således genom Ulf då man poängterar att han inte visste att han led att 

sjukdomen. ”Ulf blev förvånad.”. Ulf personifierar även hälsolarmet då han poängterar vikten av 

avslöjandet. ”- Utan diagnosen hade jag varit död för längesedan.” Artikeln har en positiv vinkel 

då man poängterar att Ulf Eriksson idag mår bra då han lever hälsosamt och äter mediciner. 

”Idag är han i toppform.” 

 

Semiotisk analys: Bilden föreställer en äldre man som går på en gräsmatta och han bär mössa och 

halsduk vilket konnoterar att det är höst eller vinter. Hela hans kropp syns i bild och han är mitt 

upp i ett steg medan han ler glatt in i kameran. Bilden konnoterar således att han är en frisk och 

aktiv man och bildens budskap förstärks av en bildtext där man skriver att han är i toppform.  
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7.5 Du kan ha hjärtinfarkt utan att veta (Expressen 2009-02-11) 

 
Artikel: Bröstsmärta kan vara dold infarkt (Expressen 2009-02-11) 
 

Artikelns huvudsakliga innehåll: Artikeln varnar för att man kan lida av hjärtinfarkt utan att veta. 

Man skriver att 90 000 svenskar drabbas av småkärlssjukdom i hjärtat, något som man hävdar att 

läkarna ofta missar. Artikeln berör sjukdomen i en allmän bemärkelse och i en spalt listas 

symptom och riskfaktorer i punktform. En drabbad person förekommer i en ytterligare spalt 

samt i artikelns bild. 

 

Tematisk och schematisk struktur: Artikelns rubrik lyder ”Bröstsmärta kan vara dold hjärtinfarkt” och 

följs av en ytterligare rubrik: ”90 000 svenskar drabbas av sjukdom som läkarna missar.” I 

ingressen framkommer det att man syftar på en småkärlssjukdom i hjärtat som man hävdar mer 

än dubblerar risken att dö i förtid och artikelns underrubriker lyder: ”Vanligare hos kvinnor” och 

”Startar svensk studie”. Den hierarkiska ordningen visar således att det rör sig om ett dramatiskt 

tilltal där man målar upp småkärlssjukdom som en dödlig och dold kvinnosjukdom. Man belyser 

även att läkarna knappt har någon kunskap då man exempelvis skriver att de flesta får fel, eller 

ingen diagnos alls. 

 

 Artikeln bygger på en ny forskningsrapport som är gjord av Noel Bairey Merz, professor och 

hjärtforskare vid Cedars Sinai Heart Center i Los Angeles. Journalisten har tagit del av 

forskningen vid den internationella genuskonferensen i Stockholm där forskaren presenterade 

den och det rör sig således om en förstahandskälla. Man presenterar ingen vidare information om 

forskningen och det framkommer således inte hur många som ingått i studien eller hur lång tid 

den har pågått. Forskaren Noel Bairey Merz är den person som främst tillåts uttala sig om 

sjukdomen och journalisten beskriver henne som ”expert”. Man skulle dock kunna hävda att det 

finns en risk att källan är tendentiös då hon talar om sin egen forskning men detta är givetvis 

svårt att bedöma. Enligt Thurén skulle dock inte informationen anses vara trovärdig då han 

menar att det krävs två av varandra oberoende källor för att ett påstående ska vara trovärdigt 

(Thurén:2005). Vidare hänvisar man till professor Karin Schenck-Gustafsson som skall starta en 

svensk studie av småkärlssjukdom. Man presenterar dock ingen svensk studie och uppgiften om 

att 90 000 svenskar drabbas av sjukdomen, saknar således källa. Även uppgiften om att var tredje 

kvinna med akuta hjärtsymptom är drabbad av småkärlssjukdom i hjärtat, saknar källa. Artikelns 

tredje aktör är den drabbade personen Agneta Formgren som för sju år sedan drabbades av en 
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infarkt. Man intresserar sig för den drabbades person och det framkommer bland annat att hon är 

54 år, sjukvårdsbiträde och bosatt i Stöde. Nyheten kan liksom många av de tidigare artiklarna 

kopplas till Allens teorier då han refererar till forskning som visat att händelser som är av en 

negativ karaktär och som kan kopplas till någon person lättare värderas som en nyhet 

(Allern:2001:57-58). 

 

Mikroorienterad analys: Den lokala koherensen bildar den globala koherensen som i detta fall är att 

många och då främst kvinnor drabbas av småkärlssjukdom i hjärtat samt att det råder en ovisshet 

hos både patienter och läkare. Det finns en liten tilltro till läkare i artikeln då man hävdar att de 

inte har tillräcklig kunskap om sjukdomen och detta kan säkerligen skapa en otrygg känsla hos 

läsaren. ”De får inte rätt diagnos och därför inte heller rätt behandling. ”Ingen läkare får komma 

till tals och den drabbade personen tillåts istället att dela med sig av sina råd. ”- Och stå på dig när 

du kommer till en läkare. Hur det än är känner man sig själv bättre än vad en läkare gör.”. Bilden 

nyanseras dock då den drabbade poängterar att hennes läkare verkligen tog henne på allvar.  

