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Purpose:  The purpose of this study is to analyse how twitter-feeds has been 

reporting the A(H1N1) pandemics. Do authorities and media keep 

their classical approach towards new crisis in a new media channel 

like Twitter. 

 

Method & material:  The analysis is conducted through a quantitative research method 

where two Twitter feeds will be used as the main source of the 

material. The 50 latest messages of the feeds in both Twitter 

microblogs Krisinformation.se and SVT PlayRapport will be 

represented in the material. 

  

Theories:  The theoretical background consists of Jan van Dijk and Manuel 

Castells theories of the network society. The theories of classical 

approach on authorities and media are also a part of the theoretical 

background along with theories about the modern web. 

  

Main results:  The main results of this study points towards a continuous 

approach of both authorities and media in the Twitter feeds. That 

means that new opportunities of crisis information don’t mean new 

approaches for authorities and media when reporting a crisis. 

 

Keywords: crisis information, crisis communication,  Twitter, SVT, Rapport, 

Krisinformation.se, kriskommunikation, A(H1N1), nya influensan, 

svininfluensan, swine inluenza, microblog, mikroblogg, 

kvantitativ, quantitative, innehållsanalys, context analysis. 
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1. Inledning 
Hur en kris uppfattas av befolkningen beror till stor del på hur de som förmedlar krisen 

framställer den. Det menar Håkan Hvitfelt i en studie gjord 2003. I de flesta fall är det 

medierna som är förmedlare av krisinformation till medborgarna. Medias rapportering kan 

alltså ligga till grund för hur medborgarna uppfattar en kris. Ett exempel på detta är 1984 då 

media uppmärksammade ett fall av sjukdomen difteri i Göteborg. Det framkom bland annat 

att två personer avlidit till följd av sjukdomen, något som gjorde att händelsen fick stor 

uppmärksamhet i media. Difteri karaktäriserades av medierna, som en mycket smittsam 

sjukdom vilket skapade rädsla och ovisshet bland göteborgarna. Smittfall blev gång på gång 

förstasidesnyheter, som spädde på oron bland invånarna. Medierna använde rubriksättning 

och bilder för att förstärka händelsens allvar, till följd av mediernas fortgående rapportering 

blev det långa köer till vaccinationsklinikerna. I verkligheten var situationen under kontroll, 

och risken att någon epidemi skulle bryta ut var minimal eftersom de flesta svenskar redan 

hade fullgott vaccinationsskydd, något som inte framkom i medias rapportering.1 Detta visar 

tydligt medias makt över publiken, det vi kommer att fråga oss i denna uppsats är om dessa 

mönster består även i dagens digitala mediesamhälle.  

 

Denna uppsats kommer att undersöka hur medias och myndigheters roller för 

informationsspridning har påverkats i takt med att nya kommunikationskanaler växer fram. 

En liknande sjukdomskris som difterikrisen är den kris som vi befinner oss i just nu, nya 

influensan.2 Det är också denna kris som kommer representeras i materialet. Men istället för 

att undersöka tidningsartiklar kommer vi rikta in oss mot ett relativt nytt kommunikationssätt 

för kriskommunikation, nämligen mikrobloggtjänsten Twitter. Det övergripande syftet är att 

undersöka om nya medier även betyder nya förhållningssätt för medias och myndigheters 

krisrapportering. Kan den allt mer tillgängliga informationstekniken ha suddat ut de 

traditionella rollerna? För att studera detta kommer vi att genomföra en kvantitativ 

innehållsanalys av två stycken twitterflöden. Twitterflödena kommer att representera 

myndigheter genom Krisinformation.se och media genom SVT Rapport. Dessa två aktörer är 

de som gjort flest inlägg i svenska twitterflöden på det aktuella krisfallet.  

 

                                                
1 Hvitfelt (2003).  
2 Smittskyddsinstitutet (2009-12-17). 
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Dagens datamedierade nätverkssamhälle har bidragit till ett stort utbud av 

kommunikationskanaler som även börjat utnyttjas för krisrapportering, där Twitter börjar få 

en allt större roll. Medier och myndigheter har på senare tid anammat Twitter i sitt dagliga 

informationsarbete. Därför är det av intresse att se hur tjänsten används i händelse av en kris. 

Twitter har gett en möjlighet för företag och organisationer att publicera information utan 

mellanhänder.3 Informationen kan numer gå direkt från källan till mottagaren utan 

massmedias tolkning. Twitter kan därmed ses som ett komplement till den ”statiska” 

kriswebben eller dark siten.4  

 

Sociala medier och bloggar har ändrat spelplanen för kriskommunikation, vilket bland annat 

kan ses i Mats Erikssons studie Kriskommunikation via webben från 2006.5 Fler exempel på 

dessa förändringar kommer bland annat från ett amerikanskt forskarteam vid University of 

Colorado som specialiserat sig på kriskommunikation via webb och sociala medier. De har 

bland annat undersökt hur det digitala informationsflödet såg ut vid dödskjutningarna vid det 

amerikanska universitetet Virginia Tech 2007. I denna studie kom de fram till att påverkan 

via Internettjänster kan ha stort inflytande och kan mildra det stora informationsbehovet hos 

dem som drabbats.6 I en annan studie av samma forskningsteam undersöktes översvämningar 

i The Red River Valley, USA, där de kom fram till att en mix av inofficiell och officiell 

information var gynnsamt för informationsflödet.7 En iakttagelse vi gjort bland litteraturen är 

övertron på vad tekniken kan bidra med. Därav har vi ett intresse av att se på innehållet och 

anpassningen till ny teknik på ett mer kritiskt sätt. Vad innebär de 140 tecken som står till 

förfogande för de aktuella aktörerna, skapas nya roller eller består gamla mönster? 

 

1.1 Bakgrund 
I detta kapitel kommer bakgrundsinformation att presenteras. Förutom Twitters historia och 

utveckling kommer även begreppet kris att förklaras. Några exempel på hur Twitter har 

använts i olika kriser kommer att avsluta kapitlet, för att påvisa ämnets aktualitet. 

 

                                                
3 Larsson (2008) s.22. 
4 Eriksson (2006) s.9. 
5 Eriksson (2006). 
6 Palen m. fl. (2007). 
7 Palen m. fl. (2009). 
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1.1.1 Vad är en kris 

En kris är ofta något ovälkommet för den eller de drabbade och hur den ska bemötas är inte 

alltid givet. En kris kan enklast beskrivas som en plötslig händelse vars utgång leder fram till 

en kedja av hotfulla situationer där precisa handlingar krävs. Signifikativt för en krissituation 

är: hot, osäkerhet och brådskande tidsförlopp.8  

 
Vid en krissituation är kommunikation ytterst viktig för att undvika spekulationer och onödiga 

orosmoment etc.9 Teoretiska utgångspunkter kan till exempel vara att det är bättre att 

kommunicera än att inte kommunicera.10 För att kunna undanstyra en kris är det viktigt att 

möta det oändliga informationsbehovet med konkret och sanningsenlig information.11 

 

En kris kan, enligt Ulmer med flera, delas in i avsiktliga och oavsiktliga kriser.12 Nya 

influensan klassas i detta fall som en oavsiktlig pandemikris, som drabbar samhället och kan 

leda till att stora delar av infrastruktur och samhällsviktiga funktioner slås ut. Trots krisens 

allvar är nya influensan inte akut till skillnad från vissa avsiktliga kriser, till exempel en 

terrorattack.  

 

1.1.2 Twitters bakgrund  

Twitter är ett socialt nätverk på Internet där deltagare kan publicera 140 tecken långa 

meddelanden. Genom att söka eller prenumerera på andra twittrare sprids budskapen 

efterhand. Twitter huserar inom ramen för sociala medier med en rad konkurrenter såsom, 

Jaiku, Facebook, MySpace med flera. Twitter har sedan 2007 varit en stor hype i USA. I april 

samma år hade Twitter ca 94 000 användare, något som idag har utvecklat sig till miljontals 

aktiva användare världen över.13, 14 Bloggar har i ett antal år varit en webbtrend, men långa 

inlägg har nu även kompletterats av korta och koncisa mikrobloggar, där Twitter är det mest 

framstående mikrobloggverktyget. 

                                                
8 Eriksson (2009) s.35ff. 
9 Larsson (2008) s.285ff. 
10 Larsson (2008) s.289ff. 
11 Larsson (2008) s.290ff. 
12 Ulmer m.fl. (2006). 
13 Usatoday: trafik på Twitter (2009-12-30). 
14 Twitdir: trafik på Twitter (2009-12-30). 
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Figur 1: Det som sägs på Twitter stannar inte på Twitter  

 

Det som sägs på Twitter stannar inte på Twitter.15 Ur denna teori dras en rad slutsatser som 

företag och organisationer kan dra nytta av.16 Flera webbanalytiker tror att företag och 

organisationer måste, inom tre år, befinna sig på webbarenan med tjänster som Twitter i 

spetsen för att inte tappa mark.17 Sysomos, ett företag som har specialiserat sig på att 

analysera sociala medier har gjort djupare studier i användandet av Twitter. I deras 

undersökning fastslås bland annat att den demografiska majoriteten är under 29 år.18 Knappt 

20% är mellan 30-60 år, 53% av alla användarna är kvinnor och 47% män.19 Den vanligaste 

användaren världen över är en kvinna bosatt i New York som är mellan 15-29 år gammal. 

Över hälften av användarna anslöt sig till Twitter i början av 2009, vilket är anmärkningsvärt 

då tjänsten funnits sedan augusti 2006. Framgången tror Twitters grundare är enkelheten, 140 

tecken där skribenterna besvarar frågan ”What’s happening?”. Men en annan aspekt av 

framgången är Twitters möjlighet att konvergeras i flera kanaler. Twitter huserar inom en rad 

tekniska kanaler och användarna är inte bundna till någon speciell plats eller dator för att 

twittra. De tekniska möjligheterna går att likställa med mobiltelefonens SMS-tjänst, begreppet 

moblogging kan närmast beskriva fenomenet att använda mobiltelefonen för att blogga.20 

 

 

 

                                                
15 Axbom: Det som sägs på Twitter stannar inte på Twitter (2009-12-30). 
16 Axbom: Det som sägs på Twitter stannar inte på Twitter (2009-12-30). 
17 Axbom: Twitter och aktörer (2009-12-30). 
18	  Sysomos: twitterstatistik (2009-12-30. 
19 Sysomos: twitterstatistik (2009-12-30. 
20 Wikipedia: moblogging (2009-12-30). 
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1.1.3 Fyra exempel på kriskommunikation via Twitter 

Amanda Hughes och Leysia Palen har skrivit undersökningen Twitter Adoption and Use in 

Mass Convergence and Emergency Events författad efter den internationella ISCRAM21-

konferensen i Göteborg, maj 2009.22 I undersökningens slutsatser menar de att det är önskvärt 

att krisinformationsansvariga börjar använda Twitter och mikrobloggar för att nå ut med 

krisinformation. Eftersom deras undersökning påvisade att folk är redo att förändra sitt sätt att 

hämta information till nya mediekanaler. Detta är något som ytterliggare påvisar att forskning 

på området behövs. Trots att kombinationen Twitter och kriskommunikation är tämligen ny 

finns det exempel på tillfällen då Twitter varit en vital del av kriskommunikationen. Nedan 

följer fyra exempel där Twitter varit just det. 

 

I december 2008 drabbades New Hampshire, USA, av en kraftig isstorm som slog ut stora 

delar av delstatens elförsörjning, detta gjorde att hundratusentals elabonnenter blev utan 

ström. Martin Murray, som var en av elbolaget Public Service of New Hampshires 

kriskommunikatörer, började tillsammans med sina kollegor arbetet med att bemöta det 

väldiga informationsbehovet hos de cirka 320 000 drabbade kunderna. Tidigare hade man 

talat med journalister och upprättat kristelefonlinjer vid liknande händelser för att få ut 

information till invånarna. Men denna storms omfattning krävde nya strategier. Sedan ett 

halvår tillbaka hade Public Service of New Hampshire drivit en twittersida där det gjort 

nyhetsinlägg och liknande. Vid den nya krisen började Murray göra inlägg på Twitter 

angående krisutvecklingen. Deras 100 följande på twittersidan blev på några dygn nästan 2 

000 nya prenumeranter. Lärdomar och slutsatser enligt Murray var, genom att allt skedde i 

realtid och genom att ge svar till en kund via Twitter kunde alla se svaren. Kunderna blev 

nöjda då de fick svar och i efterhand har de ställt sig positiva till tekniken. Eftersom elen var 

utslagen för majoriteten av kunderna är det viktigt att poängtera att huvuddelen av 

twitterflödet skedde genom mobila tjänster liknande SMS, en tjänst som är väl utbredd i 

USA.23 

 

                                                
21 International Community on information systems for crisis response and management. 
22 Hughes och Palen (2009).  
23 Converstation network: New Hampshire isstorm (2009-12-30). 
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Orkanen Gustav som svepte in över New Orleans sensommaren 2008 är ett exempel på en 

annan samhällskris i USA där Twitter har varit en betydande källa för krisinformationen.  

