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1. Inledning 
Våren 2020 drabbades Sverige och resten av världen av en pandemi. Coronavirusets härjande 

har resulterat i nedstängningar, social distansering, ekonomisk nedgång och inte minst ett högt 

antal dödsfall. 2020 blev ett år olikt många andra. Samtidigt varnar nya rapporter för att ”vi står 

inför ’en era av pandemier’”.1 Denna uppsats undersöker Dagens Nyheters rapportering om 

covid-19, specifikt hur de diskuterade coronapandemin i sina ledarartiklar. Den svåra tillvaro 

som har skapats som ett resultat av pandemin gör det till ett särskilt angeläget ämne att under-

söka. I en kris av detta slag ökar osäkerheten i samhället och vi ser till media som tolkare av de 

händelser som sker i världen då nyhetsmediernas berättelser hjälper till att skapa en kollektiv 

förståelse av vad som har skett och varför.2 En retorisk analys är således passande för att un-

dersöka Dagens Nyheters kriskommunikation i sina ledarartiklar. 

 

Bakgrund 

11 januari 2020 rapporterar Dagens Nyheter att ett ”mystiskt virus skapar oro i den kinesiska 

staden Wuhan”. Viruset hade precis krävt sitt första offer.3 Ytterligare artiklar från januari rap-

porterar att bekräftade fall upptäckts i fler länder och att ”antalet smittade ökar snabbt”.4 

Snabbspola till dagens datum, 03/01 2021, och det nya coronaviruset, covid-19, har utvecklats 

till en fullskalig pandemi som skördat över en och en halv miljon liv världen över.5 Pandemin 

har ofta kallats för en ”infodemic” då rapporteringen om viruset har varit omfattande samtidigt 

som mycket falsk information har spridits kring ämnet, särskilt på digitala medieplattformar.6  

Enligt kommunikationsforskarna Jesper Falkheimer, Mats Heide och Larsåke Larsson har 

medier ”en utomordentligt stor roll i ett krisläge”. De når ut till ”den stora allmänheten” och är 

”den viktigaste informationsvägen till medborgarna” för de myndigheter och organisationer 

som hanterar krisen.7 Kommunikationsforskaren Mats Eriksson har dessutom påpekat att den 

 
1 Förenta nationerna, ”Pandemiernas era”, 29/10 2020, https://unric.org/sv/pandemiernas-era/ [2021-01-03]. 
2 Tomas Odén et al., Kriskommunikation 2.0, Allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet, (Institutionen 

för journalistisk, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet, JMG:s bokserie nr. 71), Göteborg: Institutionen för jour-

nalistik, medier och kommunikation 2016, s. 35–36. 
3 Amina Manzoor, ”Okänt virus orsakar lunginformation i Kina”, Dagens Nyheter 11/01 2020, www.dn.se/nyheter/veten-

skap/okant-virus-orsakar-lunginflammation-i-kina/ [2020-10-12]. 
4 Marianne Björklund, ”Forskare: Viruset smittar mellan människor”, Dagens Nyheter 20/01 2020, www.dn.se/ny-

heter/varlden/forskare-varnar-for-att-langt-fler-kan-vara-smittade-av-coronaviruset/ [2020-10-12].  
5 WHO Coronavirus Disease Covid-19 Dashboard, “Overview”, World Health organization, https://covid19.who.int/?gclid 

=Cj0KCQiA5bz-BRD-ARIsABjT4nhybJlhjgj2LTqkSwjR9gt7zJMrkp5pWF6c8tfziHTKWwWUAr6BdtsaAjNcEALw_wcB 

[2021-01-02].  
6 An Nguyen, Daniel Catalan-Matamoros, “Digital Mis/Disinformation and Public Engagement with Health and Science Con-

troversies: Fresh Perspectives from Covid-19”, Media and Communication 2020:08, s. 323-328.  

En sökning på Google Scholar med sökorden “Infodemic covid-19” genererade 12/10 2020 cirka 2000 resultat. Två månader 

senare, 15/12 2020, genererade sökningen cirka 18800 resultat.  
7 Jesper Falkheimer, Mats Heide & Larsåke Larsson, Kriskommunikation, Malmö: Liber 2009, s. 101. 
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teknologiska utvecklingen har förändrat ”medias förutsättningar för nyhetsproduktion och dis-

tribution” och en följd av detta är att den bild av kriser som medieras till publiken har ändrats.8  

Det är inte bara nyhetsrapporteringen som är betydelsefull under kriser, utan även den 

opinionsbildande journalistiken ser annorlunda ut i en kris. Forskning om terrorattacken i Oslo 

och på Utøya 2011 visar att redaktörerna för de nationella tidningarna såg sig som ”guardians 

of the master narrative”. Kjersti Thorbjørnsrud och Tine Ustad Figenschous studie visar att de 

norska debattredaktörerna “klev ur” sina professionella roller och engagerade sig i sorgritualer, 

solidaritet och tröstande.9 Vidare får de val som nyhetsredaktioner gör angående ”vad som ska 

uppmärksammas och hur det ska uppmärksammas” ”betydande konsekvenser för såväl männi-

skors verklighetsuppfattning som deras opinioner, riskbedömningar, och slutligen beteen-

den”.10 

En utförligare beskrivning av den tidigare forskningen på området kommer att tecknas ne-

dan, men redan ovanstående nedslag antyder att det utifrån detta synsätt är särskilt viktigt att 

granska medierapporteringen under en kris. I denna uppsats kommer därför Dagens Nyheters 

rapportering om covid-19 på ledarplats att undersökas. Har någonting liknande det som skedde 

i de norska tidningarna efter terrordåden 2011 hänt i en svensk tidnings rapportering om coro-

napandemin? Ett övergripande syfte med undersökningen är alltså att granska hur en etablerad 

mediekanal som Dagens Nyheter rapporterat om covid-19 i sina ledarartiklar. En mer detaljerad 

syftesbeskrivning kommer att redovisas efter en redogörelse för tidigare forskning då denna är 

betydelsefull för förståelsen av uppsatsens syfte. 

 

Krisretorik i tidigare forskning 

När jag skriver detta i december 2020 rasar fortfarande pandemin och det talas på nyhetsplats 

om en ”andra våg”.11 Det finns sålunda ännu ingen mer omfattande publicerad studie om just 

retoriken under covid-19. Däremot har forskningen under de senaste decennierna visat ett stän-

digt ökande intresse för krisretorik och kriskommunikation i en vidare bemärkelse. Den föl-

jande teckningen av forskningsläget tar sin utgångspunkt i några av de mest inflytelserika av 

dessa studier.  

 
8 Mats Eriksson, Nätens kriskommunikation, Lund: Studentlitteratur 2009, s. 78.  
9 Kjersti Thorbjørnsrud, Tine Ustad Figenschou, “Consensus and dissent after terror: Editorial policies in times of crisis”, 

Journalism 2018:19, s. 345.  
10 Lars Nord, Jesper Strömbäck, Hot på agendan. En analys av nyhetsförmedling vid risker och kriser, Stockholm: Krisbered-

skapsmyndigheten 2005:07, s. 8–9.  
11 Se exempelvis: Ingmar Nevéus, ”Covid-19: Nu slår andra vågen mot de länder som klarade sig bäst i våras”, Dagens Nyheter 

07/10 2020, www.dn.se/varlden/covid-19-nu-slar-andra-vagen-mot-landerna-som-klarade-sig-bast-i-varas/ [2020-12-18]. 
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En stor del av den tidigare forskningen om krisretorik och kriskommunikation berör orga-

nisationskriser.12 Då denna uppsats granskar rapporteringen om en pandemi som har drabbat 

hela världen är organisationskriser således av underordnat intresse. Istället är det framförallt 

den tidigare forskningen om kommunikationen om större samhällskriser som är relevant för 

just denna studie. 

 

Kriser och krisretorik 

Ordet kris har rötter i det grekiska språket där det först hade en avgränsad betydelse inom juri-

dik, medicin och teologi. Under 1600-talet expanderade dock termen till andra områden.13 Olika 

begrepp som katastrof, extrema händelser och allvarliga samhällsstörningar tillhör idag även 

termen. En kris brukar dessutom ofta skapa kommunikationskriser. Kriser ”utgör händelser som 

innefattar allvarligt hot och sårbarhet som sätter grundläggande värden på spel och innebär 

stress och ovisshet på både individ- och samhällsnivå”.14 Vidare innebär kriser alltid ”ett om-

fattande retoriskt arbete”. Det ”gäller att mobilisera eller åtminstone motivera befolkningar till 

gemensamma åtgärder” då dessa måste bli övertygade att acceptera ”ledningens vägval” och de 

beslut som tas. I krisens början samt vid särskilt kritiska lägen är det angeläget att ”motivera 

sina åtgärder genom argument, lägesbeskrivningar och framtidsvisioner, alltså med hjälp av 

retorik”, menar retorikforskaren Brigitte Mral. Den politiska, militära eller organisatoriska led-

ningen måste kunna legitimera de åtgärder som vidtas.15  

En vanligt förekommande uppdelning mellan kriser är att skilja på samhällskriser och or-

ganisationskriser.16 En samhällskris kan definieras som ”ett allvarligt hot mot de grundläggande 

strukturer eller de fundamentala värderingar och normer av ett system, som under tidspress och 

högst osäkra omständigheter leder till behovet av att ta kritiska beslut”.17 Krisen ”berör och 

drabbar medborgarna, nationellt eller lokalt, och måste hanteras av samhällets organ”, alltså 

 
12 Se till exempel: The handbook of organizational rhetoric and communication, red. Oyvind Ihlen, Robert L. Heath, New 

York: John Wiley & Sons 2018; Jan König, Klaus-Peter Wiedmann, “Governmental management by trust communication: 

German organizational rhetoric in the 2008 financial crisis”, Emerald Group Publishing Limited, 2015:23, s. 33–45; Darrin 

Johnson, Timothy Sellnow, “Deliberative Rhetoric as a Step in Organizational Crisis Management: Exxon as a Case Study”, 

Communication Reports, 1995:08, s. 54–60.  
13 Reinhart Kosselleck, “Crisis”, Journal of the History of Ideas; 2006:67, s. 358.  
14 Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 14–15. 
15 Brigitte Mral, ’We’re a peaceful nation’, Krigsretorik efter 11 september, Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten 2004:05, 

s. 7.  
16 Förutom hos Falkheimer, Heide och Larsson finner vi även denna uppdelning hos Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap. MSB hänvisar dock till Falkheimer, Heide och Larsson, varför denna uppdelning därmed ses som vedertagen. Se: 

Tomas Odén et al., Kriskommunikation 2.0, Allmänhet, medier och myndigheter i det digitala medielandskapet, (Institutionen 

för journalistisk, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet, JMG:s bokserie nr. 71), Göteborg: Institutionen för jour-

nalistik, medier och kommunikation 2016, s. 27.  
17 Falkheimer, Heide och Larsson 2009, s. 15. Författarna citerar här: Uri Rosenthal, Paul T’Hart & Michael T. Charles, Cop-

ing with crisis: The management of disasters, riots and terrorism, Springfield: Charles C. Thomas 1989, s. 10. 
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politiska församlingar och myndigheter.18 Exempel på samhällskriser är terrorattacker, pande-

mier och naturkatastrofer.  