 

Den lexikala stilen karaktäriseras liksom de övriga artiklarna av ett enkelt språk med korta 

meningar. Man förstärker bilden av sjukdomen som något spektakulärt då man beskriver 

småkärlssjukdom som en dold infarkt. Artikelns ordval visar även att artikeln är riktad till kvinnor. 

Man skriver att sju av tio drabbade är kvinnor och inte vid något tillfälle i texten nämns män. ” – 

Kvinnan, som faktiskt drabbats av en hjärtinfarkt kan få veta att hon inte alls fått någon 

hjärtinfarkt. ”. Man skriver således kvinnan istället för patienten. När man intervjuar den drabbade 

frågar man även om hon har några råd till andra kvinnor, och således inte om hon har några råd 

till andra drabbade. Agneta Formgren svarar: ”– Lyssna på kroppen, det är vi nog dåliga på.”. Vi 

syftar således på kvinnor överlag. Agneta Formgren personifierar larmet och hon fungerar 

nästintill som ett skräckexempel då hon förkroppsligar det faktum att man kan drabbas av 

småkärlssjukdom i hjärtat om man stressar och inte lyssnar på sin kropp.  

 

Semiotisk analys: Bilden föreställer en närbild på en kvinna. Kvinnans ansikte och halva överkropp 

syns i bild och hon håller handen för sitt bröst vilket konnoterar att hon känner smärta och att 

hon är drabbad av något, fysiskt eller psykiskt. Kvinnan blickar in i kameran med en 

sammanbiten uppsyn och bilden konnoterar således en allvarsamhet. 
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8. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka och diskutera vad som karaktäriserade Aftonbladets 

och Expressens hälsolarm under 2009 med fokus på artiklarnas ordval, källhänvisningar och 

tillhörande bilder. Undersökningen ger en tydlig bild av de aktuella hälsolarmen och studien visar 

på flera återkommande karaktärsdrag i de undersökta artiklarna. Undersökningen kan dock inte 

uttala sig om några generella mönster då det rör sig om en mindre kvalitativ studie, vilket också 

poängterades i inledningskapitlet.  

 

Undersökningens centrala fråga löd: Hur gestaltades hälsolarmen i Aftonbladet och Expressen år 2009? 

Sammanfattningsvis visar undersökningen att samtliga hälsolarm har gestaltats genom individuella 

sjukdomsberättelser. Samtliga artiklar har alltså kopplat hälsolarmen till drabbade personer, vilka 

det råder en stark fokusering på. De drabbade personerna figurerar i text och bild och 

personifieringen är således ett genomgående faktum i alla artiklar. Resultatet kan kopplas till 

studiens teorier om nyhetsvärdering där det framkommer att en händelse lättare blir publicerad 

om den är negativ och kan kopplas till en person. En av mina underfrågor handlade om hur 

artiklarna personifierades om detta förekom och ett svar är att man låter de drabbade personerna 

redogöra för hur de kände eller mådde då det råder en ständig jakt på känslor. Detta visar således 

att artiklarna vill skapa identifikation vilket enligt studiens behandlade teorier är ett klassiskt 

nyhetskriterium. De drabbade personerna personifierar hälsolarmen och de fungerar ibland som 

skräckexempel då de förkroppsligar det faktum att man kan drabbas av något om man är en viss 

person eller om man lever på ett visst sätt. Artiklarna har en personlig vinkel men precis som 

Allern och Strachal hävdar i teoriavsnittet är en vinkling obligatoriskt för all journalistik. Man kan 

dock hävda att det finns en risk för att de individuella sjukdomsberättelserna uppfattas som 

generella sanningar och inte som enskilda exempel.  

 

Analysen av artiklarnas bilder visade att fem av de totalt sex bilderna föreställde en drabbad 

person som även figurerade i texten. Bildanalysen visade även att de drabbade kvinnorna var 

fotade i närbild eller sittandes medan de två männen som förekom i bilderna istället var fotade 

stående. Kvinnorna hade ett sorgset uttryck på bilderna medan de två olika männen log. 

Artiklarnas bilder visar således att man i dessa hälsolarm i större utsträckning framställer kvinnan 

som ett passivt offer.  

