
 

UPPSALA UNIVERSITET                                                EXAMENSARBETE, 15 hp  

Institutionen för nordiska språk                                          Svenska Språket C/nordiska språk C  

                                                                                            Vt 2020  

  

  

  

  

  

Den samtida nyhetspandemin  

En kritisk diskursanalys av nyhetsartiklar under 

coronakrisen 2020  

Viktor Widmark  

  

     

                                                                                               

 

 

 

 

 

             Handledare: Andreas Nord  

                                                                                                    Institutionen för nordiska språk  

  



3 

 

Sammandrag  
 

Coronavirus-pandemin håller världen i ett hårt grepp under första halvan av 2020, och det är 

svårt att läsa en tidning eller gå in på en nyhetssida utan att bli översvämmad av artiklar om 

”coronakrisen”. I denna undersökning kommer excerpt ur artiklar från 6/1, 10/1 och 16/1 till 

24/1–20 jämföras med excerpt från 16/2 till 20/2, för att dels undersöka hur viruset 

representeras i de olika excerpten och dels jämföra de olika datumen. Syftet med denna 

undersökning är att se hur virusets handlingskraft är i de olika excerpten, vilka mönster som 

finns i hur viruset agerar och representeras, samt om det finns några markanta skillnader 

mellan datumen. Materialet består av tidningsartiklar från Mediearkivet, och kommer dels att 

analyseras med en kvantitativ analys då utvalda ord kommer räknas och jämföras månaderna 

mellan och dels att analyseras med Theo van Leeuwens teorier om ”Social actors”. Slutsatser 

av undersökningen är att viruset ökar i handlingskraft mellan datumen, både med hjälp av 

ökad representation och med ökandet av ord som relaterar till viruset.  

  

Nyckelord: diskurs, coronavirus, nyhetsartiklar, aktörer, representation, inklusion, exklusion, 

covid-19  
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1 Inledning  
 

Ända sedan digerdöden utplånade halva Europa på 1300-talet så har världen ständigt legat i 

rädsla för nästa stora pandemi som oundvikligen kommer att komma och ta sitt dödliga grepp 

kring världen. Några gånger som mänskligheten kanske kände att det var på gång är till 

exempel spanska sjukan kring Första Världskriget, eller ett mer samtida exempel är Ebola. 

Den ena av dem, en influensa likt den som kommer med årstiderna var oerhört smittsam men 

inte alls så dödlig medan den andra var långt dödligare men hade inte alls samma spridning. 

Ingen av dessa blev den världsomspännande dödsmaskin som digerdöden var, men nu står ett 

nytt virus och knackar på dörren.   

  

Det nya coronaviruset, covid-2019 upptäcktes i Kina i början av december 2019 men fick inte 

uppmärksamhet av de internationella medierna förrän slutet av året. När denna uppsats 

kommer att publiceras så är viruset och dess påverkan ständigt närvarande i våra liv, men hur 

såg nyheterna i början ut? Vid samhällskriser är nyhetsmedier ofta vår enda källa till hur läget 

uppdateras och förändras, då de är ofta det kollektiva medvetandets gemensamma sanning. 

Detta är både en väldigt stor makt för media att ha och även ett tungt ok att bära. En funktion 

av detta blir att nyhetsmedia har väldigt stor makt att lägga grunden för hur mycket gemene 

man oroar sig i kriser likt coronapandemin. Denna undersökning kommer att försöka fånga 

detta, för att se om medier gör något speciellt för att påverka människor med sitt språk.  

  

I kriser som dessa bedrivs det ofta mycket forskning om hur medierna rapporterar kring krisen 

i fråga. Vad krisen är spelar ofta ingen roll, utan medierna rapporterar alltid lika flitigt så 

forskarna har mycket att forska om. Vad som kommer att vara speciellt med denna 

undersökning är att den inte kommer fokusera allra mest på den mediala dimensionen, med 

nyckelord som journalistik och kommunikation utan kommer snarare djupdyka i det rent 

språkliga och textuella som gör skillnad i olika artiklar. Detta är intressant på grund av att en 

tidningstext nästan aldrig kan vara helt objektiv i presentationen av det som händer, eftersom 

det är en människa som skriver och denne gör ett val när hen ska presentera världen. Ofta är 

dessa val väldigt tydligt betydelseskiljande eller till och med ideologiskt laddade. Till hjälp 

kommer undersökningen använda olika verktyg som Theo van Leeuwen presenterar i sin bok 

Discourse and Practise: New tools for Critical Discourse Analysis (2008). Detta innebär att 

en kritisk diskursanalys kommer att presenteras i undersökningen, men en som är mycket mer 
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intresserad av ordens betydelse och varför de används som de gör än ett fokus på texterna som 

helhet.  

  

1.1 Syfte  

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det finns skillnader i nyhetsrapporteringen 

om coronaviruset under en månad, från den 16/1–25/1 till 16/2–20/2 och även undersöka om 

formuleringarna på de olika tidpunkterna skiljer sig åt, varför de eventuellt skiljer sig åt och 

vilken påverkan det har på budskap(en) i texten. Det jag kommer ha som huvudsaklig 

analysbakgrund är Theo van Leeuwens arbete om ”social actors” för att denne fångar upp 

deltagare i meningar och har olika metoder för att förstå vad det faktiskt är som utelämnas och 

vad som blir kvar. Jag kommer också jobba med den eventuella ideologiska laddning vissa 

ord kan ha i texter som dessa där objektivitet eftersträvas men inte alltid uppnås. Mina 

frågeställningar är:  

  

• I vilken utsträckning används olika ord för att beskriva virusets spridning och beskriva 

de som dör av viruset?  

• Enligt van Leeuwens teorier om social actors, vilka tekniker används för att porträttera 

viruset i artiklarna?  

• Vad ges viruset för handlingskraft och vad lämnas ute i skildringen av 

smittspridningen?  

  

Undersökningen kommer dels ha en kvantitativ del där förekomsten av de olika smitto- och 

dödsorden kommer att presenteras, och dels en mer kvalitativ del där olika mönster kommer 

att påvisas med hjälp av van Leeuwens SA-teorier.  

  

2 Bakgrund och teori  
 

Här kommer främst en djupdykning i van Leeuwens arbete om ”social actors” (SA) ske, dels 

vad en SA är och vad det innebär men främst vilka olika sätt han beskriver att de kan 

presenteras på i en text och generellt vad det innebär. Bakgrunden till själva viruset kommer 

också att tas upp, hur det började sprida sig och vart, och även en bakgrund till coronavirus i 
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stort. Viss tidigare forskning kring mediers rapportering av andra pandemier kommer också 

att tas upp, och utforska vilka dimensioner dessa täcker in och vilka som är unika för denna 

undersökning.  

  

2.1 Tidigare forskning  

 

Det har gjorts flera olika undersökningar om hur de samtida nyheterna rapporterat om olika 

pandemier och epidemier på senare år. Många gjordes under svininfluensapandemin 2009, en 

pandemi som verkligen påverkade hela världen. Flera andra gjordes kring Ebolautbrottet 

2014, men nästan alla uppsatser eller artiklar som har skrivits kring dessa stora utbrott har haft 

en medievetenskaplig inriktning och fastän flera av dem använde sig av vissa 

språkvetenskapliga metoder så är inte det huvudsakliga fokuset ett språkvetenskapligt sådant 

utan ett medie- och kommunikationsvetenskapligt sådant. Detta betyder dock inte att min 

undersökning inte kommer ha beröringspunkter med dessa.   

  

En av de medievetenskapliga undersökningarna som gjorts är den som Nina Brodin  

Holmstedt och Nicole Ivarsson presenterar i ”Ebolasituationen i svenska dagstidningars 

reportage” 2015. Den frågeställning som de har är mycket mer omfattande än mina och deras 

fokus ligger på lite andra saker än vad denna undersökning kommer ha, men de undersöker 

samma saker som denna. Istället för att gå in på en nästintill syntaktisk nivå som denna 

undersökning kommer att göra så är deras perspektiv lite mer omfattande och fokuserar på 

mer exakt artikeln handlar om. Målet med denna undersökning är dock att få en liknande 

resultatbild som de fick i sin, med ett tydligt facit om vad som faktiskt representeras i 

artiklarna. De redovisar hur reportagen går från ”domedagsartade” till att presentera en 

situation där viruset är mer under kontroll, hur sjukdomens påverkan grundas i verkligheten 

med hjälp av personreportage och vilka som får ansvaret i artiklarna (Brodin Holmstedt och 

Ivarsson, 2015).  