Organisationskriser, å andra sidan, berör organisationens eller företagets intressenter och 

har ”en mer begränsad betydelse då de främst hotar organisationen snarare än omgivningen och 

samhällets medborgare”. Falkheimer, Heide och Larsson poängterar dock att en organisations-

kris ibland kan beröra omvärlden och att det även finns kombinerade samhälls- och företags-

kriser. Utmärkande för en organisationskris är dock att krisen ”i huvudsak” är ”företagets sak 

att hantera”.19  

Vidare förekommer det alltid betydande aktörer i en kris. I en samhällskris är ”allmänhet, 

organisationer och medier de tre centrala aktörerna i kriskommunikationen” och det ”kollektiva 

meningsskapandet om krisen sker i interaktion inom och mellan dessa grupper av aktörer”.20 

Trots den klassiska uppdelningen mellan två sorters kriser finns det alltså gråzoner där de olika 

kriserna sammanfogas, då organisationer även har en betydande roll i samhällskriser. I Sverige 

är bland annat myndigheternas kriskommunikation ”en helt central del i samhällets krishante-

ring”. En samhällskris kan således även fungera som en katalysator för en organisationskris då 

”[o]rganisationer kan bli inblandade i en kris på många skilda sätt”.21  

 

Organisationer som aktör i samhällskriser 

I den brittiska och amerikanska krigsretoriken efter terrorattacken i New York 2001 pågick det, 

enligt Mral, ”ett mycket medvetet arbete med nyckelbegrepp, värdeord och metaforer” hos po-

litiska ledare. Med hjälp av propaganda försökte dessa att skapa en ny, snäv världsbild ”med 

tydliga motsättningar” och ”svartvita bilder” som är ”lätta att ta till sig”.22 I kriget mot terror-

ismen försökte politiska och militära ledare även att ”styra opinionsbildningen” genom att und-

vika media och tala direkt till nationen via digitala sändningar. Mral betonar att det är ”en rela-

tivt ny retorisk strategi” som ”har fått allt större betydelse” och vars syfte är att undvika jour-

nalistiska tolkningar. Även om journalister fortfarande hade tillgång till talen var det ”framför-

allt ett sätt att motverka nyhetsflödets verklighetsbeskrivningar” då tolkningar av händelserna 

är ”oerhört centrala” under kriser.23  

 
18 Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 15, 21.  
19 Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 21.  
20 Odén et al. 2016, s. 32–33. 
21 Oden et al. 2016, s. 33–34.  
22 Mral 2004, s. 8.  
23 Mral 2004, s. 11–12.  
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Efter den tsunami som drabbade stora delar av Syd- och Sydostasien, öriken i Indiska oce-

anen och den afrikanska östkusten 2004 använde svenska aktörer i krisen olika retoriska strate-

gier för att försvara sina handlingar. Falkheimer beskriver efterspelet till tsunamikatastrofen 

som en kombinerad samhälls- och organisationskris, då den mer omfattande samhällskrisen, 

tsunamin, ledde till kriser i diverse organisationer. Kommunikationschefen för resebyrån Fri-

tidsresor, Lottie Knutson, blev hyllad för sin förmåga att tydligt kommunicera med media me-

dan utrikesministern Laila Freivald blev kritiserad för sin nonchalans och passivitet.24 Falkhei-

mer menar att det är tydligt att de använde två olika kommunikationssätt vid pressträffarna. 

Knutsson erkände problem och brister i företagets handlingar och bad om ursäkt för dessa vilket 

ses som ”logiskt och retoriskt effektivt”, medan Freivald använde konstant förnekade och und-

vikande av ansvar som retoriska försvarsstrategier.25 Någonting som kan nyansera skillnaderna 

mellan Freivald och Knutsson är att mottagandet av deras agerande delvis kan knytas till deras 

skilda aktörspositioner, då de associerades med skilda system och tillitskapital. Fritidsresor är 

kopplat till ledighet och nöje, medan regeringen associeras med viktiga politiska och juridiska 

frågor. Allmänheten kräver därmed ett större ansvar av sådana organisationer.26 Falkheimer 

belyser alltså två fall i en kombinerad samhälls- och organisationskris där aktörernas krisretorik 

antingen sågs som framgångsrik eller misslyckad, dels utifrån deras sätt att hantera samhälls-

krisen, dels utifrån kopplingen till deras aktörsposition.  

 

Medias roll och funktion i kriser 

Som tidigare nämnt är media ”den viktigaste källan till information om politik och samhälle för 

nästan alla människor” och har därför en betydande funktion i samhället, särskilt under kriser.27 

En konsekvens av medias bevakning är att ”[u]ppmärksamheten på händelser med kriskaraktär 

har ökat”.28 Allt som uppfattas som risker i samhället rapporteras dock inte om i media utan 

nyhetsredaktionerna hanterar ”en stor mängd inkommande information om olika typer av hot 

och risker” och dessa kan antingen ”fångas upp eller ignoreras av medierna”.29 Enligt vissa 

forskare ”produceras” moderna samhällskriser rentav främst i medierna där den nyhetsjournal-

istiska berättelsen ofta anammar en ”rutinmässig dramaturgi” och där de ”dramatiska” kriserna 

 
24 Jesper Falkheimer, ”Rhetorical Defence Strategies after the Tsunami Flood Disaster”, After the Tsunami. Crisis Communi-

cation in Finland and Sweden, red. Ullamila Kivikuru, Lars Nord, Göteborg: Nordicom 2009, s. 42.  
25 Falkheimer 2009, s. 54–55. 
26 Falkheimer 2009, s. 55. 
27 Nord, Strömbäck 2005, s. 8–9.  
28 Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 17.  
29 Nord, Strömbäck 2005, s. 14.  
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nästan alltid får ”undantagslöst stort utrymme”.30 Vi kan påminna oss hur den amerikanske 

retorikern Richard E. Vatz hävdade att en ”retorisk situation” alltid var resultatet av specifika 

retoriska diskurser snarare än att diskurserna var resultatet av föregående kriser.31 Media har 

alltså stor makt då de kan påverka utvecklingen och hanteringen av en händelse beroende på 

hur de vinklar rapporteringen.32 

 Inte desto mindre är detta betydande då kommunikationskanalerna inte alltid används ”op-

timalt”. Istället brukar massmedierna ”ligga före de operativa myndighetsaktörerna” och medi-

erna ”överdriver ofta konsekvenserna av en kris eller katastrof, vilket skapar problem för myn-

digheter och minskar allmänhetens förtroende [för myndigheterna]”.33 Medierapporteringen 

under kriser tillkommer även under oklara och dramatiska omständigheter och journalistiken 

tenderar därför att vara ”mindre genomarbetad och mer uppskruvad”.34 Vidare innebär den 

ständiga närvaron online att det finns ”klara risker för en mindre kvalitativ nyhetsrapportering” 

under kriser, menar medieforskarna Lars Nord och Jesper Strömbäck.35 På grund av den press 

som sätts på medierna att förse befolkningen med nyheter dygnet runt ersätts ofta nyheter med 

åsikter och kommentarer till för att provocera eller underhålla. Denna sorts journalistik leder 

ofta till spekulationer och rykten istället för informativ nyhetsrapportering. Men det ”utrymme 

och den uppmärksamhet som krönikörer och kommentatorer i dag får i olika medier är ett 

tecken på att medierna medvetet satsar på detta material”, menar Nord och Strömbäck.36 

 
Media som aktör i samhällskriser 

Medias tendens till att överdriva faror syns i diverse kriser, som rapporteringen om fågelinflu-

ensan och tuberkulos 2005. Gällande de olika smittorna visar tidigare forskning att medierap-

porteringen var överdrivet alarmistisk och att den extensiva rapporteringen om ”hotande faror” 

sedan ”inte följdes upp när hoten klingade av”.37 Dock visar ytterligare forskning om medie-

rapportering under pandemier på tvetydiga resultat. Under svininfluensan 2009 bidrog till ex-

empel medierapporteringen i Brasilien till ett panikscenario medan andra studier visar att brit-

tiska nyhetstidningar och australienska tv-program inte kunde anklagas för att överdriva 

 
30 Nord, Strömbäck 2005, s. 14–15.  
31 Richard E. Vatz, “The myth of the rhetorical situation”, Philosophy and rhetoric 1973:07, s. 154–161. 
32 Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 102.  
33 Falkheimer, Heide & Larsson 2009, s. 27–28.  
34 Nord, Strömbäck 2005, s. 28.  
35 Nord, Strömbäck 2005, s. 46–47.  
36 Nord, Strömbäck 2005, s. 48.  
37 Tomas Andersson Odén, Marina Ghersetti & Ulf Wallin, När hoten kommer nära. Fågelinfluensa och tuberkulos i svensk 

medierapportering, Göteborg: Göteborgs Universitet. Institutionen för journalistik och masskommunikation 2008, s. 104.  
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pandemin och dess faror.38 Detsamma gäller för den holländska nyhetsrapporteringen under 

svininfluensan. Även om viruset i början ramades in som katastrofal i media minskade detta 

under pandemins utveckling. Studiens resultat visar att holländsk media under svininfluensan 

inte kan beskrivas som mer alarmerande än sina källor, vilket kontrasterar mot den allmänna 

bilden av media som alarmerande under kriser.39  

I nyhetsrapporteringen om flyktinginvandringen 2010–2015, å andra sidan, var negativa 

gestaltningar av invandring och dess påverkan på Sverige mycket vanligare än positiva gestalt-

ningar. En anledning till detta kan vara att negativitet och problem ”anses ha ett större nyhets-

värde” än det oproblematiska.40  

Tidigare forskning visar även att tidningsredaktörer under en kris känner ett stort ansvar 

för medierapporteringens utseende och funktion vilket leder till anammandet av olika roller för 

att anpassa nyhetsrapporteringen efter publikens behov och känslor. Under terrorattacken i Oslo 

och på Utøya 2011 tog de norska debattredaktörerna på sig tre, delvis motsättande, roller som 