I detta fall kom inte initiativet från någon myndighet utan från privatpersoner i och kring det 

drabbade området.24 

 

Andra exempel på där Twitter har varit en bidragande informationskälla är, enligt Levinson 

2009, protesterna efter presidentvalet i Iran 2009. Då den iranska regimen förbjöd utländska 

journalisterna att rapportera inifrån Iran och de pågående demonstrationerna hittade 

demonstranterna nya vägar för att visa omvärlden vad som egentligen pågick i landet. 

Demonstranterna använde sig bland annat av Twitter för att få ut sitt budskap till omvärlden, 

Twitter tillsammans med YouTube blev på detta sätt den främsta informationskällan för 

utländska journalister som rapporterade på området.25 

 

En fjärde händelse där Twitter spelat en stor roll inom rapporteringen är terrordåden i Indien 

2008 där terrorister attackerade flera hotell i Indien. Denna gång uppkom flertalet 

twitterflöden från ögonvittnen till händelserna. Meddelandena berättade dels om det inträffade 

men också från personer som talade om att de var oskadda, dessa meddelanden snappades upp 

av olika medier som rapporterade vidare i sina mediekanaler till allmänheten.26 

 

1.2 Syfte och frågor 

1.2.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera hur twitterinlägg rapporterar pandemikrisen 

A(H1N1). Behåller myndigheter och media sitt traditionella förhållningssätt även i en ny 

kommunikationskanal som Twitter. 

1.2.2 Frågeställningar 

1.) Bidrar kriskommunikation via Twitter till nya roller för medier och myndigheter? 

Bidrar kommunikationen via twitterinlägg till nya roller för den myndighet och den 

mediekanal som studeras eller består de klasiska rollerna, likt difterikrisen på åttiotalet. 

 
                                                
24 Landgren, Jonas: sociala medier slås samman (2009-12-30). Landgren, Jonas: orkanen Gustav (2009-12-30). 
25 Levinson (2009) s.139f. 
26 Levinson (2009), s 174. 
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2. ) Finns det skiljaktigheter mellan Krisinformation.se:s twittrande vid pandemikrisen 

A(H1N1)  jämfört med SVT Rapports? 

Finns det skillnader i rapporteringen och vilka är dessa. Vilka ämnen och karaktärer används 

för att nå ut med budskapet.  

 

3.) Hur framställs pandemikrisen A(H1N1) i respektive twitterflöde? 

Använder sig Krisinformation.se av sin traditionella neutrala, sakliga och trovärdiga roll som 

myndighet. Förhåller sig även SVT PlayRapport efter sin medialt traditionella roll som mer 

sensations- och ryktesrapportör. 

 

1.3 Avgränsningar 
För att nå ut med krisinformation finns det i dagsläget flera olika kanaler, däribland många 

webbaserade. Vi har valt att avgränsa oss till den webbaserade mikrobloggtjänsten Twitter. 

Eftersom detta är en kanal som det forskats sparsamt om och nu blivit allt mer vanligt 

förekommande inom kriskommunikation. En annan avgränsning vi gjort är att inte fokusera 

på mer än två olika aktörer som använder tjänsten Twitter vid rapporteringen om A(H1N1), 

en myndighets- och en medieaktör.  

 

Myndighetsaktören är Krisinformation.se som är en sammanslutning av svenska myndigheter 

och har rapporterat mycket om pandemin A(H1N1). Medieaktören är SVT Rapport som 

frekvent twittrat om pandemin. För att få ett aktuellt material har vi även avgränsat själva 

krisforskningen till en speciell kris, nya influensan. Vi har även avgränsat oss till att inte 

undersöka kommentarernas innehåll till inläggen utan bara kvantiteten av kommentarer. 

 

1.4 Disposition  
I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna i uppsatsen. I avsnitt tre redogör 

vi för den tidigare forskningen inom snarlika områden för uppsatsen. Kapitel fyra redogör för 

uppsatsens metod och tillvägagångssätt, även grundläggande ramar för kvantitativ 

innehållsanalys redovisas. I avsnitt fem beskrivs materialet och dess förutsättningar samt de 

urval som gjorts. I kapitel sex presenteras resultatet i fyra avsnitt och i det sjunde kapitlet 

återfinns uppsatsens slutsatser. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av arbetet i sin 

helhet. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel har vi samlat grundläggande teoretiska ramar för uppsatsen. Såväl mediers och 

myndigheters traditionella roller och en grundlig teori om nätverkssamhället samt den 

moderna webben kommer att presenteras.  

 

2.1 Traditionella roller  

Att olika aktörer har haft olika roller i en demokrati har medieforskningen längre varit eniga 

om, enligt Nordlund. Nordlunds modell för kommunikation i ett demokratiskt samhälle kan 

användas för att urskilja traditionella roller i kommunikationssammanhang. Vid en kris skall 

berörda myndigheter ansvara för information till medborgare.27 

 
Figur 2: Triangel för samhällskommunikationens tre huvudaktörer.28 

 

Triangeln är ett klassiskt sätt att se på kommunikation från medier och myndigheter. Aktörer 

ses som mer eller mindre passiva och information är något som skickas eller tas emot. 

Parametrarna tillit, förtroende och trovärdighet blir faktorer som är avgörande för 

informationens vidare gång, menar Nordlund.  

 

2.1.1 Myndigetsrollen  

Myndighetens traditionella roll är att tillgodose medier och medborgare med allmännyttig 

information. Myndigheten som är sändaren i triangeln har länge haft en förankring som 

informationssändare.29 Detta har dock ändrats i takt med Internets intåg i de svenska hemmen. 

                                                
27 Nordlund (2000) s.121f. 
28 Nordlund (2000) s.125. 
29 Nordlund (2000) s.138. 

 

Mottagare 

Förmedlare Sändare 
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Den traditionella frågan för hur sändaren når ut med information till medborgare har ändrat 

sig till var medborgare väljer att hämta sin information.30  

 

Vid kriser ska myndigheterna stå för saklig och sanningsenlig information. Informationen 

som myndigheter lämnar ifrån sig ska vara neutral och framförallt bekräftad, för att undvika 

missförstånd och rykten. Kommuner och landsting ska vid extraordinära händelser och vid 

fredstid kunna tillgodose invånarnas informationsbehov. De ska även kunna informera om 

eventuella händelseförlopp, samt vad som gjorts och vilka resurser som finns tillgängliga. 

Lägesrapporter ska kontinuerligt skickas till riksdagen eller till den myndighet som har det 

gällande ansvaret för den rådande krisen.31 

 

2.1.2 Mediarollen 

Mediernas roll i triangeln är primärt att förmedla. Traditionella medier med källkritiska 

journalister som skapat uppseendeväckande rubriker har länge varit den traditionella synen på 

dagens medier. Gate keepers som avgör vad som skall publiceras har sållat medieinnehållet.32 

Detta för att få fram nyheter som de tror läsaren vill ha. Ett ofrånkomligt faktum som medier 

ställs inför i sin rapportering är manusstopp och deadlines, detta innebär att journalister ibland 

måste trycka sina nyheter fastän de egentligen inte uppfyller alla krav på källkontroll.33 

 

Gentemot myndigheterna har media en annorlunda roll i sin krisrapportering, eftersom media 

har till uppgift att beskriva komplexa händelser för en bred publik. För att få ökad förståelse 

jobbar de därför ofta efter teman, lättförståligt språk och en logisk struktur. Detta kan göra en 

komplicerad verklighet begriplig och överblickbar för allmänheten.  

Förenklingen innebär i många fall att bakgrund och abstrakta teman faller bort, till fördel för 

att nyheten ska kunna förstås av så många som möjligt. Självklart finns gråzoner, att förenkla 

olika skeenden i en händelse alltför mycket kan leda till att nyheten misstolkas.34 

 

I språket finns olika precisionsnivåer, generellt kan ses att en hög språklig precision är 

önskvärd vid nyhetsrapportering. Men desto högre precisionsnivå desto längre och mer 

komplexa meningar behövs för att beskriva händelsen. En nyhet med låg språklig precision 
                                                
30 Nordlund (2000) s.138. 
31 Socialstyrelsen (2009). 
32 Nordlund (2000) s.142f. 
33 Hvitfelt (2003) s.16. 
34 Hvitfelt (2003) s.38. 



Örebro Universitet    Arne Wetterholm  
HUMUS-akademin                                Petter Westlund 

14 

och vaghet kan användas för att göra en nyhet mer intressant och bidra till fortsatt läsning, för 

att reda ut oklarheter. Språkbruk är en stor del av det journalistiska arbetet vid 

nyhetsrapportering.35 En annan del av språket är rubriken, och det är även den som får den 

största uppmärksamheten från läsarna. En rubriks främsta syfte är att locka till läsning, inte 

informera, men kan ändå uppfattas så av publiken menar Hvitfelt. Då en rubrik ofta bygger på 

enstaka påståenden eller precisa detaljer från den aktuella texten blir rubriken missvisande 

som informationskälla. För publiken är det avgörande att ta till vara på hela innehållet för att 

förstå rubriksättningen menar Hvitfelt.36 

 

I fallet med difterismittan 1984 undersöktes i vilken omfattning olika värdeladdade eller 

känslomässiga och associationsrika ord användes. Vanligt förekommande ordval under denna 

kris var bland annat: epidemi, smittjakt, krismöte och drabba. Dessa ordval bidrog till ett 

dramatiskt överdrivet språkbruk. Bilden som förmedlades genom språket blev missvisande till 

det faktiska händelseförloppet. Då ordval bidrar med associationer som vid kriser bygger upp 

hotfulla scenarier hos allmänheten. Även om vissa ordval inte nödvändigtvis är rena lögner 

kan det bidra till en missvisande krissituation.37 

 

2.2 Nätverkssamhället 

I dagens samhälle finns nätverk för nästintill allt, och fler skapas i takt med att den tekniska 

utvecklingen tar nya steg. Men nätverk är inget specifikt för 2000-talet, utan det är något som 

funnits lika länge som människan funnits, enligt Castells.38 Det speciella med 

nätverkssamhället, som myntats av forskare som van Dijk och Castells, är att i detta nya 

samhälle knyts världen ihop via länkar och noder så att man kan samtala över hela världen, i 

realtid. van Dijk likställer i boken The network society: social aspects of new media den nya 

tekniska samhällsomvandlingen, eller den teknologiska motorvägen som han kallar den, med 

andra samhällsbyggande insatser som vägar och möjligheten till att transportera människor 

och varor.39 van Dijk påvisar även att IKT40-utbyggnaden är en viktig del av 

samhällsutbyggnaden, men är även kritisk till hur beroende det ”nya samhället” blir. Vägar, 

elektricitet, vattenledningar m.m. är inte längre det enda som samhället blir beroende av utan 

                                                
35 Hvitfelt (2003) s.63. 
36 Hvitfelt (2003) s.50. 
37 Hvitfelt (2003) s.57ff. 
38 Castells (2004) s.4. 
39 van Dijk (2006) s.1f. 
40 IKT – Informations kommunikations teknologi 
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även den nya teknologin.41 Allt mer tid läggs på vad van Dijk kallar de nya medierna och 

beroendet gör att hela samhället med företag och organisationer riskerar att stanna upp vid 

stopp i driften.42  

 

Medan van Dijk mer påvisar hur samhället håller på att anpassa sig till de nya teknologierna 

försöker sig Castells även in på den tekniska förklaringen till hur det nya nätverkssamhället är 

uppbyggt. I The Network Society; a cross-cultural  perspective ger sig Castells in på hur 

nätverkets byggstenar, noderna, hela tiden tar emot och skickar information. Nätverket har 

inget centrum, utan bara noder som bearbetar information.43 Även om Castells börjar i en mer 

teknisk förklaring av vad nätverkssamhället innebär så landar även han i vad det nya 

samhället egentligen betyder för information och kommunikation medborgare emellan. Det 

som Castells lyfter fram som nytt i nätverkssamhället är vad han kallar en förlängning av 

människans sinne med hjälp av tekniska nätverk, där interaktion är det primära syftet.44 Det är 

inte så långt ifrån van Dijks förklaring av nätverkssamhället som en social formation som 

bygger på sociala medier och nätverk på flera olika nivåer. 

