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1 Inledning  
I april 2009 började media uppmärksamma influensautbrott i Mexico och USA, och i loppet 

av veckor kom ämnet att dominera den svenska nyhetsbilden och det allmänna vardagstalet. 

De huvudsakliga nyhetsrubrikerna konstruerade influensan i ett brett spektra av definitioner i 

allt ifrån yttre hot med hög dödlighet och stor spridningsrisk, till uttryck för olika ekonomiska 

och politiska vinstintressen. Myndigheter reagerade starkt och vidtog snabbt åtgärder mot 

influensan exempelvis genom att beställa vacciner och upprätta olika beredskapsplaner för att 

kunna möta en eventuell pandemi. Mitt socialpsykologiska intresse av svininfluensan uppstod 

som en konsekvens bland annat av det utrymme som influensan fick ta i media, 

myndigheternas agerande men också ur en rad andra aspekter. Exempelvis uppmärksammade 

jag hur människor, organisationer och institutioner i min närhet började ändra sina rutiner och 

beteenden. En mängd andra frågor blev också aktuella och enormt synliga i skenet av och i 

relation till influensan. Exempelvis skapades en debatt om medias roll och ansvar gentemot 

samhällsinvånarna. En annan debatt som blossade upp var rika länders dominans över fattiga 

länder som en följd av de olika ländernas inställning och möjlighet till vaccination. Kampen 

om rätten att definiera influensan har olika dimensioner och uttryck varav några redan 

nämnts. Namngivande av fenomenet är i sammanhanget en intressant aspekt. Influensan har 

språkligt gått under olika namn som svininfluensan, den muterade svininfluensan, 

Mexicoinfluensan, Kalifornieninfluensan och på rekommendation av WHO den nya 

influensan och sist men inte minst influensa a(H1N1).  

 

1:1 Syfte 
Att följa upp alla ovan nämnda intressen blir omöjligt inom ramen för min undersökning 

vilket har medfört att jag har fått välja att rikta min fokus mot en starkt avgränsad del av det 

socialpsykologiska forsknings intresset som finns i att närmare betrakta fenomenet. Den 

syftes formulering jag har konstruerat lyder således: Syftet med min studie är att analysera hur 

svininfluensan konstruerats i ett antal svenska dagstidningar samt i ett antal dokument från 

socialstyrelsen. Mina frågeställningar är: Vilka konstruktioner av svininfluensan kan 

urskiljas? Samt vilka diskurser används i de olika framställningarna?  

2 Disposition 
Efter att jag nu har framfört uppsatsens syfte och frågeställningar följer en kort presentation 

av föreliggande uppsats struktur vilket jag hoppas ska hjälpa läsaren att orientera sig i de olika 

delarna. Inledningsvis ges en bakgrund till forskningsfältet under rubriken tidigare forskning i 

form av en tematisk framställning där forskning relaterat till svininfluensan har sammanställts 

i fyra framträdande och övergripande teman, denna rubrik avslutas med en kort 

sammanfattning av min förståelse av den samma. Sedan lyfts blicken mot uppsatsens 

teoretiska inramning och en introduktion till socialkonstruktionismens grundläggande 

antaganden och relation till andra forskningstraditioner sammanställs under rubriken 

socialkonstuktionism och position på forskningsfältet. Sedan följer en presentation av 

diskursanalys som metod där jag i relation till relevant litteratur diskuterar och reflekterar 

kring konsten att konstruera sitt eget diskursiva ramverk. En fördjupning i Foucault samt 

Laclau och Mouffes olika utgångspunkter och teorier återfinns därnäst under respektive 

filosofers namn. Teoridelen avslutas med en diskussion om den egna positioneringen i 

relation till de båda utgångspunkterna. I delarna som följer ligger fokus på studiens praktiska 

genomförande. Här diskuteras förutom den konkreta datainsamlingen som återfins under 

rubriken Material, urval och avgränsningar också det egna förhållningssättet till 

forskningsmaterialet och påverkan på resultatet under rubriken Etik och reflexivitet. Sist i 
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uppsatsens mer praktiska del ligger en presentation av uppsatsens kärna, analysen och 

medföljande resultat del. Här beskrivs de konstruktioner av svininfluensan jag menar mig 

kunna se i det empiriska materialet också en presentation av vilka diskurser som talar i de 

olika konstruktionerna och hur de talar illustreras med hjälp av citat hämtat från empiri.  

Avslutningsvis presenteras en diskussions del som behandlar resultatet i relation till 

uppsatsens syfte och frågeställningar, teoretiska förankring samt till den forskning som 

presenterades inledningsvis. Här återfinns också egna tankar om uppsatsarbetet och om 

resultatet. 

3 Tidigare forskning 
Jag har tagit del av svensk och utländsk forskning som uttalat behandlar svininfluensan, samt 

artiklar som behandlar epidemier eller pandemier i mer generella termer. Också annan 

forskning som betraktas som relevant i relation till mitt ämne och för föreliggande uppsats 

som exempelvis talet om sjukdomar eller sjukdomsspridning i ett globaliserat samhälle har 

studerats. En del artiklar kände jag till innan uppsatsen påbörjades och några blev jag 

uppmärksam på genom min handledare. Övriga artiklar har hämtats från databaserna: 

Worldwide Political Science Abstracts, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, 

PsycINFO,  PILOTS Database, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts , ERIC 

och CINAHL.  

 

Den forskning jag tagit del av koncentrerar sin fokus kring fyra övergripande teman, dessa är 

politik, ekonomi, risk och epidemiologi. Nedan presenteras varje tema för sig och följs sedan 

av en kort summering.  

3:1Politik, från stratifiering till strukturellt våld  
Sjukdom, epidemier och pandemier är globala och politiska. Bredden av fokus på politik i den 

befintliga forskningen omfattar allt ifrån namngivningsstrategier (Chiang & Duann, 2007) till 

forskning på det strukturella våldet som drabbar människor i omfattande skala. (se Maclean, 

2008, Missiroli, 2006, Light 2007, 2009) Alla de forskningsbidrag jag har tagit del av säger på 

sitt sätt något om ideologiska och ekonomiska konflikter och konsekvenser. De bidrag jag 

refererar till nedan tycker jag tydligast visar på den politiska dimensionen som framräder i 

den befintliga forskningen. Wen-Yu Chiang och Ren-Feng Duanns (2007) forskningsbidrag 

om namngivningsstrategier och konceptuella metaforer för SARS
1
 i Kinesisk och 

Taiwanesisk dagspress har till syfte att visa på de olika bakomliggande politiska ideologier 

som metaforanvändandet i pressen har sitt ursprung i. Enligt forskarna visar deras resultat 

bland annat att den Taiwanesiska tidningen LT, metaforiskt porträtterar SARS som en 

invasion från Kina, i syfte att skapa negativ inställning till Kina och i vidare syfte att förhindra 

alla former av samarbete och utbyte mellan Taiwan och Kina. 

 

Missiroli (2006) yttrar i en artikel som tar utgångspunkt i den säkerhetsplan som upprättades 

av EU 2003 att en av EUs största utmaningar är kombinationen av fattigdom och sjukdom i 

utvecklingsländerna. Han betraktar kombinationen fattigdom och sjukdom som ett direkt hot 

mot människors säkerhet. Enligt honom kommer denna kombination att leda till ökade 

konflikter, ostabilitet och ytterligare fattigdom och som yttersta konsekvens menar han att 

kombinationen kommer leda till att människor dör. Påståendet att kombinationen fattigdom 

och sjukdom är ett säkerhetshot stöds av MacLean (2008) som har uttalat att “It is now widely 

                                                 
1
 SARS svår akut respiratorisk sjukdom.  Typ av lunginflammation med snabb spridning (Smittskyddsinstitutet 

2010-10-11) 
2
 WORLD HEALTH ORGANISATION 

3
 En emergensyta är där objektet först erhöll sin status som något exempelvis som en sjukdom, synd, perverst 
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accepted that the good health of a population is a necessary condition for economic growth 

and development. More controversial and speculative, but nevertheless sufficiently persuasive 

to warrant further research, are claims that the lack of development contributes to conflict”  

(Maclean, 2008, s.487) MacLean kritiserar i övrigt forskning inom sitt område för att i hög 

grad nonchalera betydelsen av att betrakta hälsa som en mänsklig och internationell 

säkerhetsfråga. Detta menar hon visar på en ignorans inför strukturellt våld. En ojämn 

fördelning av mediciner och vaccin är också ett återkommande ämne i forskningen (Light 

2007, 2009, Phillips et.al.2008, Craddock 2007) 

 

Johannissons (2008, 1995, 1990) forskning synliggör en annan politisk aspekt, stratifiering. 

Hon menar att sjukdomen neurasteni växte fram bland annat ur överklassen och läkarkårens 

behov i att förklara en mängd symtom så de skulle ”passa in” i bilden av sofistikation. 

Sjukdomen drabbade med andra ord ingen som kunde ge den en osofistikerad stämpel. Den 

skapade en moralisk bild av överklassen som hårt arbetande, talangfulla, sköra, genier 

samtidigt som alla andra som omöjligt kunde drabbas blev de sorglösa, de ansvarslösa, de 

arbetsskygga. Om de drabbades var det inte av neurasteni men av nervositet. Ekonomisk 

stratifiering framträder med andra ord ur Johannissons framställning av neurasteni som en av 

förutsättningarna för sjukdomens existens.  

3:2 Ekonomi, vinst och förlust i kronor och ören 
Den ekonomiska aspekten som fokuseras i forskningen ligger på profit och förlust som 

konsekvenser av hur sjukdom definieras och uppfattas. Otaliga studier har gjorts i form av 

kostnadsanalyser som kalkylerar allt ifrån kostnadseffektivitet i att lagerhålla antivirala 

läkemedel (Lugnér & Postma, 2009) till kostnadsanalyser på beteendeförändringar i samband 

med sjukdomsutbrott (Beutels et.al. 2008). En av de röster som framhåller epidemiers 

negativa makro ekonomiska påverkan är Richard Smith (2006). Smith hävdar att de 

ekonomiska förlusterna av SARS har beräknats uppgå till mellan 30 och 100 billioner 

amerikanska dollar. Dessa förluster menar han är fördelade inom en rad sektorer, men både 

resenäringen och turist sektorn kan enligt honom sägas vara bland de största ekonomiska 

förlorarna av epidemin. Denna uppfattning delas av Rittichainuwat & Chakraborty (2009) 

som i sin forskning presenterar statistik som påvisar en kraftig nedgång av antal turister 

(8.84%) och företagsresenärer (19,85%) till Thailand år 2003. Forskarna menar att dessa 

siffror kan betraktas som ett direkt resultat av SARS utbrottet samma år. I de båda forsknings 

bidragen betraktas de ekonomiska konsekvenserna av SARS som oproportionerliga i 

jämförelse med de faktiska hälsoeffekterna av epidemin. Smith framhåller allmänhetens 

uppfattning av riskerna som den avgörande faktorn för de ekonomiska förlusterna medan 

Rittichainuway och Chakraborty i stället framhåller media täckningen av SARS utbrottet som 

den mest betydelsefulla faktorn.  

 

I en norsk studie genomförd av Gyrd-Hansen, Halvorsen och Kristiansen (2008) kopplas 

istället uppfattning av risker till individers villighet att betala för läkemedlet Tamiflu. 

Resultatet av studien visar en högre villighet att betala bland de respondenterna som ansåg 

riskerna med att bli sjuk som höga jämfört med de som betraktade riskerna som låga. Också 

Maclean (2008) drar paralleller mellan ekonomi och sjukdom. Hon belyser genom sin 

forskning den språkliga klassificeringen av hälsa som avgörande för vilka resurser som blir 

tillgängliga i förebyggande hälsoarbete. Exempelvis pekar hon på en splittrad syn i 

forskningen. Hon menar att det dels finns forskning som pekar mot att en språklig 

klassificering av AIDS som ett säkerhetshot skulle ge ökade resurser i bekämpningen av den 

samma. Samtidigt menar hon att det finns annan forskning som i stället pekar på att en sådan 

klassificering skulle leda uppmärksamheten mot ett för snävt betraktande av hälsa och således 
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bort ifrån andra viktiga aspekter av hälsa och säkerhet vilket i slutändan skulle generera 

mindre resurser i arbetet med dessa frågor. Detta bidrag fokuserar således snarare på 

ekonomisk profit eller förlust som följd av en språklig förflyttning av fokus från individuell 

risk till nationell risk.  

 

Sambandet mellan ekonomisk profit och social definition blir också tydlig i Johannissons 

forskning på diagnosers framväxt och fall genom historien (2008, 1995, 1990). Bland annat 

porträtterar hon hur etableringen av neurastenins i början av 1900 talet medförde positiva 

konsekvenser för hälsobrunnarna och sanatorierna vars huvudsakliga inkomst källa var 

neurasteni diagnosen. Ekonomiska vinster tillföll i övrig också en nyetablerad 

läkemedelsindustri som enligt Johannisson skapade sig en marknad på diagnosen.  

Ingen forskning jag tagit del av berör ekonomiska vinster direkt knutet till epidemier och 

pandemier men det finns gott om forskningsbidrag som visar på likartade exempel som 

Johannissons relaterade till ett antal samtida sjukdomsdiagnoser varav Kärfves (2000, 2003) 

hårda kritik av ADHD/DAMP diagnosen är ett av de mer talande. I debatten om diagnosens 

giltighet och konsekvenser har hon vid ett antal tillfällen påpekat hur både 

läkemedelsindustrin och neuropsykiatrin gör ekonomiska vinster på denna diagnos. 

Läkemedelsindustrin uppmärksammas också av Valenstein (2000) som i sin forskning 

påpekar deras ekonomiska intresse i att framhålla brist på signalsubstansen serotonin i 

människans hjärna som den främsta orsaken till depression för att kunna sälja antidepressiva 

läkemedel.  

3:3 Risk, hot och global spridning 
Risk är nära förknippat med ekonomi såväl som politik och epidemiologi. Forskningen pekar 

mot att globaliseringen skapar nya förutsättningar för gränsöverskridande handel , transport 

och smittspridning (Maclean, 2008). Kopplingen mellan risk och hotbild är också 

framträdande i ett flertal forskningsbidrag. Ekonomiska risker och den hotbilden de utgör har 

jag redan varit inne på under temat ekonomi där jag menar att forskningen pekar mot att 

människors egen bedömning av riskerna påverkar ekonomin negativt (Rittichainuwat & 

Chakraborty, Smith 2006, Beutels et.al. 2008). Under detta tema hävdar jag också att 

forskning pekar mot att människors bedömning av riskerna förknippade med att bli smittade 

av influensa virus påverkar deras villighet att betala för läkemedlet Tamiflu. Hansen et.al. 

(2008) Ett bidrag som inte har presenterats tidigare i uppsatsen är James Rubin, Richard 

Amlôt, Lisa Page och Simon Wessleys studie som genomfördes i Maj 2009 i samband med de 

första rapporterade fallen av svininfluensa i Storbritannien. Resultatet av denna studie visar i 

linje med Smith och Rittichainuway & Chakraborty att det var en egen bedömning av riskerna 

som var av betydelse för huruvida respondenterna ändrade sitt beteende eller inte. Dock visar 

denna studie i motsättning till de förra att riskerna inte bedömdes som alvarliga och att 

majoriteten av respondenterna 62 % inte hade ändrat sitt beteende, färre än 5 % uppgav att de 

hade ändrat sitt beteende på ett sätt som av författarna kunde bedömas medföra negativa 

sociala och/eller ekonomiska konsekvenser. Resultatet av studien var med andra ord att 

villigheten att följa myndigheternas rekommendationer var hög om bedömningen att smittas 

ansågs vara hög, och om konsekvenserna ansågs farliga. Om risken att smittas ansågs vara 

låga, och konsekvenserna ansågs vara ofarliga var villigheten att följa myndigheternas 

rekommendationer låg.  