  

2.2 Coronavirus  

 

Coronaviruset (SARS-Cov-2) är inte det första viruset av sitt slag som smittat oss människor i 

en någorlunda stor utsträckning, utan på de senaste åren så har två andra virus av samma sort 
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påverkat mänskligheten på ett eller annat grovt sätt1. Virusgruppen coronavirus är en ganska 

stor grupp och det finns sju coronavirus som vi vet om att de smittar människor. Oftast får 

man bara en mild förkylning, men vissa av virusen är värre och två av dem har orsakat 

hälsonödlägen tidigare. Dessa värre fall av sjukdomarna orsakar ofta respiratoriska besvär. 

Den första stora smittan som vi kom i kontakt med var viruset SARS-CoV som orsakade 

sjukdomen sars (Severe acute respiratoty syndrome) som bröt ut i södra Kina november 2002. 

Detta virus fick inte pandemistatus men cirka 8000 människor blev sjuka av viruset och över 

750 av dessa blev så svårt sjuka att de dog. Man antar att smittan spreds mellan djur och 

människor, främst fladdermöss men också andra djurarter. Den andra virussträngen som har 

påverkat oss människor i större utsträckning är MERS-CoV, som orsakar sjukdomen MERS 

(Middle Eastern Respiratory Syndrome). Detta utbrott startade på Arabiska halvön 2012 och 

spridningen har enligt Folkhälsomyndigheten inte tagit helt slut. Även denna sjukdom antas 

komma från djur och det huvudmisstänkta djuret är kameler, men detta är inte helt säkerställt. 

MERS kan ge utöver de respiratoriska besvären, andra organrelaterade besvär såsom 

njursvikt.  

  

2.2.1 Covid-19  

 

I slutet av 2019 kom de första fallen av den sjukdom som idag kallas covid-19. Covid-19 är 

ett coronavirus precis som sars och sars men har visat sig att vara mer smittsamt och mindre 

dödligt än de andra två. Sjukdomen upptäcktes första gången på Huanan Seafood Market i 

centrala Wuhan, en mångmiljonstad i Hubeiprovinsen i centrala Kina. Trots att staden 

försattes i karantän och ingen fick komma in eller ut från staden så lyckades smittan sprida sig 

i Kina, men också i hela världen, främst på grund av globalt resande. Efter att en global 

sjukdom blivit ett faktum, så utlyste WHO ett globalt hälsonödläge först den 30 januari och 

förklarade utbrottet en pandemi den 11 mars (WHO, 2020a).  

  

Den första personen som upptäcktes smittad av covid-19 i Sverige upptäcktes den 31 januari, 

då en kvinna från Jönköping testat positivt för viruset efter en resa till smittans ursprung i 

Wuhan.  Risken för smittspridning i Sverige bedömdes då som låg (Folkhälsomyndigheten,  

2020b), men en månad senare hade sju personer blivit smittade (Folkhälsomyndigheten,  

 
1 Hela detta stycke bygger på fakta från Folkhälsomyndigheten. (Folkhälsomyndigheten, 2020a)  



9 

 

2020c), och två veckor senare, dagen innan WHO utlyste smittan till en pandemi bedömde 

Folkhälsomyndigheten att det fanns flera tecken som tydde på att det fanns en 

samhällsspridning i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2020d).  

2.3 Teoretisk bakgrund  

Här kommer både van Leeuwens arbete om och kring ”social actors” förklaras och 

presenteras, men också en klargörning av hur olika ord kommer att värderas och graderas.  

  

2.3.1 Objektiv betydelseskillnad  

 

I den tradition, sociosemiotiken, som van Leeuwen har bakgrund i finns det ett 

grundantagande om att ingen text kan representera världen på ett ”objektivt” sätt, eftersom 

alla som producerar en text gör ett val när de producerar den och därför blir texten endast en 

representation av världen. Detta gör att de ord som väljs ofta blir betydelsebärande eller till 

och med ideologiskt laddade i texten. I texten ”Textilierna, textilarbetaren och du” ur 

antologin Text och kontext - perspektiv på textanalys (2017) exemplifierar Andreas Nord detta 

genom att på flera olika sätt beskriva hur ett glas ramlar i backen. ”Krossade” någon glaset 

eller ”råkade någon tappa” glaset så det gick sönder? (Nord, 2017). På samma sätt går det att 

finna betydelseskillnad på de olika ord som används för att porträttera viruset i denna 

undersökning, med skillnader som ”viruset har dödat 10 människor” eller ”viruset har skördat  

10 människoliv”.   

  

2.3.2 Van Leeuwens ”social actors”  

 

Denna analys kommer att använda Theo van Leeuwens arbete om ”social actors” (SA) som 

han skriver om i Discourse and Practice, New Tools For Discourse Analysis 2008. Det som 

van Leeuwen menar när han säger ”social actors” är vad man i till exempel den 

systemisktfunktionella grammatiken skulle kalla för deltagare (participants), men eftersom 

han gör det genomgående kommer även det göras i denna undersökning. Hans arbete 

fokuserar mest på mänskliga SA men viruset porträtteras nästintill alltid som ett mänskligt 

ting så van Leeuwens arbete kommer gå att applicera. I texten tar han upp flera olika sätt som 
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SA realiseras i text. De textexemplen som han tar upp publicerades i en konservativ 

australiensisk tidning 1990  

”The Sydney Morning Herald”, och texten ”Our race odyssey” anser van Leeuwen vara en bra 

text för att visa hur man kan använda hans teorier i en kritisk analys av rasistisk diskurs. Just 

den texten exemplifierar den institutionaliserade praktiken ”immigration” och de olika 

praktiker som finns till för att legitimera den, eller illegitimera (Van Leeuwen, 2008 sid.28)  

  

Van Leeuwen beskriver en mängd olika sätt att representera (eller inte representera) SA, bland 

annat: exclusion, role allocation, genericization and specification, assimilation, association 

and dissocation och personalization and impersonalization. Alla dessa påvisas med hjälp av 

”Our race odyssey” (Van Leeuwen, 2008 sid.25), ofta med flera olika underkategorier och 

exempel. Alla dessa har sin plats i sättet att representera SA, men alla kommer inte få plats i 

denna undersökning och därför kommer detta kapitel fokusera på ett fåtal utvalda, ”exclusion” 

(exklusion) och ”personalization and impersonalization”  

(personifiera och avpersonifiera). En viss vikt kommer också läggas på exklusionens motpart, 

inklusion då det är svårt att ha den ena utan den andra. Van Leeuwen berättar själv att 

exklusion, alltså att på olika sätt lämna ute deltagare i en text på olika sätt, alltid varit en 

viktig del av den kritiska diskursanalysen och refererar till Tony Trews’ arbete om Times och 

the Rhodesian Herald, ett klassiskt exempel där polisen blev exluderad i reportage om 

våldsamma uppror i Afrika och där tidningarna hade som mål att rättfärdiga ”white rule in 

Africa”. Under dessa uppror hade polisen skjutit och dödat demonstranterna, men i reportagen 

blev poliserna borttagna från kontexten. Van Leeuwen skriver att denna drastiska ”exclusion” 

lämnar stora spår, och vi kan därför fråga oss frågor som ”Vem sköt?” och så vidare och inte 

ha svaret direkt i texten (Van Leeuwen, 2008 sid.28).  

  

Han delar upp exklusion i två delar, ”suppression” (undertryckande) och ”backgrounding” 

(bakgrundning). Undertryckande är när en SA försvinner helt från texten och lämnar inte 

några spår ifrån sig, och bakgrundning är en mindre radikal form av exklusion, SA:n 

försvinner ifrån sin handling men refereras ändå till i andra delar av texten så det ändå går att 

förstå med viss säkerhet att de är där. Van Leeuwen ger exempel på båda dessa med hjälp av 

”Our race odyssey”, och berättar att undertryckande realiseras med hjälp av att ta bort den 

passiva agenten i meningen ”In Japan similar concerns are being expressed about a mere 

trickle of Third World immigrants.”, eftersom vi kan ställa frågan: ”Vem uttrycker denna 



11 

 

oro?”. Han fortsätter sedan och beskriver flera olika sätt att undertrycka SA, genom att 

nominalisera processer eftersom det tar bort nödvändigheten av en SA eller att realisera en 

process som ett adjektiv då det i dessa fall inte finns någon som ligger bakom processen som 

adjektivet utgör (Van Leeuwen, 2008 sid.28). Vidare skriver han också att det är nästan alltid 

omöjligt att exkludera en benefaktor, en SA som tjänar något på handlingen i fråga (Van 

Leeuwen, 2008 sid.29). Det finns inga direkta exempel på bakgrundning i hans exempel från  

”Our race odyssey”, men han skriver att bakgrundning ofta realiseras precis som 

undertryckande men att det någonstans i texten finns en referens till SA:n.   