 
The network society concept emphasizes the form and organization of information 

processing and exchange. An infrastructure of social and media networks takes care 

of this. So the network society can be defined as a social formation with an 

infrastructure of social and media networks enabling its prime mode of organization 

at all levels (individual, group/organizational and societal).45 

 

Det båda forskarna är ense om är att nätverkssamhället är en plats för interaktion och 

kommunikation. van Dijk anser att den nya digitala tidsåldern och Internet har fört fram nya 

medier. Enligt van Dijk höjdes röster mot vart den tekniska revolutionen var på väg med 

medierna. Redan då sades det att de nya medierna gjorde intrång på den personliga 

integriteten och även en minskning av ansikte mot ansikte-interaktionen.46 En bild som vi 

känner igen även från den nutida debatten, FRA och Ipred. van Dijk å andra sidan såg inte 

intåget av de nya medierna som något som skulle inskränka den personliga integriteten, utan 

såg i stället möjligheter mellan den vanliga ansikte mot ansikte-interaktionen och de nya 

online-medierna. 

                                                
41 van Dijk (2006) s.1f. 
42 van Dijk (2006) s.1f. 
43 Castells (2004) s.3f. 
44 Castells (2004) s.7. 
45 van Dijk (2006) s.20. 
46 van Dijk (2006) s.2ff. 
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van Dijk har pekat ut tre huvudsakliga karaktärsdrag hos de nya medierna, som gör att de är 

just nya medier.  

 
 The new media are defined by all three characteristics simultaneously: they are 

media which are both integrated and interactive and also use digital code at the turn 

of the 20th and 21st centuries.47  

 

Dessa är integration, interaktivitet och digital kod. Att den tekniska revolutionen har inneburit 

en integration mellan de tidigare fristående kommunikationskanalerna för telekommunikation, 

datakommunikation och masskommunikation är ingen nyhet, det konvergerande 

medielandskapet finns redovisat av många andra forskare bland annat Hvitfelt och Nygren.48  

 

 
Figur 3 Integrerade medier49 

 

van Dijk har med sin modell illustrerat hur integrationen mellan de olika medierna utvecklats 

över tid. I The network society: social aspects of new media framhäver van Dijk två tekniska 

upptäckter som ligger bakom denna integration av kommunikationskanaler, digitaliseringen 

av media samt möjligheten till bredbandsuppkopplingar via flera olika tekniker. Det andra 

                                                
47 van Dijk (2006) s.9. 
48 Hvitfelt & Nygren (2005). 
49 van Dijk (2006) s.7. 
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draget hos de nya medierna, enligt van Dijk, är interaktivitet. Här betonas möjligheten till 

kommunikation mellan de olika aktörerna på den mediala spelplanen, både mellan sändare 

och mottagare men även mottagarna sinsemellan. Det tredje som karaktäriserar nya medier i 

van Dijks bok är digital kod, alltså bytes eller ettor och nollor om man föredrar det. 

Utvecklingen av den digitala koden har gjort det möjligt att samla all sorts material på samma 

spelplan, en multimedial spelplan där text, stillbilder och rörliga bilder kan visas i samma 

forum.50 

 

2.3 Den moderna webben 

År 2004 introducerades begreppet Web 2.0, samma år uppmärksammades bland annat 

företaget Google.51 Den nya webben kan ses som en plats där användare sluter upp och delar 

information via lockande webbplatser. Några aktörer som ses som pionjärer är Google, 

Wikipedia, eBay, Youtube, Flickr och Amazon för att nämna några. Ett sätt att se på Web 2.0 

är att det är användarna som skapar värdet och det lockande i en webbplats.52 För att beskriva 

flödet kan tiden innan sociala medier och bloggar illustreras på följande sätt: 

 

Webb 1.0 

 
Figur 4: Webb 1.0 
 

Webb 2.0 ser annorlunda ut och är inte lika statisk som webb 1.0. För att beskriva skillnaden 

kan likheten göras att i webb 1.0 agerar ”ni” i webb 2.0 agerar ”vi”. I figuren nedan går det att 

urskilja kommunikationsvägarna som går mellan användarna och inte bara mellan användare 

                                                
50 van Dijk (2006) s.6f. 
51 Shuen (2008) s. xii. 
52 Shuen (2008) s.1. 
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och tjänst som i webb 1.0. Detta gör det dock svårare att förklara olika flöden och ännu 

svårare att förutse dem.53 

 

Webb 2.0 

 
Figur 5: Webb 2.0 

 

Då Web 1.0 kan ses som en plattform för envägskommunikation, med ytterst liten plats för 

påverkan från användarna eller mottagarna av informationen har Web 2.0 blivit ett forum för 

meningsutbyte mellan samtliga aktörer på webben. Web 2.0 skapar en ny plattform för 

användarna, dels för att påverka vad som ska synas men också finnas till hands som en resurs 

för de informationsspridare som finns etablerade på arenan. Skiljelinjen mellan vem eller 

vilka som tillhandahåller informationsflödet på nätet har i och med den användarvänliga Web 

2.0 blivit allt mer diffus.54 

 

Bloggen är ett tidigt och tydligt exempel på en web 2.0-funktion. Sedan 2005 har det flödat av 

personliga och professionella bloggar världen över. Sociala medier som Facebook och andra 

communities och forum har funnits med lika länge och vissa ännu längre.55 Twitter är ett 

mellanläge mellan blogg och sociala medier. En tydlig utveckling till Internetanvändares 

rubrikjakt och sållande av information har lett till begreppet ”Media Snacker”.56 Med det 

menas att Internetanvändarna söker efter notiser och håller sig uppdaterade via allt mindre 

inlägg. Användarna kan alltså mer om mycket men inte mycket om något. Men det är bara 

halva sanningen, det går att avgränsa och ställa in sin ”profil” på det som intresserar var och 

en. Via Twitter prenumererar exempelvis användarna på valfria twitterflöden. 

 

                                                
53 Solis och Breakenridge (2009). 
54 Solis och Breakenridge (2009). 
55 Wikipedia: Sociala medier (2009-10-27). 
56 Wikipedia Media snacker(2009-10-27). 
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Interaktivitet är ett begrepp som finns i många former av sammanhang. För den moderna 

webben gäller tre typer av interaktivitets genrer. De tre är navigations, funktionell och 

anpassningsbar interaktivitet. Navigationsinteraktivitet är primär för Twitter, då den baserar 

sig på att navigera runt, läsa, kommentera och skapa egna inlägg.57 Ett konkret exempel på att 

interaktivitet sker kan vara att se till de inlägg som har flera retweets. En retweet betyder att 

inlägget har återanvänts och skapat ytterligare mening för ett nytt twitterinlägg, en form av 

vidarbefodring. 

 

3. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer tidigare forskning presenteras. Att hitta tidigare forskning som i första 

hand har Twitter som undersökningsobjekt har inför detta arbete varit svårt. Detta kan bero på 

att Twitter är en relativt ny mediekanal, därför har våra sökningar efter tidigare forskning 

även varit inriktad mot andra sociala medier, som kan likställas med Twitters 

användningsområde. 

 

Bland den tidigare forskningen har vi hittat lite olika typer av forskningsmaterial, vi har bland 

annat funnit två forskningsrapporter från ett amerikanskt forskarteam samt en svensk 

vetenskaplig studie. De två amerikanska rapporterna har fokus på sociala medier och den 

tredje har studerat kriser och dess skepnad på Internet i stort. Palen med flera skrev 2007 

artikeln Studying Crisis in a Networked World.58 I denna artikel undersökte arbetsgruppen 

Crisis Informatics, från University of Colorado, skolskjutningarna vid Virginia Tech i 

Blacksburg, Virginia, USA. I forskningsrapporten redovisas hur sociala medier användes 

under och efter krisen, av såväl drabbade som sympatiserande. Detta var även det 

huvudsakliga syftet för rapporten att se till kommunikationen kring krisen, rapporten 

fokuserade främst på kommunikationen via Facebook men även andra internettjänster 

undersöktes. Deras andra rapport är från 2009 och avhandlar hur Twitter användes inom 

ramen för en kris i The Red River Valley, USA.59 Det handlade om hur en ovanligt stor 

vattennivåökning i floden Red River ledde till stora översvämningar i området. Palen och 

hennes forskarkollegor undersökte hur tusentals twittrare i området beskrev krisen genom sina 

140 tecken långa twittermeddelanden. Materialet kom att omfatta miljontals meddelanden 

från såväl privatpersoner som organisationer berörda av katastrofen. Det som kan ses som 
                                                
57 Deuze (2005). 
58 Palen m. fl. (2007). 
59 Palen m fl. (2009). 
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speciellt med denna studie var att materialet samlades in direkt under den pågående 

översvämningen. Forskarna menar att detta är nödvändigt för att kunna studera en sådan tjänst 

som Twitter, vars meddelanden inte har någon längre livslängd.  

 

I den svenska litteraturen finns en publikation som är speciellt inriktad på kriskommunikation 

via nätet. Det är Kriskommunikation via webben som är skriven 2006 av lektor Mats Eriksson 

vid Örebro Universitet, på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).60 Erikssons 

fallstudie undersökte tre stora kriser i det svenska samhället genom intervjuer av ansvariga för 

kriskommunikationen på berörda myndigheter. Studien undersökte i första hand hur 

myndigheternas kriswebb rapporterade krisen.  

 

I materialet finns några självklara likheter, såsom att tid och plats suddats ut i webbaserad 

kommunikation. Detta ger inte bara en större publik utan en mer personlig kommunikation, 

något som ses som en viktig faktor i kriskommunikation. Tidigare har kriskommunikation 

varit relativt opersonlig men med nya sociala medier finns utrymme för personliga 

reflektioner. Det råder ett nytt medielandskap vilket kan ses i Eriksson där han menar att allt 

fler använder Internet för att stilla sitt informationsbehov vid en kris. Olika former av 

mänskliga beteenden som att känna delaktighet, sörja eller bekräfta sin status finns med 

oavsett det grundläggande budskapet.  

 

Budskapsförvirring kan ses som en risk när många kommunicerar samtidigt, men motbevisas 

av Palen i sin forskningsrapport från 2007. I rapporten från 2009 är Palen och hennes kollegor 

är också inne på hur budskapen kan förvirras eller förvecklas eftersom så många mer har 

möjligheten att kommentera, jämfört med traditionell krisrapportering. De menar att det måste 

finnas en balans mellan ögonvittnesuppgifter och myndighetsinformation, den officiella 

informationen är fortfarande mycket viktig men kan kompletteras på ett bra sätt med 

information av och från allmänheten. Detta slår man fast i rapporten från översvämningarna i 

norra USA. En slutsats som funnits i samtliga material är organisationers och företags 

möjlighet att ge sin bild av den rådande situationen. Detta ger möjligheter men även 

skyldigheter och nya förhållningssätt både för sändare och för mottagare.  

 

                                                
60 Eriksson (2006). 
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3.1 Relevans 

Den personliga präglingen som påvisas i en del av den tidigare forskningen har stärkt en av 

kriskommunikationens viktiga bearbetningspunkter, nämligen att låta personer komma till tals 

och ge sin syn. Den präglingen tror vi kan få ett ännu större uppsving med Twitter som en 

större informationskanal, vilket påvisats i Palens rapport från 2009. En av nyckelslutsatserna 

är att en mix av officiell information och medborgarobservationer gynnar informationsflödet. 

 

Den tidigare forskningen ger även indikationer på att det råder ett medielandskap i förändring, 

aktörer skapar egna förhållningssätt och metoder för att kommunicera ut sitt budskap. Sociala 

medier är en stor anledning till denna utveckling, med sociala medier har det blivit lättare att 

tillge information till en stor målgrupp. En annan aspekt som går att tyda är hur sociala 

medier inte ifrågasätts utan ses som självklara, det föga ifrågasättande av detta nya 

informationssätt gör att de negativa effekterna bortses. Därför är det, enlig vår mening, 

intressant att se till hur innehållet används och framställs av olika aktörer på Twitter. Att 

tekniken är lyckosam är svårt att säga emot men vad innehållet säger är en annan sak. 

 

 

4. Metod 
I detta kapitel kommer val av metod samt urval att behandlas. Tillvägagångssättet kommer 

även tas upp samt en beskrivning om kvantitativ innehållsanalys, även de metodproblem som 

uppstått kommer att beskrivas i kapitlet.  

 

4.1 Val av metod 

För att utföra undersökningen kommer en kvantitativ innehållsanalys genomföras. En 

kvantitativ innehållsanalys är en mycket flexibel metod och kan därför lätt anpassas till det 

material som vi ämnar undersöka. Innehållsanalysen ger oss även ett bra angreppssätt för hur 

analysen av materialet senare ska utföras.61 Metoden är lämplig eftersom undersökningen 

kommer att gå ut på att analysera twitterflöden, som kan beskrivas som ostrukturerade 

meddelanden uttryckta i skriven form.62 Eftersom de är separata och kompakta kommer 

inläggen kunna delas in i teman och struktureras i en större mängd för att sedan kompareras. 

                                                
61 Bryman (2002) s.190. 
62 Bryman (2002) s.191f. 
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4.2 Tillvägagångssätt 

För att upprätthålla hög validitet och reliabilitet kommer vi i undersökningen att samla 

materialet under förutbestämda kategorier. Detta för att tillhandahålla materialet på ett så 

förutsättningslöst sätt som möjligt. Några av kategorierna som kommer att användas är:  

• Vilka ämnen kan urskiljas, handlar inlägget om vaccination, spridning etc. 