 

Talet om risksamhället har framhållits i sociologiska samhällsteorier och vissa teoretiker har 

pekat på globaliseringen som en viktig faktor i en ändrad risk och hotbild. (jmf. Beck1999, 

Giddens 2007) Denna koppling mellan risk och globalisering återkommer också i 

forskningen. Smith inleder sin artikel med meningarna”Globalisation increases the likelihood 
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that an infectious disease appearing in one country will spread rapidly to another.” (Smith, 

2006, s.3113) Också MacLean (2008) skriver att öppnare gränser har möjliggjort en ökad 

spridning av smittsamma sjukdomar. Hon menar att frågan blev viktig utrikespolitisk i slutet 

på 1900 talet efter en markant ökning av gränsöverskridande handel och transport vilket ledde 

till smittspridning över landsgränser. Dock finns det forskning som menar att globaliseringen 

och potentialen för snabb smittspridning inte nödvändigtvis medför ett ökat hälsohot något 

bland annat Rittichainuway och Chakraborty (2009) hävdar.  

 

Att risk är nära relaterat till en mängd andra politiska frågor har jag framfört i underrubriken 

politik där jag påstått att forskningen visar på kopplingar mellan risk och nationell och 

internationell säkerhet och således porträtterar en hotbild av deprivation för många 

människor. Också i den mer medicinskt inriktade forskningen finns en tydlig fokus på risk då 

främst på riskerna för mutation av influensavirus och mortalitetsriskerna för människor (jmf. 

Faix et al.2009, Kolte et al.2008) samt risker i form av biverkningar av vaccin (Greenberg et 

al. 2009) eller risker förknippade med exponering av influensa virus i samband med graviditet 

(Eriksen et al.2009, Jamisson et al.2009, Burioni et al. 2009), jag kommer närmare in på detta 

under nästa tema.  

 

Ytterligare ett perspektiv på risk och hot som framträder är den samtida hotbildens betydelse 

för vilka sjukdomskonstruktioner som är möjliga överhuvudtaget. Johannisson (2008, 1995, 

1990) framhåller att 1980-talets hotbild dominerades av hot om förgiftning och skadliga 

ämnen samt diverse miljöhot vilket enligt henne utgjorde en existensgrund för sjukdomarna 

kvicksilverförgiftning, el- och bildskärmsallergi och multipel kemisk överkänslighet. På 1990 

talet var det i stället arbetsmiljöhotet som dominerade hotbilden vilket resulterade i sjukdomar 

som kronisk trötthet och kronisk smärta.  

3:4 Epidemiologi 
Förutom de sociala aspekterna av svininfluensan som presenterats ovan är den 

naturvetenskapliga förklaringsmodellen också representerad i den befintliga forskningen. 

Efter en sökning med sökordet influenza i data basen sciens direct fick jag mer än 75000 

träffar vilket är talande för omfattningen av biomedicinsk forskning på influensavirus. Att få 

en överblick eller rättfärdigt spegla denna del av forskningsfältet faller utanför uppsatsens 

ramar, jag har dock hittat några artiklar som får sammanfatta det övergripande intrycket av 

denna forskning. En artikel skriven av Zimmer & Burke (2009) erbjuder en historisk 

sammanfattning av den influensaforskning som bedrivits inom den naturvetenskapliga skolan 

från influensautbrottet 1918 känt som spanska sjukan fram till i dag. Enligt författarna gjordes 

den första kopplingen mellan virus hos svin och människor i samband med utbrottet 1918 

efter att hordar av svin uppvisade likartade symptom som människor vilket de menar kan 

anses vara början för sökandet efter virusets ursprungskälla. I artikeln beskriver forskarna en 

stor fokus inom den biomedicinska forskningen på kartläggningen av de olika 

virusstammarnas uppkomst, egenskaper och överförbarhet mellan människor och djur.  

Den mänskliga organismens reaktion och hantering av olika virusangrepp framstår vad jag 

kan urskilja också vara i fokus i en mängd olika studier. Ett antal nyligt publicerade studier 

fokuserar på exponering för influensa virus under graviditet samt medicinering och 

vaccinering i samband med graviditet. Eriksen et al.(2009) studie är ett exempel på denna 

forskning. De menar att foster exponerat för Hong Kong influensan kan ha stört fetal cerebral 

utveckling vilket orsakat nedsatt intelligens i vuxen ålder. Slutsatsen är grundad på en studie 

där 182913 värnpliktiga mäns intelligenstester jämfördes med deras födelse data. Resultaten 

för männen födda 6 till 9 månader efter Hong Kong influensan var lägre än medelvärdet för 

män födda i samma månader ett par år före eller efter utbrottet. Jamisson et al. (2009) varnar 
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också för riskerna för exponering av influensavirus i samband med graviditet och 

rekommenderar medicinering, detta möts dock med kritik från Burioni et al (2009) som menar 

att majoriteten av de studier som har gjorts inte kan tillförsäkra säkerheten i att behandla 

gravida med läkemedlen i fråga.   

3:5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att min inblick i forskning relaterad till uppsatsens ämne kan 

summeras till att, epidemier och pandemier betraktas i forskningen både ur ett socialt och ett 

naturvetenskapligt perspektiv både till sitt upphov och till sina konsekvenser. Fenomenen 

framstår som negativa och placeras ofta nära andra starka politiska frågor. Det är främst den 

biomedicinska forskningen som koncentrerar sig specifikt till H1N1 viruset, annan forskning 

talar om epidemier och pandemier i allmänhet, konsekvenser av senaste utbrott, förväntade 

risker och kostnader inför framtida epidemier och pandemier eller konsekvenser av olika 

sjukdomskonstruktioner. Således hävdar jag att min studie har forskningsrelevans av flera 

anledningar. Dels finns en tydlig relevans enbart genom att fenomenet svininfluensan 

fortfarande är relativt outforskat av den uppenbara anledningen att fenomenet i sin nuvarande 

framställning är nytt. Att det redan finns biomedicinsk forskning att tillgå visar på relevansen 

i att tillföra socialpsyklogiska bidrag för att tillföra andra perspektiv och forskningsfokus till 

fältet, slutligen kan också sägas att mig veterligen har inga andra diskursanalytiska studier av 

fenomenet svininfluensa ännu genomförts i Sverige. 

4 Teoretisk förankring och analytiska utgångspunkter 
Mina frågeställningar rymmer en undran inför hur något skapats framför hur något är. 

Frågorna uttrycker fokus på aktörerna och diskurserna som omger svininfluensan snarare än 

svininfluensan i sig. De implicerar att de är frågor utan avsikt att besvaras med sanna svar, 

vilket kan sägas göra dem diskursanalytiska (Börjesson, 2003, ss. 23-24). Diskursanalysen 

grundades av Michel Foucault (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 19) och det är med 

utgångspunkt i hans tankar som jag under denna rubrik kommer att redogöra för uppsatsens 

övergripande tanke ram. Laclau och Mouffe har också inspirerat mig, främst med sina 

infallsvinklar vad gäller den konkreta analysen. Jag har valt att frångå en strikt kartläggning 

av deras begrepp i materialet och i presentationen av resultatet. Detta beslut grundar sig 

främst i min rädsla att analysen annars fastnar på en begreppslig nivå i kombination med 

praktiska överväganden. Exempelvis skulle en identifiering av de olika begreppen med 

utgångspunkt i mitt empiriska material ha krävt enorma resurser i form av tid. Ett alternativ 

hade varit att minska kvantiteten material, något som efter överväganden ansågs olämpligt då 

mängden material betraktades vara av större vikt för möjligheten att identifiera så många 

diskurser och konstruktioner som möjligt än en direkt tillämpning av Laclau och Moffes 

begrepp, således uteslöts detta alternativ. Till trots för detta har Laclau och Mouffes tankar 

och begreppsapparat verkat som övervägande riktlinjer både i genomförandet av analysen och 

i presentationen av resultatet. Således återfinns också en presentation av deras teori och 

begrepp i ett eget stycke under denna rubrik. Jag börjar med några korta rader om 

diskursanalysens bakgrund på vetenskapsfältet och dess rötter som bottnar i en 

socialkonstruktionistisk vetenskapstradition och ontologi (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 11, 

Burr, 2003, ss. 149-173). 

4:1Socialkonstruktionism och position på vetenskapsfältet 
En diskursanalytiker har oftast sin teoretiska grund i socialkonstruktionismen och utgår från 

ett antal ontologiska grundantaganden (Börjesson, 2003, s. 25). Det som främst skiljer den 

socialkonstruktionistiska vetenskapstraditionen från övriga traditioner är betraktandet av det 
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talade och skrivna språket. I stället för att betrakta språket som verklighetsrefererande 

betraktas språket som verklighetskonstituerande. Med detta menas att vad som anses vara 

verkligt betraktas vara det beroende av de beskrivningar och tolkningar som gör det verkliga 

till verklighet för oss (Börjesson, 2003, ss. 15-19). Eftersom all kunskap om verklighet är en 

språklig konstruktion kan världen således sägas vara redan språkligt formulerad (Börjesson & 

Palmblad, 2007, ss. 8-9). Därmed påstås det inte att allt är relativt i den mening att inget 

existerar men tanken om en absolut kunskap förkastas till förmån för en antiessentialistisk 

hållning där inget betraktas som naturligt eller inneboende (Hacking, 2000, ss. 31-40). Själva 

syftet med att genomföra en diskursanalys och framhålla något som socialt konstruerat är att 

ifrågasätta olika förgivet tagna idéer. Det är också ett försök till medvetandegörande av de 

sociala konsekvenser som konstruktionerna av olika kategorier och de matriser där de verkar 

får (Hacking, 2000, ss. 19, 24-26). Det är med dessa antaganden och ett ifrågasättande av 

betraktandet av idéer som återspeglingar av en materiell verklighet som diskursanalysen 

erövrade sin plats på vetenskapsfältet. (Börjesson, 2003, ss. 15-33) Om idéerna om hur något 

kan vara och hur något är eller inte är, konstruerats socialt finns därmed också en möjlighet 

för att allt skulle kunna vara vad det inte anses vara, vad det inte ”är”, ja i princip så skulle allt 

kunna vara potentiellt annorlunda. Detta bestämda sätt att betrakta språk och 

språkanvändandet kan sägas vara en gemensam grundpelare för de olika diskursanalytiska 

inriktningarna (Bergström & Boréus, 2000, ss. 305-306).  

4:2 Att bygga ett diskursanalytiskt ramverk 
Marianne Jørgensen & Louise Phillips definierar diskursanalys som en analys av de mönster 

som ”… våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner…” (2000, s. 7) 

Stephanie Taylors definition av diskurs analysen som det närgångna studiet av språket i 

användning med syftet att upptäcka mönster (2008, s. 6) är likartad, trots detta kan Jørgensen 

& Phillips definition påstås i högre grad betona det sociala sammanhanget samt i jämförelse 

med Taylor någon form av agens med sin formulering ”när vi agerar inom olika sociala 

domäner” medan Taylors definition i större utsträckning framhåller närläsningen av 

materialet. Mats Börjesson skriver i stället att diskursanalysen ”ibland beskrivs som en konst 

att fånga det för- givet- tagna, det som är lika dolt som för givet sant” (Börjesson, 2003, s. 

23). Dessa linjer rymmer vad jag menar är ett av de viktigaste antaganden och grundläggande 

filosofisk utgångspunkt för en diskursanalytiker, ifrågasättandet av det förgivet tagna. De 

rymmer också större fokus på alternativa tolkningar än både Taylor och Jörgensen & Philips 

definitioner. Också diskursbegreppet kan ha olika definitioner av Jørgensen & Phillips 

definierats diskurs som ”Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” (2000, s. 7). Att det finns olika formuleringar av de två centrala begreppen diskurs 

och diskursanalys menar jag visar på det omfattande spektra av möjligheter och nyanser som 

en diskursanalytisk tillnärmning erbjuder. Det lämnar både utrymme och ansvar för egna 

definitioner och tillämpningar av de samma.  

4:3 Michel Foucault  
Foucault har tolkats av många och framstår som en av de tyngsta filosofiska 

föregrundsgestalter till diskursanalysen (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 19). Ofta talas det om 

att genomföra en Foucaultiansk analys, med detta menas då att genomföra en diskursanalys så 

som man uppfattar att den har genomförts av Foucault själv. Många har skrivit lärobokstexter 

eller olika former av vägledande texter för den som själv vill göra en foucaultiansk analys. 

Exempel på sådana texter är Carla Willigs kapitel i boken Introducing qualitative research in 

psychology. Adventures in theory and method (2001). I denna text beskriver Willig sex 

ganska konkreta steg att följa. (ss. 109-117). Till skillnad från Willig menar Jean Carabine 

som författat en liknande text att det inte finns några konkreta regler eller steg i en 

foucaultiansk analys men att en sådan i stället genomförs med utgångspunkt i Foucaults idéer, 
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teorier och begrepp. (Carabine, 2001, s. 268). Hon skriver dock att en foucaultiansk analys 

alltid börjar med en förståelse av Foucaults begrepp, diskurs och makt/vetande (Carabine, 

2001, ss. 268-269). Det finns ytterligare exempel på oenigheter om vad som karakteriserar 

den foucaultianska analysen vilket har gjort det nödvändigt för mig att så långt som möjligt 

själv försökt tolka Foucaults texter, därmed inte sagt att jag inte också tagit del av andras 

tolkningar av hans arbeten. 

4:3:1 Arkeologi och genealogi 
Foucault närmar sig sitt material med två olika utgångspunkter för sina analyser, en 

arkeologisk och en genealogisk. Hans tidiga arbeten är alla präglad av epistemologisk 

problematik och synliggör det arkeologiska närmandet. Denna problematik förblir en 

väsentlig förutsättning i alla Foucaults arbeten men under den senare delen av författarskapet 

sker en förskjutning från arkeologins betoning på epistemologiska frågor mot en ökad 

betoning på genealogi och med detta en ökad fokus på maktens verkningar och effekter 

(Nilsson, 2008, ss. 44,49,51,69).  

4:3:2 Diskurs och diskurs formation 
Foucault ställer sig frågor om hur relationen mellan utsagorna ser ut, om begreppen är 

ordnade och om de är det, hur de är ordnade? Han ställer sig frågor om hur begreppen sprids 

och fördelas. Det är genom detta sökande som han systematisk urskiljer en ”diskursiv 

formation” (Foucault, 2002, ss. 54-55). Foucaults definierar diskursen som ”hela den praktik” 

(Rosengren i Foucault, 1993, s. 57) som gör det möjligt att tala om något på ett bestämt sätt. 