  

Motsatsen till exklusion är såklart inklusion, och enligt van Leeuwen finns det massor av 

olika sätt att inkludera en SA i texter. Han beskriver sätt att tilldela SA:s aktiva eller passiva 

roller, eller passivering (passivation) och aktivering (activation). Van Leeuwen skiljer på 

dessa två genom att säga att en SA är aktiv när SA:n är den drivande, dynamiska kraften som 

får en aktivitet att sätta igång eller fortsätta, och att en SA är passiv när den snarare undergår 

en aktivitet eller är på den mottagande änden av den. En väldigt tydlig exempelmening 

presenteras, vilken är ”(Eighty) young white thugs attacked African street vendors”. I denna 

mening menar då van Leeuwen att ”young white thugs” är de som är aktiva eftersom det är de 

som för aktiviteten ”attack” framåt och samtidigt är ”African street vendors“de som är passiva 

i meningen eftersom de endast blir utsatta för attacken och har inte något med den att göra 

utöver det (Van Leeuwen, 2008 sid.33).   

  

Nästan alla av van Leeuwens verktyg att representera SA:s personifierar på olika sätt SA:n, 

genom att göra den tydligare, mindre tydlig och så vidare, men en av hans verktyg är också att 

avpersonifiera en SA, och det är denna skillnad han påvisar med ”personalization and 

impersonalization”. Detta handlar då om att avpersonifiera en SA och representera den med 

något annat. Ofta görs detta med konkreta eller abstrakta substantiv som inte innefattar den 

semantiska meningen ”mänsklig” eller ”människa”. Van Leeuwens exempel från ”Our race 

odyssey” här är hur poor, ”black, unskilled, Muslim, or illegal” invandrare beskrivs som 

”problems” i exemplet Australia is in danger of saddling itself up with a lot of unwanted 

”problems”. Han delar upp ”att avpersonifiera” i två olika underkategorier också ”abstraction” 

(abstraktion) och ”objectivation” (objektifikation) där det tidigare nämnda exemplet är 

abstraktion då man gör om det konkreta mänskliga till ett abstrakt ”problem”. Objektifikation 

framkommer då en SA blir representerad av en plats eller sak som är nära relaterat till dem, 



12 

 

eller när de blir representerade av den handling de utför. Objektifikation är alltså en form av 

”metonymisk referens” (Van Leeuwen, 2008 sid.46). Han har olika exempel, som där 

australiensarna tappar sin mänsklighet då de refereras som Australien i meningen ”Australia 

was bringing in about 70 000 migrants a year.”eller där “Mary Kate” endast representeras av 

sin axel i meningen ”She put her hand on Mary Kate’s shoulder”  (Van Leeuwen, 2008 

sid.47).   

  

Sammanfattningsvis klargör van Leeuwen att ingen av dessa verktyg utesluter de andra, och 

att man kan använda och blanda dem lite hur man vill för att få fram den önskade effekten i 

texten. Anledningen till att fokuset ligger på de delar som presenteras ovan är för att 

inklusion/exklusion är för att se huruvida viruset är med eller inte vilket är den viktigaste 

faktorn i frågan om representation och handlingskraft. Inklusionen/exklusionen passar bra för 

att svara på frågan som van Leeuwen ställer ”Vem sköt?”, och på samma sätt vill 

undersökningen ta reda på ”Vem smittade?” eller ”Vem dödade?”. Avpersonifieringen har 

också en plats i detta, för att om viruset är bortabstraherat kommer svaret på dessa frågor bli 

ett annat. Ibland vill man även aktivera en SA, då finns det ett verktyg för det och ibland vill 

man passivera en SA och så vidare. Allt detta utgör ett komplext lingvistiskt system, där alla 

grundläggande typer av transformation finns med, substitution, flyttning och så vidare och 

alla dessa typer av transformation involverar flera olika lingvistiska system.   

  

3 Material och metod  
 

Detta kapitel kommer att ha en ingående beskrivning om hur materialinsamlingen har gått till, 

vilket material som kom med i de slutgiltiga analyserna, men också vilket material som inte 

kom med. Studien kommer att vara delad i två delar, delstudie 1 och delstudie 2. Jag kommer 

beskriva de olika metoder jag använder för att analysera mitt material, dels utifrån 

problematiken med texters objektivitet och dels de olika ideologiska laddningar vissa ord kan 

ha. Den delen av undersökningen  kommer jag att kalla delstudie 1 och hur jag kommer att 

använda van Leeuwens representationer av SA för att se handlingskraftighet och 

representation,kommer jag att kalla delstudie 2.  
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3.1 Material  

 

Allt material till denna undersökning har hämtats direkt ur Mediearkivets databas, vilket är ett 

av de största arkiven för nyheter från flera olika medier (Retriever, 2020). Databasen 

innefattar ungefär 100 miljoner artiklar och då den är mycket enkel att både söka i och få fram 

rå tidningstext där ur valde jag att hämta mitt material där. Materialet har fåtts fram genom att 

söka på ”coronavirus” i databasen. Först gjordes en sökning ända tillbaka till december 2019 

då viruset upptäcktes i Kina för första gången. Detta då för att dels se om svenska medier 

rapporterade om detta, och dels för att se när de första artiklarna om viruset publicerades.  

Sökningen fick några träffar kring jul 2019, men dessa visade sig handla om ett coronavirus 

som endast spridit sig på en hästfarm, och då bara hästar sinsemellan.   

  

Till undersökningen har annars artiklar samlats in från två tidsspann, med en månads 

mellanrum. De första artiklarna samlades in från den 16/1 till den 24/1 2020, och den andra 

delen är från den 16/2 och den 20/2 2020. Anledningen till att spannet är något större på 

artiklarna från januari beror på att det fanns långt färre artiklar mellan just de datumen så för 

att en adekvat mängd material skulle uppnås utökades datumspannet. Detta urval gjordes 

kring slutet av februari 2020, och det är främst därför det är dessa datum som analyseras. För 

att få fram artiklarna gjordes sökningen på ”coronavirus” i databasen, med filtren för de 

önskade datumen och endast tidningar och tryckta källor. Sedan har jag gått igenom alla 

artiklar som dykt upp i min sökning för att välja ut dem som passar undersökningen. Artiklar 

som har valts bort i urvalet är sådana som inte behandlar viruset direkt, utan kanske fokuserar 

på virusets ekonomiska konsekvenser eller olika personöden. Dessa har valts bort av olika 

anledningar, de ekonomiska då denna undersökning fokuserar på viruset i fråga och inte 

direkt de eventuella konsekvenserna och de som handlar om personöden av liknande 

anledning men också på grund av att dessa är skrivna från en subjektiv vinkel eftersom det är 

en person i fråga.  

  

Många av artiklarna har också valts bort för att de i grund och botten har varit samma artikel, 

då många mindre tidningar tar det en större tidning skriver, till exempel TT och publicerar det 

också, med vissa små förändringar. Har dessa förändringar varit så pass drastiska att man kan 

anse det var en helt egen artikel så har den kommit med. Vissa komplikationer har också 

uppstått då vissa artiklar finns bakom en betalvägg, så de inte går att komma åt. Fokuset har 



14 

 

också varit att försöka få med minst en artikel från en morgontidning och en artikel från en 

kvällstidning för att kunna jämföra dessa. Efter att artiklarna valts ut från mediearkivet har 

dessa exporterats till en ”artikeldump”, en stor fil som innehåller alla artiklar, 78 från januari 

och 65 från februari så 143 totalt. Allt som finns med i artiklarna är inte intressant för analys, 

jag har läst igenom alla artiklar i dumpen och excerperat formuleringar och meningar som 

antingen handlar om viruset spridning, dödlighet eller bara beskriver viruset.    

  

Jag har även excerperat jämförelser mellan covid-19 och sars och mers, då dessa förekommer 

oerhört frekvent. Dessa excerperingar har jag gjort genom att läsa varje artikel var för sig, för 

att sedan skapa en ännu snävare grund för mitt material. Istället för att arbeta med hela 

artikeln hela tiden  har jag endast arbetat med de delar som har varit relevant för 

undersökningen. Till slut landade excerpten från januari på 76 meningar från sammanlagt 30 

av 78 relevanta artiklar, och 85 meningar från sammanlagt 32 av 62 relevanta artiklar. 

Anledningen till att det är så olika andelar på de olika månaderna är för att i artiklarna från 

januari så fanns det mycket färre material att excerpera, och i februari fanns det ett överflöd. 