• Vilka karaktärer kan urskiljas, är inläggen alarmerande eller av lugnande karaktär. 

• Vilken aktör står bakom meddelandet. 

• Länkar meddelandet vidare till annan information. 

 

Dessa kategorier kommer att vara till hjälp för att se hur utvecklingen av twitterflödena ser ut 

och utvecklas. Kategorierna är direkt kopplade till de forskningsfrågor som vi avser att 

undersöka. Med en innehållsanalys som metod uppnår vi den systematik och objektivitet som 

behövs för att genomföra undersökningen. Analysen kommer att utgå från det kategoriserade 

materialet samt den teoriram som finns presenterad. För att få tillgång till det material som 

behövs kommer en sökning via http://www.topsy.com att göras. Detta är en sökmotor som 

söker bland olika aktörers inlägg på Twitter.   

4.3 Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ innehållsanalys är en analysmetod som på ett systematiskt sätt samlar det 

tänkta materialet i förutbestämda kategorier. Detta utförs för att kunna kvantifiera materialet, 

systematiken medför att analysen på ett lättare sätt ska bli replikerbar. Att resultaten i största 

mån ska vara replikerbart är något som är vitalt för en kvantitativ undersökning. Inom denna 

form av forskning är det viktigt att hela tiden vara öppen med de val man gör under studien 

för att inte underminera undersökningens validitet.63  

 
The challange is to reduce large amounts of data, to exclude dross, identify patterns and construct a frame 

around the material.64   

 

I en innehållsanalys är det som sagt viktigt att på ett systematiskt sätt dela upp 

undersökningens material i olika kategorier. Dessa kategorier är något som forskaren ställer 

upp innan materialet samlas in för att vidhålla objektivitet till ämnet. Det finns två sätt att se 
                                                
63 Bryman (2002) s.190ff. 
64 Patton (2002) s. 432. 
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på innehållet i analysen, dels som manifest och dels som latent. Det manifesta är mer konkret 

i sin karaktär än det latenta, det vill säga det uppenbara. Medan det latenta är mer 

bakomliggande och behöver tolkning för att kunna förstås.65  

 

Frågor som passar i en innehållsanalys är frågor med karaktären av: vad, var, vem, plats, hur 

mycket/litet och varför något rapporteras. Även motsatta frågeställningar är relevanta då det 

även är intressant att se vad som inte rapporteras, detta kan ge svar på vad avsändaren anser 

vara viktigt. 66 

 

4.3.1 Metodproblem 
Att genomföra en analys på en pågående eller avslutad kris kan ge metodproblem i den 

bemärkelsen att det är svårt att förhålla sig objektiv på grund av krisens utgång. Som individer 

finns en tendens att värdera och ta ställning till en kris och hur hotbilden ser ut.67 För att 

kategorisera materialet krävs tolkning. Tydliga kriterier bör ställas i kodningsmanualen för att 

upprätthålla likvärdig tolkning genom hela insamlingsprocessen och i slutändan för att inte 

skapa ytterliggare metodproblem.  

5. Material och Urval 
I detta kapitel kommer materialet och urvalet att presenteras. I kapitlet Tillvägagångssätt finns 

det som i stora drag presenteras i detta kapitel på en mer detaljerad nivå. En beskrivning av 

materialets aktörer finns även i detta kapitel, avsnittet efter behandlar urvalet och avslutas 

med validitet och reliabilitet. 

 

5.1 Material 

Den dagsaktuella krisen A(H1N1), nya influensan eller svininfluensan kommer användas som 

underlag för materialinsamlingen. Det material som kommer att analyseras är twitterflöden 

från SVT Rapport och Krisinformation.se. SVT är en svensk public servicekanal och 

Krisinformation.se är en gemensam kriskommunikationskanal för flera svenska myndigheter. 

På detta sätt kommer public service och myndigheternas syn på krisen att framgå i materialet. 

Från de två olika twitterflödena kommer lika antal meddelanden att väljas ut för analysen. 
                                                
65 Nilsson (2000). 
66 Bryman (2002) s.193f. 
67 Larsson (2008) s.292ff. 
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5.1.1 Beskrivning av Materialets källor 

Public service härstammar från brittiska BBC på 1920-talet, public service kan i Sveriges 

radio och TV-tjänster kallas ”i allmänhetens tjänst”. SVT och SR arbetar inom ramarna som 

statsmakten sätter upp och är finansierat via dels statliga medel och dels tv-licensen. Public 

service innebär bland annat att även språkliga minoriteter skall komma till tals och finnas i 

rikstäckande sändningar. Det som sänds skall vara politiskt och kommersiellt oberoende och 

rikta sig till en bred publik.68 SVT har anpassat sig till nya tekniska möjligheter och erbjuder 

sitt kanalutbud via sin webbaserade SVT Play-tjänst. Twitterflöden från Rapport som ligger 

till grund för materialet kan ses som ett sätt att anpassa sig till nya medier. 

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och är en 

webbplats där myndigheter kan ge information om kriser både före, under och efter en kris.  

”FÖRE en kris kan du läsa nyheter om olika allvarliga händelser, i Sverige och utomlands. Du 

kan också läsa om hur myndigheterna arbetar för att förebygga och hantera kriser. Vi beskriver 

vad medborgarna har för eget ansvar i en kris, och vad den enskilde medborgaren kan göra för 

att skydda sig själv före och under en kris. Om vi har möjlighet att förvarna om en kris kommer 

vi att göra det genom att skriva om den på startsidan. 

UNDER en kris försöker vi ge en översiktlig bild av vad som har hänt. Vi länkar till 

krisinformation hos myndigheter, kommuner och andra aktörer. Vi informerar också om 

telefonnummer som allmänheten kan ringa för att få veta mer.  

EFTER krisen fortsätter vi att beskriva hur myndigheter och andra kan hjälpa den som drabbats, 

och att vägleda de drabbade till rätt hjälp och stöd.”69 

Aktörer som Krisinformation samarbetar med är Polisen, Jordbruksverket, 

Smittskyddsinstitutet, Vägverket, landsting, länsstyrelser, kommuner och ambassader.70 

Målet är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt och användbart för så många som 

möjligt.71 

Målgruppen är allmänheten och media i första hand. Enligt Krisinformation.se är all 

information som publiceras bekräftad av myndigheter, misstankar eller rykten publiceras ej. 

 
                                                
68 NE: Public service (2009-12-30) 
69 Krisinformation.se (2009-12-30). 
70 Krisinformation.se (2009-12-30). 
71 Krisinformation.se (2009-12-30). 
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5.2 Urval 

SVT kommer vara representerat med 50 inlägg och likaså Krisinformation.se. SVT kommer 

att representeras av deras Rapportredaktion, då det är denna som är mest aktiv på Twitter av 

SVT:s olika redaktioner. Totalt kommer 100 inlägg samlas in för analys. Innehållsmässigt 

baseras urvalet på sökorden: nya influensan, A(H1N1) och svininfluensan. Val av tidsperiod 

baseras på de senaste inläggen. Urvalet utgörs av de 50 senaste inläggen från respektive 

analysenhet. I datamatrisen kodas inläggen efter k1-k50 för Krisinformation.se och SVT 

PlayRapports inlägg kodas som s1-s50.  

 

Ett problem med urvalet är att kunna generalisera olika stadier i krisen, då 50 inlägg från 

respektive analysenhet inte behöver rymmas inom samma tidsperiod. Det innebär att vissa 

stadier kan få mer utrymme i någon av analysenheterna, eftersom händelsen mer frekvent 

rapporterats inom ramen för det 50 inläggen. Ett annat problem kan vara möjligheten att 

samla in 50 inlägg från respektive analysenhet innehållande de förutbestämda sökorden. Fylls 

inte kvoten på 50 inlägg från respektive analysenhet kommer vi att leta efter inlägg som 

behandlar nya influensan via andra termer såsom: influensa, pandemrix och vaccination. 

 

5.3 Validitet och Reliabilitet 

I alla undersökningar är det viktigt att reflektera över frågan om man verkligen mäter det man 

ämnar mäta, har rätt frågor ställts upp gentemot syfte och så vidare. Till hjälp för detta finns 

begreppen validitet och reliabilitet. Dessa står för undersökningens giltighet respektive 

tillförlitlighet, uppfylls inte dessa riskerar undersökningens resultat att bli mindre slagkraftigt. 

Med andra ord kan undersökningens generaliserbarhet minimeras vid dåligt upprätthållande 

av undersökningens giltighet och tillförlitlighet.72 

 

I denna undersökning, där data kommer att samlas in är det av största vikt att allt datamaterial 

behandlas efter samma rutiner för att materialet ska kunna vara tillförlitligt. Detta för att vi 

inte ska riskera att handha materialet olika har vi inför insamlingen av materialet förutbestämt 

grundkategorier för detsamma. På detta sätt minimeras även risken att missa 

twittermeddelanden som kan komma undersökningen till gagn. Ett annat tecken på att en hög 

tillförlitlighet finns i undersökningen och dess material är att undersökningen ska kunna göras 

om med samma resultat, även kallat replikation eller replikerbarhet. För att upprätthålla detta 
                                                
72 Bryman (2002) s.86ff. 
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kommer vi utförligt beskriva de val som uppkommer under undersökningens gång, detta för 

att öka förståelsen hos läsaren. 

 

Det vi främst gjort i den här undersökningen för att uppnå så hög validitet som möjligt är att, 

från uppsatsens syfte formulera konkreta frågeställningar som vi vill besvara. 

Frågeställningen har sedan i sin tur brutits ner i mindre och än mer precisa forskningsfrågor. 

Anledningen till denna utvidgning av frågor är för att hela tiden säkerställa att de begrepp 

som vi tar fram verkligen besvarar uppsatsens syfte, för att stärka ytvaliditeten. På detta sätt 

syns även ett tydligt samband mellan reliabiliteten och validiteten i uppsatsen. 

 

Hur väl denna undersökning kommer att kunna generaliseras över en större marknad eller 

utvidgat medieområde är av oss inte prioriterat. Med tanke på uppsatsens urval blir också 

resultatet begränsat till ett specifikt media. Detta är ett medvetet val eftersom det inte är 

undersökningens syfte att kunna applicera denna studie på ett utvidgat medialt område. 

6. Resultatredovisning och analys  
I detta kapitel presenteras resultaten för innehållsanalysen. Fyra avsnitt med utgångspunkt i de 

kategoriseringar som gjorts av materialet delas upp i de olika avsnitten. Resultaten redovisas 

med hjälp av diagram och även en analys i löpande text. 

 

6.1 Krisens olika arbetsnamn 

Alla kriser har ett krisnamn som blir signifikativ för krisen. Mer omfattande kriser som pågår 

under en längre tid får ofta fler än ett krisnamn. Detta syns tydligt i denna kris där krisnamnet 

varit kontroversiellt och olika aktörer har använt olika krisnamn. Det finns tre olika 

benämningar på influensakrisen, svininfluensan som var den allra första benämningen och 

senare har A(H1N1) och nya influensan tillkommit. Nedan presenteras frekvensen i 

användandet av de olika krisnamnen för respektive analysenhet samt en sammanslagning 

enheterna.  
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Diagram 1: Krisnamn Krisinformation.se 
 

Krisinformation.se har använt den kliniska beteckningen A(H1N1) mest frekvent. Nya 

influensan står för cirka hälften av A(H1N1):s frekvens, samtidigt som krisnamnet 

svininfluensan representerar 8% av inläggen. De inlägg som skrivits med svininfluensan 

ligger tidigt i urvalet, A(H1N1) samt nya influensan tog snabbt över som det mest frekvent 

förkommande krisnamnet. 
#nyheter WHO höjer pandemivarningsnivån för den nya influensan H1N1 
(svininfluensa) till fas 5: Världshä.. http://tinyurl.com/d87ltd  
Krisinformation.se:s twitterflöde 

 

I kategorin ”övrigt” har olika konstellationer kategoriserats, det är fyra typer av 

konstellationer. Det kan till exempel vara ett inlägg som både nämnt nya influensan och 

A(H1N1). 
#nyheter Svenska myndigheter om det nya namnet på influensan:  
Svenska myndigheter följer den europeiska .. http://tinyurl.com/czj68s 
Krisinformation.se:s twitterflöde 

 

I kategorin ”framgår ej” finns de inlägg som inte går att placera i krisnamnskategorierna. Det 

kan exempelvis vara en formulering som ”nya namnet på influensan” där krisnamnet inte går 

att utläsa exakt utan kräver tolkning, därför har vi valt att använda denna kategori. I de inlägg 

där det ej framgår exakta krisnamn går det urskilja att dessa är mer frekventa i slutet av det 

insamlade materialet.  
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Diagram 2: Krisnamn SVT PlayRapport 
 
I SVT PlayRapports twitterflöde kan en konsekvent användning av svininfluensa tydligt 

observeras. Det går inte heller att urskilja inlägg med otydliga krisnamnsbeteckningar, utan 

det är tydligt vad inläggen behandlar. I kategorin ”övriga” finns konstellationerna ”A(H1N1), 

nya influensan” samt ”nya influensan, svininfluensan”. Det vill säga inlägg som nämner flera 

av krisnamnen. 
#nyheter Läkemedelsverket om vaccination och behandling av H1N1 : De fall av 
svininfluensa hos människa .. http://tinyurl.com/c3unbc 
Krisinformation.se:s twitterflöde 

 

Observera att meddelanden med endast benämningen A(H1N1), som var dominerande hos 

krisinformation.se, inte finns representerad alls i SVT:s urval. 