Diskursen består av ”en mängd utsagor i den mån de beror av samma diskursiva formation: 

den bildar inte en retorisk eller formell enhet som kan upprepas i det oändliga och vars 

uppdykande och användning i historien man kan påpeka (och eventuellt förklara); den består 

av ett antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd existensvillkor” (ss. 144-145). I en 

precisering av vad en utsaga är skriver han, ”en utsaga ingår i en diskursiv formation på 

samma sätt som en sats ingår i en text eller en proposition ingår i ett deduktivt sammanhang” 

(Foucault, 2002, s. 144). Jag tolkar detta som att diskursen består av en mängd utsagor som i 

sin tur utgörs av en diskursiv formation. Diskursiva formationer är principer eller villkor för 

hur diskursen organiseras och kan jämföras med system av praktiker, institutioner, utsagor, 

osv.  Det är genom dessa som kunskap görs meningsfull och uppnår dominans vilket i sin tur 

underbygger makten och konstituerar verkligheten. Således kan diskurser inte reduceras till 

språk och tal men ska betraktas som ”praktiska handlingar som systematisk bildar de objekt 

de talar om” (Foucault, 2002, s. 67). Foucaults diskursbegrepp inkluderar utöver det sagda 

och gjorda också attityder, rumsliga dispositioner och innefattar också sådant som inte sagts 

och gjorts. (Foucault, 2008, s. 181)   

4:3:3 Utestängningsprocedurer 
I den installations föreläsning Foucault ger vid inträde till sin proffesur vid Collége de France 

säger han att han antar att ”diskursproduktionen i varje samhälle på en och samma gång 

kontrolleras, väljs ut, organiseras och fördelas av ett antal procedurer vilkas roll är att avvärja 

dess makt och hot, att bemästra dess slumpmässighet… ” (Foucault, 1993, s. 7) Han refererar 

till de externa procedurerna som uteslutningsprocedurer och behandlar ingående de tre mest 

bekanta som enligt honom kontrollerar och begränsar diskursen. Dessa är, det förbjudna ordet, 

avskiljandet av vansinnet samt motsättningen mellan det sanna och det falska eller som han 

också kallar denna tredje procedur; viljan till sanning (1993, ss. 7, 8, 10,14). Alla tabun och 

ritualer för hur saker ska göras vid olika anledningar, vilka som får tala när, vad de får tala om 

och hur, är vad han kallar det förbjudna ordet. Avskiljandet av vansinnet handlar om hur den 

vansinniges diskurs genom historien har förkastas, den har betraktats som naivt, eller tvärt om 

har tolkats som förnuftigare än vad som går att förstå med vanligt förnuft, eftersom förnuftet 
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inte talar irrationalitetens språk. På så vis har den vansinniges tal inte varit värt att 

uppmärksamma och alla vet, menar Foucault att negligera dennes tal, det irrationella har 

ingen plats i förnuftets tidsålder. Denna procedur handlar om att dela upp och förkasta. Den 

tredje proceduren viljan till sanning är den viktigaste proceduren och de två föregående är 

enligt Foucault båda underkastade denna procedur. (1993, ss. 13-14) Foucault skriver att det 

finns ett ”sanningstvång” som stöds av ett helt system av institutioner, som vidmakthålls och 

inte kan existera utan ett viss mått av våld och tvång (1993, s. 11) Denna procedur handlar om 

den rätta sanningen och den upphöjda kunskapen. Foucault skriver att den diskurs man 

underkastar sig är den som är normgivande och som uttalats av rätt person enligt nödvändiga 

ritual. Han skriver också att alla uteslutningssystem förlitar sig på institutionellt stöd och både 

förstärks och förnyas genom en tröghet i praktikerna (Foucault, 1993, s. 13). Utöver dessa tre 

externa procedurer finns det även inre procedurer som kommentaren, författaren, ritualen och 

diskurssamfundet dessa handlar om diskursens självreglering. Kommentaren är för mig av 

särskilt intresse eftersom Foucault omtalar denna som en procedur som bidrar till att skapa 

och upprätthålla en nivåskillnad mellan det dagliga talet och det upphöjda talet. Detta menar 

Foucault sker genom att det upphöjda talet ständigt tolkas och kommenteras i det vardagliga 

talet och således särskiljer sig och framstår som just upphöjt och speciellt. En 

rekommendation från WHO
2
 är ett exempel på vad Foucault menar med upphöjt tal medan de 

media texter som rapporterar om rekommendationen är ett exempel på dagligt tal som 

upprätthåller nivåskillnaden.  

4:3:3 Förtydligande av metodregler 
Foucault bestrider att vetande skulle följa en linjär och progressiv utvecklingsprocess och 

menar istället att vetande är diskontinuerlig. Det specifikt arkeologiska handlar om ett 

synliggörande av brotten för det möjliga vetande, och med detta en blottläggning av de idéer 

och föreställningar som blir bestämmande för hur utsagorna regleras, och vilka utsagor som 

accepteras som meningsfulla och inte. (Foucault, 2002, ss. 14-82, Lindgren, 2000/1988, ss. 

351-352, Nilsson, 2008, ss. 42-43). Enligt honom är varje objekt ett objekt för vetande och 

härstammar från andra formationer och praktiker, det äger ingen egen essens och existerar 

inte i sig själv (Foucault, 2002, s. 108). Den genealogiska metoden handlar som namnet 

antyder om att leta reda på objektets släktskapsband eller härkomst. Foucault förtydligar 

påstående om objektens härstammning som en metodregel i sexuallitetens historia. Här är det 

också värt att märka sig den filosofiska poäng Foucault gör när han kallar regeln för 

immanensregel, immanens betyder inneboende och regeln går ut på att i frågasätta den 

essentialitiska betraktelsen av objektet som meningsfullt i sig själv. Regeln är en uppmaning 

till att studera kunskapsobjektet med utgångspunkt i lokala makt/kunskapscentra och att hålla 

i tanke att objektet endast finns till som en konsekvens av de maktrelationer som möjliggjort 

dess existens (2002, s. 108). Således blir frågan han ställer sig hur det har blivit möjligt att 

tala om ett visst fenomen på ett specifikt sätt. Detta undersöker han genom en kartläggning av 

de emergensytor
3
 där objektet positionerades genom definiering och differentiering från andra 

objekt. (Foucault, 2002, s. 58) Denna urskillning gör det möjligt att beskriva de instanser där 

det talas om objektet eller där talet om något annat definierar objektet. Instanserna agerar 

specificering ramar åt objektet eftersom de bildar system som delar och kategoriserar objektet 

genom  typifieringar av det samma (Foucault, 2002, s. 59). Exempelvis kan vi fråga oss, hur 

det har det blivit möjligt att tala om svininfluensan på ett specifikt sätt. Om vi exempelvis 

analyserar talet om svininfluensan genom de två frågorna, är vaccinering mot svininfluensan 

önskvärt eller inte? och kan vaccinering förhindra sjukdomsutbrott? blir det tydligt att de 

                                                 
2
 WORLD HEALTH ORGANISATION 

3
 En emergensyta är där objektet först erhöll sin status som något exempelvis som en sjukdom, synd, perverst 

eller liknande. Jmf. med engelskans emerge som kan översättas till svenskans framträda. 
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ställts med utgångspunkt i en mängd antaganden. Bland annat förutsätts det implicit att 

människor finns och har kroppar som blir sjuka. Det finns också ett antagande om att det 

optimala är att dessa kroppar är friska och att det finns kriterier för vad som anses vara friskt 

och inte. Det förutsätts i övrigt att svininfluensan kan karakteriseras som en sjukdom och att 

vissa sjukdomar kan förhindras genom vaccination. På bakgrund av dessa antaganden går det 

att utläsa att fenomenet har konstruerats underkastad ett medicinskt vetande. Detta har gjort 

fenomenet svininfluensan till föremål för institutionella kontrollmekanismer som exempelvis 

vaccineringsprogrammet för äldre på vårdcentraler i hela Sverige (Beronius, 1991, ss. 50-53). 

Att svininfluensan kan talas om och göras meningsfullt som sjukdom är bland annat genom 

denna underkastelse av medicinen. Det specifikt genealogiska går alltså ut på att synliggöra 

objektets härkomst genom att visa på det vetande som konstruerat objektet med andra ord de 

maktrelationer objektet är en konsekvens av. De tre andra metodregler Foucault presenterar i 

sexualitetens historia (2002) förtydligar också de alla på sitt sätt den nära relationen mellan 

diskurs och makt/vetande. Den andra regeln, ”de ständiga variationernas regel” (2002, s. 108) 

tolkar jag som ett klarläggande från Foucaults sida om att relationen mellan makt och kunskap 

är under konstant förändring och därmed inte statisk. Han påpekar att det intressanta att fråga 

sig är vilka förändringar i mönstren för dominans och motstånd som kan urskiljas, snarare än 

vem som har eller inte har makt. Med regel nummer tre ”regeln om den dubbla betingelsen” 

gör Foucault en poäng av vikten av att betrakta övergripande och lokala maktförhållanden 

som sammanfogade. Han lyfter fram att de är ömsesidigt beroende av varandra när han 

skriver, ”ingen lokal härd, inget omvandlingsmönster skulle kunna fungera om de inte genom 

en rad successiva sammanlänkningar till slut infogades i en samlad strategi. Och omvänt kan 

ingen strategi verka genomgripande om den inte tar stöd i bestämda små relationer” (2002, s. 

109). I formuleringen av den fjärde och sista regeln som han kallar ”regeln om talets taktiska 

polyvalens”(2002, s. 111) skriver han om maktens komplexitet. Han menar att det sagda inte 

enbart bör uppfattas som maktmekanismernas ”projiceringsyta” (Foucault, 2002, s. 110) En 

och samma diskurs kan både hindra utövande av makt lika väl som det kan vara ett instrument 

i utövandet av makt. Detta är möjligt eftersom makt och vetande enligt Foucault kopplas 

samman i talet och talet enligt honom inte kan ses som en helhet men bör betraktas som ”en 

mångfald talelement som kan verka i olika strategier” (2002, s. 110). Den foucaultianska 

diskursanalysen handlar sammanfattningsvis ytterst om att urskilja objektets diskursiva 

tillblivelse för att synliggöra hur makt relationer konstruerat det samma och på så vis blir det 

möjligt att se vilka möjlighetsbetingelser och vilka effekter som skaptas i det diskursiva fältet.  

4:4 Ernesto Laclau och Chantal Mouffe 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori är enligt Philips och Jørgensen en 

dekonstruktion och sammanföring av begrepp och tankegångar influerat av marxismen 

strukturalismen och poststrukturalismen. (2000, s. 32) De hämtar inspiration från Ferdinand 

de Saussures tankar om att språket består av ett strukturerat system där ord får sin mening i 

relation till andra ord. De ställer sig dock bakom den kritik av strukturalismen som riktats av 

poststrukturalister. Denna kritik består i ett ifrågasättande av strukturen som låst. 

Poststrukturalister menar att strukturen snarare bör betraktas som ständigt föränderlig då de 

olika tecknen i användning genom språkbruk sätts i olika relationer till varandra och därmed 

kan ha olika betydelser. När språket används både utmanas och ges tecknen betydelse, således 

kan språkanvändandet också anses vara ett socialt fenomen (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

32) (Bergström & Boréus, 2000, s. 315) Att sociala fenomen och kategorier aldrig är 

slutgiltigt definierade, men att det pågår en kamp om rätten att definiera dessa är också den 

överordnade idén i Laclau & Mouffes teori (Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 32,37). Det 

tydliga konflikt perspektiv som teorin intar är också det som visar tydligast på de marxistiska 

influenserna. Till skillnad från marxismen är det dock i Laclau och Mouffes teori frågan om 
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konflikter som kretsar kring tecknens betydelser och inte konflikt på en ekonomisk nivå 

(Bergström & Boréus, 2000, s. 319) 

4:4:1 Diskurs 
Laclau och Mouffe betraktar diskurs som ”en fixering av betydelse inom en bestämd domän” 

(Jørgensen & Phillips, 2000, s. 33) märk här de fyra sista orden ”inom en bestämd domän”. 

Fortfarande är betydelsen inte sluten eftersom den kan vara en annan inom andra domäner och 

eftersom den kan utmanas genom de uteslutna betydelserna. Tecken kan vara både ord och 

handlingar. Varje gång ett tecken placeras eller med Laclau och Mouffes begreppsapparat 

artikuleras inom diskursen placeras det i ett bestämt förhållande till andra tecken. Exempelvis 

får handlingen att springa sin betydelse i förhållande till att gå eller att sitta, tecknet kvinna får 

sin betydelse i förhållande till andra tecken som man, människa, kropp osv. (Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 43) 

4:4:2 Nodalpunkt, element, moment och flytande signifikant 
De centrala tecknen i diskursen som de andra tecknen främst får sin betydelse ifrån kallas 

nodalpunkter. (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 33) När en betydelse har etablerats har tecknet 

blivit ett moment. De andra uteslutna betydelserna är ett ständigt potentiellt hot mot varje 

diskurs och bildar det diskursiva fältet. Således är det möjligt att tala om diskursens utsida 

respektive insida. Diskursen etableras enligt Laclau och Mouffe med andra ord genom 

uteslutning av andra möjliga betydelser och placeringar av tecknen i förhållande till varandra. 

(Bergström & Boréus, 2000, s. 317) (Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 33-34) Om tecknets 

betydelse ännu inte har etablerats exempelvis om tecknet har flera betydelser eller potentiellt 

flera betydelser kallas det i stället element. Om ett sådant element är av särskild betydelse för 

diskursen kallas elementet flytande signifikant (Wreder, 2007, s. 36) 

4:4:3 Objektiva diskurser och hegemoni 
När en diskurs har etablerats är den i och med det diskursiva fältet som ständigt söker att göra 

moment till element och vise versa fortfarande föremål för omdefiniering. Det finns dock 

diskurser som är så etablerade att de uppfattas som självklara, dessa kallas i diskursteorin för 

objektiva diskurser (Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 43-44). Denna objektivering har 

konstruerats genom en process där en diskurs har framställts som naturlig och undertryckt 

andra diskurser och därigenom uppnådd en hegemonisk position. Det är därmed inte sagt att 

objektiva diskurser trots sin tillsynes objektiva ställning inte kan förlora sin status. Det är vad 

som sker om en objektiv diskurs hamnar i konflikt med andra motstridande diskurser eftersom 

konflikten blottlägger det förgivet tagna och ifrågasätter därmed diskursens tillsynes objektiva 

karaktär (Jørgensen & Phillips, 2000, ss. 55-56). 

4:5 Min position 
Genom att hämta inspiration från båda teorier kan jag möta kravet som mina forskningsfrågor 

ställer på både den teoretiska begreppsramen och de analytiska verktygen. Jag ansluter mig 

till Laclau och Mouffes konfliktperspektiv på diskursen. Denna kamp om tolkningsföreträde 

menar jag gör det möjligt att tala om en analys av diskurserna snarare än diskursen (Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 20). Liksom Foucault betraktas diskurs också av Laclau och Mouffes som 

en begränsning av möjliga betydelser och som ett resultat av praktiker eller utsagor, samt som 

en förutsättning för de samma. Diskursbegreppet i denna uppsats förstås således med 

utgångspunkt i både Foucault och Laclau & Mouffes teorier. I linje med Foucault är mitt 

intresse att analysera mönstren för dominans och motstånd i talet om svininfluensan genom att 

studera relationen mellan de olika utsagorna i materialet. Att anlägga ett rent Focaultianskt 

perspektiv och analysförfarande skulle ha inneburit att betrakta empiri som sträcker sig över 

en lång historisk tidsram, och satt krav på flera olika typer av material (Carabine, 2001, 
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ss.267-307). Detta är uppgifter som faller utom ramarna för denna uppsats. Här har istället 

materialet begränsats till två olika skrivna materialtyper, dagstidningar samt publikationer 

från socialstyrelsen. Laclau & Mouffes begreppsapparat utgör en tyngre utgångspunkt för den 

konkreta analysen där jag aktivt har sökt efter olika konstruktioner i materialet med 

utgångspunkten att ett antal olika diskurser konstruerar svininfluensan, jag har med andra ord 

förutsatt en diskursiv kamp. Resultatet har slutligen tolkats mot min teoretiska inspiration från 

både Foucault och Laclau & Mouffe.  

5 Material, urval och avgränsningar 
 

Urvalsprocessen inleddes med en sökning i tidningsdatabasen mediesök. Ett antal 

avgränsningar gjordes för att förfina och begränsa urvalet. De avgränsningar som gjordes var 

dels antal tidningar och typ av tidningar. De tidningar som valdes ut var Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet, Västerbottenskuriren, Dagens Näringsliv, Borås Tidning, Dagens Nyheter och 

Folket. Dessa tidningar representerar både kvälls och dagspress, lokal, riks och länstidningar 

samt olika infallsvinklar och intressen. De är således också olika vad gäller storlek, täcknings 

och utgivnings område samt politisk inriktning. Vidare avgränsades även urvalet att enbart 

inkludera artiklar med minimum 600 ord enligt Words ordräknare, publicerade inom tidramen 

1 april 2009 till 31 oktober 2009. Dessa val gjordes för att göra urvalet hanterbart och relevant 

för både studiens frågeställningar men också tidsram. Givetvis kunde ytterligare tidningar ha 

ingått i urvalet i en mer omfattande studie än min egen, avgränsningen till 600 ord är inte 

heller nödvändig för att genomföra en tillfredställande diskursanalys. Diskursanalys kan 

genomföras på betydligt kortare texter, Faircloughs exempel på en diskursanalys med texten 

på en cigarr förpackning som enda data (Fairclough, 2001, s. 242) är ett lysande exempel på 

detta. Denna avgränsning var dock nödvändig eftersom datamängden var massiv. En första 

sökning den 16 november 2009 med sökordet svininfluensan gav inom sök perioden 7418 

träffar. Således bedömdes artikellängden vara ett mindre subjektivt urvals kriterier än 

författarens åsikt om mer eller mindre lämpade artiklar. Dock har vissa träffar som bestått 

dessa kriterier för urval plockats bort. Dessa bestod av tv tablåer som bedömdes som 

orelevanta för analysen.  