”meningsskapare”, ”väktare av lämplig diskurs” och ”facilitatorer av kritiska debatter”.41 Det 

skapades ett ”master narrative”, vars mål är att ena människor, där redaktörernas arbete utmärk-

tes av ”deep emotional involvement”.42 Istället för en klassisk konfliktorienterad debatt enga-

gerade de sig ”i en ny slags reflekterande, filosofisk och litterär konversation” som ”öppnade 

upp för reflektioner om sorg, solidaritet och empati”.43 Det förekom även ett tydligt ”consensus 

pressure” där redaktörerna behövde anpassa sin nyhetsrapportering för att inte förolämpa all-

mänheten. Studien visar att debattredaktörerna tog sig an ”extraordinary editorial principals” i 

medierapporteringen av terrorattackerna då de bland annat anammade ”several control measu-

res” för att minska utryck av hat, ilska och hämnd eftersom dessa inte passade in i ”the master 

narrative”.44  

Anammandet av terapeutiska roller förekom även i svenska medier under tsunamin i Thai-

land 2004. De svenska medierna tog sig an en ”helt annan roll än i tidigare katastrofer” då de 

bland annat hjälpte till med att efterlysa de saknade samt utlämna information om vart turister 

kunde vända sig för att få hjälp. ”Media fyllde denna gång ett tomrum” och ”[m]ånga 

 
38 Peter Vasterman, Nel Ruigrok, ”Pandemic alarm in the Dutch media: Media coverage of the 2009 influenza A (H1N1) 

pandemic and the role of the expert sources”, European Journal of Communication 2013: 28, s. 438. 
39 Vasterman, Ruigrok 2013, s. 450. 
40 Jesper Strömbäck, Felicia Andersson & Evelina Nedlund, Invandring i medier – Hur rapporterade svenska tidningar åren 

2010–2015?, Stockholm: Delmi 2017:06, s. 6.  
41 Thorbjørnsrud, Ustad Figenschou 2018, s. 335.  
42 Thorbjørnsrud, Ustad Figenschou 2018, s. 335 – 338.  
43 Thorbjørnsrud, Ustad Figenschou 2018, s. 338–340. 
44 Thorbjørnsrud, Ustad Figenschou 2018, s. 345.  
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journalister släppte delvis sin professionella roll och hjälpte förtvivlade, chockade och sårade 

landsmän på olika sätt, när ingen annan hjälp fanns att få”.45  

Vad gäller medierapporteringen under samhällskriser visar alltså den tidigare forskningen 

på ambivalenta resultat gällande medias tendens att överdriva faror under samhällskriser. Det 

finns dock inget tvivel om den betydelsefulla roll som media har under samhällskriser och att 

nyhetsrapporteringen kan få avgörande konsekvenser under kritiska lägen. Då nyhetsjournali-

stiken ständigt strävar efter objektivitet finns det alltså en problematik under kriser då denna 

aspekt av journalistiken äventyras.46 Men, vad sker i den opinionsbildade journalistiken under 

samhällskriser? Vad händer i den del av journalistiken där utgångspunkten faktiskt är journa-

listens subjektivitet, där dennes åsikter och tankar får, och framförallt bör, ta en synlig plats? 

Detta är infallsvinkeln i denna uppsats. Det behövs svenska studier likt Thorbjørnsrud och 

Ustad Figenschous och då coronapandemin är en högst aktuell och ännu outforskad samhälls-

kris blir den en passande utgångspunkt för vidare forskning.47 Särskilt relevant blir det att un-

dersöka coronapandemin då mycket felaktig information faktiskt har spridits om viruset.48   

 

Syfte och frågeställningar  

Med utgångspunkt i ett retoriskt perspektiv blir det möjligt att granska och förstå den opinions-

bildande journalistiken under coronapandemin i Sverige. Även om uppsatsens fokus kan sägas 

ligga på de samhällskriser som har omfattande betydelse för samhället är det angeläget att yt-

terligare förtydliga uppsatsens inriktning. Denna kan förstås genom att synliggöra vilken aktör 

i kriskommunikationen som kommer att undersökas, istället för att endast fokusera på den klas-

siska indelningen mellan samhällskris och organisationskris. Trots att media även utgör en or-

ganisation ses de som en egen aktörsgrupp under kriser på grund av att deras ”särskilda mål och 

funktioner” har en central roll i samhällets krishantering. Nyhetsmedier har ”både en informe-

rande och granskande roll” då deras berättelser ”hjälper till att definiera bilden av kriser och 

katastrofer, liksom av politiker och ansvariga myndigheter”.49 I denna uppsats  kommer således 

den mediala aktören att undersökas i vad jag hänvisar till som journalistisk 

 
45 Tomas Andersson Odén, Marina Ghersetti & Ulf Wallin, Tsunamins genomslag en studie av svenska mediers bevakning, 

Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten 2005:13, s. 176. 
46 Bengt Johansson, ”Journalistiken, objektiviteten och partiskheten”, Handbok i journalistisk forskning, red. Michael Karlsson, 

Jesper Strömbäck, Lund: Studentlitteratur 2015, s. 203. 
47 Värt att nämna är dock att det har skrivits c-uppsatser om nyhetsrapporteringen i svenska medier under coronapandemin, 

men då dessa har annat material, andra infallsvinklar och annorlunda syftesformuleringar än denna uppsats finns det således 

behov av ytterligare undersökningar. Vidare, var ytterst få av dessa uppsatser utifrån ett retoriskt perspektiv vilket denna upp-

sats är. 
48 Nguyen, Catalan-Matamoros 2020, s. 323–328.  
49 Oden et al. 2016, s. 35–36.  
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kriskommunikationen. Dock tar uppsatsen avstamp i journalistisk kriskommunikation under 

samhällskriser då dessa behandlas med större omfång i ledarartiklar på grund av dess betydelse 

för omvärlden, till skillnad från organisationskriser. Syftet med denna uppsats är sålunda att 

undersöka hur en av Sveriges största nyhetstidningar, Dagens Nyheter, rapporterar om en sam-

hällskris i sina ledarartiklar.  

För att uppnå syftet kommer studien att undersöka en viktig aspekt av kriskommunikation, 

nämligen den tänkte mottagaren av diskursen. Genom att undersöka vilken den tänkte läsaren 

av ledarartiklarna är, samt vilken världsåskådning denne kan sägas ha, blir det således möjligt 

att se hur den mediala aktören kommunicerar med en annan aktör i en samhällskris, allmän-

heten. För att syftet ska uppnås kommer följande frågeställningar att tillämpas i uppsatsen: 

• Vad för slags läsare konstrueras i ledarartiklarna? 

• Vilka ideologier kan urskiljas i ledarartiklarna? 

För att besvara dessa frågor kommer jag att använda mig av Kenneth Burkes pentadanalys. 

Denna Burkes ”dramatism” kommer att presenteras närmare nedan, men i korthet kan det redan 

här sägas att denna fokuserar på vad som sker när människor yttrar sig om vad andra människor 

gör, vilket således gör metoden till ett lämpligt val för att kunna undersöka hur Dagens Nyheter 

rapporterar om händelser relaterade till coronapandemin i sina ledare.  

 

Teoretiska utgångspunkter, metod och urval 

The second persona 

Ett huvudsyfte med uppsatsen är alltså att blottlägga vilken publik som skapas eller förutsätts 

av DN:s ledarartiklar. Ett publikbegrepp som överensstämmer med detta perspektiv presente-

rades 1970 i en inflytelserik artikel av den amerikanske kommunikationsforskaren Edwin 

Black. Då Black undersöker en mycket relevant dimension av diskurser, nämligen den implicita 

åhöraren, är det en passande teoretisk utgångspunkt i denna uppsats.  

Black inleder sin artikel med att hävda att språket har en ”symptomatisk funktion”. Han 

skriver att: 

Discourses contain tokens of their authors. Discourses are, directly or in a transmuted form, the 

external signs of internal states. In short, we accept it as true that a discourse implies an author, 

and we mean by that more than the tautology that an act entails an agent.50 

 
50 Edwin Black, “The second persona”, The quarterly journal of speech 1970:02, s. 110.   
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Mer specifikt menar Black att en språkanvändares ”lingvistiska akt” innehåller vissa aspekter 

av denne, alltså att språkanvändarens karaktäristika kan färga av sig i diskursen. Black påpekar 

att en liknande utgångspunkt präglar redan Aristoteles Retoriken och Poetiken. Dock ser Black 

denna aspekt av författaren på ett annorlunda vis än Aristoteles eftersom man i nutida forskning 

är mer medveten om de skiljaktigheter som finns mellan ”mannen och hans bild”. Black nämner 

Wayne Booth som har myntat begreppet implied author, implicit författare, för att belysa de 

skillnader som kan finnas mellan den riktige författaren av ett verk och författaren som impli-

ceras i verket.51  

För Black är det emellertid viktigare att uppmärksamma att det även finns ”a second per-

sona also implied by a discourse, and that persona is its implied auditor”. Han förtydligar att 

detta begrepp inte är nytt, men att dess användning i retorisk kritik förtjänar mer uppmärksam-

het då denna implicita åhörare diskuterades tämligen luddigt i den klassiska retoriken. Aristo-

teles beskriver denna som någon som har förmågan att bedöma om det förflutna eller framtiden, 

oavsett om diskursen är epideitisk eller deliberativ. Hen kan vara gammal eller ung, och ha 

antingen en positiv, negativ eller neutral attityd mot diskursens tes.52 Black förtydligar att dessa 

beskrivningar användes för att klassificera den verkliga publiken, men att dessa typologier har 

omvandlats för en annan användning när de i modern tid tillskrivs den implicita åhöraren. Han 

förklarar vidare: 

That application does not focus on a relationship between a discourse and an actual auditor. It fo-

cuses instead on the discourse alone, and extracts from it the audience it implies.53 

Den implicita åhöraren gör det alltså möjligt att undersöka vilken sorts publik som är lämplig 

för en särskild diskurs. Från diskursen erhåller vi en hypotetisk konstruktion som är den impli-

cite åhöraren.54  

Att endast fastställa vilken denne implicite åhörare är, är dock inte tillräckligt enligt Black. 

Det essentiella i att karaktärisera personae är att kunna urskilja ideologier hos denna, i den 

mening Karl Marx använde termen: “the network of interconnected convictions that functions 

in a man epistemically and that shapes his identity by determining how he views the world”.55 

Marx ”utgår från den verkligt aktiva människan” och ser på ”ideologiska reflexer” ”genom den 

verkliga livsprocessen”. Han menar att människor är ”producenter av sina föreställningar, 

idéer” och att när människan förändrar sin verklighet förändras även hennes ”tänkande” och 

 
51 Black 1970, s. 111.  
52 Black 1970, s. 111–112. Black citerar Aristoteles Retoriken, bok 1 och 2.  
53 Black 1970, s. 112. 
54 Black 1970, s. 112. 
55 Black 1970, s. 112. 
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”tankeprodukter”.56 Det är denna bredare idé om ideologier som kommer att nyttjas i uppsatsen, 

istället för den nutida, snävare användningen av termen, där en ideologi kopplas till politik. 