 

Layoutmässigt karaktäriseras artiklarna av stora bilder och rubriker vilket är typiskt för 

tabloidpressen överlag. Språket är enkelt och påståenden värvas med citat. I samtliga artiklar från 
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både Aftonbladet och Expressen finner man faktarutor där informationen presenteras kortfattat i 

punktform och detta är säkerligen ett sätt att leverera lättförstålig information. Ett annat 

återkommande karaktärsdrag hos artiklarna är att man varnar för dolda sjukdomar som 

exempelvis dold hjärtinfarkt eller dold diabetes. De undersökta hälsolarmen handlar således ofta 

om att läsaren kan lida av något denne inte känner till. I artiklarna skriver man ofta att du kan vara 

drabbad av något och budskapet riktas då direkt till läsaren.  

 

Jag hade även som avsikt att studera om eller på vilket sätt hälsolarmen refererade till källor. Efter 

att jag har studerat artiklarna vågar jag hävda att det i dessa fall råder en bristfällig källhänvisning i 

både Aftonbladets och Expressens hälsolarm. Det publiceras exempelvis många sifferuppgifter 

på både löpsedlar och i rubriker och man skriver exempelvis att 200 000 svenskar lider av dold 

diabetes och att 90 000 svenskar är drabbade av småkärlssjukdom i hjärtat och källorna bakom 

dessa uppgifter synliggörs inte. En av artiklarna från Expressen bygger på en ny 

forskningsrapport men denna presenteras inte ingående. I övriga artiklar nämner man vid några 

tillfällen att studier har visat på något men forskningen benämns då endast som ”en studie”. De 

främsta källorna är således inte forskningsrapporter utan expertpersoner i form av läkare och 

professorer. Expertpersonerna intervjuas om orsaker och konsekvenser men det är tidningen och 

inte forskningen som larmar. Analysens samtliga hälsolarm har ett alarmerande tilltal som syftar 

till en oro och rädsla men man presenterar inga nya forskningsrön som rättfärdigar detta. Man 

kan därför hävda att dessa hälsolarm överlag ropar lite väl mycket vargen kommer. Det handlar 

således om larm som journalisten själv letat upp vilket kan kopplas till Allerns teorier då han 

hävdar att en nyhet inte är det som sker utan det som blir värderat som en nyhet. Det är också 

viktigt att poängtera att det handlar om kvällspressen som bekant lever på sin 

lösnummerförsäljning. Hälsa är troligen ett ämne som säljer, det ligger nära våra liv och vi vill ju 

alla vara friska och må bra. Ett bra försäljningsknep är säkerligen också att varna och oroa läsaren 

men en förutsättning borde då vara att löpsedeln håller sig till sanningen vilket analysen visade att 

man inte alltid gör. På en löpsedel skriver man exempelvis att ny forskning visar att förkylning 

kan vara cancer men detta är missvisande då man i artikeln inte alls refererar till någon forskning 

som visar på det.  

 

Journalistikens trovärdighet hör givetvis ihop med källornas trovärdighet och de bristfälliga 

källhänvisningarna innebär att det är svårt för läsaren att avgöra huruvida artikeln bygger på 

forskning eller inte, det vill säga om larmet är seriöst eller inte. Detta kan säkerligen medföra att 

människor tappar förtroendet för medierna och det är allvarligt då det är viktigt att allmänheten 
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hyser förtroende för medierna den dagen de larmar om en verklig, allvarlig fara.  Det är lätt att 

döma ut kvällspressens hälsolarm men det är viktigt att poängtera att situationen är komplex då 

allmänheten uppenbarligen intresserar sig för hälsolarm och då journalisten arbetar under 

tidsbrist och kommersiella krav. Det är dock svårt att se att dessa villkor skulle rättfärdiga det 

faktum att man ibland går ifrån journalistikens första skyldighet: sanningen. Hälsolarmen är ett 

intressant fenomen och det är relevant att diskutera denna typ av journalistik då den på vissa plan 

brister i trovärdighet.  

 
 

 8.1 Förslag på vidare forskning 

En möjlig riktning för vidare forskning skulle vara att applicera en genusaspekt på hälsolarm, 

något som jag inte ägnat mig åt i denna studie. Jag hade inte som avsikt att studera hur män och 

kvinnor framställdes i artiklarna men jag kom ändå att beröra detta i en liten skala då jag 

analyserade bilderna samt hur man personifierade hälsolarmen. Bildanalysen visade att kvinnan i 

större utsträckning framställdes som ett passivt offer och det skulle således vara intressant att 

studera genusifiering av hälsolarm genom en större kvantitativ ansats. Det vore även intressant 

att jämföra dagspress och kvällspress för att se om man finner några skillnader i genusifieringen 

av hälsolarmen. Ett ytterligare förslag är att intervjua journalister på de aktuella tidningarna om 

deras arbetsmetoder och syn på hälsolarmen.  
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