 

Eftersom min frågeställning implicerar att jag innan studien påbörjades hade förstått det som 

att det finns motstridande tolkningar av fenomenet ville jag förutom tillämpningen av en 

begreppsapparat som fokuserar på diskursiv kamp också utgå ifrån ett varierat material för att 

försöka fånga olika konstruktioner av fenomenet. Jag bestämde mig således för att utöver 

media texter också göra en sökning på socialstyrelsens hemsida efter offentliga publikationer 

av riktlinjer och handlingsplaner gällande svininfluensan. Vid sökningstillfället var två sådana 

texter tillgängliga, dessa inkluderades således till uppsatsens empiri. Denna tillförsäkring av 

bredd i materialet kan betraktas som en såkallad triangulering (Taylor, 2008, s. 322). Det är 

rimligt att anta att olika diskurser sannolikt talar i olika konstruktioner av fenomenet på olika 

arenor, således kan en triangulering vara fruktbart då det potentiellt bidra till en rikare analys.  

Det empiriska materialet består med andra ord av två olika källtyper, artiklar i form av 

svenska medietexter och publikationer i form av svensk myndighetsinformation.   

5:1 Etik och reflexivitet 

5:1:1Medskapandet av diskurser  
De kriterier som ansetts vara relevanta i mitt urval, vilka tidningar som betraktats vara 

relevanta och alla andra val jag tagit under analysens gång har tveklöst påverkat resultatet av 

den samma. Det som kan sägas här är att jag inte hävdar att det är möjligt för mig att förhålla 
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mig objektiv, diskursanalysen är i allra högsta grad en selektiv metod. Enbart genom att göra 

ett fenomen intressant att studera framför ett annat är med på att konstruera fenomenet som 

det ena eller det andra. Jag är medveten om att jag inte kan ställa mig utanför diskurserna och 

att jag genom att genomföra min undersökning är ”medskapare av” (Börjesson & Palmblad, 

2007, s.20) de samma. Det jag dock kan göra är att öppet redogöra för hur jag har gått tillväga 

och återge de resonemang jag fört med mig själv när de olika valen togs. Jag kan också 

förtydliga att jag på inget sätt gör anspråk på någon sanning om svininfluensan, de 

konstruktioner och diskurser som identifieras och diskuteras i denna uppsats är i sig analytiska 

konstruktioner och ska förstås som ett sätt att tolka materialet snarare än det enda sättet. Jag 

vågar ändå påstå att jag har förhållit mig reflexiv till min egen påverkan på materialet 

exempelvis genom att ifrågasätta om data valts ut för att underbygga mina personliga 

ställningstaganden så att detta i möjligaste mån har kunnat undvikas. Jag har också aktivt 

ifrågasatt om det finns aspekter som dessa ställningstaganden uteslutit som borde betraktas. 

5:1:2 Materialets upphov 
De texter som ligger till grund för analysen har använts utan tillstånd från författarna men är 

alla offentliga dokument publicerade med avsikten att läsas av vem som helst. Detta menar 

jag gör det oproblematiskt att använda texterna utan tillstånd. 

6 Analys 
En rad forskare har före mig med enkelhet transformerat Laclau och Mouffes teoretiska bygge 

till konkreta metodredskap (jmf.Wreder 2007, Hedemark & Hedman 2002, Jørgensen & 

Phillips 2000). Jag har i analysen inspirerats av de olika tillämpningarna och har med 

utgångspunkt i mina forskningsfrågor och med mina teoretiska glasögon kritiskt betraktat 

utsagorna och aktivt letat efter det förgivet tagna. Analysen inleddes med upprepade 

genomläsningar av materialet. Där jag tyckte mig kunna se explicita och implicita budskap 

gjordes understyrkningar. Sedan ställde jag mig frågan vilka tecken som tillsammans 

framstod som centrala för förmedlingen av de olika budskapen. På så sätt kunde jag urskilja 

ett antal konstruktioner som blev relevanta att analysera närmare medan andra konstruktioner 

lämnades då dessa ansågs ligga utanför uppsatsens formulerade syfte och frågeställningar, 

exempelvis gjordes ingen närmare analys av ett flertal konstruktioner av Sverige och 

svenskhet som framkom efter den initiella läsningen eftersom dessa inte stod i direkt relation 

till konstruktionen av svininfluensa. Det sista steget i analysen blev att urskilja vilka diskurser 

som gett de olika tecknen deras specifika innebörd, vilket vetande som legitimerade de olika 

budskapen för att kunna urskilja vilka diskurser som figurerade i de olika konstruktionerna.  

De analytiska begreppen har flera gånger fått kastas om, sättas ihop och delas igen. 

Exempelvis framstod det länge som oklart på vilket sätt talet om myndigheternas agerande 

som var ett frekvent återkommande ämne skulle betraktas. Efter att närmare ha undersökt 

relationen mellan de olika tecknen visade det sig att talet kunde delas in i två diskurser som 

tillsammans skapade ytterligare en konstruktion, konstruktionen av svininfluensan som en 

offentlig angelägenhet.  

7 Resultat 
I materialet framkommer ett flertal olika konstruktioner av svininfluensan. Inledningsvis 

presenteras de konstruktioner jag har kunnat urskilja. Dessa är svininfluensan konstruerad 

som hot och fara, som sjukdom, som skrämselstaktik och som offentlig angelägenhet. Dessa 

presenteras var för sig med respektive diskurser som verkar för den specifika konstruktionen. 
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Figur I 

  

 

Under varje rubrik används några illustrerande citat för att återknyta resonemanget till det 

empiriska materialet och som ett försök att låta läsaren ta del av den analys process som 

föregått resultatet i text. De diskurser som på olika sätt har framstått i analysen som 

konstruktörer av svininfluensan har jag valt att beteckna som den medicinska diskursen, 

solidaritetsdiskursen, åtgärdsdiskursen, verifieringsdiskursen, motståndarediskursen, 

abnormalitetsdiskursen, brådskandediskursen, profitdiskursen, myndighetsdiskursen samt 

tillhörighetsdiskursen. Alla understreck i citaten är mina tillägg. Dessa har gjorts för att 

poängtera vart de olika tecknen jag hänvisar till i citatet återfinns.  

7:1 Svininfluensan som en sjukdom 
När svininfluensan konstrueras som en sjukdom används en medicinsk terminologi som  

symptom, medicin, immunitet, virus, spridning, smittorisk, behandling mm. De auktoriteter 

som hänvisas till i form av experter och bättre vetande är läkare, forskare inom biomedicinska 

områden, världshälsoorganisationen WHO och olika statliga hälsoorgan och institutioner. De 

människor som får, har, har haft eller är tänkbara att få influensan refereras ofta till som 

patienter, bärare, sjuka, friska, tillfrisknade eller smittade. Det talas också om att ge vård och 

att förebygga sjukdom. Denna konstruktion skapas främst genom en medicinskdiskurs men 

också genom en solidaritetsdiskurs, en åtgärdsdiskurs och en verifieringsdiskurs som 

legitimerar den medicinska förklaringsmodellen.  

 

 
Figur II 

7:1:1 Den medicinska diskursen 
De bästa exemplen på uttalanden som konstruerar svininfluensan som en sjukdom är: 
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Ingen kan göra något åt svinpesten, därför är det lönlöst att oroa sig. Däremot kan vi förhindra och 

bota malaria. Men vi gör det inte (Aftonbladet, 2009-04-30, s.26). 

 

I citatet ovan konstrueras svininfluensan i relation till malaria inte bara som en sjukdom men 

som sjukdom som inte är lika akut som malaria, och som en sjukdom som inte kan förhindras. 

Ordet pest placerar den också i kategorin sjukdom. Här talas det förutom genom en 

medicinskdiskurs dock också genom de två andra diskurserna solidaritet och åtgärd. Läsaren 

uppmanas till solidaritet med de som har malaria och kopplingen till åtgärdsdiskursen sker 

genom påståendet att ingen kan göra något, alla former av åtgärder är uteslutna.  

I andra citat talas det uteslutande genom en medicinsk diskurs och här är jämförelsen med 

andra sjudomar och influensor mer explicit uttalade så som i följande citat där direkta 

paralleller dras mellan svininfluensan och spanska sjukan: ”Spanska sjukan började också 

milt” (Folket, 2009-04-29, s. 13). 

 

Flera artiklar har också som tema en presentation av olika influensor genom tiderna där en 

historisk överblick görs och där svininfluensan introduceras som den senaste i raden. Ett 

exempel på detta är stycket under som hämtats från en av Svenska Dagbladets artiklar, den 

har titeln ”Svininfluensan en ’lindrig pandemi ’.”  
 

Det är första gången på 40 år som världen får en pandemi. Senast var 1968 då Hongkong 

influensan krävde tre miljoner liv. Dess för innan krävde Asiaten en miljon liv 1957. Under 

spanska sjukan 1918 dog 21miljoner människor. Många menar att bevis för en pandemi funnits 

under flera veckor (Svenska Dagbladet, 2009-06-12, s. 20). 

 

Här görs svininfluensan till en pandemi genom att omtalas som en pandemi i samma 

historiska översikt som övriga influensor. 

 

 Också detta är ett bra exempel på hur svininfluensan konstrueras som en sjukdom genom den 

medicinska diskursen: 
 

Världshälsoorganisationens chef varnade i går för att ’läget är allvarligt och viruset kan utvecklas 

till en världsomspännande pandemi (Svenska Dagbladet, 2009-04-26, s. A17) 

 

I citatet är auktoriteten med  tal utrymme en chef på WHO. Den självklara beskrivningen är, 

att det är ett virus. Detta görs självklart i förhållande till det som är mindre självklart, om 

viruset kommer att utvecklas till en pandemi eller inte.  

 

Ytterligare ett bra exempel: 
 

Smittskyddsinstitutet uppmanar resenärer från Sverige som nyligen besökt Mexiko, Kalifornien 

eller Texas att ta kontakt med sjukvården om de får symtom på en luftvägsinfektion inom en vecka 

efter hemkomst (Svenska Dagbladet, 2009-04-26, s. A17) 

 

I citatet ovan är den auktoritativa rösten igen ett hälsoorgan. Ordet uppmana implicerar att den 

som uttalat sig står i en särskild vetandeposition. Det är underförstått i hänvisningen till 

sjukvården att det är sjukvården och inte den som tar kontakt som kommer att agera expert, 

eftersom kriterierna för att ringa inom en vecka efter hemkomst redan bestämts av 

smittskyddsinstitutet. På så sätt konstrueras också patienten på ett självklart sätt. Att ge en 

tidsbestämning för när sjukvården ska kontaktas implicerar också att det finns en viss kunskap 

bakom beslutet som exempelvis sjukdomsförlopp vilket förstärker den auktoritativa 

positionen. 
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En tredjedel av alla som dött i England har varit barn och under 14 års ålder. Läkare kallar dem 

superspridare – de insjuknar fortast och för viruset vidare med rekordfart (Aftonbladet, 2009-07-

27, s.4). 

Citatet ovan speglar människan som bärare och spridare av viruset här påpekas också barn 

och unga betraktas som farligare än andra genom tecknen superspridare, fortast och 

rekordfart. Det framkommer också att det är läkare som hävdar detta vilket framställer läkare 

som en auktoritet i frågan.  

 

I Svenska Dagbladet den 2/9-2009 går det att läsa att:  

 
Inledningsvis testades alla som visade tecken på svininfluensa, men sedan en dryg månad tillbaka 

testar man bara de personer som lagts in för vård … Visar man symptom är det bättre att utgå från 

att det är svininfluensan, säger Peter Rönnerfalk, chefsläkare vid Stockholms läns landsting (s. 6) 

 

Också här konstrueras svininfluensan som en sjukdom genom en medicinsk diskurs. Det är 

underförstått att de tester som går att ta och som tagits är medicinska tester och att man nu 

avstår från att göra sådana eftersom sjukdomskonstruktionen framstår som självklar. Det 

räcker nu att säga att uppvisande av kroppsliga yttringar så som förhöjt kroppstemperatur eller 

hosta är svininfluensan för att konstatera att någon (som av texten framstår som patienten 

genom tecken som vård) har sjukdomen svininfluensan.  

 

I socialstyrelsens rapport ”Belastning på samhället vid ett utbrott av den nya pandemiska 

influensan A(H1N1)” står det skrivet i en skattning av hur många barn och unga som kommer 

att bli sjuka att: ”16% blir asymtomatisk sjuka (får inga symtom), 34 % blir milt sjuka…” 

Detta är ett tydligt exempel på hur den medicinska diskursen konstruerar svininfluensan som 

en sjukdom, till och med de som är friska är asymptomatisk sjuka (Tegnell, 2009b, s.8). 

 

7:1:2 Åtgärdsdiskursen 
 

Rädslan för influensautbrottet i Mexiko ökar. Viruset har dödat minst 20 människor sedan mitten 

av mars, och 48 ytterligare dödsfall tros bero på samma virusvariant…Både i Mexiko och USA 

väntas antalet fall att stiga. Borgmästaren i Mexico City ställde på lördagen in alla offentliga 

arrangemang under de närmaste tio dagarna. Skolor och universitet i 20-miljonersstaden har redan 

stängt, och människor uppmanas att undvika folksamlingar på konserter, bibliotek, museum och 

biografer samt tvätta händerna ofta och låta bli att skaka hand. Två utsålda fotbollsmatcher 

kommer i dag att spelas utan publik för att undvika smittspridning. Huvudstadens internationella 

flygplats har skärpt den medicinska beredskapen och alla resenärer väntas fylla i enkäter med 

hälsofrågor (Svenska Dagbladet, 2009-04-26, s.A17). 

 

Citatet ovan är ett av de tydligaste exemplen på hur åtgärdsdiskursen legitimerar 

konstruktionen av svininfluensan som sjukdom. Alla åtgärder som nämns görs i syfte att 

undvika smittspridning. En del av de åtgärder som genomförs har också direkt anknytning till 

hälsa, så som hälsoenkäter och handtvätt. Nedan följer ytterligare exempel på 

åtgärdsdiskursen som konstruktör av svininfluensan som sjukdom. 
 

I Hongkong kan passagerare med feber som återvänder från Mexiko sättas direkt i karantän. På 

Tokyos storflygplats Narita började apparatur användas som skulle spåra förhöjt temperatur hos 

passagerare. Att stater i Asien var snabba med åtgärder beror på luftvägssjukdomen Sars och 

fågelinfluensa orsakade likartad panik 2003 och 2004… (Svenska Dagbladet, 2009-04-28, s. B14) 

 

Också här talas det om hur åtgärder görs för att förhindra smitta. Ord som karantän och feber 

associerar till sjukdom och jämförelserna med agerande kring Sars placerar svininfluensan i 

samma kategori.    
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En förebyggande åtgärd som förekommer frekvent i materialet är vaccination. Vaccination 

görs i syfte att förhindra sjukdomsutbrott och genom ifrågasättande, legitimerande, 

tillämpandet och informerande kring denna åtgärd konstrueras svininfluensan upprepat som 

en sjukdom. Följande citat är ytterligare ett exempel på hur åtgärdsdiskursen legitimerar den 

medicinska diskursens anspråk på ”sanningen” om svininfluensan: ”För att minska 

smittorisken för brukare och personal är det viktigt att alla blir vaccinerade” (Folket 2009-07-

23, s.2). Både tecknet smittorisken och tecknet vaccinerade får sin mening i utsagan genom en 

medicinskdiskurs. När det uttalas att smittorisken ska minskas framstår det dock också som 

om det inte är frågan om det finns en smittorisk eller inte men att det går att reglera 

smittorisken som redan finns. Åtgärdsdiskursen talar med andra ord om svininfluensan som 

en sjukdom i en självklar mening.  