Jag blev tvungen att ta allt som fanns från januari, och i februari fick jag alltså välja bort vissa 

saker. Hela materialet, alltså alla excerpt kommer att användas till båda delstudierna.  

  

Jag har som sagt inte läst och analyserat allt som förekommer i artiklarna, och andra saker 

som inte anses relevanta är citat från olika forskare eller statsöverhuvuden, upprepade 

meningar eller ställen där samma ord förekommer fler än en gång kommer också uteslutas då 

det inte är av intresse hur många gånger ett speciellt ord till exempel förekommer. Jag 

kommer utöver SA-analysen göra en kvantitativ sammanställning över hur många gånger 

utvalda ord som dels berör spridningen, och dels berör dödligheten förekommer i excerpten. 

Denna kommer att göras med fokus på både vad det är som verkar vara viktigt på de olika 

tidpunkterna, men också för att se om det finns en ideologisk laddning hos vissa av orden. 

Denna sammanställning kommer att inleda mitt resultat och användas till att försöka förstå 

tonen i artiklarna, speciellt i den jämförande aspekten månaderna i mellan. Där kommer 

antalet artiklar ett visst ord förekommer i räknas, och hur frekvent det är under den månaden.  

Ord som ”skördat” och ”drabbats” har en annan innebörd än ”avlida” och ”insjukna” och med 

en kvantitativ sammanställning kan man ta fasta på vilket håll diskursen har börjat luta åt.   
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3.2 Metod  

 

Den kvantitativa delen, delstudie 1 kommer att göras genom att söka på de olika orden i mitt 

material, och räkna hur många artiklar dessa ord förekommer i. De grupperna av ord som jag 

kommer att sammanställa kvantitativt är de ord som beskriver hur viruset smittar mellan 

människor, och de ord som beskriver hur människor förlorat livet. Dessa grupper av ord är 

intressanta för undersökningen eftersom de också är en funktion av virusets framfart genom 

världen, ett väldigt tydligt exempel på påverkan. Just dessa två teman är också de två som ett 

virus med pandemistatus kommer ha mest med att göra också, så urvalet är därför ett sätt att 

avgränsa undersökningen. Orden är också sådana som kan förändras ganska mycket och 

förändringen i orden kan göra att textens betydelse och budskap också ändras drastiskt. Jag 

har valt att slå ihop grupper av ord som jag anser har samma ideologiska laddning, dels för att 

skillnaden mellan dem är så pass liten dels för att hålla resultatet koncist.   

  

Grupperingarna är som följer på de ord som behandlar smitta; utbrott (utbrott, utbrottet, brutit 

ut), drabbade (drabbade, drabbats, drabbas), smitta (smittats, smitta, smittas, smittades), 

infektion (infektion, infekterades), spritts (spritts, spridas, spridits) och insjuknat (insjuknat, 

sjuknat in). Grupperingarna på orden som behandlar död och dödsfall är; dött (dött, döda, 

dog), avlidit (avlidit, avled), skördat (skördat), dödsfall (dödsfall), dödsoffer (dödsoffer).  

Dessa ord har valts ut på grund av att det finns en tydlig skillnad mellan ord som ”tre personer 

har avlidit på grund av viruset”, och ”viruset har skördat tre liv”. Samma gäller skillnaden 

mellan “Tre personer har insjuknat” och ”tre personer har infekterats”. I dessa exempel har 

ett väldigt tydligt val gjorts och jag kommer att diskutera vad detta har för betydelse och 

implikationer för texten i stort.    

  

I analysen av formuleringarna, delstudie 2 kommer jag använda mig av van Leeuwens sätt att 

urskilja SA, och sätten får framgå beroende på vilka mönster jag kan hitta bland mitt material. 

Jag kommer utgå från de meningar som excerperats från artiklarna, och helt enkelt läsa 

igenom dem och så fort viruset dyker upp som SA kommer jag anteckna detta. Anteckningen 

kommer ta vara på huruvida det är inkluderat eller exkluderat och huruvida det är 

avpersonifierat på något sätt. Exklusion kommer att vara relevant i många av fallen, speciellt i 

de artiklar och meningar som är formulerade på sättet ”x personer har smittats”. I den 

meningen framgår det inte vad som har smittat dessa personer, och detta kommer sedan 
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diskuteras senare i uppsatsen. Avpersonifiering kommer att kunna användas i de fall som en 

mening ser ut ”ett virus har smittat” istället för ”viruset har smittat” detta för att när  

covid-19 beskrivs som ”viruset” så ges det agens, att det sprider (sig själv). Analysen kommer 

att ta vara på vad som händer när viruset då avpersonifieras. Inkludering kommer stå i motpart 

till exkludering då det är minst lika intressant att se hur viruset får plats om man vill veta när 

det försvinner.  

  

För att exemplifiera, om meningen ”En sjukdom som liknar SARS sprider sig i Kina, och 100 

människor har dött.” dyker upp, kan man se att denna innehåller alla tre av de tidigare 

beskrivna sätten att representera SA. Till att börja med så är viruset till fullo bortabstraherat 

och alltså avpersonifierat eftersom det inte dyker upp som ”viruset” eller ”smittan” utan 

representeras av ett annat substantiv, ”en sjukdom”. Vidare är viruset inkluderat i handlingen 

”att sprida (sig)” och det skulle kunna gå att se detta som att viruset är inkluderat två gånger 

eftersom både ”en sjukdom” och ”sig” är del av handlingen. Inklusionen är också aktiv, då det 

är viruset som utför handlingen och inte blir påverkad eller är en funktion av spridandet. Hade 

inklusionen varit passiv hade meningen istället kunnat se ut ”Spridningen av en sjukdom” 

eller liknande. Slutligen så är viruset också exkluderat ur den sista handlingen i exemplet, 

eftersom man kan ställa sig frågan ”vad har de 100 personerna dött av?”. Även om svaret på 

denna fråga är självklart i just denna kontext så är inte det poängen med själva metoden, utan 

snarare att få reda på vad exkluderingen gör med texten och varför den finns.  

  

Det som kommer att göras är alltså en noggrann läsning av alla excerperade meningar för att 

försöka hitta mönster dem emellan, hur viruset presenteras eller inte, hur de olika datumen 

skiljer sig åt och andra eventuella intressanta beröringspunkter. Dessa mönster kan vara allt 

ifrån att se hur viruset exkluderas genomgående i alla handlingar som inkluderar spridande av 

sjukdomen, eller om det kanske inte gör det. Analysen kommer att appliceras på de delar av 

artiklarna ur dumpen som excerperats ut i det andra urvalet, så alla meningar kommer att 

handla om antingen virusets dödlighet, smittsamhet eller någon jämförelse med sars/mers.  

Detta för att det kommer vara i dessa meningar som viruset är mes prominent som SA. 

Resultatet kommer sedan att presenteras på så vis att både i vilken utsträckning viruset blir 

exkluderat och hur det ser ut när det sker, och en liknande presentation kommer att göras på 

hur viruset avpersonifieras.   
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4 Resultat  
 

Den slutgiltiga mängden excerpt landade på 30 från januari, och 32 från februari. Det 

ursprungliga spannet var 78 för artiklarna från januari och 62 för de från februari. För att få en 

helhetsbild av hur smittan representeras innan en analys görs så kommer här presenteras i 

vilken kvantitet de olika ”smittoorden” används. Här kommer inte varje förekomst av varje 

ord representeras, utan det är hur många artiklar ett specifikt ord förekommer i som spelar roll 

och inte hur många gånger ett ord förekommer i alla excerpt. Delstudie 1 kommer att 

presenteras i 4.1 och 4.2 medan delstudie 2 kommer att presenteras i 4.3.   

  

4.1 Smittoord i januariartiklarna (6/1, 10/1 och 16/1–24/1)  

  

I tabell 4.1 presenteras förekomsten av de olika smittoorden, från de totalt 30 excerpten.  

Notera att alla versioner av orden faller under samma kolumn, så till exempel ”spritts” och  

”spridits” hamnar under samma kolumn. Procenthalterna överstiger också 100%, men två 

olika ord kan ju ha varit med i samma artikel, vilket förklarar denna höjning.  