 

 
Diagram 3: Sammanställning krisnamn 

Vid en sammanslagning av de båda flödena är svininfluensa det vanligaste krisnamnet, 

A(H1N1) är det näst mest frekvent använda. Sammantaget är 8% av inläggen relaterade till 
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krisen men det kräver tolkning för att koppla dem direkt, dessa procent är endast 

representerade i Krisinformation.se:s twitterflöden. 

 

6.2 Krisens ämnen och karaktärer 

I detta avsnitt behandlas de ämnen och karaktärer som går att utläsa ur twitterflödena. Ämnen 

och karaktärer kan påvisa de roller som aktörerna har. De aktuella ämnena är baserade på 

skeden eller typer av kategorier exempelvis dödsfall, vaccinering eller inlägg med politiska 

handlingar.  

 
Diagram 4: Ämnen Krisinformation.se 
 

Den variabel som är minst frekvent förekommande är dödsfall i Krisinformation.se:s 

twitterflöde. Politik står för 20% av inläggen. Det ämne Krisinformation.se rapporterade mest 

frekvent var smittspridning samt nya platser där smittan hittats. Vaccinering var även vanligt 

förekommande i materialet, kategorin övrigt representerar enstaka rapporter som ej gick att 

kategorisera i de fördefinierade kategorierna.  
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Diagram 5: Ämnen SVT PlayRapport 
 

SVT PlayRapports vanligaste rapportering var kring vaccineringen för influensan. Dödsfall 

stod för 26% av inläggens ämnen och smittspridning samt politik för 12% vardera. Kategorin 

sjukdomsfall utgjorde 8% i detta diagram och 6% var övriga ämnen.  

 

 
Diagram 6: Sammanställning ämnen 

 

Vid en sammanfogning av diagrammen syns vaccineringens frekvens då den är den mest 

vanligt förekommande av det sex kategorierna. Smittspridning var även vanligt och stod för 

en fjärdedel av ämnesrapporteringen. Dödsfall stod för 14% och politik för 16% vid en 

sammanställning.  

 

För att få djupare förståelse är det även viktigt att se till karaktären hos inläggen, de 

fördefinierade kategorierna är inlägg med karaktärer som: hotfull, informativ, okontroll 

(inlägg som skvallrar om osäkerhet och tvetydighet).  
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Diagram 7: Karaktär Krisinformation.se 

 

Här syns en tydlig dominans av inlägg med informativ karaktär, inlägg av hotfull karaktär 

stod för 32% av meddelandena. Inlägg som representerades av osäkerhet och tvetydighet var 

endast 2%.  

 
Diagram 8: Karaktär SVT PlayRapport 

 

En jämn fördelning av frekvensen för hotfulla och informativa inlägg. I detta diagram finns 

även okontroll med, där inlägg som skvallrar om kaosartade situationer där kontrollen gått 

förlorad. 
Vaktbolag får hålla ordning kring vaccinationer: Svininfluensan sprids nu över Örebro 
län och det betyder.. http://bit.ly/44YhKc SVT PlayRapports twitterflöde 
 

 

I vissa av inläggen var i ovanstående fall från SVT PlayRapport fick karaktären okontroll stort 

utrymme i twitterinläggen.   
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Diagram 9: Karaktär sammanställning 

 

Vid en sammanställning av de två karaktärsdiagrammet syns det att de vanligast 

förekommande inläggen är av informativ karaktär. Inlägg med hotfull karaktär står för 35% 

av inläggen. Osäkerhet och okontroll var sammanlagt 12% av inläggen.  

 

6.3 Krisens källor och interaktivitet 

Eftersom Twitter är en social medieplattform finns det plats för läsare och andra användare av 

tjänsten att kommentera eller posta en ”retweet” om samma ämne. Genom att se lite närmare 

på hur många kommentarer eller retweets som krisinformation respektive SVT PlayRapport 

har bland sina meddelanden kan paralleller dras till hur väl dessa meddelanden läses. 

 
Diagram 10: Interaktivitet Krisinformation.se och SVT PlayRapport 

 

I diagrammet går det tydligt att urskilja att krisinformation genererar mer interaktion än vad 

SVT gör. Staplarna visar SVT och krisinformation var för sig. Sammantaget med båda 
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analysenheterna är det nästan lika många inlägg som är genererar interaktivitet respektive inte 

genererar interaktivitet. Dock så står krisinformation för den största delen (36%) av den 

sammanlagda interaktiviteten. Detta skulle kunna förklaras av de antal som följer 

Krisinformation.se kontra SVT PlayRapports twitterflöde. I skrivande stund följer 2204 

personer Krisinformation.se twitterflöde och totalt 180 följer SVT PlayRapport. 

 
Diagram 11: Referens Krisinformation.se och SVT PlayRapport 
 

I de källor och referenser som är angivna i meddelandena går det att se en tydlig åtskillnad 

mellan enheternas användande av källor. Krisinformation.se:s twitterflöde har i 92% av sina 

inlägg en referens, SVT PlayRapport har endast 6% referenser. Vad som gäller för vad en 

källa eller referens är, finns det kriterier i kodningsmanualen (se bilaga 2).  

 

En annan del i materialet som kan ses som källhänvisning eller referens är huruvida de 

publicerade meddelandena länkar vidare till någon ytterliggare information eller ej. Eftersom 

Twitter är begränsat till 140 tecken långa meddelanden är ofta en referens till ytterliggare 

läsning behövlig. Av det material som vi samlade in var det inget meddelande som inte 

refererade till någon ytterliggare källa/läsning med en länk. 

 

6.4 Övriga resultat 

När vi undersökte datamatrisens olika variabler fann vi även andra mönster utanför ramen för 

syftet men som ändå går att dra implicita slutsatser av, exempelvis sådant som kan ses som 

självklart men ändå är underförstått viktigt att se till i en datainsamling. Ett mönster som 

kunde urskiljas av materialet är att det inom respektive Twitterflöde finns rapportering från 

såväl situationer inom Sverige men även från andra länder. Även om det är meddelanden om 
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den svenska situationen som är dominerande så var cirka en femtedel internationell 

rapportering, SVT står för 13 av dom 18% (se bilaga 4). Kategorin ”framgår ej” har vi samlat 

de meddelanden där det inte manifest fastslås var meddelanden utspelar sig någonstans. Den 

geografiska aspekten skiljde även analysenheterna åt. I Krisinformation.se:s twitterflöde var 

det tydligt om inlägget var inrikes eller utrikes, i SVT PlayRapports fall var detta svårare att 

anta i det manifesta innehållet. 90% av inläggen i Krisinformation.se:s twitterflöde var inrikes 

inlägg. I SVT PlayRapports fall var samma variabel 44% varav 30% ej gick att kategorisera 

utan att värdera det latenta innehållet.  

 

En annan kategori som vi valt att undersöka närmare är antalet tecken i varje meddelande. 

Eftersom Twitter är begränsat till max 140 tecken, ansåg vi detta som en naturlig del av 

resultatet för att kunna förstå användandet av teckenmassan. Det kortaste meddelandet var 82 

tecken långt och det längsta 136 tecken, inklusive länkadresser. Den genomsnittliga längden i 

båda analysenheterna var 126 tecken.  Huvuddelen av inläggen låg på ett snitt mellan 121-140 

tecken (se bilaga 4).  

 

En stor skillnad är tidsperioden för de 50 inläggen för respektive twitterflöde. 

Krisinformation.se:s sträcker sig från 27 april 2009 till 29 april 2009, SVT PlayRapports 

twitterflöde hade ett datumspann från 12 oktober 2009 till 18 november 2009. SVT 

PlayRapports twitterflöde har en mer frekvent rapportering de senaste månaderna vilket 

resulterat i att samtliga inlägg från SVT har ett kortare datumspann än Krisinformation.se. 

Som vi tidigare nämnt är även referensfrekvensen en stor skillnad som dels berör de olika 

rollerna men även som avgörande skiljaktighet i dess rapportering.  

 

7. Slutsatser & diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera de påståenden som kan dras i resultatredovisningen. 

Även en slutdiskussion kommer att föras med egna tankar om resultatet och de slutsatser som 

dragits under uppsatsen gång. En mer ingående analys samt återkoppling till tidigare 

forskning och de teoretiska utgångspunkterna presenteras i detta kapitel.  
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7.1 Nya medier betyder inte nya roller för medier och myndigheter 

För att besvara den första frågeställningen har vi utifrån materialet analyserat användandet av 

referenser, ämnen och krisnamn men även vilka karaktärer som funnits i inläggen. Innehållet i 

inläggen har givit indikationer på att myndighetsrollen som sändare av krisinformation 

förhåller sig på ett klassikiskt karaktärsmässigt vis. Likaså finner vi SVT PlayRapport som en 

klassisk medieaktör vid en närmare resultatanalys av materialet. 

 

Det går bland annat att observera åtskillnader vid användningen av olika krisnamn där SVT 

PlayRapport nästan uteslutande använt sig av svininfluensan (90%). Krisinformation.se:s 

twitterflöde hade en högsta andelen i krisnamn A(H1N1) (38%).    

 

Som kriskommunikationskanal med begränsat antal tecken kan självklara aspekter för 

information som referenser falla bort. I materialet finns en variabel för referenser. Har 

referenser använts, i resultatet finner vi att Krisinformation.se i 92% av inläggen angett 

referens.  
#nyheter Jordbruksverket: Influensa A(H1N1) funnen hos grisar i Norge: Influensa 
A(H1N1) har påträffats.. http://bit.ly/3guyxp Krisinformation.se:s twitterflöde 

 

Ett exempel på tydlig referens finns i inlägget ovan där Jordbruksverket bekräftar ny 

information i ett inlägg från Krisinformation.se. Denna typ av inlägg styrker rollen som 

klassisk myndighet då man förutsätts kunna lita på rapporteringen. I SVT PlayRapports fall 

var samma variabel 6%, det låga antalet referenser kan kopplas till rollen som mindre 

trovärdig eller ryktesspridande likt många andra medier, vilket även Nordlund lyfter fram som 

en aspekt i den klassiska mediarollen. Det kan också kopplas till medias grundprincip att inte 

röja sina källor. Det ämne som visade sig mest rapporterat med minst antal referenser var 

dödsfall. 
20-årig kvinna död i svininfluensan: En kvinna i 20-årsåldern som drabbats av 
svininfluensan har avlidit... http://bit.ly/4CJNA0 SVT PlayRapports twitterflöde 

 

Ovanstående inlägg är från SVT PlayRapport och rapporterar dödsfall utan någon källa, under 

samma tidsperiod finns ej något bekräftat inlägg från Krisinformation.se. Det visar hur 

allvarliga ämnen kan ha låg trovärdighet i twitterinlägg, kanske för att lämna plats till 

händelseförlopp, plats och ålder etcetera i inläggen som är viktiga aspekter inom 

journalistiken. Storslagna rubriksättningar och värdeladdade ord med ej röjda källor knyter 

ytterliggare ihop den traditionella mediaroll som Nordlund behandlar. 
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Sändarrollen stärks av att 66% Krisinformation.se är av informativ karaktär, det indikerar ett 

fokus på att informera kring krisen är viktigast. I SVT PlayRapports fall är inläggen av 

informativ och hotfull karaktär lika frekventa; något som styrker den traditionella rollen som 

medieaktör med större fokus på negativa skeenden. Även inläggen om osäkerhet och 

okontroll där exempelvis tvetydighet och kaos rapporterats står för 1/5 av SVT PlayRapports 

inlägg. Krisinformation.se:s siffra på samma variabler är endast 2%. Tydliga paralleller kan 

dras till difterifallet i Göteborg där medierna skrev om risker och dödsfall medan 

myndigheterna försökte nå igenom med saklighet och en rättvis bild av krisförloppet. Ett 

exempel på ett meddelande där en okontrollerad situation rapporteras finner vi nedan. 