 

Också i citatet nedan placeras åtgärden vaccination i nära relation till den medicinska 

diskursen genom tecken som biverkningar, feber och illamående. I relation till de många 

förklaringar om hur vaccinet är en renad variant av viruset som figurerar i materialet förstärks 

uppfattningen varje gång vaccinet beskrivs ge kroppsliga uttryck som tolkas som sjukdom. 

Vaccinet är mycket likt viruset, vaccinet ger sjukdomsliknande uttryck vilket framställer 

svininfluensan att betraktas som en sjukdom. 
 

Biverkningar som man hittills sett av vaccinet är lokala reaktioner som rodnad, svullnad och ömhet 

samt feber, huvudverk, illamående och influensaliknande symptom…( Boråstidning, 2009-08-28, 

ss. 96-97) 

 

7:1:3 Verifieringsdiskursen 
Också genom uppdelningen mellan misstänkta fall och bekräftade fall av svininfluensa 

konstrueras svininfluensan som en sjukdom. Här sker också en distansering bort från 

eventuella individers beskrivning av influensan och deras personliga erfarenheter av den mot 

den medicinska definitionen genom en språklig förflyttning bort från svininfluensan mot 

fallbeskrivningar av den samma. Titeln på en av publikationerna från socialstyrelsen är 

exempel på detta: ”Rekommendationer för hälso- och sjukvårdens handläggning av 

misstänkta fall av den nya influensan A(H1N1)”( Tegnell, 2009a,) 

 

Också i denna utsaga används tecknet fall: ”Misstänkta fall av svininfluensan strömmar in 

från alla världens hörn”(Folket, 2009-04-29, s.13).   

 

I Socialstyrelsens rekommendationer har en definition gjorts av vad som anses vara 

misstänkta fall och vad som anses vara bekräftade fall:  

 
Misstänkt fall  

Mer än 38 graders feber och influensaliknande symptom (två eller fler av följande symtom: hosta, 

ont i halsen, snuva, muskel/ledvärk, huvudvärk) samt frånvaro av annan känd orsak till symtomen  

            eller  

            Lunginflamation(allvarlig nedre luftvägsinfektion) utan annan uppenbar förklaring 

 

Bekräftat fall 

Laboratoriepåvisad influensa A(H1N1) (Tegnell, 2009a, s. 6) 

 

Det framkommer att utan den medicinska expertisen, laboratorietester kan svininfluensa inte 

sägas föreligga, endast misstänkas. Här görs med andra ord anspråk på definitionen av vad 

svininfluensan är. 
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Ett liknande exempel är:  

 
Antalet bekräftade fall av svininfluensa i världen steg igår till 2088. Det var en ökning med drygt 

200 fall på ett dygn. Sjukdomen har orsakat 42 dödsfall i Mexiko och 2 i USA. Viruset finns i 23 

länder. Mexiko har flest bekräftade fall, 1112. USA har 642, enligt Världshälsoorganisationen, 

WHO. Kanada har 201 smittade, Spanien 73 och Storbritannien 28. Tyskland, Nya Zeeland, 

Italien, Frankrike, Israel, Sydkorea och El Salvador har 2 – 10 smittade. Sverige, Colombia, Costa 

Rica, Danmark, Hongkong, Guatemala, Irland, Nederländerna, Portugal, Schweiz och Österrike 

har ett bekräftat fall var (Svenska Dagbladet, 2009-05-08, s. A17). 

 

Också i detta citat används beskrivningen av antal bekräftade fall av svininfluensan. 

Också när det är frågan om misstänkta fall som i citatet nedan konstrueras svininfluensan som 

en sjukdom. 

 
Ett SAS-plan från New York till Köpenhamn/Kastrups flygplats blev efter landningen igår morse 

stående i tre timmar medan prover togs på en 65-årig passagerare som under flygfärden uppvisade 

influensasymtom. På planet fanns 250 personer, däribland Danmarks klimat- och energiminister 

Connie Hedegaard. Planet parkerades på en avlägsen plats medan en tjänsteläkare på flygplatsen 

undersökte 65-åringen och hans fru. Läkaren kunde fastställa att det inte rörde sig om 

svininfluensan och blåsa faran över (Svenska Dagbladet, 2009-05-08, s. A17).  

 

Här misstänks först svininfluensa. Sedan bedömer en expert i form av läkare om det är 

ett misstänkt fall eller ett bekräftat fall. 

7:1:4 Solidaritetsdiskursen 
Genom solidaritetsdiskursen konstrueras svininfluensan som sjukdom genom utsagor som 

fokuserar på att sjuka och svaga människor riskerar att bli ännu sjukare och svagare om de 

smittas av influensan. Också tankar om en egoistisk hållning i att välja bort vad andra inte kan 

välja framförs här. Exempelvis genom påpekanden om Svenska medborgares möjlighet att 

vaccineras jämfört med andra. Det hänvisas också till det gemensamma ansvaret och 

kollektivets bästa. De som utför vaccineringsarbete framställs på flera ställen som hjältar och 

det hänvisas till deras insats. Ett tydligt exempel på detta är följande citat hämtat från Svenska 

Dagbladet ”Företagshälsovården hjälper till med massvaccineringen” (2009-08-30, s.13). Här 

används tecknet hjälper för att påpeka att det är en svåruppgift den framställer också hjälparna 

som i detta fall är företagshälsovården som snälla. Också detta uttalande hämtat från samma 

artikel påpekar hur en insats görs: ”Företagen betalar för arbetsinsatsen” (Svenska Dagbladet, 

2009-08-30, s.13) 

 

I nästa citat uppmanar en barnhälsovårds överläkare och en smittskyddsläkare allmänheten att 

gå att vaccinera sig. Summan av deras resonemang blir att det viktiga eller huvudmotivet som 

det står i artikeln med vaccination är att undvika att utsätta andra för lidande och död. Så även 

om den som vaccinerar sig inte är mån om att själv inte bli sjuk så finns det andra som man 

bör ”ställa upp på”. 

 
Enligt Ulleryd finns det främst två skäl till att låta vaccinera sig.- Det ena är att influensan är en 

sjukdom som är ganska trist att få och, även om det är ovanligt, kan friska unga bli väldigt sjuka. 

Det finns också en viss risk för komplikationer och till och med en viss risk för död, säger han. 

Skäl nummer två är enligt Daniel Wallmyr huvudmotivet. -Genom att vaccinera sig ställer man 

upp för de som är kroniskt sjuka. Det är det som är syftet med en massvaccination, det är inte den 

enskildes väl och ve, utan att förhindra smittspridning. Avsikten är att bromsa och att komma in 

före pandemin (Borås Tidning, 2009-08-28, s.6) 

 

Exemplet nedan illustrerar hur svininfluensan som sjukdom konstrueras genom att Svenska 

invånare anses ha förmånen att vaccineras. 
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Sverige, till skillnad från en stor del av världen kommer i början av hösten ha förmånen att ha ett 

vaccin tillgängligt mot den ”nya influensan” (AH1N1), den så kallade svininfluensan (Dagens 

Nyheter, 2009-07-21).  

 

I citatet framstår svenskar som bortskämda. Det antyds att svenskar som har möjlighet 

att hålla sig friska till skillnad från många andra som inte har det lika bra borde vara 

tacksamma, det är en förmån att kunna vaccineras. Genom tecknen vaccin mot  den nya 

influensan samt den medicinska klassificeringen A(H1N1) konstrueras svininfluensan 

som en sjukdom. 

7:2 Svininfluensan som hot och fara  
Svininfluensan konstrueras också som hot och fara. Ofta används krigsmetaforer och begrepp 

som associerar till kamp, upprustning, kollision och explosion. Förutom att beskrivas i 

artiklarna och myndighetsdokumenten som sabotör av samhällsordning talas det mycket om 

omöjligheten att förutsäga vad som kommer hända och hur svininfluensan kommer att agera 

samt vilka konsekvenser detta kommer att få. Denna konstruktion skapas genom 

motståndarediskursen, den medicinska diskursen, brådskande diskursen och abnormalitets 

diskursen.   

 

                                                                
Figur III 

 

 7:2:1 Motståndare diskursen 

Genom motståndarediskursen talas det om svininfluensans levande karakteristika genom en 

frekvent användning av verb så som krävt, slår och attackerar vilket får den att framstå som 

aggressiv, handlande och självständig. Den tillskrivs också en egen vilja och intelligens. 

Exempel på uttalanden är: ”influensan slår mot flygaktierna” (Svenska Dagbladet., 2009-04-

28, s. B14). I detta uttalande framstår svininfluensan i egenskap av sig själv vara det som slår 

snarare än reaktionerna på den samma. I nästa exempel implicerar tecknet krävt både 

handlingskraft och aggressivitet medan tecknet hotfull beskriver resultatet av kombinationen 

mellan dessa tecken ”… en hotfull smittsam sjukdom som uppges ha krävt 100 

dödsoffer”(Svenska Dagbladet, 2009-04-28, s. B14). 

 

Andra meningar som används i talet om den handlingskraftiga influensan är uttalanden som 

”Just nu avvaktar man för att se om läget förvärras eller om sjukdomen ebbar ut av sig själv” 

(Svenska Dagbladet,  2009-04-27, s A16)., vilket antyder att den har en egen vilja. Exempel 

på tillskrivning av intelligens är utsagor som ”detta nya virus har anpassat sig”(Dagens 

Nyheter, 2009-04-28, s. A6) Svininfluensan beskrivs här med förmågan att läsa in nya 

situationer och med förmågan att anpassa sig till nya förutsättningar.  
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Dessutom finns en fara av ett annat slag att slåss mot, svininfluensan har slagit till mot Australien 

med full kraft (Borås Tidning, 2009-08-13). 

 

I Citatet ovan används tecknen att slåss mot för framställningen av svininfluensan inte bara 

som ett fysiskt faktum men också som en motståndare och fiende, som ett yttre hot. Också 

utsagor som ” Nu utmanar han svininfluensan.” (Borås Tidning, 2009-08-13) framställer en 

motpart, en motståndare. 

 

I andra utsagor går man längre nu talas det i stället uttryckligen om en om en mördare 

”mördarinfluensan” (Aftonbladet, 2009-04-30. s. 26).  

 

I en artikel beskrivs det hur kommunen rustar för svininfluensan, här kan man läsa att: 

 
Personal inom hemtjänst, äldreboenden, hemvård och särskilda boenden träffar många människor i 

arbetet, vilket gör att de är extra utsatta för influensan (Folket, 2009-07-23, s. 2). 

 

Här talas det om de som är extra utsatta för influensan vilket implicerar att alla utsätts men att 

människor utsätts i olik grad. Att människor utsätts för något implicerar att de är offer för 

något eller någon.  

7:2:2 Den medicinska diskursen 
Genom den medicinska diskursen konstrueras hotet och faran dels genom en fokusering på 

dödlighet. Också fokuset på att det är en ny influensaform är återkommande. Det andra 

fokuset i den medicinska diskursen som bidrar till konstruktionen av svininfluensan som ett 

hot och en fara är talet om vaccinering, där eventuella biverkningar vägs mot faran förknippad 

med att få sjukdomen. I den utredning som analyserats från socialstyrelsen går det exempelvis 

att läsa att:  
 

Om även kostnader för dödsfall räknas med blir det tydligt att vaccination är lönsamt. Vi har 

jämfört tre olika dödsrisker i analysen: 0,005 % 0.01% och 0.05%. I dessa kalkyler används SIKAs 

värdering för dödsfall, 22 miljoner kronor (Tegnell, 2009b, s.7). 
 

Till en början undrade jag om denna utsago konstruerar svininfluensan som en 

ekonomiskbelastning snarare än ett sjukdomshot, kanske gör den både och. Det som tveklöst 

framkommer är att död betraktas vara ett sannolikt utfall av svininfluensa. I exemplet nedan 

som användes tidigare i illustrationen på hur den medicinska diskursen konstruerar 

svininfluensan som sjukdom genom att kategorisera den, vill jag nu istället illustrera hur den 

medicinska diskursen också talar om en influensa som kräver milliontals liv. I utsagan 

framstår det som om svininfluensan medför massdöd trots att inget nämns om hur många som 

faktisk dött av den influensa som det i nuläget varnas för.  
 

Det är första gången på 40 år som världen får en pandemi. Senast var 1968 då Hongkong 

influensan krävde tre miljoner liv. Dess för innan krävde Asiaten en miljon liv 1957. Under 

spanska sjukan 1918 dog 21miljoner människor. Många menar att bevis för en pandemi funnits  

under flera veckor (Svenska Dagbladet, 2009-06-12, s.20) 

 

Eftersom svininfluensan placeras tillsammans med de andra influensorna som dödat utgör nu 

svininfluensan ett lika stort hot.  
 

Att vaccinera eller icke vaccinera är en av de stora frågorna i diskussionerna kring 

svininfluensan. Här följer ett av de bättre exemplen där frågan tas upp:  

 
Den i sjukvården mest fruktade reaktionen vid influensavaccinering är en stark allergisk reaktion 

som i värsta fall kan leda till chock och dödsfall… Tre fall finns redan rapporterade av detta slag 
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… Farlig eller inte farlig? Det måste var och en bestämma. – Vaccinet har av läkemedels 

myndigheterna bedömts som mindre riskfyllt än själva svininfluensan. Och influensavaccinering 

har hittills aldrig varit en särskilt osäker bransch. (Svenska Dagbladet, 2009-10-24, s. 8)   

 

Genom betoningen på möjligheten att dö vid vaccination finns redan ett hot utmålad. 

Att svininfluensan sedan framhålls som ett större hot är ett exempel på hur den farliga 

svininfluensan konstrueras i talet om vaccinet.   

 

Också utsagor som denna är talande exempel på hur den medicinska diskursen konstruerar 

svininfluensan som hot och fara.  
 

Influensavirusets DNA kartlagd. Kanadensiska vetenskapsmän har kartlagt H1N1-virusets 

fullständiga arvsmassa. Viruset kommer från ett utbrott bland grisar i västra Kanada och forskarna 

hoppas att informationen om virusets DNA ska hjälpa i kampen mot sjukdomen. Kanada lovar att 

dela med sig av upptäckten till andra länder som kan tänkas behöva information om den så kallade 

svininfluensan (Dagens Industri, 2009-05-18, s.14) 

 

Forskningsframgången betecknas som en seger, i kampen mot viruset genom användningen 

av tecknen kampen mot sjukdomen.  

7:2:3 Abnormalitetsdiskursen 
Denna diskurs konstruerar svininfluensan som en fara och ett hot genom talet om influensan 

som okänd, ny och som kapabel att försätta samhället i ett undantagstillstånd. Influensan 

framhålls ofta som det onormala i motsättning till vardagen och det vanliga. Paradoxalt nog 

används influensans förmodade okontrollerbarhet och okunskapen kring den samma som 

argument för upprustning och beredskapsplaner vilket implicerar att den i själva verket anses 

vara kontrollerbar. Diskursen har också ett tydligt fokus på att kunna möta det okända genom 

att vara beredd. I flera artiklar görs också ett försök till namnbyte från svininfluensan till den 

nya influensan. Nästa citat ett exempel på en framställning av den onormala svininfluensan:  

 
Mexiko återvänder nu till vardagen. Miljontals människor som väntat inomhus för att undvika 

svininfluensan gav sig igår åter ut på gatorna och skolorna öppnade efter två veckors paus. Men 

samtidigt varnas för att släppa kontrollen alltför tidigt då viruset kan flamma upp igen (Svenska 

Dagbladet, 2009-05-08, s.A17). 