Marx menar istället ideologi som någonting mycket mer övergripande, det handlar om etik, 

moral och filosofi – hela det sätt man ser på världen.57  

Black menar alltså att retoriska diskurser implicerar en åhörare och att denna implikation 

möjliggör för kritikern att sammankoppla denna med en ideologi.58 Detta ska dock inte endast 

ses som en hypotes om ett förhållande, utan hellre ”as expressing a vector of influence”: 

 These sometimes modest tokens [of ideology] indeed tend to fulfill themselves in that way. Actual 

auditors look to the discourse they are attending for cues that tell them how they are to view the 

world, even beyond the expressed concerns, the overt propositional sense, of the discourse.59 

Black menar att en publik kommer att bli konfronterad med en mängd olika attityder och att 

diskursen kommer att dra åhöraren mot en ideologi. Om åhöraren exempelvis accepterar en 

talares åsikter om integration innebär detta att hon har anammat en ideologi. Slutligen hävdar 

Black att varenda människa definierar sig med vad hon tror på och vad hon gör, och att sökandet 

efter identitet är ”the ’modern pilgrimage’”. I denna jakt ser vi till “one another for hints as to 

whom we should become. Perhaps these reflections do not apply to everyone, but they do apply 

to the persuasible, and that makes them germane to rhetoric”.60  

De bevis som finns i diskursen om den implicite åhöraren är de verkliga påståenden som 

görs, men Black anser även att de mest troliga bevisen finns tillgängliga i form av stilistiska 

tecken, exempelvis metaforer.61 I detta avseende kan Blacks uppfattning nog problematiseras; 

vilka ideologiska tecken som framträder tydligast i en viss text måste avgöras empiriskt. I den 

typ av texter som ska undersökas i uppsatsen är det, som undersökningen ska visa, de narrativa 

egenskaperna som framstår som mest centrala.  

Då en pentadanalys tar ”sin utgångspunkt i specifika perspektiv som kommer till uttryck i 

diskursen” och fokuserar på motiven bakom diverse handlingar anser jag att en sådan analys är 

mest lämplig för uppsatsens inriktning.62 En pentadanalys möjliggör att den övergripande frå-

geställningen om vilken slags läsare som konstrueras i artiklarna kommer kunna besvaras. Då 

Burkes dramatism söker svara på frågan ”[w]hat is involved, when we say what people are 

 
56 Karl Marx, Friedrich Engels, ”Den Tyska Ideologin (Urval)”, Marxists, www.marxists.org/svenska/marx/1846/03-d036.htm 

[2020-12-15]. Texten publicerades först av Marx-Engels-Lenin-Institutet, Moskva, 1932.  
57 Marx, Engels. 
58 Black 1970, s. 112.  
59 Black 1970, s. 113.  
60 Black 1970, s. 113.  
61 Black 1970, s. 112.  
62 Jon Viklund, ”Kenneth Burke och dramatismen”, Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, red. Otto Fischer, Patrik 

Mehrens & Jon Viklund, 2 uppl., Ödåkra: Retorikförlaget 2016, s. 185–187.  
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doing and why they are doing it?” blir den även särskilt användbar för att uppnå uppsatsens 

syfte.63 Detta eftersom den möjliggör ett fokus på ledarartiklarna, själva diskursen, men även 

på författarna till artiklarna – journalisterna – som är dem som skriver vad folk gör och varför 

i dessa artiklar. Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka journalistisk kriskommunikat-

ion, och särskilt journalister som aktörer i en kris, är dramatismen således ett passande val. 

Vidare lämpar sig en dramatistisk pentadanalys väl i uppsatsen då kriser, som tidigare nämnt, 

ofta gestaltas som dramer av media.64 Burke nämner även själv likheten mellan sina fem termer 

och de ”[j]ournalistic W’s – who, what, where, when, why” men förtydligar att skillnaden är 

att han accentuerar det dramatiska och att handlingen ses som den främsta av termerna.65  

Trots de positiva aspekterna av dramatismen som metod finns det även en negativ aspekt 

som bör nämnas. Retorikforskaren Jon Viklund menar till exempel att: 

[r]isken finns att dramatismen reduceras till en taxonomi där analysen går ut på att sätta etiketter på 

saker. Burkes skrifter gör sig bäst som teori, som en serie antaganden om mänsklig kommunikation, 

och som ett förråd av produktiva begrepp, snarare än som en strikt analytisk metod.66  

Vidare menar Viklund att eftersom dramatismen ”ger spelrum åt en grad av subjektivism och 

för att analysen ska ge resultat som inte endast bekräftar det uppenbara krävs en tolkning av 

materialet”.67 Det är således betydande att kritikern inte endast kategoriserar aspekter av det 

material man undersöker med dramatismen. 

 I denna uppsats kommer dock dramatismen att användas som en metod, men eftersom den 

nyttjas som en begreppsapparat för att ge stöd åt en övergripande teori, Blacks second persona, 

minskar risken för att den ska ”reduceras till en taxonomi”. Eftersom utgångspunkten är hos 

Black fungerar dramatismen således som ett hjälpmedel för att kunna generera nya kunskaper, 

och tillsammans kommer de möjliggöra en djupgående analys av materialet. Värt att nämna är 

dock att en djupgående tolkning av alla valda ledarartiklar inte kommer kunna redovisas för då 

uppsatsens omfång inte möjliggör detta. Detta förklaras ytterligare i materialavsnittet. 

 

Den dramatistiska metoden 

Utgångspunkten för dramatismen, som undersöker människors motiv, är frågan: “[w]hat is in-

volved, when we say what people are doing and why they are doing it?”. Burke intresserar sig 

nämligen för ”the basic forms of thought, which, in accordance with the nature of the world as 

 
63 Kenneth Burke, A grammar of motives, New York: Prentice-Hall 1945, s. xv. 
64 Nord, Strömbäck 2005, s. 14–15. 
65 Kenneth Burke, ”Questions and answers about the Pentad”, College Composition and Communication, 1978:29, s. 331. 
66 Viklund 2016, s. 194. 
67 Viklund 2016, s. 194. 



13 

 

all men necessarily experience it, are exemplified in the attributing of motives”. Dessa tanke-

former kan bli “förkroppsligade” på diverse sätt och finns närvarande i varje yttrande om vad 

människor gör.68 Burke kallar metoden för dramatism då den bjuder in en till att se frågan om 

motiv ur ett perspektiv som primärt behandlar språk och tankar som ”modes of action” – hand-

lingar.69 Vidare, motsvarar varje term i pentaden, enligt Burke, en filosofisk skola, och genom 

en dramatistisk analys går det därför att blottlägga vilka ideologiska värderingar diskursen ger 

uttryck för i sina symboliska handlingar.70  

Vissa forskare menar att Burke syftar till en ordboksdefinition i användandet av termen 

motiv, där motiv ses som någonting internt och kognitivt, någonting som formar eller skapar 

mänskligt beteende.71 William Benoit, forskare inom politisk kommunikation, läser däremot 

Burkes motiv som en form av diskurs då Burke flertalet gånger hänvisar till motiv som ord, 

meningar, påståenden och lingvistiska produkter.72 Benoit påpekar även betydelsen av att Burke 

inte säger ”’What is involved when people act?’”, utan han är istället intresserad av vad som 

sker när man förklarar vad någon gör. Burke förtydligar att ”’the pentad offers a synoptic way 

to talk about their talk-about’”.73. Motivet är någonting som tillmäts handlingen av den som 

skriver eller talar om handlingen, alltså i förklarandet av den, och är således en central aspekt 

av varje yttrande som tolkar händelsen för en publik; när talaren eller skribenten betonar en viss 

del av handlingen som talaren eller skribenten önskar belysa för publiken.74 Motivet tillkommer 

alltså efter själva handlingen. Dramatismen är således en begreppsapparat för att tolka texter 

som beskriver vad människor gör med målet att klargöra vad som är motiv i den analyserade 

texten. Jag kommer i denna uppsats använda mig av Benoits tolkning av Burkes motiv, vilket 

innebär att motivet uppkommer i journalistens konstruktion av händelserna, efter att handlingen 

har skett.  

Burke förklarar sin metod:  

We shall use five terms as generating principle of our investigation. They are: Act, Scene, Agent, 

Agency, Purpose. In a rounded statement about motives, you must have some word that names the 

act (names what took place, in thought or deed), and another that names the scene (the background 

of the act, the situation in which it occurred); also, you must indicate what person or kind of person 

(agent) performed the act, what means or instruments he used (agency), and the purpose. […] any 

 
68 Burke 1945, s. xv.  
69 Burke 1945, s. xxiii. 
70 Burke 1945, s. 127.  
71 William Benoit, “A note on Burke on ‘motive’”, Rhetoric Society Quarterly 1996:26, s. 67–69. Benoit hänvisar bl.a. till L.V 

Holland, “Kenneth Burke's Dramatistic Approach in Speech Criticism.” Quarterly Journal of Speech 1955:41, s. 352–358. 
72 Benoit 1996, s. 71.  
73 Benoit 1996, s. 71. Benoit citerar här: Burke 1945, s. 56. 
74 Benoit 1996, s. 73. 
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complete statement about motives will offer some kind of answers to these five questions: what was 

done (act), when or where it was done (scene), who did it (agent), how he did it (agency), and why 

(purpose).75 

På svenska kallas termerna för handling, scen, aktör, medel och syfte.76 Handling är alltså vad 

som har hänt, aktören är den som har utfört handlingen och scenen är bakgrunden till handlingen 

eller situationen där handlingen tog plats. Medel svarar på frågan om hur handlingen gick till, 

och kan alltså vara både verktyg, ”sätt” eller attityd,77 medan syfte söker svara på frågan varför 

handlingen har skett. Alla påståenden som tilldelar motiv kan ses komma ur och brytas upp i 

denna pentad av nyckeltermer, menar Burke. Han påpekar även att nyckeltermerna inte är fria 

från tvetydighet och inkonsekvenser men att detta inte heller är målet: ”what we want is not 

terms that avoid ambiguity, but terms that clearly reveal the strategic spots at which ambigiui-

ties arise”.78  

Termerna relaterar till varandra genom par.79 Målet är att undersöka ”the purely internal 

relationships which the five terms bear to one another, considering their possibilities of trans-

formation, their range of permutations and combinations – and then to see how these various 

resources figure in actual statements about human motives”.80 Med andra ord är målet att ana-

lysera termernas relationer till varandra i paren, hur de är mångtydiga och föränderliga i deras 

många uppdelningar, för att slutligen se hur dessa olika kombinationer förekommer i faktiska 

påståenden om mänskliga motiv.  