 
USA: "Nationell nödsituation" pga svininfluensan: I USA har president Obama fastslagit 
att landet nu befi.. http://bit.ly/1b3X2b Krisinformation.se:s twitterflöde 

 

Vid en jämförelse mellan ämnen och krisnamn finner vi att A(H1N1) används som krisnamn 

endast en gång vid rapportering om dödsfall samt aldrig vid sjukdomsfall, något som även 

gäller resultaten för nya influensan. I kategorin ”svininfluensan” är resultatet det motsatta, här 

är rapportering om dödsfall och sjukdomsfall betydligt högre, även om det vanligaste ämnet 

är vaccination. 

 
Diagram 12: Ämnen och krisnamn (20% av krisnamnen framgår ej eller innefattar konstellation av flera 

krisnamn). 

 

Smittspridning som ämne är jämnt fördelar över det tre krisnamnen. De samband som 

observerats påvisar de olika krisnamnens användning i olika ämnen, mer allvarliga ämnen 

som dödsfall och rapporterade sjukdomsfall är mer frekvent förekommande under krisnamnet 

svininfluensan. Det kan dels vara ett resultat av att svininfluensan är ett mer avskräckande 
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krisnamn, men kan även bero på att SVT PlayRapport är de som använt krisnamnet 

svininfluensan mest, samt rapporterat fler dödsfall än vad Krisinformation.se gjort. Vilket 

tyder på att SVT håller på sin traditionella mediala roll samtidigt som Krisinformation.se ser 

ut att hålla sin information mer koncentrerad kring själva epidemin med andra ord styrker sin 

saklighet i krisrapporteringen. 

 

7.2 SVT PlayRapport står för sensationellt innehåll och 

Krisinformation.se:s twitterflöde står för informativt innehåll  

För att besvara andra frågeställning har vi analyserat materialet utifrån de olika krisnamn som 

använts, olika ämnen samt hur karaktärer och krisnamn hänger ihop. De krisnamn som 

betecknar en kris kan i många fall sätta präglingen på en kris. Krisinformation.se har valt att 

använda A(H1N1) mest frekvent, i 38% av inläggen används A(H1N1) som krisnamn. 

Jämfört med SVT PlayRapport ser vi att i 90% av fallen har uteslutande svininfluensan 

använts som krisnamn. SVT PlayRapports twitterinlägg förutsätter inte heller att läsaren 

känner till A(H1N1) som begrepp utan har använt en kombination av krisnamn i de inlägg där 

beteckningen använts. Att använda svininfluensan i 90% av sin rapportering stärker den 

traditionella  sensationsjournalistiken i den bemärkelsen att ordet svininfluensa kan ses som 

mer provokativt än den kliniska beteckningen A(H1N1). Ett exempel på SVT PlayRapports 

sensationsjournalistik där krisnamnet svininfluensan använts ses nedan. 
Bara män har dött i svininfluensan: Det är bara män som har dött av svininfluensan i 

Sverige. Hittills är.. http://bit.ly/3DCnV4 SVT PlayRapport:s twitterflöde 
 

Vänder man på myntet så stärker det även myndigheters rapportering som mer saklig genom 

att använda A(H1N1) som det mest frekventa krisnamnet. Krisinformation.se sätter dock 

större krav på sina läsare eftersom det förutsätts att läsaren känner till olika beteckningar eller 

kan tolka att inlägget över huvudtaget handlar om nya influensan. Den inkonsekventa 

användningen av krisnamn skvallrar även om osäkerhet för vad krisen skall heta, detta har 

även bland befolkningen varit ett mysterium då många krisnamn finns. Vilket även syns i att 

1/5 av Krisinformation.se:s inlägg hamnade på övrigt kategorin där flera konstellationer 

använts. På samma punkt hade SVT PlayRapport endast 4%. En förklaring till 

Krisinformation.se:s kategori ”framgår ej” kan ligga i det skede då de rapporterats. Skedet är i 

slutet av det insamlade materialet vilket betyder att Krisinformation.se förutsätter 



Örebro Universitet    Arne Wetterholm  
HUMUS-akademin                                Petter Westlund 

38 

förförståelsen hos mottagaren bör ha ökat under krisens gång och därför kan utelämna de 

precisa benämningarna för krisen.  

 

I en komparation mellan krisnamn och karaktär finner vi att korrelationen mellan krisnamnen 

A(H1N1) och svininfluensan innehållande karaktärerna hotfull eller informativ är förhållandet 

likvärdigt. Nya influensan har däremot en majoritet av informativa inlägg och endast 2% är av 

hotfull karaktär vilket styrker krisnamnet som ett myndighetsmyntat namn. A(H1N1) kliniska 

benämning för pandemikrisen nya influensan kan både vara distanserad men skulle även 

kunna ses som hotfull, därav en tämligen jämn fördelning mellan informativa och hotfulla 

inlägg (se bilaga 4). 

 

I de ämnen som behandlats visade det sig att vaccinering var mest frekvent förekommande i 

sammanfogningen av materialet. Var för sig visade det sig att Krisinformation.se hade 

smittspridning som främsta ämne med 38% frekvens. SVT PlayRapport hade däremot 

vaccinering som främsta ämne vilket var näst vanligast i Krisinformation.se:s twitterflöde. 

SVT PlayRapports näst mest förekommande ämne var rapportering om dödsfall, något som 

endast två av inläggen på Krisinformation.se visade sig ha. Det stora antalet rapporteringar 

om dödsfall för SVT PlayRapport kan till viss del förklaras med de få referenser de hade. 

Men även rollen som sensationell nyhetsrapportör styrks genom att uppmärksamma krisens 

mest negativa effekt något som även gjordes i difterifallet under 80-talet.  

 

7.3 Twitter kan trots få antal tecken bidra till olika skildringar vid 

krisen för de två analysenheterna 

För att besvara tredje frågeställningen har vi analyserat mängden tecken samt jämfört ämnen 

och karaktär. Twitters restriktion till maximalt 140 tecken skulle kunna betyda att inläggen 

skulle bli slätstrukna men som vi berört i tidigare avsnitt är så ej fallet. De korta 

meddelandena bjuder istället in till vidare läsning, via länkar till annan information. Det är 

samtidigt ett tecken på att ingen av analysenheterna anser att teckenmängden är tillräcklig för 

att nå ut med tillräcklig information. Sedan ska det självfallet tas i beaktan att vid kriser är 

ytterliggare information vanligt förekommande, men det är sällan som till exempel ett 

pressmeddelande hänvisar direkt till någon vidare information. 
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Twitterinläggens karaktär avslöjar skillnader då Krisinformation.se har en majoritet av 

informativa inlägg, SVT PlayRapport hade även detta men en jämnare fördelning mellan 

informativa och hotfulla inlägg. Den stora skillnaden fanns i de inlägg som berörde osäkerhet 

och okontroll, alltså de inlägg där situationerna som rapporterades antingen inte var under 

kontroll eller fullt utredda eller förutsedda. Detta styrks av Nordlunds teori om medierollen 

där journalister sätts inför dilemmat med källkritik och deadline vilket kan påverka 

sanningshalten i nyhetsmaterialet. 

 

Exempel på detta är inläggen om kaos i vaccinationsköer och osäkerhet när vaccinets verkan 

ifrågasattes som endast SVT PlayRapport rapporterad om, ett exempel är detta inlägg: 
Kaos vid allmän vaccinering: Det blev som väntat långa köer när  
vaccinationerna mot den nya influensan id.. http://bit.ly/9Sz6w 
SVT PlayRapports twitterflöde 

 

Vid en jämförelse mellan karaktär och ämne är meddelanden med hotfull karaktär 

representerade av ämnena smittspridning och dödsfall. Informativa inlägg behandlar främst 

ämnet vaccination samt till viss del politik. Dessa är logiska orsakssamband men det styrker 

en underliggande frågeställning om Twitters förmåga att kunna förmedla ett krisbudskap utan 

att information går förlorad. Det hade varit mer anmärkningsvärt om ett ämne som dödsfall 

hade hamnat i någon av de andra karaktärernas kolumn (se bilaga 4).  

 

7.4 Sammanfattande diskussion 

Ett dilemma gällande materialet har varit om 140 tecken kan säga något som går att bryta ner 

och kategorisera samt ge tillräckligt med underlag för att kunna analyseras. Dessa farhågor 

har visat sig onödiga. Vi har funnit att de fördefinierade kategorierna fungerat och 

kodningsmanualens kriterier har varit enkla att applicera vid kategoriseringen. Detta har lett 

fram till de resultat vi presenterat och även den diskussion kring de tre påståenden som gjorts 

för att besvara syftet.  

 

De klassiska rollerna har visat sig bestå även i Twitter som mediekanal. Att skillnaden skulle 

vara så markant som den visade sig var inte något vi trodde inför analysen. Avvikelser mellan 

Krisinformation.se och SVT PlayRapport var väntade, men att på 140 tecken kunna urskilja 

tydliga skillnader i aktörernas roller var ändå oväntat.  
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För att få den rätta bilden av krisen tror vi inte att endast en källa är tillräcklig för att få en 

korrekt och nyanserad kännedom om krisens utveckling. Istället krävs det flera 

informationskällor och till viss del eget tolkande för att skapa sig en egen uppfattning. 

Exempelvis kan avsaknaden av rapportering av negativ karaktär såsom dödsfall via 

Krisinformation.se och den mer frekventa rapporteringen av dödsfall i SVT PlayRapports 

twitterflöde ge två helt olika uppfattningar av krisen. Att endast se till twitterflödet i sig kan 

också skapa en skevhet av krisens förlopp, för att få den fulla bilden krävs att läsaren 

tillgodogör sig de länkar som aktörerna förser inläggen med. Det vill säga att vara en god 

källkritiker är även nödvändigt precis som i traditionella medier. Även en mix av olika 

informationskällor ger en ökad förståelse för krisen, något Palen uppmärksammat. Att lita på 

en källa vid en kris samtidigt som flera aktörer gör yttrande, ger inte den mångfacetterade och 

rättvisa bild som är önskvärd. Antalet retweets visar att den moderna webbens förhållningssätt 

är viktigt att ta hänsyn till vid studier av denna typ, då det går att urskilja hur väl något 

uppmärksammats på webben vilket exempelvis Palen gjort i sina studier om Virginia Tech-

skjutningarna. 

 

Tendenser vid litteraturinsamlingen som vi fann i van Dijk, Castells och även senare i 

forskningen i form av Palen och hennes forskarteam var en uppenbar övertro på ny teknik. 

Författarna satte stort hopp till tekniken som kommunikationsväg både generellt och för 

kriskommunikation. Det går inte att negligera att nya kommunikationskanaler gör det lättare 

att förmedla och tillgodogöra sig information. Men det betyder inte att informationen blir 

bättre eller mer sanningsenlig än i traditionella medier och kommunikationskanaler. Istället 

befästs gamla mönster fast i en ny paketering som vi sett tendenser till i analysen. En annan 

viktig aspekt är den tekniska klyftan som uppstår inte bara utifrån tekniska kunskaper utan 

även hur förhållningssättet till information som sprids utan mellanhänder.  

 

Korta texter med begränsad textmängd till 140 tecken har lett till en viktig poäng kring 

läsarens förförståelse för inlägg i twitterflöden. När vi analyserat materialet såg vi en tendens 

till att Krisinformation.se twitterflöde rapporterar nya influensan med olika termer, ibland 

underförstått att läsaren tagit del av tidigare inlägg. Något som inte kunde utrönas i SVT 

PlayRapports twitterflöde. Förförståelsen förutsätts alltså av Krisinformation.se:s skribenter 

vilket leder oss till frågan, vem är den avsedda modelläsaren? I beskrivning av materialets 

källor i uppsatsen finner vi att målgruppen är media och allmänheten. Detta skulle kunna 

utrönas i en vidare studie, där läsarperspektivet sätts i fokus på den moderna webben. 
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Kriskommunikation i korta och koncisa meddelanden är ingen nyhet för det svenska 

samhället, i TV har VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) meddelanden gått ut för att 

varna och göra allmänheten uppmärksam på en krissituation. Kanske kan nya tekniska 

lösningar även ge mobiltelefoner och datorer samma möjligheter för myndigheter att nå ut 

med krisinformation, den som prenumererar på Krisinformation.se:s twitterflöde i sin 

mobiltelefon har tillgång till viktigt samhällsinformation dygnet runt. Men det är viktigt att 

komma ihåg att fler tekniska system även skapar fler tekniska beroenden som kan fallera 

något van Dijk har lyft fram som en fara. 

 

Det som inte var möjligt i denna studie men som vore intressant att se vidare forskning på, är 

hur detta stå sig i ett större sammanhang med fler aktörer när ett sådant urval blir möjligt. För 

SVT:s journalistik skiljer sig mot såväl kvällspress som morgonpress, med dessa inräknade 

skulle en större generalisering vara möjlig kring mediers roller. Det skulle även vara av 

intresse att se hur en kris rapporteras hos användare som inte är knutna till någon myndighet 

eller media.  