  

Tecknen återvänder och vardag implicerar att Mexico har fjärmat sig ifrån och inte haft 

vardag, inte än har vardag, men börjar komma tillbaka till det normala som är vardagen. 

Svininfluensan skapar med andra ord ett samhälligttillstånd av abnormalitet. 

 

I Folket den 29 juli 2009 står det skrivet att: 
 

En konsekvens av sininfluensan skulle till exempel kunna vara att aktiviteter som verksamheter i 

kommunen försvinner under en period, att vissa beslut försenas och att den pedagogiska kvaliteten 

i förskola och skola försämras under någon vecka. Det är ju för att prioritera livsnödvändiga saker 

som mat och mediciner till äldre tillexempel (S.4). 

 

Här porträtteras en bild av ett samhällstillstånd där skola och förskola måste prioriteras 

ned för att äldre ska kunna äta. Tidsbestämningen på en vecka implicerar att kommunen 

som i detta fall är de som uttalar sig har kontroll på situationen och vet på ett ungefär 

hur länge detta kommer pågå.  

 

Också i olika beredskaps beskrivningar konstrueras den farliga influensan och den onormala 

situationen. Följande citat är ett exempel: 
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Influensamöten 

Sedan försommaren har vuxenförvaltningen haft särskilda möten varje vecka, för att diskutera 

vilka åtgärder som krävs under pandemin.– Det är viktigt att ha aktuell information om läget och 

vara uppdaterade (Folket, 2009-07-23, s.2) 

 

Det onormala med situationen antyds genom tecknet särskilda, det är alltså inte bara möten 

men särskilda sådana. Det framkommer också att dessa möten hålls för att diskutera vilka 

åtgärder som krävs. Vilka åtgärder implicerar att det inte är en fråga om det behövs beredskap 

och vidtagande av åtgärder men i stället vilka åtgärder det är frågan om. Tecknet krävs 

antyder att dessa åtgärder måste vidtagas. Tecknet under kan tolkas som en underkastelse. 

Exemplet visar också på hur aktuell information och planering framstår som lösningen på 

problemet. 

 

I nästa exempel är det smittade patienter som blir avvikande. 

 
Det är samtidigt viktigt att alla mottagningar vid sjukhus såväl som vårdcentraler, har beredskap 

för att smittade patienter kan komma oanmälda. Det bör därför finnas utarbetade rutiner för hur 

personer med misstänkt influensasjukdom kan tas hand om på ett bra sätt och på lika villkor som 

övriga patienter (Tegnell, 2009a, s. 7). 

 

När vårdinstanserna uppmanas att ha beredskap för oanmälda patienter skapas den 

avvikande patienten genom just den distinktion mellan influensa patienter och andra 

patienter som det avråds från att göra. 
 

I citatet nedan beskrivs det hur svininfluensan innebär tillstånd av panik, det är frågan om en 

kris och hur detta står i motsatts till det lugna normala läget.  
 

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, är mycket kritisk till att 

Sverige och de nordiska länderna lagt förslag om gemensam vaccintillverkning mot influensavirus 

i malpåse, och i stället förlitar sig på avtal med tillverkare i andra länder vid en pandemi. – Det är 

naivt att tro att det som man skakar hand på i ett lugnt läge ska gälla i ett krisläge när folk har 

panik, säger Olsen (Folket, 2009-04-29, s.13). 

. 

Andra exempel på abnormalitet är när det normala i relation till svininfluensa istället framstår 

som onormalt. 

 
Precis när svininfluensan härjade som värst i Mexiko lyckades det lilla svenska it 

säkerhetsföretaget Safe It Security säkra sin största exportorder hittills från landet… Influensa 

inget problem. Att göra affärer med Mexiko mitt under svininfluensan var inget större problem, 

enligt Fredrik Forslund. ”Det enda vi märkte av var att ett par betalningar fördröjdes med ett par 

dagar när de anställda inte kunde gå till jobbet”, säger han (Dagens Industri, 2009-05-18, s.14). 

 

Här framställs det som en bedrift att företaget lyckades landa hem ordern i Mexiko trots 

svininfluensan. Det poängteras att de trots allt kunnat bedriva affärer, inte helt oproblematiskt 

men i det stora och hela utan större problem. 

 

Också denna utsaga om ett inställt statsbesök framhåller att det inte är som det brukar vara. 

 
Kinas premiärminister Wen Jiabao[…]skulle ha besökt Sverige i förrförra veckan i samband med 

att han var i Prag för toppmötet med EU, men det ställdes in. Förklaringen var att Wen själv skulle 

leda arbetet hemma med att hindra spridning av svininfluensan, som redan nått Kina. Inställda 

stadsbesök (Svenska Dagbladet, 2009-05-31, s. B10). 
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7:2:4 Brådskandediskursen 
Brådskande diskursen konstruerar svininfluensan som ett hot och en fara genom 

användningen av tecken som alarm, alert, signalerar och varnar. Frågorna kretsar kring 

osäkerhet i att hinna mobilsera om osäkerheten, att hinna, läget är akut, det är brådska .   

 
Smittskyddsläkare varnar. Ju längre oklarheten om det ekonomiska ansvaret för vaccinationerna 

varar, desto större är risken att den nya influensaepidemin sprider sig. Det finns vaccin åt alla i 

Sverige, men att under kort tid vaccinera så många människor är en gigantisk logistisk utmaning 

som det inte finns någon tidigare erfarenhet av. För att detta ska ha någon chans att lyckas måste 

planeringen börja redan nu… Regering och landsting måste komma överens nu…  

(DN, 2009-07-21)  

 

Citatet ovan är ett exempel på hur brådskande diskursen är med på att konstruera faran. 

Detta är också ett exempel på hur agerandet och planerande får en nyckelroll i den 

lösning som presenteras.  Också tal om att vara alert antyder fara, det gäller att vara 

uppmärksam och beredd är uppmaningen i nästa citat:  

 
Vi måste alla vara på alerten och se till att vi har system på plats för att mildra effekterna om en 

allvarlig pandemi kommer… (Svenska Dagbladet, 2009-05-08, s. A17). 

 

Också tecken som jour som används i utsagan nedan antyder om ett akut tillstånd och brådska 

”På UD:s pressjour kunde man inte bekräfta att ett beslut skulle tas under onsdagen ” 

(Svenska Dagbladet, 2009-04-29, s.A6). 

 

Nästa citat är hämtat från en artikel där det talas om en kvinna som misstänks ha 

svininfluensan . Läkare har tagit prover som nu har skickats till analys. Så här står det: ”I går 

hade inget slutgiltigt svar kommit. Under långhelgen jobbade personalen i laboratoriet dygnet 

runt” (Folket, 2009-04-29, s.13). Att jobba dygnet runt antyder att det är väldigt brådskande 

att få veta om kvinnan har svininfluensa eller inte. 

 
Förberedelserna är i full gång för att möta svininfluensan. Men massvaccineringen av Sveriges 

befolkning är en kamp mot klockan. Ingen vet när och om influensapandemin slår till (Svenska 

Dagbladet, 2009-08-27, s8). 

 

Också i citatet ovan konstrueras hotet och faran genom användningen av tecknen kamp mot 

klockan. Också tillägget om att svininfluensan kan slå till när som helst skapar brådska. Det 

kan vara brottom är budskapet. 

 

En rangering av vad som mest akut skapar också bilden av det akuta läget. Det är så akut att 

det måste prioriteras. Nästa citat är ett bra exempel på detta: 

 
I höst riskerar uppemot tre miljoner svenskar att insjukna i svininfluensan. Viruset sätter inte bara 

människors hälsa ur spel. Ett utbrott kan även leda till stora störningar i samhället - om viktiga 

företag och myndigheter inte står redo. Frågan är mest akut hos de "samhällsviktiga 

verksamheterna", som ska säkra till exempel fungerande sjukvård, matförsörjning och 

barnomsorg. Där pågår ett febrilt arbete med att säkra att verksamheten ska kunna fortsätta även 

om stora delar av personalstyrkan tvingas sjukanmäla sig (Svenska Dagbladet, 2009-07-21). 

 

I detta exempel används dels tecknet riskerar vilket antyder fara, det finns en risk. Sedan 

framhålls det att viruset förutom att sätta människors hälsa ur spel även sätter samhället ur 

spel, detta görs genom användningen av tecknen inte och bara. Till sist kommer en rangering 

av vad som är mest akut vilket implicerar att allt är akut men det är en fråga om prioritering. 
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7:3 Svininfluensan som skrämselstaktik    
Svininfluensa konstrueras också som skrämselstaktik genom en profitdiskurs. Här lyfts frågor 

om bakomliggande vinstintressen av både ekonomisk och politisk art. Också medias ansvar 

för människors känslor av oro och säkerhet samt för denna oros påverkan på  

ekonomin är framträdande. Att andra nyheter och sjukdomar inte uppmärksammas i 

svininfluensans skugga är också något som talas om genom denna diskurs.   

                                               
 
Figur IV 

 

 

7:3:1Profitdiskursen  
Exemplet nedan visar på hur rapporteringen anses vara överdriven. 

 
Det känns lite som att de överdriver. Men vi kommer att vaccinera hela familjen om de råder till 

det, säger Suvi Mattila Bergman (Svenska Dagbladet, 2009-07-21, s.7). 

 

Här är det dock också intressant att märka sig hur beslutet att vaccinera ändå avgörs på 

bakgrund av den information som media kommer med. 
 

På samma vis som vårt lands välstånd bygger på ett öppet och förutsägbart klimat för internationell 

handel gynnas vi av ett klimat där människors val att besöka olika platser i världen inte snedvrids 

av felaktig information. Därför är det oroväckande när rädslan för sjukdomar och epidemier antar 

ologiska proportioner. Extrema budskap om svininfluensan får allvarliga ekonomiska 

konsekvenser genom färre resor och ett krympande antal utländska turister . (Dagens Industri, 

2009-08-17, s.3). 

 

I citatet anklagas media för att komma med snedvriden och felaktig information samt extrema 

budskap. Det påpekas att de har ett ansvar både för i vilken grad människors rädsla är logisk 

eller ej samt för internationell och nationell ekonomi. Tecknen snedvrids, extrema budskap 

och felaktig information används för att visa på osannolikhet. 

 

Också i detta exempel synliggörs profitdiskursens konstruktion av svininfluensan som 

skräckpropaganda: 
 

… vilka tjänar på att vi blir skraja och okritiska? Det finns framför allt två grupper som har mycket 

att vinna på att nya utbrott av influensa beskrivs i så dramatiska och oroväckande termer som 

möjligt: de som säljer vaccin och de som säljer rubriker; läkemedelsbolagen och medierna … 

Läkemedelsbolagen och rubrikmedierna, som båda vinner på att hålla oss nervösa, är en mäktig, 

indirekt koalition. Den måste balanseras upp för att inte debatten ska kantra. Dessutom bör man 

Svininfluensan  

som 

 
skrämselstaktik 

profit-
diskursen 
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komma ihåg att även myndigheter, organisationer och andra intressegrupper alltid kämpar för att 

rättfärdiga sina existenser. De vill framstå som centrala och viktiga, för att få behålla eller helst 

öka sina resurser och anslag. Nej tack till uppmärksamhet kommer de aldrig att säga. Och när 

medborgare känner oro så får myndigheter, organisationer och andra auktoriteter större genomslag 

än annars (Västerbottens Kuriren, 2009-08-15, s.2).     

 

Här talas det explicit om vinster både i form av goodwill och i form av ekonomiska vinster 

som görs på antal sålda löpsedlar och vaccin.  

 

Också i dessa intervjuer med individer i olika åldrar om deras ställningstagande i 

vaccinationsfrågan och om de är rädda eller inte synliggörs diskursen. I det första exemplet 

används tecknen väldigt uppförstorat för att poängtera att rapporteringen upplevs som 

överdriven. I det andra talas det om sensationsjournalistik för att påpeka det samma. 

 
Jan-Erik Andersson, 63 år, chef i oljeindustrin, Vänersborg: - Nej, jag är inte orolig alls, det känns 

väldigt uppförstorat i medierna (Svenska Dagbladet,  2009-07-17, s.6). 

 

Jag är inte ett dugg rädd för svininfluensan. Jag tycker att det är mycket sensationsjournalistik som 

spär på folks rädsla. Är vaccineringen fri så gör jag kanske det (Svenska Dagbladet, 2009-07-17, 

s.6). 

 

I detta exempel hämtat från Aftonbladet talas det istället om hur myndigheterna profiterar på 

svininfluensan: ”De varnar för sin egen skull … nationella och internationella myndigheter tar 

ifrån tårna för att motivera sin egen existens ” (2009-06-13, s.4). I andra artiklar hävdar man 

istället att myndigheterna har lurats av läkemedelsbolagen: ”Är det verkligen så att våra 

myndigheter gått på medicintillverkarnas bluff?” (Svenska Dagbladet, 2009-09-02, s.25). Det 

framhålls också att det är vaccinbolagen som egentligen styr hela vaccinations frågan :  
 

Det är uppenbart att vaccinbolagen tjänar otroligt mycket pengar på detta. Känslan är ju också att 

det är väldigt stora särintressen som styr här i bakgrunden (Svenska Dagbladet, 2009-07-22, s.6). 

 

Sedan finns också anklagelser från myndigheterna riktade mot media som i exemplet nedan. 
 

Turister är en viktig intäktskälla både i den svenska ekonomin och i många utvecklingsländer. Vi 

får inte låta turismen skadas av att nya handelshinder införs på grund av skräckpropaganda om 

svininfluensan, skriver handelsminister Ewa Björling (Dagens Industri 2009-08-17, s.3). 

 

I alla de fyra exemplen talas det om de som profiterar på svininfluensan. I exemplet ovan talas 

det också om att denna profit är på andras bekostnad. Här uppmanas media att ta ansvar för 

svensk ekonomi. Om inte för oss som klarar oss hur som helst så åtminstone för de svaga och 

fattiga som inte kommer klara sig alls, uländerna. Här uttalas också att medias rapporter kan 

betraktas som skräckpropaganda om svininfluensan.  

 

I exemplet nedan poängteras en annan aspekt, här menar man att rapporteringen om 

svininfluensan har gjort att andra frågor blivit lidande. 

 
Svininfluensan väckte reaktioner i hela världen. Men i dens medieskugga har ett annat hot vuxit 

fram som enlig de flesta experter är betydligt mer överhängande… … frågan är hur många 

dödsoffer det fodras innan problemet tas på allvar (Aftonbladet, 2009-10-12, s.18). 

 

Det finns en underton i texten om att svininfluensan fått oförtjänat mycket utrymme i 

media så att ”riktiga” problem hamnar i skymd undan. Detta framgår av tecknen annat 

hot och är betydligt mer överhängande.  



 30 

7: 4Svininfluensan som offentlig angelägenhet 
I materialet är det tydligt att svininfluensan också konstrueras som en offentlig angelägenhet 

både på nationell och på internationell nivå. Här skapas det svenska behovet i relation till 

andra länder och massan konstrueras genom en tillhörighetsdiskurs. Svininfluensan skapas 

också som en offentlig angelägenhet genom diverse beslut, lagar, rekommendationer och 

direktiv. De auktoriteter som talar i denna dessa diskurser är olika myndigheter för 

krishantering, och enskilda myndighetsroller som presidenten, guvernören, borgmästaren och 

chefer på större företag. När det talas om individer är det oftast i relation till ett land, i relation 

till alla andra individer i världen eller gruppen. Det talas om befolkningen, medborgare, 

världsmedborgare, invånare, anställda och passagerare. Det är intressant i sammanhanget att 

delar av uppsatsens empiriska material är två offentliga publikationer om svininfluensan 

vilket i sig kan sägas vara talande för att svininfluensan konstrueras som en offentlig 

angelägenhet.  