Som tidigare nämnt menar Burke även att ideologier kan urskiljas genom den del av pen-

taden som framträder starkast, då det rör sig om hur man förklarar sina handlingar utifrån ett 

särskilt tankesätt.81 Sålunda är betoningen av scen typiskt för texter som bygger på en materi-

alistisk grundsyn – eftersom denna särskilt ser till den fysiska realiteten – medan ett fokus på 

aktören är typiskt för texter som bygger på en idealistisk filosofisk hållning – eftersom en sådan 

utgår från aktörens subjektiva konstruktion av verkligheten. Ett fokus på medel är på motsva-

rande sätt utmärkande för pragmatismen – eftersom den utgår från det instrumentella, alltså de 

medel som används. Syfte korresponderar på liknande sätt med mysticism – den utgår från ett 

 
75 Burke 1945, s. xv.  
76 Jag följer här Jon Viklunds översättning av termerna. Jfr Viklund 2016. 
77 I senare upplagor av A Grammar of motives uttrycker Burke möjligheten att utvidga pentaden med termen attityd, och således 

skapa en hexagon. Se exempelvis: Burke, A grammar of motives, Berkley: University of California Press 1969, s. 443. I denna 

uppsats kommer jag dock att utgå från pentaden, där attityd ses som en del av medel, alltså som en förklaring till hur handlingen 

har gått till. 
78 Burke 1945, s. xvii.  
79 På engelska ratio, men med målet att undvika tvivelaktiga ”svengelska” uttryck använder jag även här Viklunds översättning. 
80 Burke 1945, s. xvi. 
81 Burke 1945, s. 127–129.  



15 

 

universellt syfte – och akt med realism – eftersom realisten ser till vad som har hänt.82 Värt att 

notera är att Burke är relativt snäv i sin syn på pentadens relation till filosofiska skolor då det 

lätt kan bli endast ett etiketterande av ideologier istället för att nyanser i diskursen lyfts fram. 

Likväl, kommer dessa att diskuteras i analysen. En större tyngd kommer dock sedan att läggas 

på de ideologier, i Marx mening, som går att urskilja i relation till den implicite åhöraren.  

 

Material 

Materialet i uppsatsen består av 27 ledare publicerade i Dagens Nyheter under vecka 12, alltså 

16/03–22/03 2020. WHO klassade viruset som en pandemi 11/03 och under den valda veckan 

var således läget allvarligt, vilket innebär att det valda materialet lämpar sig väl för en under-

sökning av krisretorik.83 Det går även att notera en markant ökning i antalet ledarartiklar om 

covid-19 under vecka 12 samt en nedgång i antalet publicerade ledare veckorna efter. Just vecka 

12 finns det alltså en abnormalitet i mängden ledarartiklar vilket gör dessa särskilt givande att 

undersöka.  

Dagens Nyheter är del av Bonnier News vilket är en Nordens största medieföretag. Bonnier 

News var länge Sveriges största medieföretag men efter att ”musikjätten” Spotify gick om fö-

retaget 2017 får de foga sig med att vara störst gällande tidningsbranschen.84 Bonnier News 

omfattar ytterligare dagstidningar, exempelvis Sydsvenskan, men då uppsatsens omfång inte är 

oändligt behöver materialet begränsas, och därför är endast en tidning vald. Dagens Nyheter är 

en av de största nyhetstidningarna i Sverige och dess ”ställning som ledande opinionsorgan har 

under efterkrigstiden aldrig varit hotad” vilket gör tidningen till ett lämpligt val.85 

Dagens Nyheter beskriver sig som ”obunden liberal”.86 Det kan därför tyckas onödigt att 

söka besvara frågeställningen om vilka ideologier som kan urskiljas i ledarartiklarna. Viklund 

menar dock att de filosofiska riktningarna inte ska ”förstås som bestämmande” för talarens eller 

författarens ”världsuppfattning, men att de kan användas för att närmare förstå hur denne ser 

på en situation eller vilka slags handlingar som denna situation tycks lägga grunden för”.87 

Viktigt att påpeka är alltså att de ideologier som enligt en pentadanalys framträder i artiklarna 

genom analysen inte kan direkt hänvisas till författaren av ledarartikeln. Analysen avslöjar 

 
82 Burke 1945, s., 131, 171, 227, 275, 287–288.  
83 Folkhälsomyndigheten, Nyheter och press, ”Spridningen av covid-19 är en pandemi”, 11/03 2020, www.folkhalsomyndig-

heten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-av-covid-19-ar-en-pandemi/ [2020-11-11]. 
84 Hanna Frick, ”Skifte i medietoppen – Bonnier petas ned”, Dagens media 18/10 2017, www.dagensmedia.se/medier/skifte-i-

medietoppen-bonnier-petas-ned-6878462#conversion-751415718 [2020-11-12].  
85 Alf Johansson, Staffan Sundin, ”Dagens Nyheter”, Nationalencyklopedin, www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/en-

cyklopedi/l%C3%A5ng/dagens-nyheter [2020-12-01]. 
86 ”Om Dagens Nyheter”, Dagens Nyheter 28/02 2008, www.dn.se/nyheter/om-dagens-nyheter/ [2020-12-01]. 
87 Viklund 2016, s. 188. 
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istället ideologiska drag i själva texten – och även om det naturligtvis ofta kan vara så att den 

överensstämmer med författarens är det inte otänkbart att en pentadanalys kan avslöja drag som 

är omedvetna eller okända för textens skapare. När texterna sedan undersöks i relation till den 

implicite åhöraren kommer även, som tidigare nämnt, Marxs bredare användning av termen 

ideologi att anammas, där ideologi är hela det sätt man ser på världen, inte ens politiska tillhö-

righet.  

 

Avgränsning i analysen  

Som en första utgångspunkt har jag läst samtliga artiklar. Därefter har jag valt ut tre av dessa 

som kan ses som särskilt viktiga eller representativa. Naturligtvis kan ett sådant urval i viss mån 

ses som subjektivt. De tre artiklarna är dock valda utifrån flertalet anledningar. Den första le-

darartikeln är skriven av Richard Swartz, och är den första ledarartikeln att publiceras vecka 

12. Den anses därför lämplig att inleda analysen. Nästa ledarartikel är signerad DN:s ledarred-

aktion. Då hela redaktionen därmed kan sägas stå för ledarartikeln bedöms denna som repre-

sentativ i en undersökning av Dagens Nyheters rapportering av covid-19 i sina ledare. Den 

tredje artikeln publicerades 22/03 och är skriven av chefredaktör Peter Wolodarski. Med sin 

betydelsefulla roll som chefredaktör för nyhetstidningen är det därför ett passande val att ana-

lysera en ledarartikel skriven av honom.  
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2. Dagens Nyheter under covid-19: kritiken framför allt? 

I detta avsnitt kommer analysen att ta plats. Ledarartiklarna kommer först att analyseras utifrån 

pentadens fem delar och efter detta analyseras de utifrån syftet att kartlägga de ideologier och 

motiv som kan urskiljas i dem. Sedan diskuteras de likheter och skillnader som har urskilts 

mellan de tre artiklarna och med den tidigare forskningen. Slutligen ställs ledarartiklarna i re-

lation till Blacks second persona.  

 

Långsamhetens synd – Swartz mot den svenska strategin 

Den 16/03 publicerade Richard Swartz den första av de 27 ledarartiklarna vecka 12. I Swartz 

artikel förses läsaren med ett narrativ där handlingen som beskrivs är de svenska myndigheter-

nas agerande i samband med coronapandemin. Swartz frågar sig ”[h]ar Sverige reagerat alltför 

sent på coronaviruset?” och skriver sedan ”[a]llt fler kritiker hävdar det. Förmodligen har de 

rätt”. Samtidigt hävdar han att ”egentligen borde det inte förvåna någon”.88 Scenen i artikeln är 

Sverige, dels under coronapandemin men även generellt och längre tillbaka än så. Trots att den 

svenska historien beskrivs som ”ett exempel på en rasande snabb urbanisering i modern tid” 

och trots att Sverige är ett av ”de mest datoriserade och uppkopplade samhällena i världen” 

finns det, om man får tro Swartz, någonting mycket problematiskt med narrativets scen. Swartz 

skriver att ”vårt land är långsamhetens hemvist på jorden” och att ”vi är landet som aldrig haft 

en sprinter eller en stor filosof och som uppskjuter lösningen av problem genom att begrava 

dem i någon (ofta gedigen) utredning.” Sverige jämförs även med andra länder där ”samma 

långsamhet skulle uppfattas som tidsspillan, som byråkratisk ineffektivitet eller förhalning”.89   

Narrativets aktör kan vid första anblick verka vara Sveriges befolkning, svenskarna: 

Skulle vi jämföra oss med andra nationer eller kulturer – och just jämföra är vad vi måste göra för 

att kunna upptäcka faktum – vill jag hävda att vi rör oss långsammare, talar långsammare, tänker 

långsammare och över huvud taget tar längre tid på oss för att få vardagen och tillvaron att gå ihop.90  

Vidare förklarar Swartz att ”det säkraste sättet att förolämpa en svensk är att be honom skynda 

på eller påpeka att man har bråttom”. Det intressanta med ledarartikeln är dock hur Sverige och 

svenskarna förs samman i narrativet. Skribenten använder nämligen ofta ”Sverige” och ”svens-

karna” metonymiskt; i ledarartikeln får svenskarna ibland stå får Sverige och ibland ersätts 

 
88 Richard Swartz, ”Richard Swartz: I Sverige talar, tänker och rör vi oss långsammare än andra – och det märks nu”, Dagens 

Nyheter 16/03 2020, www.dn.se/ledare/richard-swartz-i-sverige-talar-tanker-och-ror-vi-oss-langsammare-an-andra-och-det-

marks-nu/ [2020-11-27]. 
89 Swartz 2020.  
90 Swartz 2020. 
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Sverige med svenskarna. Swartz skriver exempelvis ”[h]ur länge har Sverige varit långsamt?”, 

men syftar egentligen till svenskarna då ett land i sig inte kan vara långsamt, det är ju dess 

befolkning som är det. 91 På grund av denna metonymiska sammanfogning kan svenskarna som 

befolkning således ses som en del av scenen. Men, vem är då aktören?  

För att utröna ledarartikelns aktör är det istället nödvändigt att fråga sig vem som begår 

handlingen – vem agerar? När Swartz skriver ”[h]ar Sverige reagerat alltför sent på coronavi-

ruset?” syftar han på de svenska myndigheternas reaktion mot coronapandemin då myndighet-

ernas agerande är det som kan bekämpa viruset. I narrativet är aktören således de svenska myn-

digheterna.  