 

8. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om nya kommunikationsverktyg ändrar 

befintliga roller för informationsspridning bland media och myndigheter. Sociala medier och 

bloggar har fått en större roll för människors informationssökning och Twitter är en tjänst som 

blivit mer vanlig i kriskommunikation världen över. Det som fångade vårt intresse för studien 

var exempelvis de fall i Iran där journalister hämtade information från demonstranternas 

Twitter- och Youtube-material, men även renodlade krisfall som i USA där företag använt 

Twitter för att informera kunder och medborgare om krisläget. I denna uppsats har 

pandemikrisen A(H1N1) utgjort materialet för de twitterinlägg som analyserats. De aktörer 

som studerats har varit Krisinformation.se, som är en sammanslutning av svenska 

myndigheters krisinformation. Medierepresentant har varit SVT Rapports twitterflöde. Vi har 

studerat om Twitter bidrar till nya roller för medier och myndigheter och vad det finns för 

skillnader samt hur krisen framställts explicit i twitterinläggen.  

 

Nätverkssamhällets framväxt har bidragit till många aktörer och ett stort informationsutbyte 

mellan sändare och mottagare. Medier och myndigheter har länge haft ett visst 
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förhållningssätt under kriser därav har det varit intressant att se vad som händer med dessa i 

en ny mediekanal som Twitter. Nätverkssamhället med den moderna interaktiva webben i 

fokus har lett till att medborgare kan inhämta information från valfri källa. Detta har skapat en 

gråzon mellan myndigheters traditionella roll som sändare och medias roll som förmedlare.  

 

Tillvägagångssättet har baserat sig på en kvantitativ innehållsanalys där twitterinlägg har 

samlats in och kategoriserats. Aspekter som krisens namn, karaktärer och ämnen har 

analyserats för att kunna svara på våra frågeställningar.  

 

De nya spelreglerna för myndigheter och media visar sig i denna studie inte påverkat de 

klassiska rollerna märkbart. Det vill säga att även i nya mediekanaler behåller myndigheterna 

sin roll som mer strikt och saklig informationsspridare. Samtidigt som medias representant i 

materialet visat sig stå för mer sensationella och utmärkande inlägg. Framsällandet av krisen 

har dock visat sig relativt likvärdig även om fler negativa händelser har rapporterats från SVT 

PlayRapport än från Krisinformation.se. Den stora och tydliga skillnaden i rollerna som 

avsändare var inte väntad. Eftersom ett Twitterinlägg endast består av 140 tecken fanns en 

föraning om att resultatet skulle förhålla sig jämnare och inte påvisa de åtskilda rollerna lika 

tydligt som det gjort.  
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Bilaga 1 
Analysenhet Variabel Variabelvärde 

Krisinformation.se & 

SVT PlayRapport 

Twitterflöden 

 

Hyperlänkar Ja 

Nej 

Ämnen Vaccinering 

Dödsfall 

Smittspridning 

Sjukdomsfall 

Politik 

Övrigt 

Krisens karaktär Hotfull 

Informativ 

Osäkerhet 

Okontroll  

Geografisk rapportering Sverige 

Internationellt 

Framgår ej 

Krisnamn A(h1n1) 

Nya influensan 

Svininfluensan 

Övrigt 

Framgår ej 

Referens framgår Ja 

Nej 

Interaktivitet från läsare 

( vidare diskussion, 

retweets) 

0 - ∞ 

 

Antal tecken 0 - ∞ 
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Bilaga 2 

Kodningsmanual 

ID 

K1-K50 

S-1-S50 

 

Länkar meddelandet vidare till annan information. 
Kriteriet är att http:// finns med i inlägget. 

Ja 

Nej 

 

Vilka ämnen kan urskiljas, handlar inlägget om vaccination, spridning etc. 
Kritikerna är att det tydligt går att utläsa ut ämnet. Med tydligt menas att ordet nämns eller framgår genom 

synonymer eller genom ett beskrivande. Exempelvis om variabeln vaccinering skall hamna i ämnes kategorin 

kan pandemrix nämnas för att kategoriseras. 

Vaccinering 

Dödsfall 

Smittspridning 

Krishantering 

Informering 

Politik 

Övrigt 

 

Karaktärer 
Kriterierna för att respektive karaktär skall kategoriseras är att de framhåller tydliga begrepp som används för 

krisen. Exempelvis inlägg som rapporterar kaos kategoriseras som okontroll, inlägg som är tvetydiga eller 

rapporterar okända effekter kategoriseras som osäkerhet. Informativa inlägg är det inlägg som tillhandahåller 

information som kan ses som neutrala och ger mer eller mindre står för sig själv. Hotfulla inlägg kategoriseras då 

de lämnar luckor i innehållet och på så sätt kan skapa oro, även inlägg som är direkt knutna till oroande eller 

akuta händelseförlopp kan kategoriseras här. 

Hotfull 

Informativ 

Osäkerhet 

Okontroll (kaos, okontrollerbar…) 
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Vilken aktörer står bakom meddelandet. 
Vilken analysenhet är representerad för det aktuella inlägget. 

Svt PlayRapport (s) 

Krisinformation.se (k) 

 

Datum 

Datum för inlägget 

 

Geografisk rapportering 
Finns det indikationer som tydligt påvisar härkomsten av inlägget, exempelvis har ett Svenskt institut uttalat sig i 

en fråga eller har WHO gått ut med en varning ger avgörandet i kategoriseringen. 

Inrikes 

Utrikes 

Framgår ej 

 

Vilka arbetsnamn för krisen användes 
Vilka arbetsnamn går att utläsa i inläggen, olika konstellationer kategoriseras i de olika kategorierna. 

A(h1n1) 

Nya influensan 

Svininfluensan 

Framgick ej 

Övrigt 

 

Referens till källa framgår 
Framgår tydligt att en källa använts kategoriseras inlägget med en referens. 

Ja 

Nej 

 

Interaktivitet för inlägget. Vidare diskussion har förts baserat på inlägget. 
Har inlägget använts för en så kallad Retweet skrivs det aktuella antalet.  

0 - ∞ 

 

Antal tecken 
Hur många tecken har använts för att skriva inlägget. 

0 - ∞ 
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Bilaga 3 

Materialmatris 100 stycken inlägg från Krisinformation.se:s och SVT PlayRapport, 

kX representerar Krisinformation.se och sX SVT PlayRapports twitterflöde. Matrisen är 

sorterad efter datum. 

 

s1 
Kaos vid allmän vaccinering: Det blev som väntat långa köer när vaccinationerna 
mot den nya influensan id.. http://bit.ly/9Sz6w 

18-
nov 

s2 
20-årig kvinna död i svininfluensan: En kvinna i 20-årsåldern som drabbats av 
svininfluensan har avlidit... http://bit.ly/4CJNA0 

18-
nov 

s3 
Barnen köade för vaccin: SMÅLANDSNYTT. Nu har vaccineringen mot 
svininfluensan för de minsta barnen kommi.. http://bit.ly 

18-
nov 

s4 
: Telefonnumret 1177 är extremt populärt i dessa sjukdomstider, när alltfler drabbas 
av svininfluensan. .. http://bit.ly/1l5nba 

18-
nov 

s5 
Bara män har dött i svininfluensan: Det är bara män som har dött av svininfluensan 
i Sverige. Hittills är.. http://bit.ly/3DCnV4 

16-
nov 

s6 
Nytt dödsfall i svininluensa: I dag dog ännu en svensk i svininfluensan. Det är en 
man från Malmö, som fl.. http://bit.ly/1ZlnTd 

15-
nov 

s7 Svininfluensan stoppar intervjuer med norska stjärnor:     .. http://bit.ly/126xt7 
15-
nov 

s8 
Åttonde svenska dödsfallet i svininfluensa: Idag dog ännu en svensk av 
svininfluensan. Det är en man från.. http://bit.ly/3L2hy0 

15-
nov 

s9 
3900 döda i svininfluensa i USA: I USA har 3 900 personer dött i svininfluensan 
mellan april och oktober... http://bit.ly/SDmdk 

13-
nov 

s1
0 

Många influenssjuka i Norge: I Norge har svininfluensan nu spridit sig i hela landet. 
Enligt det norska F.. http://bit.ly/wb9HO 

12-
nov 

s1
1 

Man död i svininfluensa: Det första dödsfallet i den nya influensan har drabbat 
området. En man från Örns.. http://bit.ly/16EFbT 

11-
nov 

s1
2 

Var åttonde norrman har smittats: I Norge har svininfluensan nu spridit sig i hela 
landet. Enligt det nor.. http://bit.ly/1Vl1oK 

11-
nov 

s1
3 

60-åring död i svininfluensa: En man i 60-årsålderna från Örebro län tros ha dött av 
svininfluensan. Ma.. http://bit.ly/3CUiou 

10-
nov 

s1
4 

14-åring i respirator med svininfluensa: En 14-årig pojke, som troligen drabbats av 
svininfluensan, vårda.. http://bit.ly/2fMpNm 

10-
nov 

s1
5 

Nu vaccineras barnen: Nu började man vaccinera barn mellan tre och fem år mot 
svininfluensan. Och nu ser .. http://bit.ly/327PS8 

09-
nov 

s1
6 

50-åring död i svininfluensan: En man i 50-årsåldern har avlidit i svininfluensa. 
Mannen sökte vård på en.. http://bit.ly/2U5WrO 

06-
nov 

s1
7 

Fjärde svenska dödsoffret i svininfluensan: Svininfluensan har skördat sitt fjärde 
dödsoffer i Sverige. D.. http://bit.ly/u77BA 

06-
nov 

s1
8 

Vaktbolag får hålla ordning kring vaccinationer: Svininfluensan sprids nu över 
Örebro län och det betyder.. http://bit.ly/44YhKc 

05-
nov 

s1
9 

Långa köer för vaccin: Många som försökt vaccinera sej mot svininfluensan har 
blivit besvikna.Långa köer,.. http://bit.ly/2tkzR0 

05-
nov 

s2
0 

Tredje dödsfallet i svininfluensan: En 48-årig man från Örebro blev det tredje säkra 
dödsfallet i svininf.. http://bit.ly/3keO2f 

03-
nov 

s2
1 

WHO hjälper Ukraina med svininfluensan: Världshälsoorganisationen WHO har 
skickat ett expertteam till Ukr.. http://bit.ly/A61kX 

03-
nov 

s2
2 

Ytterligare en död i svininfluensan: En medelålders man som var lokalpolitiker i 
Örebro har avlidit av sv.. http://bit.ly/pkhYn 

03-
nov 

s2
3 

Möt Emil, svårt sjuk, överlevde svininfluensan: En treårig pojke, som smittats av 
svininfluensa, avled i .. http://bit.ly/1pZQTr 

02-
nov 

s2
4 

Tre-åring död i svininfluensan?: Sverige kan ha fått sitt tredje dödsfall i 
svininfluensan. En treårig.. http://bit.ly/apCnw 

02-
nov 

s2
5 

Treåring död i svininfluensan: Det tredje svenska dödsfallet i svininfluensa 
rapporteras nu. En tre-årig .. http://bit.ly/3scMaR 

02-
nov 
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s2
6 

USA: influensan kan bli ekonomisk ruin: I USA har svininfluensan gjort att debatten 
om sjukförsäkringssys.. http://bit.ly/17aU8k 

31-
okt 

s2
7 

Svinfluensan orsakar sjukvårdsdebatt: I USA har svininfluensan gjort att debatten 
om sjukförsäkringssyste.. http://bit.ly/1MbJJK 

31-
okt 

s2
8 

Se hela intervjun med Örebros smittskyddsläkare: Socialstyrelsen ger upp. Den nya 
influensan går inte att .. http://bit.ly/VftQn 

31-
okt 

s2
9 

I Ukraina stängs skolor för att stoppa svininfluensan: Regeringen i Ukraina har 
stängt samtliga skolor ef.. http://bit.ly/yxvJh 

31-
okt 

s3
0 

Ukraina stänger skolor på grund av svininfluensan: För att stoppa spridningen av 
svininfluensan har reger.. http://bit.ly/1W5CLx 

30-
okt 

s3
1 

Gravid 25-åring i respirator pga svininfluensan: En gravid kvinna i 25-årsåldern som 
är sjuk i svininflue.. http://bit.ly/4qZJ49 

30-
okt 

k1 
#nyheter Karolinska sjukhuset om avlidna treåringen: Den treårige pojke som avled 
på Karolinska sjukhus.. http://bit.ly/2fIjc8 

29-
okt 

k2 
#nyheter Smittskyddsinstitutet: Kraftig ökning av anmälda influensafall: Under förra 
veckan (vecka 43) .. http://bit.ly/24Q0FG 

29-
okt 

k3 
#nyheter Regeringens pressträff om influensa A(H1N1): Tisdagen den 27 oktober 
hölls en pressträff där m.. http://bit.ly/320FmJ 

29-
okt 

k4 
#nyheter Läkemedelsverket: inrapporterade biverkningar av influensavaccinet 
Pandemrix: Runt 650 rapport.. http://bit.ly/3d593d 