 

 
Figur V 

 

7:4.1Tillhörighetsdiskursen  
I följande exempel kan vi se hur befolkningen skapas i relation till Sverige. Här underkastas 

individen staten Sverige. Det talas som om staten står i position att vaccinera. ”Sverige 

planerar att vaccinera hela befolkningen” (Svenska Dagbladet, 2009-07-25, s.5). 

Befolkningen framstår i exemplet som Sveriges egendom. 

 

I exemplet nedan beskrivs i stället individerna som företagens egendom  

 
Vi står lite i ett vakuum tills vi vet hur spridningen utvecklas och vad som händer med vaccinet. Vi 

har inte beslutat om massvaccinering, men inte heller uteslutit det, säger Krister Tånneryd direktör 

för drift och kundservice på bredbandsbolaget Com Hem (Svenska Dagbladet, 2009-08-30, s.13). 

 

Av tecknen beslutat, uteslutit och massvaccinering tillsammans med tecknet vi, framstår det 

som att det är upp till företagsledningen att besluta huruvida ”massan” arbetare ska vaccineras 

eller inte. I nästa exempel talas det också om kollektivet denna gång i form av svenska 

resenärer.  
 

Smittskyddsinstitutet uppmanar resenärer från Sverige som nyligen besökt Mexiko, Kalifornien 

eller Texas att ta kontakt med sjukvården om de får symtom på en luftvägsinfektion inom en vecka 

efter hemkomst. (Svenska Dagbladet, 2009-04-26, s.A17) 

 

Också detta citat är ett bra exempel på hur svininfluensan konstrueras som en offentlig 

angelägenhet. Resenärer från Sverige ombeds ta kontakt med sjukvården om de får besvär 

också här skapas svensken i relation till resten av världen. Den svenska individens symptom 

skapas samtidigt till myndigheternas angelägenhet. I nästa exempel skapas i stället 
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befolkningen genom deras behov av skydd. Detta skydd är dock återigen en offentlig 

angelägenhet.  
 

I samarbete med Socialstyrelsens smittskyddsenhet har forskare vid Smittskyddsinstitutet 

modellerat effekten av ett utbrott av pandemisk influensa i Sverige under hösten 2009. Projektet 

finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tidigare 

Krisberedskapsmyndigheten. Syftet med dessa experiment är att få kunskap om morbiditet, 

mortalitet och samhällsbelastning under ett antal scenarier. Simuleringsmodellen, MikroSim, 

använder autentisk registerdata från Statistiska Centralbyrån för att koppla samman hela Sveriges 

befolkning i ett stort socialt nätverk. (Tegnell, 2009b, s.3) 

 

Det framstår av citatet att den svenska befolkningen skyddas enbart genom det gedigna 

myndighets samarbete, en datasimulering av ett utbrott. Hänvisningen till autentiska 

registerdata skapar bilden av äkthet, undersökningen är så likt ett autentiskt scenario som 

möjligt. 

7:4:2 Myndighetsdiskursen 
Återkommande när myndighetsdiskursen talar är ett omyndiggörande av de som är föremål 

för de direktiv eller rekommendationer som myndigheten fattat. Nedan följer ett exempel: 

 
En kvinna i 50-årsåldern från Stockholm misstänks ha varit smittad av svininfluensan. Familjen 

har fått förebyggande medicin och måste slå larm om de känner symptom (Folket, 2009-05-04, 

s.13) 

 

I det här citatet framgår det att familjen har fått förebyggande medicin. Tecknet fått 

framställer det som en gåva som getts dem. Tecknet måste implicera att familjens symptom är 

en offentlig angelägenhet och att det förekommer ett visst mått av tvång. Slå larm får det 

också att framstå som att någon är beredd att rycka ut till familjens undsättning.   

 

I en av publikationerna från socialstyrelsen står det: 

 
Arbetsgivaren ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska 

arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet – göra en bedömning av smittriskerna på 

arbetsplatsen (med extern hjälp om sådan kompetens inte finns inom den egna verksamheten). 

Med stöd av riskbedömningen ska arbetsgivaren bestämma vilka åtgärder som behövs för att 

skydda personalen från smitta och sedan genomföra dem (Tegnell, 2009a, s.8) 

 

I exemplet är det tydligt att det är myndigheterna som beslutar att ge arbetsgivaren auktoritet 

att bestämma hur personalen ska skyddas. I detta citat både omyndiggörs arbetsgivaren och 

arbetstagaren. Arbetstagaren i och med den föreskrift som styr det möjliga lagliga 

handlingsutrymmet. Arbetsgivaren i och med det legitimerade tvång som kan utföras av 

arbetsgivaren. 

 

Också här omyndiggörs individen i relation till myndigheten 

 
Personer med misstänkt influensa (enligt ovan) bör inskränka sina kontakter med andra. Kontakten 

med sjukvården tas i första hand via telefon för instruktioner om fortsatta åtgärder. (Tegnell, 

2009a, s. 7).  

 

Tecknet bör implicerar att det finns ett rätt sätt att agera och ett fel sätt att agera. Utsagan 

framstår som en befallning och en instruktion genom sin uppbyggnad. När det i texten står för 

instruktioner om fortsatta åtgärder framstår det som om individen redan genomfört en åtgärd 

enbart genom att ta kontakt med sjukvården. 
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Genom myndighetsdiskursen omtalas också det svenska behovet och huruvida 

myndigheternas beslut gynnar eller missgynnar det svenska behovet: 

 
Om en pandemi slår till är det inte säkert att de svenska behoven av vaccin är täckta, anser 

en expert. Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, är mycket 

kritisk till att Sverige och de nordiska länderna lagt förslag om gemensam 

vaccintillverkning mot influensavirus i malpåse…(Folket, 2009-04-29, s.13) 

 

Igen utgörs individerna av alla människor i Sverige, denna gång talas det om ett 

kollektivt behov. Här konstrueras svininfluensan som en offentlig angelägenhet genom 

den kritik som riktas mot myndigheterna då detta sätter dem i en ansvarsposition för det 

svenska behovet.  

 

Också stycket under är ett bra exempel på hur tvång utövas från myndigheternas sida. 
 

Den 15 maj 2009 bestämde regeringen att den nya influensan ska vara allmänfarlig 

sjukdom. Detta betyder att en behandlande läkare som misstänker att en patient har den nya 

influensan A(H1N1) måste ge patienten förhållningsregler så att smittan inte förs vidare. 

Genom ändring i Socialstyrelsens författning har anmälningsplikten förändras. Från och 

med den 16:e juli ska fallet anmälas av laboratoriet om laboratorieanalysen är positiv, och 

av behandlande läkare av misstänkt eller bekräftat fall endast om patienten vårdas på 

sjukhus (Tegnell, 2009a, s.18). 

 

Nu har influensan blivit allmänfarlig och läkaren måste ge patienten förhållningsregler, 

läkaren är pliktig att anmäla om patienten vårdas på sjukhus, annars räcker det att 

laboratoriet anmäler, en anmälan ska hur som helst in.  
 

7:5 Sammanfattning av resultat 
 

Analysen visar att svininfluensan konstrueras som en offentlig angelägenhet, som sjukdom, 

som hot och fara, och som skrämselstaktik.  

 

I konstruktionen av svininfluensan som en offentlig angelägenhet talar en tillhörighetsdiskurs 

och en myndighetsdiskurs. Här skapas det svenska behovet i relation till andra länder och 

massan konstrueras genom en tillhörighetsdiskurs. Svininfluensan som en offentlig 

angelägenhet skapas genom diverse beslut, lagar, rekommendationer och direktiv. De 

auktoriteter som talar är olika myndigheter för krishantering, och enskilda myndighetsroller 

som presidenten, guvernören, borgmästaren och chefer på större företag. När det talas om 

individer talas det om befolkningen, medborgare, världsmedborgare, invånare, anställda och 

passagerare.  

 

Konstruktionen av svininfluensan som en sjukdom görs genom en medicinskdiskurs där den 

ofta konstrueras i relation till andra sjukdomar, samt genom en solidaritetsdiskurs, en 

åtgärdsdiskurs och en verifieringsdiskurs. De auktoriteter som hänvisas till är ofta läkare, 

forskare och olika statliga hälsoorgan och institutioner. De människor som får, har, har haft 

eller är tänkbara att få influensan refereras ofta till som patienter, bärare, sjuka, friska, 

tillfrisknade eller smittade. Det talas också om att ge vård och att förebygga sjukdom.  

Svininfluensan konstruerad som hot och fara genom motståndarediskursen, den medicinska 

diskursen, brådskandediskursen och abnormalitetsdiskursen. Användandet av krigsmetaforer 

och begrepp som associerar till kamp, upprustning, kollision och explosion är frekvent 

förekommande. Det talas om svininfluensans levande karakteristika vilket får den att framstå 

som aggressiv, handlande och självständig. Det riktas också tydligt fokus mot dödlighet och 
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influensans förmodade okontrollerbarhet samt okunskapen kring den samma. Utöver detta 

riktas också fokus mot brådska och tidsbrist. 

 

När svininfluensa konstrueras som skrämselstaktik är detta genom en profitdiskurs. Här lyfts 

frågor om bakomliggande vinstintressen av både ekonomisk och politisk art fram. Också 

medias ansvar för människors känslor av oro och säkerhet samt för denna oros påverkan på 

ekonomin är framträdande. Också talet om andra nyheter i svininfluensans media skugga är 

med på att konstruera svininfluensan som skrämselstaktik 

  

8 Diskussion 

8:1 Resultatet i relation till syftet och frågeställningar 

8:1:1 Vad ville jag, vad gjorde jag och vad blev resultatet? 
Så är frågan, har jag lyckats med min uppgift att kritisk granska språket och leta mönster 

mellan de tecken som i ett antal svenska dagstidningar och myndighetstexter talar om 

svininfluensan? Mina frågeställningar vid studiens början var: vilka konstruktioner av 

svininfluensan kan urskiljas och vilka diskurser används i de olika framställningarna? Jag har 

presenterat ett resultat som pekar mot att ett ja kan svaras på denna fråga. Jag har ringat in ett 

antal diskurser som för kampen om definitionen av svininfluensan. Jag har också berättat om 

hur dessa diskurser talar om svininfluensan som hot och fara, som en myndighets 

angelägenhet, som sjukdom och som skrämseltaktik. Således påstår jag att jag har fullfört 

studiens syfte och hittat ett möjligt svar på mina frågeställningar. Jag vill nu i ett nästa led 

lyfta blicken mot några av de begränsningar och möjligheter som jag menar skapats och 

diskutera resultatet med utgångspunkt i mina teoretiska utgångspunkter.  

8:2 Resultatet i relation till teorin 

8:2:1Fångsten 
Lika lite som det går att skilja teori från metod i en diskursanalytiskansats går det att skilja 

resultat från diskussionen. Resultat delen i sig är en diskussion från början till slut samtidigt 

som den på inget sätt allena utgör studiens resultat. Det är genom att lyfta blicken bort från 

diskurserna och mot de möjlighetsbetingelser som skapats och de gränser som satts som en 

konsekvens av de samma som det går att tala om ett resultat. Efter att jag nu genom hela 

resultat delen har diskuterat motsättningarna kring svininfluensan vill jag nu diskutera det 

som framstår som gemensamt. Om diskursanalysen är konsten att fånga det förgivet tagna 

som Börjesson (2003, s.23) beskrev det, har jag kommit till det moment i uppsatsen där det nu 

har blivit dags att ta en närmare titt på fångsten.  

8:2:2 Tvånget 

Av alla de åtgärder som genomförs för att hindra smittspridning och begränsa 

sjukdomsutbrott finns ett uttalat tvång. När det inte är fysiskt är det normativt. Exempelvis 

blir det tydligt att diskurserna lämnar litet eller inget handlingsutrymme för individer att välja 

att gå till jobbet trots hög feber eller tacka nej till att fylla i hälsoenkäten innan påstigning på 

planet utan att bli socialt bestraffade. När det talas om hur arbetsplatser beslutar att vaccinerar 

de anställda kan samtidigt frågan ställas, hur många anställda som kommer att gå emot 

beslutet om åtgärder som fattats av företagsledningen i kampen mot motståndaren? I 

resultatet kan dock ett motstånd utläsas mot de krav på agens och följsamhet som ligger på 

den enskilde individen genom propagandadiskursen och konstruktionen av svininfluensan 

som en skrämseltaktik. Här talas det om en ovilja mot att göra annorlunda, en ovilja mot att 
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låta sig övertygas och tyglas. Här byggs argumenten i stort på en kontrastering mellan vinst 

och förlust och på diskursen om att den ena alltid måste vägas mot den andra. Motståndet är 

dock just detta, ett motstånd mot den ledande auktoriteten. När jag skrev om åtgärdsdiskursen 

i uppsatsens resultat del, beskrev jag hur jag i analysen kommit fram till att åtgärdsdiskursen 

legitimerar konstruktionen av svininfluensan som en sjukdom. På samma sätt legitimerar de 

olika diskurserna det våld som utövas mot individer när de sätts i karantän, hålls tillbaka på 

flygplatser och får sin boskap slaktad av myndigheterna. Nu vill jag i stället lyfta fram hur 

dessa åtgärder inte hade varit legitima om diskursen i så hög grad inte framställt individen 

som bräcklig. Individen blir genom konstruktionerna till medlem av massan, här bestäms  

tillhörighet  och duglighet. Det hela börjar i en föreställning om det sårbara livet. 

8:2:3 Det sårbara livet 

Av resultatet utläser jag att det finns en föreställning om att livet är sårbart oberoende av 

vilken diskurs det är som konstruerar svininfluensan. Det oväntade kan hända. Sjukdomar kan 

komma. Människor kan dö när som helst, var som helst, hur som helst. Denna framställning 

sker genom olika scenarion där det porträtteras hur det finns en möjlighet att livet som vi 

känner det i dag aldrig blir sig likt. I propaganda diskursen förmedlas det genom påpekanden 

om att hela världsekonomin hotas. Det finns en möjlighet att fattiga länder går på knäna när 

turister undviker att resa och att människor således inte kommer kunna försörja sina familjer. 

Det finns en möjlighet att en nära vän, arbetskollega, familjemedlem inte kommer finnas mer 

Det finns också en möjlighet att den service och den kvalitet som tillhandahålls i vård och 

skola inte kommer fungera och det finns en möjlighet att detta kan drabba vem som helst. Det 

finns med andra ord en enorm potential för att en mängd aspekter av vardagen och livet som 

kanske aldrig blir sig likt varken offentligt eller privat. Således måste vi vara beredda på att vi 

när som helst måste vidta åtgärder, möta motståndaren och fram för allt vara beredda att 

acceptera det abnormala som ett normaltillstånd.  Att livet är sårbart är något som i talet om 

svininfluensan tagits förgivet och som upprepas gång på gång.  

8:2:4 Den bräckliga individen 

När livet är sårbart är individen bräcklig. Somliga mer än andra och i olika situationer.  

Diskurserna talar om de som fruktar biverkningarna av vaccinet, om vilka som är i störts och 

minst behov av det samma. De talar om den utlämnade grisuppfödaren och om den 

bortglömda solstolsuthyraren. Om livet är skört finns det en enorm mängd arenor och 

situationer där individen blir bräcklig. Exempelvis kan den bräckliga individen behöva en 

konstgjord lunga eller full betalning från första karensdag. Den bräckliga individen kan också 

vara i behov av särskilda mediciner eller läkare. Den bräckliga individen kan behöva ledning, 

det kan vara svårt att veta vad man ska göra om man är bräcklig. Om inte livet är sårbart så 

kan heller inte den bräckliga individen existera. Det sårbara livet är med andra ord ett 

existensvillkor för den bräckliga individen. I talet om svininfluensan är det förgivet taget att 

individen är bräcklig och det upprepas gång på gång. 