Narrativets medel, alltså hur handlingen har gått till, är långsamhet och otillräcklighet då 

dessa två aspekter förklarar det sätt på vilket handlingen utfördes.92 Vidare fördjupas långsam-

heten då den tenderar att maskera sig. Swartz menar att ”[o]fta syns inte den svenska långsam-

heten. När den ser sig själv i spegeln förklär den sig till stabilitet och ännu hellre till trygghet. 

Att hos oss låta saker och ting ’ta sin tid’ blir till en outtalad kvalitetsgaranti, till tid som används 

i förnuftets och varaktighetens tjänst”.93  

Efter att ha läst detta stycke verkar det som att syftet med myndigheternas långsamma stra-

tegi mot coronaviruset är att långsamhet är lika med kvalitet. Dock skriver Swartz även att 

Sverige är landet som ”uppskjuter lösningen av problem genom att begrava dem i någon (ofta 

gedigen) utredning”.94 Denna mening motsäger det tidigare stycket och istället för att det skulle 

vara av kvalitetsskäl som strategin är långsam blottläggs istället någonting helt annat. Syftet 

med det långsamma agerandet blir istället att myndigheten försöker skjuta upp, eller skjuta ifrån 

sig, problemet, alltså hanteringen av coronaviruset.  

Enligt en pentadanalys kan därmed narrativet i Swartz ledarartikel kort sammanfattas så: 

på grund av att Sverige är långsamhetens hem (scen) är de svenska myndigheternas (aktör) 

strategi mot corona (handling) långsam (medel) eftersom de försöker skjuta upp, eller skjuta 

ifrån sig, problemet (syfte).  

Som tidigare nämnt skriver Burke att målet med pentadens termer inte är att undvika tve-

tydighet, utan att avslöja de ”strategiska punkter” där tvetydigheten finns.95 En beskrivning av 

en handling är invecklad och denna problematik kan blottläggas när man tolkar denna beskriv-

ning utifrån flera perspektiv. Att tvångsmässigt specificera endast en tyngdpunkt i en diskurs 

 
91 Swartz 2020. 
92 Detta är även ett exempel där attityd blir en del av medlet, som en del av pentaden. 
93 Swartz 2020. 
94 Swartz 2020. 
95 Burke 1945, s. xvii. 
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när flera är betydelsefulla kan istället resultera i en mekanisk analys som missar det intressanta 

med språkhandlingen. En pentadanalys möjliggör istället en blottläggning av de sätt som en 

diskurs är mångtydig och tolkningsbar.96 Således är det alltså inte negativt om en pentadanalys 

inte når fram till ”raka svar”.   

I Swartz artikel är en ”strategisk punkt” skribentens metonymiska användning av ”Sverige” 

och ”svenskarna”, vilket möjliggör att svenskarna kan ses som en del av scenen. Författaren 

skriver att ”[i] en kris kan långsamheten vara förödande” och beskriver, som tidigare visat, 

Sverige som långsamhetens hemvist.97 Sverige är långsamhetens hem eftersom svenskarna vär-

desätter långsamheten. I Sverige uppfattas långsamhet därför inte som någonting dåligt, vilket 

det, enligt Swartz, gör i andra länder. Istället är det värsta man kan göra att be en svensk att 

skynda sig. Scenen är således betydelsefull i diskursen då de egenskaper som svenskarna besit-

ter är betydelsefulla för att handlingen ska äga rum.  

Efter redovisningen av narrativets scen framkommer det att Sverige, och svenskarna, är 

orsaken till det slags agerande som myndigheterna ägnat sig åt. Diskursen porträtterar således 

scenen som ansvarig, men två par kan lyftas fram som särskilt betydelsefulla utgångspunkter i 

narrativet. Dels scen-aktör, då scenen påverkar myndigheterna att vara långsamma, dels scen-

handling då det samtidigt är scenen som gör att myndigheternas agerande inte är tillräckligt. 

Alltså: om scenen hade varit annorlunda hade både handlingen och aktören kunnat tolkas som 

någonting positivt, istället för att nu ses som någonting negativt och således kritiseras på grund 

av omständigheterna. Det är otvivelaktigt ett invecklat förhållande mellan pentadens fem delar 

som kan utläsas ur Swartz ledarartikel, inte minst på grund av den metonymiska förskjutningen 

som sker när vad som vanligtvis ses som aktör blir till en del av scenen. På grund av detta är 

det inte tillräckligt att lyfta fram de två paren som nämnts för att kunna förstå det narrativ som 

porträtteras i diskursen. Att separera de tre delarna i de två paren separerar någonting som i 

ledarartikeln har förenats. De tre termerna scen, aktör och handling är istället sammanflätade 

med varandra i en sorts trio där narrativet kan förstås utifrån denna integration.  

Efter att ha urskilt scenen som den framträdande delen blir det möjligt att urskilja de ideo-

logier som artikeln kan sägas föreskriva för läsaren. Burke menar att ett fokus på scen bygger 

på en materialistisk grundsyn då denna ser till den fysiska realiteten, och med denna utgångs-

punkt skulle således Swartz ledarartikel kunna sägas vara materialistisk. Å andra sidan, har 

pentadanalysen visat att scenen inrymmer ett invecklat metonymiskt förhållande mellan ”Sve-

rige” och ”svenskarna”. På grund av denna metonymiska förskjutning går det inte att hävda att 

 
96 Burke 1945, s. xvii. 
97 Swartz 2020. 
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Swartz ledarartikel endast är materialistisk, eftersom scenen har personifierats. I diskursen har 

istället scenen den roll som aktören vanligtvis brukar tilldelas, då svenskarna är en del av scenen 

istället för att vara aktör. Därmed kan artikeln sägas förbindas med ett slags idealistisk ideologi 

i Burkes bemärkelse, alltså att den materialistiska ideologin ”idealismifieras” – om neolog-

ismen tillåts. Diskursen är därmed alltså byggd på den relativt oförenliga kombinationen av 

både fysiska omständigheter och subjektiva sammansättningar. Diskursen porträtterar den fy-

siska realiteten som orsaken till handlingen, men långsamheten beskrivs som en del av att vara 

svensk och därmed djupt inpräglat i den svenska befolkningen, vilket ter sig extremt idealistiskt. 

Pentadanalysen blottlägger därmed ett narrativ i Swartz ledarartikel där den metonymiska för-

skjutningen försöker kombinera två skiljaktiga ideologier som vanligtvis inte brukar förenas.  

Slutligen innebär en undersökning av pentadens delar i relation till varandra att det blir 

möjligt att urskilja motivet, orsaken till handlingen så som det har skildrats i ledarartikeln. Mo-

tivet finns i relationerna mellan pentadens delar. I Swartz diskurs påverkar scenen handlingen 

och aktören; med andra ord påverkar Sverige och dess befolkning de svenska myndigheternas 

strategi för att bekämpa coronaviruset. Det finns en hel del motsägelser i Swartz ledarartikel, 

dels på grund av den metonymiska förskjutningen, dels i andra delar av texten. Det sägs att 

svenskarna ser långsamhet som ”en outtalad kvalitetsgaranti” men samtidigt uppenbarar sig 

syftet med aktörens handling som en önskan att skjuta upp problemet istället för att lösa det. 

Ytterligare förklaras det att långsamheten förklär sig till stabilitet och trygghet. Dessa motsä-

gelser tydliggör implicit några avgörande karaktärsdrag hos aktören. De svenska myndighet-

erna är lata, försiktiga och relativt obesvärade av coronapandemin. De svenska myndigheternas 

agerande under pandemin och därmed deras strategi för att bekämpa viruset beror på deras 

nonchalans, vilket således utgör orsaken till handlingen, motivet. Inte ens en livshotande sam-

hällskris kan göra de svenska myndigheterna snabba.  

Analysen av Richard Swartz ledarartikel visar att skribenten på olika sätt försöker kritisera 

de svenska myndigheterna. Narrativet består av en del motsägelser och särskilt den metony-

miska förskjutningen visar att skribenten hoppar mellan olika ideologiska synsätt i ett slags ad-

hoc argumenterande för att de svenska myndigheternas strategi är otillräcklig och felaktig. Vi-

dare finns stora likheter mellan den kritik som Swartz för fram mot myndigheterna och den 

kritik som utrikesministern Laila Freivald mottog efter hanterandet av tsunamin 2004 då hon 

kritiserades för sin nonchalans och passivitet.98 Inte desto mindre skiljer sig narrativet i Swartz 

ledarartikel väsentligt från vad den tidigare forskningen visat om de norska redaktörernas 

 
98 Falkheimer 2009, s. 42. 
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agerande under terrorattacken i Oslo och på Utøya 2011. Då dessa redaktörer steg bort från den 

klassiska konfliktorienterande debatten kan Swartz istället sägas anamma denna sorts nyhets-

rapportering till fullo. De norska redaktörerna ville bidra till ett ”master narrative” där de enga-

gerade sig i konversationer som ”öppnade upp för reflektioner om sorg, solidaritet och empati” 

för att inte förolämpa allmänheten.99 Detta syns inte i Swartz artikel då han istället för att minska 

uttryck av ilska och hat snarare späder på dessa känslor.  

 

Att ”laga efter läge” – ledarredaktionens dolda kritik 

Den 17 mars – sex dagar efter att viruset förklarats som en pandemi  – publicerade DN:s ledar-

redaktion en artikel där aktören är den svenska regeringen vars handling är att de har beslutat 

att stänga gymnasieskolor, högskolor, yrkeshögskolor och universitet i landet. Artikeln inleds i 

en ton som verkar mer erkännsam gentemot aktören än i Swartz text som nyss diskuterades: 

Så kom då ett besked om kampen mot det nya coronaviruset som många trott var oundvikligt. På en 

presskonferens på tisdagsmorgonen meddelade statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister 

Anna Ekström (S) att alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor i landet re-

kommenderas att stängas.100 

I ledarartikeln beskrivs aktörens val som ”ett högst rimligt steg” och ”[r]egeringens beslut in-

nebär att Sverige tar ett kliv in på den mer restriktiva väg som redan tagits av de flesta länder i 

Europa”. Vidare diskuterar författarna andra val som den svenska regeringen har gjort, nämli-

gen att välja en väg som ”påminner om Storbritanniens ursprungliga”, alltså att försöka utveckla 

flockimmunitet hos befolkningen. Regeringens tidigare agerande beskrivs dock som chansartat, 

vilket visar på att det finns en distans i texten mot aktörens hantering av situationen.101  