  

Tabell 4.1 - Ord som behandlar smitta i artiklar 6/1, 10/1 och 16/1–24/1  

ORD  utbrott  drabbade  smitta  infektion  spridas  insjuknat  

FREKVENS  5  4  8  1  16  3  

REL. FREK  17%  13%  27%  3%  53%  10%  

  

Orden som används för att beskriva covid-19 i mitten/slutet av januari verkar fokusera på en 

sak i synnerhet, spridningen av viruset. Dryga hälften av alla artiklar tar upp spridningen av 

viruset på ett sätt eller annat, medan hur mycket smitta det finns, hur många som insjuknat 

inte verkar vara lika viktigt. Detta verkar alltså vara fokuset när det kommer till viruset, hur 

mycket det sprids.  
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4.2 Smittoord i februariartiklarna (16/2–20/2)  

   

Excerpten från februari är nästan lika många som de från januari, bara två fler. Här är det 

extra tydligt och viktigt att komma ihåg att flera olika ord kan finnas med i samma artikel, och 

att det är därför som den sammanlagda procenten blir långt över 100%.  

   

Tabell 4.2 Ord som behandlar smitta i artiklar 16/2–20/2  

ORD  utbrott  drabbade  smitta  infektion  spridas  insjuknat  

FREKVENS  7  8  14  5  13  2  

REL. FREK  21%  25%  44%  16%  41%  6%  

         

Intressant att notera här är att inte bara mängden olika ord som används har ökat drastiskt, 

distributionen av dem har också förändrats. Det verkar som att man pratar mer om en 

”smitta”, som ”sprids” eller ”spritts”, och även variationen på orden har ökat då alla andra ord 

förutom insjuknat också har ökat i både frekvens och relativ frekvens.  

  

4.3 Dödsrelaterade ord i januariartiklarna (6/1, 10/1 och 16/1–24/1)  

 

Detta är då på samma sätt som presenterades ovan, mängden och relativa frekvensen av de ord 

som använts för att representera död och dödsfall i excerpten. Samma sak som ovan gäller 

också här, att kolumnen med ”döda” representerar flera olika, näst intill samma ord såsom  

”dött” och så vidare.  

  

Tabell 4.3 Ord som behandlar död i artiklar 6/1, 10/1 och 16/1–24/1  

ORD  dött  avlidit  skördat  dödsfall  dödsoffer  

FREKVENS  5  10  1  0  1  

REL.FREK  17%  33%  3%  0%  3%  
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I mitten av januari hade inte viruset fått fäste på riktigt, varken i Kina eller resten av världen 

vilket är anledningen till att det är så få ord i dessa artiklar. Det mest förekommande ordet, 

”avlidit/avlida” är med i endast en tredjedel av artiklarna, och detta tyder på att virusets 

dödlighet inte alls var i fokus då.  

  

4.4 Dödsrelaterade ord i februariartiklarna (16/2–20/2)   

 

I februari hade Sverige fått sitt första egna fall av sjukdomen, så en ökat fokus på sjukdomen 

och dess påverkan på människan kan noteras i excerpten. Här var det bara en månad kvar 

också tills det att WHO pandemiförklarade viruset, så virusets grepp om världen hårdnade.  

  

Tabell 4.4 Ord som behandlar död i artiklar 16/2–20/2  

ORD  dött  avlidit  skördat  dödsfall  dödsoffer  

FREKVENS  8  12  2  15  1  

REL.FREK  25%  38%  6%  47%  3%  

  

Här ser man då exempel på detta, att rapporteringen verkar fokusera mycket mer på virusets 

dödlighet eftersom alla ord förutom ”dödsoffer” används mer frekvent. Det är tydligt att 

diskursen har förskjutits i fokus, och att fokuset ligger på en diskussion om hur dödligt viruset 

är och hur många som kommer att dö snarare än hur viruset sprider sig och hur det smittar.  

  
Sammanfattningsvis om delstudie 1 så kan man säga att det är först när viruset kommer hit till 

Sverige och smittan blir ett faktum även för den svenska befolkningen börjar det representeras 

så i medierna också. En liknande sak kan ses i ”dödsorden”, där ordet ”dödsfall” är det som 

sticker iväg. Detta skulle kunna bero på samma sak som ”smitta” och ”spridas”, att när viruset 

kommer till hemmaplan och människor riskerar att mista livet i Sverige också blir man mer 

mån om att rapportera om hur dödligt viruset är. Det blir nästan en hets hos tidningarna i detta 

skede i utbrottet, att hela tiden rapportera om de nya dödsfallen och hur många de är. Detta 

påverkar mycket, då det rotar viruset mycket mer i verkligheten, när så många av tidningarna 

aktivt räknar nya smittade och nya döda. Det är ju också så att det inte var lika relevant i 

januari att rapportera hur många som då det inte skedde i lika stor utsträckning men då det 
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ökningen är från att finnas med i 0% av artiklarna till nästan hälften är det ändå intressant att 

ta vara på. De ord man istället använde representerar alla någon form av yttre påverkan, 

eftersom man dör (av något) och avlider (på grund av något), så att beskriva det på det sättet i 

de tidigare ger viruset en roll i ”dödandet”, till skillnad från att beskriva det som ”dödsfall”. 

Det gör snarare att människor förminskas till siffror i en text, till skillnad från en person som 

har blivit påverkad av något och avlidit/dött till följd.  

  

Här finns också problemet med att i excerperingen så kan olika saker från de olika datumen 

kommit med, och att det är därför som att det ser ut som att viruset finns med på fler ”platser”. 

Risken för detta är ändå ganska låg, då det var svårt att få tillräckligt med excerpt från de 

valda datumen i januari, då det helt enkelt inte fanns ett överflöd av dessa på samma sätt som 

det fanns i februari. Allt som fanns från artiklarna i januari togs med, och baserade mängden 

av utdrag från februari på detta. Jag anser alltså att detta inte är ett fall av bristande varietet 

hos materialet, utan ett faktiskt resultat.  

  

4.5 SA-analys 

Här presenteras resultatet av analysen på nyhetsartiklarna i enlighet med van Leeuwens teorier 

om SA. En presentation av de olika mönster som har hittats kommer här att redovisas, med 

exempel när det behövs. En avsaknad av mönster är minst lika intressant för undersökningen 

så även detta kommer att redovisas.   

  

4.5.1 Artiklar från januari (6/1, 10/1 och 16/1–24/1)  

  

När dessa artiklar skrevs var inte viruset mer än ett möjligt orosmoln för framtiden, och detta 

speglas oerhört tydligt i artiklarna. Jämförelserna med sars och mers återfinns i 20 av 30 

artiklar och det sägs i 9 av dessa 20 att detta utbrott inte kommer slå med samma kraft som 

någon av dessa två tidigare utbrott. Det trycks mycket på att detta virus är av samma slag som 

dessa två tidigare och det redogörs tydligt och mycket hur många som både dog och smittades 

i dessa två epidemier.   

  

Exempel 1.1 Ur Smålandsposten 16/1–20:  

 ”Det sars-liknande virus som sprider sig i Asien bör inte oroa svenskar”  
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Covid-19 beskrivs också som mystiskt och det är tydligt att man i detta skede inte visste så 

mycket alls om ”det nya coronaviruset”. Eftersom viruset inte hade fått namnet covid-19 än så 

används väldigt ofta abstrakta, avpersonifierade beskrivningar av den natur som van Leeuwen 

beskriver, och dessa är ofta väldigt långa. I excerptet från Smålandsposten ser vi även 

exempel på detta, viruset är ”det sars-liknande” viruset, eller ”det mystiska, sarsliknande” 

viruset. Ibland är det även bara ”det mystiska” viruset eller till och med ”det mystiska 

kinaviruset”. Detta är en av de vanligaste avpersonifieringarna som görs i de allra tidigaste 

artiklarna och det sker en skarp nedgång i detta mönster ju mer av månaden som fortgår. Från 

att just göra dessa bortabstraheringar med ”det mystiska, sarsliknande virus” eller liknande 

variant till att endast kalla det ”det nya coronaviruset genomgående”. I början av materialet 

från januari använder sig nästan alla av tidningarna den här typen av avpersonifiering, men 

mot slutet av materialet kallas viruset snarare ”det nya coronaviruset”, även om mängden 

avpersonifieringar är lika många. Trots att det fortfarande är abstrakt och avpersonifierat så 

blir det ett eget namn istället för att liknas vid sars. Viruset tar dock också egen form i många 

av artiklarna, och står i första led som bara ”viruset”.  

  

I dessa artiklar så är viruset inkluderat 31 gånger, och speciellt i spridningen av sig själv 

(smittan). De representationer som är vanliga är sådana där viruset sprids, och i reflexiva 

konstruktioner såsom ”viruset sprider sig”. Detta har såklart också med att göra med att 

”sprida (sig)” är ett reflexivt verb. Dock verkar det finnas ett mönster med att de tidningar 

som använder dessa reflexiva former är ofta kvällstidningar. Dessa aktiva inklusioner likt den 

som kommer att visas i exempel 1.2 är också vanligare än de passiva inklusionerna som också 

återfinns i exempel 1.2. Sammanlagt av 31 inklusioner så är 18 av dessa en aktiv inklusion. 