8:2:5 Det goda livet, det trygga livet, statens ansvar  

Av resultatet kan jag utläsa tanken om den bräckliga individens rätt till att leva ett gott liv 

vilket framställs som synonymt med tryggt liv. Alla människor har rätt till vård om de blir 

sjuka, Om den bräckliga individen behöver en konstgjord lunga måste den så klart ha rätten 

till det. Om individen är sjuk måste den så klart få vård. Om individen känner oro måste den 

få möjlighet att lugna ned sig. Om individen förlorar arbetsinkomst måste den givetvis 

kompenseras. Om landstingen inte har råd med vaccineringen måste de så klart få hjälp annars 

komprimeras individens rätt till en fullgod vår. Om något eller någon kränker eller hotar 

individens rättigheter måste detta hot avvärjas. Om individen ska kunna utkräva sin rätt, krävs 

det att individen tar kontakt med sjukvården, följer de rekommendationer som utfärdats och 



 35 

ansöker om ledighet enligt gällande ritual. Exempelvis genom att ansöka om vård av barn på 

försäkringskassan. Eller genom att fylla i hälsoenkäter på flygplatsen. Det är med andra ord 

förgivet taget att det är statens plikt att skydda individens rättigheter. Det är på samma gång 

förgivet taget att det inte bara är individens plikt men att det ligger i individens intresse att se 

till att detta blir möjligt genom att lämna information om sin kropp, sin familj, sin oro mm. 

Om inte den bräckliga individen hade rättigheter skulle hellre inte staten ha en plikt att 

upprätthålla de samma. Individen skulle inte hellre vara skyldig att överlämna sig som 

kunskaps objekt för att vara berättigad till det statliga skyddet. 

8:2:6 Försvaret av samhällskroppen 

Om det inte fanns en massa av bräckliga individer som var beroende av kunskap, expertis, 

omhändertagande, skydd och vård, hade heller inte enorma resurser kunnat avsättas för att 

skydda, informera, och hantera de samma. Om inte de bräckliga individerna med självklarhet 

var de sjuka och de friska individerna skulle heller inte WHO, socialstyrelsen, landsting och 

smittskyddsinstitutet varit så självklara experter. Om livet är sårbart legitimeras det 

myndighets våld som utövas på individerna det godtas och normaliseras. Om livet är sårbart 

finns all anledning att stanna hemma, att ta vaccin eller också vägra att ta vaccin. Det finns 

anledning att börja utarbeta olika beredskapsplaner på arbetsplatserna och det finns anledning 

att sluta resa om UD rekommenderar det. Det finns anledning till brådska, åtgärd, solidaritet, 

och myndighetsagerande. Av mitt resultat kan det utläsas att: om livet är sårbart ligger det i 

individens intresse att i möjligaste mån vara rädd om sitt eget och andras välmående, 

exempelvis genom att tacka ja till mediciner om den blir sjuk, eller genom att tala om för sin 

arbetsgivare att den misstänker att någon av kollegorna har smittats av svininfluensan. Så det 

resonemang som börjar i att livet är sårbart slutar i en förgivet tagen sanning om den bräckliga 

individens rätt att kräva att staten skyddar samhällskroppen. 

8:2:7 Foucault och den pastorala makten 

Min diskussion om resultaten kan kopplas till Foucaults tankar om den pastorala maktens 

fäste i moderna västerländska stater (Foucault 1998). I sin artikel The Subject and Power 

skriver Foucault att vi oftast tenderar vi att föreställa oss staten som en vänlig politisk kraft 

som ignorerar individen till förmån för massan. Och det stämmer till viss del men, menar han, 

i den moderna staten i de västerländska samhällen finns det en ny svår kombination i de 

politiska strukturerna som aldrig förr har skådats. En kombination av 

individualiseringstekniker och totaliseringsprocedurer (1998, s.213). Detta menar han beror 

på att det i det moderna västerländska politiska systemet har integrerats en maktteknik som 

härstammar från gamla kristna institutioner, han kallar denna maktteknik pastoralmakt. Till 

skillnad från den kungliga makten som krävde offer av sina undersåtar är den pastorala 

makten istället beredd till självuppoffring om massorna kan frälsas (1998, ss. 213-214). Det är 

dock ingen maktform som enbart ser till massorna men också till varje enskild individ från 

födsel till grav. Denna maktform kan endast utövas om den har tillträde till människors tankar 

menar Foucault, så här skriver han: 
 

Finally, this form of power cannot exercised whithout knowing the inside of people´s  minds, 

whitout exploring their inner most secrets. It implies a knowledge of the conscience and an ability 

to direct it. (Foucault, 1989, s.214). 

 

Den pastorala makten är sammankopplad med kunskapsproduktionen om individen och 

den verkar genom samhällsinstitutionerna. I de kristna institutionerna var pastorernas roll 

att leda människor till frälsning efter döden. Den nya pastoralmakten har samma syfte 

skriver Foucault men frälsningen ska ske i livet genom hälsa, välmående, livskvalitet, 

säkerhet och trygghet. Det är dock inte frågan om en suverän auktoritet som kontrollerar alla 

kunskapsområden men om ett stort antal olika professioner och institutioner vars roll är att 
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karlägga individens förutsättningar och behov för att kunna hjälpa individen till lugn 

(Foucault, 1989, ss.214-226) eller som jag skulle vilja kalla det, till modern frälsning. Den 

moderna staten är en sofistikerad struktur där individen kan integreras dock under 

förutsättningen att denna individualitet formas inom ett antal bestämda mönster. (Foucault, 

1989, s.214). Med den sista meningen i citatet ovan …”kunskap om medvetande och 

förmågan att leda det” (Foucault, 1989, s.214) [min översättning] vill jag sluta 

resonemanget där jag började i mina resultat. Genom den kunskap som produceras om 

individernas medvetande när de underkaster sig själva som kunskapsobjekt för makten, 

skapas på samma gång förutsättningar för maktformen att råda.  

8:3 Resultatet i relation till tidigare forskning 

8:3:1 Avsaknad av strata och skapandet av strata 

Ett tema som framstod som återkommande efter min genomgång av tidigare forskning på 

området var politik och stratifiering. Det som är intressant är avsaknaden av politik och 

stratifiering i mina resultat. I Svenska Dagbladet. 2009-09-19 skrivs det om att vissa länder 

väljer att ge sitt överskott av vaccin till länder vars ekonomi inte tillåter inköp av vaccin men 

att Svenska myndigheter tänker försöka omförhandla sitt avtal om de sitter kvar med ett 

överskott (s. 8). Det debatteras också att Svenska myndigheter skrivit på hemliga avtal för att 

garanteras vaccin (Svenska Dagbladet 2009-10-06, s. 5) men svininfluensan konstrueras inte 

som en sjukdom av ett speciellt samhällsskikt eller som en sjukdom som drabbar ett dito 

enligt mina resultat. Talet om svininfluensan skapar istället de bräckliga individeerna. De är 

medlemmar av massan, bärarna, superspridarna, världsmedborgarna, de sjuka, de användbara, 

de i karantän, de svenska, de misstänkta fallen och de bekräftade fallen. De som vet och de 

som inte vet. Men i likhet med den tidigare forskningen finns också i mina resultat de mest 

hotade. Dessa är människor med kroniska sjukdomar, unga, och de utan antikroppar alltså de 

ickevaccinerade. Här skapas med andra ord nya strata baserade på diskurserna kring ett nytt 

fenomen. 

8:3:2 Den sociala definitionen och det ekonomiska mandatet  
Ekonomi var också ett framträdande tema i den tidigare forskningen. Detta tema återfinns 

också i min studie. Både vad gäller konstruktionen av svininfluensan som hot och fara, 

konstruktionen av svininfluensan som skrämseltaktik och i konstruktionen av svininfluensan 

som en offentlig angelägenhet. Genom åtgärdsdiskursen blir den ekonomiska aspekten 

tydligast, det kostar pengar både att ställa in offentliga evenemang, att vaccinera ett helt land 

och att sjukskriva alla med misstänkt svininfluensa tills dess att de inte längre anses utgöra 

något hot. Människor som undviker folksamlingar går inte på bio, kör inte kollektivt och 

använder sin tid till annat än att konsumera vilket sannolikt får ekonomiska konsekvenser. 

Återställande och upprätthållande av en fungerande handel och ekonomi är också det som 

används som övergripande argument av de röster som talar genom 

skrämseltaktikskonstruktionen. Också enskilda vinstintressen framhålls som drivkraften 

bakom konstruktionen av svininfluensan som hot. I linje med tidigare forskning (jmf. Beutels 

et.al. 2008, Rittichainuwat & Chakraborty 2009, Smith 2006, Johannisson 2008, 1995, 1990 

Kärfve 2000, 2003 och Valenstein 2000) visar också mina resultat att ekonomisk profit och 

social definition går hand i hand liksom ekonomisk förlust och social definition gör det 

samma. 

8:3:3 Risker och hot i den diskursiva verkligheten  
Risker och hot kopplas i den tidigare forskningen till globaliseringen och öppnandet av 

gränser (jmf. MacLean 2008). I mina resultat visar främst konstruktionen av svininfluensan 

som hot och fara genom åtgärdsdiskursen på en skärpt gränskontroll. I linje med Rubin et al. 
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2009 resultat som visar att villigheten att följa myndigheternas rekommendationer var hög om 

bedömningen att smittas ansågs vara hög och om konsekvenserna ansågs farliga, och således 

också låg om risken att smittas ansågs vara låg kan sägas bekräftas av mitt resultat. Jag menar 

att de diskurser som konstruerar svininfluensan som en offentlig angelägenhet och som hot 

och fara framhåller myndighetsrekommendationer i foucaultianska termer som upphöjt 

vetande medan det i konstruktionen av svininfluensan som skrämselstacktik  istället kan 

betraktas som vad Foucault refererar till som den vansinniges tal. Villigheten att följa 

myndigheternas rekommendationer beror således på vilken diskurs som får företräde. Också 

den naturvetenskapliga skolans medicinskt inriktade forskningsfokus på riskerna för mutation 

av influensavirus och mortalitetsriskerna för människor. (jmf. Faix et al.2009, Kolte et 

al.2008) samt risker i form av biverkningar av vaccin (Greenberg et al. 2009) och risker 

förknippade med exponering av influensa virus i samband med graviditet (Eriksen et al.2009, 

Jamisson et al.2009, Burioni et al. 2009) kan i sken av mina resultat betraktas som 

legitimeringar av den medicinska diskursen. I resultat delen har jag visat hur konstruktionerna 

svininfluensan som hot och fara samt som en sjukdom skapas bland annat genom denna 

diskurs. I linje med Johannisson (2008, 1995, 1990) pekar mina resultat således mot att den 

samtida hotbilden är avgörande för vilka sjukdomskonstruktioner som blir möjliga 

överhuvudtaget.  

 

9 Egna reflektioner kring uppsatsarbetet 

9:1 Vad är vitsen om allt är konstruktioner?  
Det finns lite utrymme i en uppsats för forskarens eget tyckande men just under denna rubrik 

lämnas ett litet utrymme för sådant. Jag vill med mitt utrymme framhålla studiens 

forskningsrelevans på samma gång som jag vill poängtera det socialkonstruktionistiska 

förhållningssättet till sanningshierarkier. Socialkonstruktionister betraktar all kunskap som 

producerad kunskap och med detta också föränderlig och potentiellt annorlunda. Således kan 

allt ifrån de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för det moment i uppsatsen som kallas 

tidigare forskning till det empiriska materialet samt uppsatsen och resultatet av den samma 

också betraktas som olika representationer och konstruktioner av svininfluensan och således 

inte som mer eller mindre sanna än andra representationer och konstruktioner av det samma. 

Varför är det då intressant att överhuvudtaget genomföra en studie av detta slag kan man fråga 

sig? Hur kan jag med en ansats som ifrågasätter kunskapsprivilegium ändå försvara den 

kunskap som nu producerats? Om jag nu återgår till det resonemang som fördes i 

diskussionen om resultatet i relation till den teoretiska ramen där jag menar att diskurserna är 

beroende av institutionellt stöd hittar jag mina argument. Redan i studiens inledande skede när 

en sökning efter tidigare forskning på området gjordes kunde jag observera hur enorma 

kunskapsmängder producerats kring fenomenet från den naturvetenskapliga skolan. Sätt i 

relation till resonemangen ovan och till den teoretiska referensramen hade detta inte varit 

möjligt utan diskursivt och institutionellt stöd. Vetenskapen har i dag ett diskursivt bestämt 

kunskapsprivilegium. Och naturvetenskapen har i den vetenskapliga diskursen en nästintill 

hegemonisk position. Således menar jag att det finns en poäng i att på alla områden och kring 

alla fenomen upprätthålla en kvantitativ mängd forskning med utgångspunkt i andra teorier 

och förklaringsmodeller än den naturvetenskapliga förklaringsmodellen som oftast tar sin 

utgångspunkt i ett positivistisk forskningsideal för att utmana de diskurser som får grogrund 

som en konsekvens av detta. Således menar jag att vidare forskning inte bara är önskvärt men 

av absolut nödvändighet om inte den upphöjda kunskapen ska domineras av röster som inte 

problematiserar upphöjd kunskap. 

 



 38 

9: 2 Självkritik 
Att genomföra en studie och skriva en uppsats var långt mer mödosamt än jag föreställde mig 

när jag började. Kring varje moment i uppsatsen har det funnits en enorm mängd val och 

hänsyn som behövt göras. Jag har djup respekt för de studenter som lyckas fatta dessa beslut 

inom de tio veckor som avsatts till uppsatsarbetet och som inte fastnar i teoretiska eller 

praktiska överväganden. Å andra sidan har det sina fördelar att fastna för Foucault och börja 

om att försöka förstå honom varje dag till dess att en lärare säger att när det kommer till 

Foucault så kanske utgångspunkten istället kan vara att inte försöka förstå, att inte placera. 

Resultatet blev en tilltro till min egen förmåga att tolka, analysera och själv utforma 

analysgången, detta betraktar jag vara uppsatsens främsta styrka men också svaghet. Det 

sätter krav på att jag lyckas förmedla till läsaren vad som faktiskt gjorts och inte och framför 

allt varför. När man som jag jobbat med en texten en längre period är det lätt att bli blind för 

det som inte förmedlats med ord, eftersom man själv varit med och lätt tar kunskapen 

förgiven. Ingen studie är den andra lik och handen passar inte alltid handsken, således kan det 

vara en fördel att göra själv. Att inte använda färdiga mallar ger ett kreativt utrymme och 

lämnar plats för reflektion och anpassade lösningar samtidigt som det också lämnar utrymme 

för misstag och oändliga omskrivningar och möjligheten att missa viktiga poänger. Jag har 

dock haft erfarna ögon i skepnad av min handledare som vakat och lett mig bort från de 

djupaste fallgroparna. Jag lämnar till läsaren att bedöma hur jag lyckats med uppgiften och 

om en mall vore att föredra eller inte. 

10 Sammanfattning 
I april 2009 började media uppmärksamma influensautbrott i Mexico och USA, och i loppet 

av veckor kom ämnet att dominera den svenska nyhetsbilden och det allmänna vardagstalet. 

De huvudsakliga nyhetsrubrikerna konstruerade influensan i ett brett spektra av definitioner i 

allt ifrån yttre hot med hög dödlighet och stor spridningsrisk, till uttryck för olika ekonomiska 

och politiska vinstintressen. Genom diskursanalys undersöker denna uppsats hur fenomenet 

svininfluensa konstruerats i media och myndighetspublikationer under våren, sommaren och 

hösten 2009. Analysen och den teoretiska referensramen bygger på Michel Foucault och 

Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteorier. Resultatet visar att svininfluensan 

konstrueras som en offentlig angelägenhet, som sjukdom, som hot och fara, och som 

skrämselstaktik genom ett antal diskurser. I diskussionen följer också resonemang om hur 

individen i relation till dessa konstruktioner framställs som bräcklig.  

 

Nyckelord: Svininfluensan, pandemi, epidemi, socialkonstruktion, diskursanalys, 

socialpsykologi, Foucault, Laclau, Mouffe. 
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