Scenen i narrativet är Sverige under coronapandemin. Läget beskrivs som ”extremt”, ”ett 

undantagstillstånd” där ”[g]amla regler har satts ur spel”, med en ”redan hårt belastad” svensk 

sjukvård.102 Scenen är konstruerad på så sätt att ingen vet vad som kommer hända, det är en 

mörk tillvaro där ”alla beslut som tas har kostnader och konsekvenser som i dag är svåra att 

förutse” och där de ”riktigt stora prövningarna” ändå ligger framöver. Sverige behöver vänja 

sig vid att saker inte kommer att ”fungera som vi är vana vid” eftersom ”[c]corona prövar oss 

på ett sätt som vårt samhälle inte blivit prövat på decennier”.103  

 
99 Thorbjørnsrud, Ustad Figenschou 2018, s. 335–340. 
100 DN:s ledarredaktion, ”Ledare: I pandemins spår måste vi alla laga efter läge”, Dagens Nyheter 17/03 2020, www.dn.se/le-

dare/i-pandemins-spar-maste-vi-alla-laga-efter-lage/ [2020-12-08]. 
101 DN:s ledarredaktion 2020. 
102 DN:s ledarredaktion 2020. 
103 DN:s ledarredaktion 2020. 
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Vikten av att ha ett ”rimligt” förhållningssätt till situationen betonas i artikeln – det är ”bara 

att bita ihop”. Medlet är således förhållningssättet till situationen, att ha rimliga förväntningar 

är viktigt när det gäller hur situationen ska hanteras. Syftet med handlingen är att minska smitt-

spridningen. Syftet skrivs aldrig ut explicit men är implicit betonat genom artikeln då de fun-

deringar och åsikter som författarna uttrycker berör situationens allvar och hur den ska hanteras 

för att det ska bli bättre. Flertalet gånger beskrivs hanteringen av situationen som en kamp, man 

måste ”bekämpa en pandemi”, och således behöver smittspridningen hanteras. Aktörens hand-

ling är ett sätt att minska smittspridningen och endast när detta har skett blir det möjligt att 

vinna kampen mot viruset. Artikeln avslutas med det hoppfulla: ”[v]i kommer att klara det”.104 

Pentadanalysen möjliggör därmed att diskursens narrativ kan beskrivas så: den svenska 

regeringen (aktör) har beslutat om striktare restriktioner (handling) för att minska smittsprid-

ningen (syfte) eftersom detta är det rimliga förhållningssättet (medel) till att landet befinner sig 

i ett ”extremt” tillstånd (scen). 

Även i denna ledare ligger tyngdpunkten på scenen. Sverige under coronapandemin inne-

bär ett land i kaosartat tillstånd; ingenting är som vanligt och läget är extremt. Den narrativa 

konstruktionen av scenen leder till svåra avvägningar då mycket måste göras för att kunna han-

tera pandemin. Diskursen porträtterar alltså scenen som ansvarig för handlingen. Nu måste man 

”laga efter läge” för att bekämpa pandemin i Sverige,105 alltså för att kunna handskas med sce-

nen. Pentadanalysen blottlägger alltså ett tydligt par i ledarredaktionens artikel, nämligen scen-

handling. Frasen ”att laga efter läge” är i sig en scen-handling konstruktion eftersom ”att laga 

efter läge” innebär att agera efter scen. I artikeln styrs således beslutet om striktare restriktioner 

av de svåra omständigheterna. I narrativets dominanta par urskiljs även en negativ inställning 

mot aktören eftersom regeringen inte ges något ansvar för sitt försök att minska smittsprid-

ningen, utan handlingen är endast en konsekvens av omständigheterna. 

Efter att ha urskilt scenen som den dominanta delen av pentaden är det nu möjligt att bli 

varse om textens ideologiska drag. Betoningen av scen är, återigen, typiskt för texter som byg-

ger på en materialistisk grundsyn – då denna särskilt ser till den fysiska realiteten. Alltså, hand-

lingen i texten beskrivs utifrån ett tankesätt där fokus är på omständigheterna. I denna text går 

det att spåra handlingen till coronapandemin i Sverige – det är pandemin som är orsaken till att 

regeringen agerar på ett särskilt sätt. På grund av scenen tvingas aktören till svåra val som 

kommer att utröna konsekvenser i en lång tid framöver. Det är en mörk tillvaro just nu, det är 

en extrem tillvaro just nu, och allting som sker förstås utifrån denna i ledarartikelns narrativ.  

 
104 DN:s ledarredaktion 2020. 
105 DN:s ledarredaktion 2020. 
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I och med det dominerande paret scen-handling tonas både aktören och syftet ned i artikeln, 

vilket kan ses som en ”strategisk punkt” i narrativet. Det DN:s ledarredaktion på sätt och vis 

gör är att påpeka att ”nu har regeringen infört restriktioner, vilket är bra, men det är situationen 

som tvingat fram dem, så vi tänker inte ge beröm till regeringen för det”. Som tidigare nämnt 

skriver redaktionen att de nya restriktionerna är ”ett högst rimligt steg”, men de passar även på 

att kritisera aktören för tidigare handlingar. Redaktionen skriver att ”[s]pelet är högt” eftersom 

”alla beslut har kostnader och konsekvenser som i dag är svåra att förutse”.106 I ledarartikeln 

utrönas därmed en materialistisk förklaring som verkar syfta till någonting idealistiskt, nämli-

gen att aktörens konstruktion av verkligheten, som nu har resulterat i striktare restriktioner, 

borde ha sett ut så här redan tidigare. I narrativet använder således DN:s ledarredaktion sig av 

en materialistisk förklaring för att kunna kritisera någonting idealistiskt. 

Även om det i diskurser ofta finns en skillnad mellan motiv och syfte, förekommer det 

även tillfällen då dessa överensstämmer med varandra. Det bakomliggande motivet som kan 

urskiljas efter att handlingen är gjord är inte dolt i diskursen. Detta är fallet i denna ledarartikel. 

Motivet är alltså lika syftet, att försöka stoppa smittspridningen av covid-19 och därmed vinna 

kampen mot viruset. I texten beskrivs pandemin flertalet gånger med metaforen ”en pandemi 

är ett krig”. Covid-19 måste bekämpas och handlingen i ledarartikeln syftar till att göra just 

detta. Orsaken till handlingen, motivet, är således att komma ut på andra sidan med så få skador 

som möjligt – att vinna kriget. 

Trots att det inte förekommer ett dolt motiv bakom handlingen såsom det beskrivs i narra-

tivet är däremot redaktionens kritik mot aktören relativt dold i artikeln. Kritiken mot aktören är 

till skillnad från Swartz ledarartikel inte lika tydligt utskrivet, men en avsaknad av explicit kritik 

är inte lika med beröm. Genom att diskursen bygger på en materialistisk världsbild med en 

idealistisk ton förnekas det att den svenska regeringen kan ha gjort någonting bra och istället 

läggs all tyngd i diskursen på den kaosartade scenen, samtidigt som aktören kritiseras för sitt 

tidigare agerande. Ledarartikelns avslut är även förvirrande: ”[f]ör detta tillstånd är extremt. 

Corona prövar oss på ett sätt som vårt samhälle inte blivit prövat på decennier. Vi kommer att 

klara detta”.107 Varför kommer ”vi” egentligen att klara det? Kommer ”vi” att klara situationen, 

att vinna kriget, endast om regeringen börjar agera mer i linje med det senaste beslutet? Den 

påklistrade hoppfullheten i endast en mening efter två sidor av allvar, och implicit kritik, ter sig 

inte särskilt tröstande utan snarare falsk och tvivelaktig.  

 
106 DN:s ledarredaktion 2020. 
107 DN:s ledarredaktion 2020. 
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Denna ledarartikel skiljer sig inte lika markant från materialet i den norska forskningen 

som Swartz artikel gör, men det finns fortfarande fler skillnader än likheter. Återigen betonas 

en konfliktfylld debatt över sorgritualer och tröstande. Återigen saknas konversationer om sorg, 

solidaritet och empati, i denna ledartikel förekommer endast en mening som uttrycker någon-

ting liknande. Vidare kontrasterar ledarartikeln med den svenska forskningen om tsunamikata-

strofen där de svenska journalisterna tog sig an terapeutiska roller; den enda roll som syns i 

DN:s ledarredaktions artikel är den samhällskritiska. Redaktionens ledarartikel går även i linje 

med den tidigare forskningen om invandringen i Sverige under 2010–2015 då negativa mediala 

gestaltningar av invandringen prioriterades över positiva. Likaså kan coronapandemin och han-

terandet av denna beskrivas mer som negativ än positiv i DN:s ledarredaktions artikel. 

 

En ond regering – Wolodarski går till angrepp 

I Peter Wolodarskis ledarartikel, publicerad 22/03, verkar narrativets scen vid första anblick 

vara den italienska staden Bergamo som har varit extremt utsatt under pandemin. Läkaren Fa-

biano Di Marco, som har intervjuats i en amerikansk podcast, redovisar för läget i Bergamo och 

menar att det tydligt ”finns ett före och ett efter”. Han beskriver situationen ”som ett krig”.108 

Den första halvan av artikeln skildrar Bergamo. Det blir dock tydligt för läsaren att scenen i 

narrativet egentligen är Sverige under coronapandemin och att Bergamo används som en me-

tafor för att förstärka likheterna mellan platserna. Wolodarski använder alltså Bergamo för att 

kunna vinkla artikeln mot Sverige som scen. Han skriver bland annat att ”[d]et som hände [i 

Bergamo] kan hända på fler platser” och att ”[s]ituationen i Italien är livsviktig att uppmärk-

samma för att förstå vad som står på spel om viruset tillåts löpa fritt genom våra samhällen”.109 

Eftersom Wolodarski använder Bergamo som en kontrast mot Sverige kan narrativets scen där-

med ses som tvådelad; genom ett slags metaforisk förskjutning görs Bergamo till scenen i Sve-

rige. Wolodarski betonar att det är ”avgörande att lyssna på berättelserna från Bergamo” ”för 

att förstå vilket djupt svart hål coronaviruset kan skapa”.110 Kritik riktas sålunda mot narrativets 

scen då diskursen porträtterar Sverige som en kaosartad plats, näst på led att uppleva det krig 

som Bergamo redan har upplevt: ”tiden går otäckt snabbt och vi ligger inte många veckor efter 

Italien”.111 Scenen porträtteras således som en plats där pandemin inte har hanterats på bästa 

sätt.  