Många av dessa aktiva inklusioner är att viruset är SA i en identifierande eller beskrivande 

mening, exempelvis ”viruset är” också vidare. Däremot så är denna aktiva inklusion inte lika 

närvarande när virusets dödlighet eller konsekvenser för människoliv tas upp, utan där är 

viruset oftare en passiv SA.  

  

Exempel 1.2 Ur Borås Tidning 18/1-20  

”Två personer i Kina har hittills avlidit av det mystiska, sarsliknande virus som nu sprider sig i Kina.“  

  

Denna mening har då exempel på både den reflexiva, aktiva dubbelinklusion som har 

beskrivits som används för att beskriva smittan och dess förlopp, men det finns också exempel 
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på när viruset är aktivt inkluderat i spridningen så är det en passiv inklusion när det kommer 

till dödlighet. Just det här sättet att framställa viruset som SA är vanlig i artiklarna, att en 

mening börjar med en aktiv inklusion när smittspridningen förtäljs som övergår i en passiv 

inklusion när virusets dödlighet tar plats.  

  

Det som verkar vara ett mönster i dessa första excerpt är (och som kommer att bli tydligare i 

de från februari) är att när det kommer till smittspridningen så är viruset som beskrivet 

tidigare aktivt inkluderat, men när det kommer till död så är viruset mycket mer passivt 

inkluderat eller ibland också helt exkluderat från aktionen. Exklusionen är inte alltid självklar 

heller, eftersom i vissa fall är viruset refererat till på en tidigare plats i texten. Men det finns 

ändå flera excerpt där det är väldigt tydligt hur viruset är exkluderat, och dessa återfinns 

väldigt ofta i sammanhang med död, där avvikelserna återfinns då verb såsom ”skördat” 

används. Vanligen exkluderas viruset från sådana ställen där det hade kunnat vara passivt 

inkluderat, som exemplet nedan visar.  

  

Exempel 1.3 Ur TT 23/1-20  

“Minst 17 personer har avlidit, alla i provinsen Hubei där de isolerade städerna ligger, uppger statliga 

medier.”  

  

Här är viruset tydligt exkluderat ur kontexten, eftersom vi kan likt van Leeuwen förklarade 

ställa oss frågan ”Vad avled dessa 17 personer av?”. Skulle viruset vara inkluderat i denna 

mening skulle det kunna ta plats direkt efter ”avlidit” så meningen skulle låta mer ”Minst  

17 personer har avlidit till följd av viruset…”. Exklusionen i excerpten från januari sker på ett 

relativt osystematiskt sätt i dessa artiklar, då exklusionen kan ske både i smittspridningen och 

död, även om det finns vissa indikationer som tyder på att det förekommer oftare när ämnet är 

död men jag anser att det inte sker tillräckligt mycket för att kunna kalla det ett mönster, i alla 

fall inte på den första delen av excerpten.  

   

Sammanfattningsvis när det kommer till dessa excerpt är det absolut tydligaste mönstret som 

går att hitta med hjälp av van Leeuwens verktyg hur pass abstraherat och därför 

avpersonifierat viruset blir med hjälp av olika sätt att beskriva viruset. Ibland är det på den 

form exemplifierades tidigare, att man tar ifrån det sin egen ”identitet” och jämför det endast 

med sars, ibland är det beskrivet som något ”mystiskt” eller ”okänt” och ibland är det en 
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blandning av de två. Det är först framåt slutet av de insamlade excerpten som man börjar 

skriva om ”det nya coronaviruset”, och trots att detta också blir en form av avpersonifiering så 

är det ändå en mer personlig sådan, då den tillskrivs sina egna egenskaper, ”ny” och ”corona” 

(sars är också ett coronavirus, men corona har blivit synonymt med covid-19 nu, därav denna 

poäng), istället för någon annans ”sars-liknande” eller bara icke-egenskaper såsom  

”mystiskt”.   

  

I dessa excerpter från artiklarna så är det tydligt att inklusionen förekommer oftare än 

exklusionen, då viruset är inkluderat 31 gånger jämfört med de 8 exklusionerna. Det man kan 

säga dock är det som har tagits upp innan, att i excerpt där både smittspridning och död 

förekommer i samma mening eller nära varandra så är nästan den alltid den ena exkluderad 

och den andra passivt inkluderad. Den som ofta är exkluderad i dessa fall är när död beskrivs. 

Aktiv inkludering är också den vanligaste formen av inkludering, även om det inte skiljer 

mycket mellan de två med 18 fall av aktiv och 12 fall av passiv. I dessa passiva fall 

kompletteras denna form av representation med en stark avpersonifiering, som kan ses i 

exempel 1.2.   

  

    

4.5.2 Artiklar från februari (16/2–20/2)  

  

Vid denna tidpunkt som tidigare sagt så har viruset fått fäste på flera olika kontinenter, och 

många av artiklarna speglar den oro som började växa fram i januari. Artiklarna är mycket 

mer mångfacetterade, de behandlar långt fler ämnen och till skillnad från de tidigare artiklarna 

och det gör också att excerpten täcker fler ämnen. Dock har jag i excerperingen försökt att 

lyfta meningar med liknande innehåll och mål för att få samma representation som de från 

januari. I dessa excerpt finns endast 4 exempel på avpersonifiering vilket är långt färre än de 

tidigare excerpten. Här representeras väldigt ofta som just bara “”iruset”, och de fall som det 

är en liten abstrahering så representeras viruset av saker som ”corona”, “coronaviruset” eller 

det nya namnet som viruset nu fått, ”covid-19”.   

  

Exempel 2.1 Ur Svenska Dagbladet 16/2-20  

”Europa fått sitt första dödsfall kopplat till det nya coronaviruset covid-19, detta sedan en kinesisk 

turist avlidit i Frankrike.”  
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Här sker alltså två av de saker som beskrevs ovan, viruset avpersonifieras på två sätt. Det 

beskrivs som vi har sett tidigare som ”nya coronaviruset” vilket kan tänkas att sars fortsatt är 

en jämförelsefaktor, men viruset benämns också här vid namnet som sjukdomen det orsakar 

heter. Sjukdomen fick namnet covid-19 den 11/2 (WHO, 2020b) så SvD är väldigt tidiga med 

att kalla den sitt nya namn, och även ganska ensamma då ett tydligt mönster är att väldigt få 

nyhetsmedier gör det utan föredrar att kalla allt som rör viruset och sjukdomen som det görs i 

exemplet, då utan att lägga till covid-19. Ibland representeras viruset också som  

”smittan”, men jag anser att detta sätt att representera inte ligger i linje med den 

abstraktionsmodell som ligger till grunden för avpersonifiering enligt van Leeuwen utan jag 

tycker att ”viruset” och ”smittan” är lika personifierade och mer synonymer än något annat.  

  

Excerpten från denna månad är mycket rikare när det kommer till sättet att både inkludera och 

exkludera. Till skillnad från de knappt 40 platserna som fanns i januariartiklarna så finns här 

91 exkluderingar/inkluderingar varav 46 är exklusion. Därför är det lättare att se de mönster 

som uppstår mellan representationssätten, men viruset får också mycket mer plats 

genomgående. Detta oavsett om det är exkluderat eller inkluderat. Det tydligaste mönster som 

förekommer i denna månads excerpt är det som började framkomma i januariartiklarna, att 

när en mening beskriver både smittspridning och död så är viruset exkluderat från en av de två 

processer, och oftast är viruset exkluderat från dödandet. Detta beror också såklart på verben 

som används för att beskriva död, ibland har högre aktivitet än andra, till exempel ”skörda”. 

Men som resultatet av den första analysen visat är det ordet och sättet att beskriva död på inte 

speciellt vanligt i excerpten.  

  

Exempel 2.2 Ur Sveriges Radio 20/2-20  

”Drygt 80 personer i hela Sydkorea är smittade och det första dödsfallet i landet rapporteras nu också.”  