29-
okt 

s3
2 

Ökning av nya fall av svininfluensan: Antalet sjuka i svininfluensa ökade kraftigt 
förra veckan - det vis.. http://bit.ly/YrCYJ 

29-
okt 

k5 
#myndighetsinfo Regeringens pressträff om influensa A(H1N1): Tisdagen den 27 
oktober höll regeri.. http://bit.ly/320FmJ 

27-
okt 

s3
3 

Vaccinfusk i Östersund: Det har varit en strykande åtgång på vaccinet mot den så 
kallade svininfluensan i.. http://bit.ly/2XXjex 

27-
okt 

s3
4 

Presskonferens om läget med svininfluensan: 27/10: Presskonferens om läget med 
svininfluensan på Rosenbad.. http://bit.ly/soyOg 

27-
okt 

s3
5 

Skolbarn får förtur till vaccin i Kina: Vaccinet mot svininfluensan i Kina räcker inte 
och därför väljer .. http://bit.ly/HFnc6 

25-
okt 

s3
6 

Influensan kan frige norska fångar: Om svininfluensan slår till mot intagna och 
anställda vid norska fäng.. http://bit.ly/6bicP 

25-
okt 

s3
7 

USA: "Nationell nödsituation" pga svininfluensan: I USA har president Obama 
fastslagit att landet nu befi.. http://bit.ly/1b3X2b 

24-
okt 

k6 
#myndighetsinfo Smittskyddsinstitutet: Antalet influensafall i Sverige har ökat: 
Under förra vec.. http://bit.ly/hvLb0 

22-
okt 

k7 
#myndighetsinfo Läkemedelsverket om rapporterade biverkningar av 
influensavaccinet Pandemrix: Kn.. http://bit.ly/1qzyDV 

22-
okt 

s3
8 

Svinvaccinet kan ge biverkningar: Nu när svenskarna börjar vaccinera sig mot 
svininfluensan, börjar Läkem.. http://bit.ly/BG5Bj 

21-
okt 

s3
9 

Stort mörkertal för svininfluensan: Mörkertalet för influensadrabbade är stort. 
Antalet människor som har.. http://bit.ly/3Fp0Lj 

21-
okt 

s4
0 

Vaccinet mot svininfluensan kan ge biverkningar: Feber, frossa och tung huvudvärk. 
Nu kommer alltfler rap.. http://bit.ly/TncsY 

20-
okt 

s4
1 

Kö till vaccinering: I dag startade massvaccineringen i länet mot den nya influensan. 
I Östersund köade et.. http://bit.ly/1PzC0p 

19-
okt 

s4
2 

Första sticket idag: På måndagen startade vaccinationerna mot Svininfluensan i 
Västra Götaland. Först ut ä.. http://bit.ly/qGfM5 

19-
okt 

k8 
#myndighetsinfo Läkemedelsverket om status för inrapporterade biverkningar av 
Pandemrix: I dagslä.. http://bit.ly/ugPHx 

17-
okt 

s4
3 

Försenat vaccin: De nya doserna av vaccin mot svininfluensan är försenade. Det 
hela är en skandal, enlig.. http://bit.ly/35rCC 

16-
okt 

k9 
#myndighetsinfo Smittskyddsinstitutet: Ökad influensaaktivitet framförallt i 
Västerbotten och Vä.. http://bit.ly/4Ggcki 

15-
okt 

s4
4 

Många tvekar att vaccinera sig: På tisdagen kom den första leveransen av vaccin 
mot svininfluensan till V.. http://bit.ly/19B5Qp 

14-
okt 

s4
5 

Skolor förbereder vaccination mot svininfluensan: Just nu planerar landsting och 
kommuner hur alla skolba.. http://bit.ly/2Xe4Me 

14-
okt 

k1
0 

#nyheter Läkemedelsverket om antal vaccindoser mot influensa A(H1N1): En studie 
gjord på pandemivaccine.. http://bit.ly/24Pjek 

13-
okt 

s4 Första vaccinsprutan i Stockholm: Efter många turer och förseningar har vaccinet 13-
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6 mot svininfluensan anlän.. http://bit.ly/36QBct okt 
s4
7 

Nu kommer vaccinet mot svininfluensan: Nu kommer de första doserna vaccin och 
inom kort kan vaccineringen.. http://bit.ly/HusP0 

13-
okt 

s4
8 

13/10: Presskonferens om svininfluensan: 13.00 sänder vi en presskonferens från 
Rosenbad i Stockholmom om.. http://bit.ly/1ahth7 

13-
okt 

k1
1 

#nyheter Jordbruksverket: Influensa A(H1N1) funnen hos grisar i Norge: Influensa 
A(H1N1) har påträffats.. http://bit.ly/3guyxp 

12-
okt 

s4
9 

Nu börjar vaccineringen: Efter flera förseningar ska vaccineringen mot den nya 
influensan (A-H1N1) börja .. http://bit.ly/13RN4t 

12-
okt 

s5
0 

Få EU-länder vaccinerar hela sin befolkning: Sverige väljer att erbjuda vaccin mot 
svininfluensan åt alla.. http://bit.ly/RdPpA 

12-
okt 

k1
2 

#myndighetsinfo Socialstyrelsen: Klart med föreskrifter om behörighet att ordinera 
vaccin mot in.. http://bit.ly/qseWM 

11-
okt 

k1
3 

#nyheter Smittskyddsinstitutet: Vanligt förkylningsvirus kan ha hejdat nya 
influensans spridning i sept.. http://bit.ly/GDaP3 

09-
okt 

k1
4 

#myndighetsinfo EU:s hälsoministrar håller extra möte om den nya influensan : 
EU:s hälsoministra.. http://bit.ly/18Wcfz 

08-
okt 

k1
5 

#nyheter SMI undersöker immunitetsskyddet mot den nya influensan: 
Smittskyddsinstitutet, SMI, ska genom.. http://bit.ly/1FIrEg 

05-
okt 

k1
6 

#myndighetsinfo Smittskyddsinstitutet undersöker immunitetsskyddet mot den nya 
influensan: Smitt.. http://bit.ly/ZpOFf 

02-
okt 

k1
7 

#myndighetsinfo SMI: minskad smittspridning av A (H1N1): Spridningen av 
influensa A (H1N1) har in.. http://bit.ly/2jkFz5 

24-
sep 

k1
8 

#nyheter Socialstyrelsen: Leveranstid klar för vaccin mot influensa A(H1N1): 
Landstingen kommer att kunn.. http://bit.ly/S8SoO 

17-
sep 

k1
9 

#nyheter Smittskyddsinstitutet om influensaläget i Sverige: Antalet anmälda fall av 
den nya influensan A.. http://bit.ly/KD2L7 

12-
sep 

k2
0 

#myndighetsinfo Läkemedelsverket om kvicksilver i vaccinet mot influensa 
A(H1N1): Läkemedelsverke.. http://bit.ly/o5paF 

10-
sep 

k2
1 

#nyheter Värnamo kommun om utbrottet av influensa A(H1N1) på Finnvedens 
gymnasium: Under vecka 36 insjuk.. http://bit.ly/foejz 

04-
sep 

k2
2 

#nyheter Akademiska sjukhuset om dödsfall kopplat till A(H1N1): Den upplänning i 
30-årsåldern som avled .. http://bit.ly/llQ0X 

31-
aug 

k2
3 

#myndighetsinfo SMI om smittspridningen av den nya influensan: Den nya 
influensan finns i Sverige.. http://bit.ly/8TzMI 

20-
aug 

k2
4 

#nyheter Socialstyrelsens rekommendationer för vaccination mot den nya 
influensan: Kroniskt sjuka, gravi.. http://bit.ly/PkGOQ 

20-
aug 

k2
5 

#myndighetsinfo Informationsmaterial från Socialstyrelsen om den nya influensan : 
Socialstyrelsen.. http://bit.ly/SUgPC 

19-
aug 

k2
6 

#myndighetsinfo Blodcentralerna: Nya influensan A(H1N1) ändrar inte regler för 
blodgivare: Det är.. http://bit.ly/43IYhX 

05-
aug 

k2
7 

#myndighetsinfo Läkemedelsverket informerar om prototypvaccinet mot influensa A 
(H1N1): Tillverkn.. http://bit.ly/12fC58 

20-
jul 

k2
8 

#myndighetsinfo Förberedelser för vaccination pågår: Enligt Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL).. http://bit.ly/oAcZB 

20-
jul 

k2
9 

#myndighetsinfo Ändrad strategi i Sverige för hantering av influensa A(H1N1): 
Socialstyrelsen har.. http://tinyurl.com/n3axra 

15-
jul 

k3
0 

#nyheter Landstingen förbereder inköp av vaccin mot A(H1N1): Socialstyrelsen 
rekommenderar alla landstin.. http://tinyurl.com/mmjjny 

22-
jun 

k3
1 

#myndighetsinfo Landstingen förbereder inköp av vaccin mot A(H1N1): 
Socialstyrelsen rekommenderar.. http://tinyurl.com/mmjjny 

19-
jun 

k3
2 

#nyheter Socialstyrelsen om vaccin och antiviraler mot influensa A (H1N1): Sverige 
har ett avtal med en .. http://tinyurl.com/kp6753 

12-
jun 

k3
3 

#nyheter WHO höjer pandemivarningsnivån för A (H1N1) till fas 6: 
Världshälsoorganisationen WHO höjer i d.. http://tinyurl.com/l2zzlz 

11-
jun 

k3
4 

#nyheter Nya fall av influensan A(H1N1) bekräftas av Smittskyddsinstitutet : Fler 
nya svenska fall av de.. http://tinyurl.com/l7xyj4 

31-
maj 

k3
5 

#nyheter Nytt fall av nya influensan A(H1N1) bekräftats av Smittskyddsinstitutet: Ett 
fjärde svenskt fal.. http://tinyurl.com/n6prdm 

28-
maj 

k3
6 

#nyheter Ett tredje svenskt fall av den nya influensan, enligt Smittskyddsinstitutet: 
Smittskyddsinstitu.. http://tinyurl.com/qhewd2 

16-
maj 
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k3
7 

#nyheter Socialstyrelsen: Influensa A (H1N1) klassas som allmänfarlig: Influensan 
A (H1N1) klassas nu so.. http://tinyurl.com/rdo7va 

15-
maj 

k3
8 

#nyheter Smittskyddsinstitutet: Nytt fall av A (H1N1) konstaterat i Sverige: 
Smittskyddsinstitutets viro.. http://tinyurl.com/qxxmwg 

10-
maj 

k3
9 

#nyheter Smittskyddsinstitutet bekräftar influensa A (H1N1) i Sverige: 
Smittskyddsinstitutets virologisk.. http://tinyurl.com/cyz93k 

06-
maj 

k4
0 

#nyheter SMI bekräftar det första svenska fallet av den nya influensan A (H1N1) i 
Sverige #svininfluensa #H1N1 http://tinyurl.com/cyz93k 

06-
maj 

k4
1 

#nyheter Ring och ställ frågor om influensa A (H1N1): En telefonupplysning för 
frågor om influensan A (H.. http://tinyurl.com/ccdhwp 

04-
maj 

k4
2 

#nyheter Smittskyddsinstitutet om ett sannolikt fall av influensa A (H1N1) /den nya 
influensan i Stockho.. http://tinyurl.com/cqshoc 

03-
maj 

k4
3 

#nyheter WHO höjer pandemivarningsnivån för den nya influensan H1N1 
(svininfluensa) till fas 5: Världshä.. http://tinyurl.com/d87ltd 

30-
apr 

k4
4 

WHO höjer varningsnivån för den nya influensan H1N1 (svininfluensa) till fas 5 
http://tinyurl.com/d87ltd #swineflu #svininfluensa #H1N1 

29-
apr 

k4
5 

#nyheter Svenska myndigheter om det nya namnet på influensan: Svenska 
myndigheter följer den europeiska .. http://tinyurl.com/czj68s 

29-
apr 

k4
6 

#nyheter Läkemedelsverket om vaccination och behandling av H1N1 : De fall av 
svininfluensa hos människa .. http://tinyurl.com/c3unbc 

29-
apr 

k4
7 

#nyheter Utrikesdepartementet om svininfluensan: UD följer utvecklingen av 
influensautbrottet och har ko.. http://tinyurl.com/dy6aef 

28-
apr 

k4
8 

All myndighetsinformation om svininfluensan samlad på 
http://www.krisinformation.... #swineflu #svininfluensan 

27-
apr 

k4
9 

#nyheter Sveriges ambassad i Mexiko om svininfluensan: Här finns 
rekommendationer för den som ska resa t.. http://tinyurl.com/d7js53 

27-
apr 

k5
0 

#nyheter Livsmedelsverket om svininfluensan: Livsmedelsverket har svarat på 
frågor om svininfluensan. De.. http://tinyurl.com/dla3q2 

27-
apr 
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