I detta exempel är viruset exkluderat från både smitta och död, vilket också förekommer i 

dessa excerpter. Exkluderingen i excerpten är ungefär jämlik under hela tidslinjen, och skiljer 

sig mycket från artikel till artikel. Vissa artiklar går väldigt djuplodande på just 

människoöden, vilket ofta leder till att viruset är inkluderat, aktiv i oftast smittspridning den 

första gången det nämns, men är helt exkluderat från senare referenser till död eller 

beskrivande egenskaper för viruset. Inkludering har också ökat mycket men även den är jämn 

under de utvalda dagarnas lopp. Här är mönstret där viruset är mest passivt inkluderat inte alls 
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lika framträdande, utan viruset blir representerat som mycket mer aktiverat än tidigare. Dock 

kan man inte se något tydligt mönster huruvida det är mer aktivt inkluderat i vissa aktioner än 

andra, snarare än passivt inkluderat.   

Exempel 2.3 Ur TT 18/2-20  

”En sjukhuschef i Wuhan är ett av dödsoffren för coronaviruset som sprider sig i och utanför Kina.”  

  

I detta exempel ur TT är viruset likt exempel 1.2 inkluderat två gånger, men den ena gången, 

när det handlar om död är det passivt inkluderat till skillnad från när viruset ska representeras 

i och med smittspridningen är det inkluderat aktivt. Inkluderingen blir extra tydlig när det är 

denna reflexiva konstruktion som dyker upp igen. Övriga mönster som finns angående 

inkludering i februariexcerpten är just att viruset är inkluderat på så många fler platser än 

innan. I ett excerpt kan viruset vara inkluderat två gånger på rad, både aktivt och passivt.  

  

För att sammanfatta dessa excerpter så återkommer många av mönstren från de tidigare 

excerpten. Då speciellt sättet som viruset är inkluderat passivt i många av fallen där det ska 

representera en smittspridning, medan det alltjämt är exkluderat när det ska representera 

dödsfall. Här har viruset blivit mer etablerat och är på god väg mot pandemistatus, så inte alls 

samma grad av avpersonifering förekommer, men abstraheringen är inte helt utelämnad. Då 

viruset blir avpersonifierat är det ändå något som ligger i linje med vad man skulle kunna 

förvänta sig då man endast använder ett namn eller beteckning på viruset. Det som är mest 

intressant i mönsterväg är att ”platserna” för både inkludering och exkludering är många flera, 

alltså det finns mycket mer potential för representation (och exkludering) än de tidigare 

artiklarna.   

  

4.6 Jämförande kommentar  

 

Den största skillnaden datumen mellan är just det som togs upp ovan, att viruset är mycket 

mer närvarande som SA i excerpten från februari. I de tidigare artiklarna är fokuset mer 

faktabaserat och jämförelser med sars är mycket mer vanliga, något som helt försvinner i 

februari. Avpersonifiering sker heller inte i samma utsträckning i februari, utan dessa excerpt 

är mycket mer konsekventa med användandet av antingen ”viruset” eller ”smittan”. Ett 

mönster som däremot förekommer genomgående på båda datumen är det med att när både 
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smittspridning och död redogörs för i samma mening är viruset oftast bara representerat på 

den ena aktionen och exkluderat från den andra. Den aktionen som oftast viruset ofta är 

exkluderat från är när död ska representeras, och allt som oftast så är inkludering för 

smittspridning helt passiv.   

  

Det som också är av intresse och svårare att förklara är de olika adjektiv som ofta medföljer  

sars-liknelsen. Vissa adjektiv känns ju självklara även här, speciellt olika former av ”ny”, just 

för att viruset är helt nytt. Men många av adjektiven som används utöver dessa är sådana som 

är svårare att rättfärdiga. Det kan verka konstigt att många av nyhetskanalerna försöker skapa 

en mystisk och snudd på orolig aura kring viruset, just för att man skriver att viruset är  

”okänt” eller ”mystiskt”. Ibland skriver tidningarna till och med om det ”fruktade” viruset, 

vilket nästintill inger skräck hos den som läser. Detta är intressant för att det tillskriver viruset 

egenskaper som kanske inte återspeglar en verklighet som är sann för alla som läser. Man kan 

också fråga sig vem det är som tycker att viruset är ”fruktat” eller ”mystiskt”, det sker en 

exklusion av den som tolkar viruset och dessa egenskaper blir nästan fakta på grund av hur de 

är så självklara vid viruset. Det går att argumentera för att detta är en journalistisk teknik för 

att skapa engagerande läsning, men det gör ju också något med representationen av viruset. 

Denna sorts tillskrivning ger också viruset nästan en form av pondus, och det är kraft i sig.  

  

Mönstren kring exklusion och inklusion är svårare att få grepp om och förklara, mycket för att 

de inte är lika konsekventa som mönstren rörande avpersonifiering. Det stora mönster och den 

stora skillnaden mellan januari och februari var att det fanns långt fler platser för 

representation i de från februari än de från januari. Detta beror nog inte på att något har hänt 

med viruset i sig, för att forskningsrönen om virusets smittsamhet och död har inte förändrats 

så pass drastiskt under den månad som gått. Man har hela tiden vetat om hur farligt det varit, 

men det som har förändrats är distansen till viruset. Som tidigare nämnt var viruset endast ett 

problem för Kina där i mitten av januari, medan i mitten av februari är viruset ett mycket 

verkligt hot även för oss i Sverige. Denna ökade representation och tagandet av plats leder 

också till att viruset agerar mer i texterna och därmed får en ökad upplevd handlingskraft.  
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5 Diskussion  
  

Här kommer att diskutera båda delstudierna i ett, dels vad ordräkningens skillnader har för 

implikation på handlingskraften och hur representationen av SA påverkar hur viruset 

framställs. Även en kort metodreflektion kommer att framföras, och även en kort blick framåt 

mot tidigare forskning.  

  

5.1 Delstudierna  
  

Till att börja med så vill jag återigen poängtera själva grundtanken bakom hela 

undersökningen, och det är jag det utvecklar i avsnitt 2.3.2. Ingen som skriver en text kan 

göra en objektiv representation av verkligheten, och därför blir alla texter endast en spegling 

av verkligheten eftersom alla skribenter, författare och journalister gör ett val när de skriver, 

hur de bygger sina meningar och vilka ord de använder. Detta har blivit extra tydligt för mig 

efter att jag har gjort denna undersökning, då två texter kan beskriva samma skeende i 

verkligheten. En tidning kan skriva ”det nya coronaviruset” medan en annan tidning kan ha 

exakt samma text men att de skriver ”det nya, fruktade coronaviruset”. Detta har såklart 

oerhörda implikationer för textens tolkning, då viruset går från att vara endast “nytt” till att 

vara något att ”frukta”. Denna betydelseskillnad är också väldigt tydlig när man granskar 

skillnaden i de utvalda orden från en månad till den andra. Det är klart att virusets utveckling 

också har påverkan på vilka ord som används för att representera det men eftersom 

skillnaderna är så pass stora är det att anta att en skillnad i diskursen också finns.  

  

Många av skillnaderna kan med största säkerhet bero på materialet i sig, att det som blivit 

excerperat från artiklarna eller artiklarna i sig inte innehåller specifika ord för att de har 

förbisetts, för att artikeln inte varit tillgänglig i mediearkivet eller liknande. Men den 

intressanta skillnaden är att ”smitta” förekommer så mycket större utsträckning i de senare 

excerpten. Detta i sig kanske inte direkt känns som en intressant skillnad, men jag anser att då  

”smitta” ökat så markant och ”spridas” är i samma mängd som innan tyder på att ”smitta” tar 

mycket mer plats i diskursen än tidigare. Spridning i sig innebär ju att människor för viruset 

vidare och smittar andra, men då denna del lämnas utanför så får viruset mycket mer 

handlingskraft. Om det bara är så att viruset sprider (sig), så är det endast där handlingen 

ligger. Detta tar ju även bort den mänskliga faktorn ur bilden eftersom det bara är viruset som 
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handlar och påverkar inte något annat i lika stor utsträckning. Detta kan bero på en mängd 

olika saker, men jag skulle kunna tänka mig att det har med distans till viruset att göra. När 

viruset dök upp i Kina från början så var det så långt bort från Sverige och den 

medierapportering som skedde här fokuserade antagligen inte på det faktum att spridningen 

av viruset faktiskt påverkade folk, att de blev smittade och så vidare.  

  

Mycket av skillnaderna i denna ordräkning kan förklaras med tidslinjen av viruset, att graden 

av allvar tagit ett stort kliv framåt i februari jämfört med januari när det kommer till förståelse 

för hur farlig situationen i världen kan bli. Vissa ord kanske bara ökar med en förekomst, och 

ofta är inte detta av intresse för undersökningen då dessa marginaler är alldeles för små. Men 

ändå är de poänger jag presenterat ovan ändå anmärkningsvärda. Just att viruset 

handlingskraft förminskas ligger nära kärnan till hela undersökningen, och att se det göras på 

två liknande sätt men med distinkta skillnader är oerhört intressant. Det är också tydligt att det 

som jag tog upp som resultat i SA-analysen som jag kommer att diskutera här nedan, att det 

verkar finnas fler ”platser” för viruset att ”smitta” eller ”döda”, eftersom den råa mängden av 

dessa ord också ökar. Problem med denna del av analysen är att den kan tyckas vara ganska 

intetsägande, eftersom kontexten dessa ord förekommer i inte tas upp, men just det tycker jag 

även är styrkan med metoden. Kontexten behövs inte för att förstå att ett smittorelaterat ord 

har ökat med nästan 50%, utan just att det har ökat så markant i förekomst är ett intressant 

resultat i sig.  

  

SA-analysen i delstudie 2 bjöd på många överraskningar, inte minst när det gäller vilka 

mönster som jag hittade, men även vilka som inte var lika prominenta som jag hade anat. 

Viruset tog sig an väldigt många former, vilket man kan se inte minst på artiklarna från 

januari. Att viruset är så oerhört abstraherat och avpersonifierat i dessa kan ha många 

förklaringar, inte minst att det är ett så tidigt skede på tidslinjen för viruset. De första 

artiklarna i materialet kommer ju från en tid då det endast var två veckor sedan drygt efter att 

det första fallet hade upptäckts i Kina, vilket betyder att det inte är alls konstigt att man inte 

vet så mycket om viruset. Jämförelsen med sars och mers är relativt självklara eftersom de 

ändå ligger ganska nära både det kollektiva medvetandet då oron för sars och mers också var 

påtaglig men också rent medicinskt. Alltså, att göra en jämförelse till sars är ett väldigt lätt 

sätt att få läsare medveten om vad detta virus är och potentiellt kan göra.   
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Det andra stora mönster som jag hittade angående exklusion och inklusion var det att i de 

meningar som både beskrev smittspridning och förekomsten av dödsfall så var nästan alltid en 

av representationerna av viruset en passiv inklusion och den andra en exklusion, och den 

representation som nästan alltid var exkluderat var död. Eftersom detta mönster både var 

prominent i både januari och februari så kommer jag diskutera det som ett övergripande 

resultat på hela undersökningen. Det finns säkert flera skäl till detta, och jag kommer lägga 

fram de som jag tror är mest troliga. Det första möjliga skälet till detta är det som jag anser 

vara den enkla förklaringen, att om en mening ser ut “10 har smittats av viruset och 5 har 

dött” så är det enbart en ellips eftersom viruset endast faller bort i det sista ledet. En 

upprepning blir alltså onödig eftersom man förstår av kontexten vad det är som har dödat. 

Många gånger då viruset är exkluderat från både smitta och död är det enligt detta samma sak 

som händer, att viruset är representerat i en tidigare mening.  

  

Ett annat, kanske mer extremt skäl är att man aktivt försöker att utelämna viruset från den 

dödande kontexten, att ta bort virusets dödande kraft. Detta skulle kunna vara ett sätt att 

försöka förmildra omständigheterna kring virusets spridning och dödlighet, att inte ta fram 

faran direkt i texten och utelämna den så fort det finns läge. Det är svårare att rättfärdiga detta 

tankesätt, eftersom det är så många olika tidningar och medier som gör samma sak och det 

skulle innebära att ingen av dem skulle ha viljan att representera viruset på det sättet. För mig 

så känns detta snudd på konspiratoriskt, men det är inte helt omöjligt att det är något som sker 

undermedvetet. Oavsett så är detta något som ändå tar bort en del handlingskraft från viruset, 

och oavsett om det är medvetet eller undermedvetet så har ett val gjorts. Jag tror själv att de 

allra flesta fall där viruset blivit exkluderat så har det skett helt utan baktanke, men eftersom 

exklusion aktivt tar bort handlingskraft så är resultatet ändå det samma.   

  

För att på något sätt sammanfatta resultatet så tycker jag att de intressantaste poängerna när 

det kommer till tagandet och givandet av handlingskraft så är det ändå ganska tydligt att man 

kan se en ökning i handlingskraft hos viruset mellan januari och februari. I januari så 

representeras och framställs viruset som en okänd entitet, som bara sprider sig och inte står 

för så många dödsfall. Det är heller inte lika närvarande i diskursen i de tidigare excerpten, 

och som sagt så tolkar jag detta som ett ytterligare tecken på att det har mer kraft när det ökar 

i de senare excerpten. Och även om alla dessa faktorer kan förklaras med andra modeller, som 

att tid har gått och viruset blir mer påtagligt när det är på hemmaplan eller att det endast är ett 
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grammatiskt verktyg såsom ellips som används för att viruset är underförstått i meningen som 

helhet så tar det inte bort från det faktum att viruset representeras med mer handlingskraft i de 

senare artiklarna/excerpten än i de senare.   

  

5.2 Metodreflektion  

  

Under denna undersöknings livstid så har jag märkt att mitt sätt att både samla in och 

excerpera material kanske inte är optimalt för denna sorts undersökning. Jag har snuddat vid 

detta ämne tidigare, men genom att inte undersöka hela artiklarna så är det inte säkert att jag 

lyckas få med allt som de innefattar, och kanske råkar lämna något ute. Att istället undersöka 

hela artiklar och inte vara lika hård i urvalsprocessen skulle kanske ändra resultatet på olika, 

oförutsägbara sätt. Men jag står ändå fast vid att den noggrannhet jag har haft under läsningen 

av artiklarna för att kunna excerpera det jag vill ha, att jag har jobbat med ett ändå relativt 

stort material och att jag har använt mig av två olika undersökningsmetoder gör att jag har 

stor tilltro till mitt resultat. Genom att också diskutera de olika potentiella  

förklaringsmodellerna för mitt resultat så täcks många av de möjliga felkällorna som kan 

finnas i en sådan här undersökning in. Bara för att ett resultat kan förklaras på ett sätt betyder 

det inte att alla andra sätt är felaktiga.   

  

Något som jag i efterhand hade velat ändra med just denna del av undersökningen är att jag 

hade velat arbeta med hela artiklarna, på grund av att eventualiteten finns att jag har missat 

något som skulle påverka statistiken när jag gjort min excerpering. Jag önskar också att jag 

hade kunnat arbeta med ett större material, kanske arbetat med hela månader istället för att 

arbeta med endast några dagar under en månad. Dock så gjordes en oerhört grundlig läsning 

av alla artiklar som togs ut från mediearkivet, och från mediearkivet var det ibland svårt att 

hitta artiklar till alla datum. Detta är också varför artiklarna från januari har så spritt spann, 

det fanns helt enkelt inte en adekvat mängd med artiklar på varje datum 16/1–20/1 så jag fick 

utöka detta.  

  

Avslutningsvis så bör det sägas att denna undersökning hade kunnat göras på 100 olika sätt. 

Det sättet som presenteras i här är ett resultat av tiden den skrivs i, och hur hela situationen 

med coronakrisen ser ut. Om en liknande undersökning skulle göras på någorlunda samma 

material 2 år efter krisen så hade säkerligen helt annorlunda slutsatser kunnat dras, när krisen 
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är över och man har facit i hand. Med det sagt så presenteras ändå intressanta poänger kring 

viruset handlingskraft här i, saker som inte är så tydliga för en när man endast sitter med en av 

dessa artiklar, eller till och med 10. Undersökningen ger en relativt hel bild av en aspekt av 

nyhetsrapporteringen kring krisen, ur ett språkvetenskapligt perspektiv och denna bild kan 

man dra lärdom av om man skulle undersöka rapporteringen av en annan sjukdom i framtiden 

eller till och med undersöka rapporteringen kring coronakrisen på senare datum än vad som 

presenteras i denna undersökning.   

  

  

5.3 Framåtblickar  

  

Framtida vinklingar på denna undersökning skulle kunna bli mycket intressanta. Det jag hade 

velat sett eller kanske till och med göra själv är att försöka inkorporera alla av van Leeuwens 

sätt att representera SA:s för att få en ännu mer djupgående undersökning. Denna hade kunnat 

se alla aspekter av representation, och eventuellt fått ännu mer förståelse för varför viruset 

representeras som det gör. En annan intressant sak som hade kunnat göras är att göra en 

liknande undersökning som denna på tidningstexter från en annan pandemi eller 

sjukdomsutbrott med samma metod. Sedan kunde man då jämföra dessa två undersökningar 

för att kunna se hur dels nyhetsrapporteringen förändras över tid och dels om det finns någon 

skillnad i representation beroende på vilket virus det är.     
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