 
108 Peter Wolodarski, ”Peter Wolodarski: Inget modernt samhälle kan tolerera massdöd”, Dagens Nyheter 22/03 2020, 

www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-inget-modernt-samhalle-kan-tolerera-massdod/ [2020-11-30]. 
109 Wolodarski 2020. 
110 Wolodarski 2020. 
111 Wolodarski 2020. 
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Efter att skribenten vinklar ledarartikeln mot Sverige urskiljs narrativets aktör. Aktören i 

diskursen är den svenska regeringen vars handling är att ha ”satt igång åtgärder som visar att 

man förstår vidden av den ekonomiska smällen” som coronapandemin kan orsaka. Wolodarski 

skriver att ”det är statens ansvar att hjälpa alla de företag och löntagare som med brutal kraft 

drabbas av pandemin”. Aktören i narrativet gör dock, enligt Wolodarski, inte tillräckligt för ”att 

skydda oss, att värna om våra liv” vilket är statens ”fundamentala uppgift”. Han skriver:  

Tar vi idén om alla människors lika värde på allvar kan vi inte medvetet välja att offra människoliv 

i stor skala. Vi kan inte låta de mest utsatta gå under utan att göra allt för att minska lidandet och 

risken för massdöd.
112

 

Diskursen porträtterar den svenska regeringen som särskilt illasinnade då de utpekas som män-

niskor som faktiskt inte tar ”idén om alla människors lika värde på allvar”. Istället porträtteras 

aktören som villig att medvetet ”offra människoliv i stor skala” och ”låta de mest utsatta gå 

under”. I en diskussion om samhällsekonomins relevans jämfört med människolivs betydelse 

påpekar Wolodarski att ”[v]i måste klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt” vilket 

verkar syfta på att aktören faktiskt inte har klarat av detta.113 

Medlet i artikeln, alltså hur handlingen har skett, pekas ut som att regeringen har ”[väjt] 

för de djupt moraliska frågeställningarna” och ”förenklat” ”valet mellan hälsan och ekono-

min”.114 Varför har den svenska regeringen tagit beslut som prioriterar ekonomin över männi-

skoliv? Diskursen är tydlig med svaret på denna fråga. Syftet med handlingen är att rädda sam-

hällsekonomin, eftersom de anser att denna är viktigare att rädda än människoliv. 

Enligt pentadanalysen blir det således möjligt att beskriva ledarartikelns narrativ såhär: i 

Sverige är läget snart lika illa som i Bergamo (scen) då den svenska regeringen (aktör) har 

prioriterat ekonomin över svenska liv (handling) genom att förenklat väja för moraliska frågor 

(medel) eftersom de anser att det är viktigare att rädda samhällsekonomin (syfte).  

I ledarartikeln författad av DN:s chefredaktör ligger ett stort fokus på aktör. Diskursen 

porträtterar den svenska regeringen som en iskall och ondsint aktör som inte anser att svenska 

liv är de viktigaste att rädda under pandemin. Aktören verkar inte tycka, som skribenten gör, 

att ”våra liv går först”.115 Istället skildras den svenska regeringen som en aktör som inte kan 

”hålla två tankar i huvudet samtidigt” och som medvetet väljer att ”offra människoliv i stor 

skala”. Det är en ytterst kallblodig aktör som skildras i narrativet. Likväl är det återigen ett stort 

 
112 Wolodarski 2020. 
113 Wolodarski 2020. 
114 Wolodarski 2020. 
115 Wolodarski 2020. 
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fokus på narrativets scen. Först beskrivs Bergamo som en fruktansvärd plats då situationen 

liknas med att vara i krig. Som tidigare nämnt används Bergamo som scen för att förstärka 

Sverige som scen genom en metaforisk förskjutning – snart är Sverige som Bergamo. Hur ser 

då den inbördes relationen ut mellan aktör och scen? Aktörens särskilda egenskaper är orsaken 

till att Sverige som scen snart kommer att befinna sig i det krig som Bergamo befinner sig i. 

Diskursen porträtterar således aktören som ansvarig för scenen då det är på grund av den 

svenska regeringen som läget är illa i Sverige, snart lika illa som i Bergamo. I ledarartikeln är 

alltså paret aktör-scen särskilt dominant då aktören styr scenen.  

Pentadanalysen blottlägger att texten betonar aktören som ansvarig för scenen, vilket inne-

bär att diskursen bygger på en idealistisk filosofi då denna utgår från aktörens konstruktion av 

verkligheten. Den svenska regeringen sätter ekonomin först, till och med före den svenska be-

folkningens överlevnad, och det är denna subjektiva konstruktion av verkligheten som leder till 

deras agerande och till scenens konstruktion. Hade aktören besuttit andra egenskaper hade så-

ledes läget i Sverige sett betydligt annorlunda ut, eftersom den svenska regeringen då hade haft 

en annorlunda syn på verkligheten. Men, återigen finns ett stort fokus på scenen i diskursen då 

Wolodarski ägnar häften av ledarartikeln till att bygga upp den metaforiska liknelsen mellan 

Bergamo och Sverige, vilket kan ses som en ”strategisk punkt” i narrativet. Att således endast 

hävda att det är en idealistisk filosofi som urskiljs i ledarartikeln författad av Wolodarski ter sig 

tämligen onyanserat. Även om det är aktören som står som ansvarig för scenen, går det inte att 

ignorera att scenen har en stor betydelse i artikeln. Som tidigare nämnt är en betoning av scen 

typiskt för diskurser som bygger på en materialistisk grundsyn, alltså att diskursen beskrivs 

utifrån den fysiska realiteten, omständigheterna. Ännu en gång återfinns den annorlunda kom-

binationen av en idealistisk och materialistisk världssyn. Till skillnad från artikeln författad av 

DN:s ledarredaktion går det att i detta narrativ urskilja att författaren använder sig av en ideal-

istisk världssyn för att kunna kritisera materialiteten, alltså den fysiska realiteten. 

Som har visats i analysen är en central del av ledarartikeln regeringens relation till sam-

hällsekonomin, då de beskylls för att fokusera på denna. Pentadanalysen åskådliggör det relativt 

uppenbara motivet bakom denna handling, överensstämmande med syftet, nämligen att rege-

ringen önskar rädda Sveriges ekonomi. Som det beskrivs av Wolodarski har Sverige ”redan satt 

igång åtgärder” för att göra detta och i och med dessa åtgärder beskrivs även hur regeringen har 

glömt att rädda det svenska folket från döden. 

Hur relaterar DN:s chefredaktörs ledarartikel till den tidigare forskningen om samhällskri-

ser? I Wolodarskis artikel förekommer intensiv kritik mot aktören då författaren sannerligen 

går till attack mot denna. Detta innebär att även denna ledarartikel står i stark kontrast till vad 
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forskningen om de norska redaktörernas agerande visade. Exempelvis skiljer sig den rollen 

Wolodarski tar sig an i artikeln från de roller de norska redaktörerna tog sig an som ”väktare av 

lämplig diskurs” och ”facilitatorer av kritiska debatter”.116 Wolodarski anammar istället rollen 

som en motsättande kritiker som inte verkar bry sig om att bidra till ett ”master narrative” vars 

mål är att ena människor. Med sin intensiva kritik, i en klassisk konfliktorienterad debatt, skapas 

istället en antagonism som kan vända människor mot varandra. Wolodarski reflekterar inte 

kring empati och solidaritet utan skulle kunna anklagas för att späda på känslor av ilska, fru-

stration och hämnd. Detta skiljer sig även från de terapeutiska rollerna som svenska journalister 

anammade under tsunamin 2004. Vidare kan Wolodarskis ledarartikel beskrivas som alarmist-

isk då den beskriver Sveriges regering som en illasinnad aktör som offrar människoliv för att 

rädda ekonomin. Denna alarmistiska nyhetsrapportering går både i linje med och motsätter den 

tidigare forskningen om medias kriskommunikation under pandemier då den förstärker bilden 

av media som alarmistisk under kriser.  

 

Vad har vi lärt oss? 

Följaktligen, vilka likheter och skillnader har urskilts mellan de tre ledarartiklarna i analysen? 

I de tre ledarartiklarna finns ett särskilt fokus på pentadens delar aktör och scen i relation till 

handlingen. I Swartz ledarartikel utröntes två dominanta par, scen-handling och scen-aktör; i 

artikeln skriven av DN:s ledarredaktion utplockades paret scen-handling och i chefredaktör 

Wolodarskis ledare pekades paret aktör-scen ut som dominant.  

Likväl kunde den märkliga kombinationen av både ett idealistiskt synsätt och en material-

istisk världsåskådning urskiljas i artiklarna. Hur kombinationen förekommer i diskursen skiljer 

sig dock emellan de tre ledarartiklarna. I Swartz artikel förekommer en metonymisk förskjut-

ning när svenskarna blir till en del av Sverige. Scenen personifieras och på grund av detta för-

binds den materialistiska ideologin med ett slags idealistisk ideologi, den materialistiska ideo-

login ”idealismifieras”. Således möjliggör den metonymiska förskjutningen att kombinationen 

mellan de två filosofiska skolorna uppstår. I artikeln författad av DN:s ledarredaktion ligger 

tyngdpunkten på scenen och både aktör och syfte tonas ned. Samtidigt förekommer kritik mot 

att aktören borde ha agerat på ett visst sätt tidigare. I diskursen förekommer därmed en materi-

alistisk förklaring till händelsen som i sin tur syftar till att kritisera någonting idealistiskt, näm-

ligen aktören. Wolodarskis ledare har ett stort fokus på aktören, den svenska regeringen, men 

likväl ligger tyngdpunkten även på scenen vilket kan urskiljas på grund av den metaforiska 

 
116 Thorbjørnsrud, Ustad Figenschou 2018, s. 335.  
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förskjutningen från det krigsliknande Bergamo till Sverige. I artikeln förekommer ett anam-

mande av en idealistisk världssyn för att kunna kritisera materialiteten, alltså att läget i Sverige 

snart är lika illa som i den italienska staden Bergamo. Vad innebär denna kombination av ett 

materialistiskt och ett idealistiskt synsätt? Skribenterna på Dagens Nyheters ledarredaktion ver-

kar särskilt angelägna att framföra kritik mot hanterandet av coronapandemin i Sverige, så till 

den grad att två relativt oförenliga ideologier förenas för att detta ska kunna ske. 

I den första ledarartikeln är aktören de svenska myndigheterna medan de andra två artik-

larna innefattar den svenska regeringen som aktör. De två olika aktörerna är några som har stort 

ansvar i en samhällskris och det är därför inte särskilt förvånande att dessa utgör aktörerna i de 

tre ledarartiklarna. I alla tre artiklar förekommer kritik mot aktörerna, däremot på olika sätt och 

i olika grader. I artikeln författad av DN:s ledarredaktion förekommer kritiken mot aktören mer 

implicit än i de andra artiklarna, då det i Swartz och Wolodarskis artiklar inte finns något tvivel 

om att de anser att de svenska myndigheterna och den svenska regeringen har agerat fel. Allra 

skarpast är kritiken i Wolodarskis ledare, som tydligt fokuserar på aktören i narrativet. Att det 

i ledarartiklarna finns ett stort fokus på aktör ter sig egentligen inte särskilt förvånande då de är 

anklagande texter och dessa torde tendera att sätta aktören i fokus för scen eller handling. I 

dessa lägen kan således Burkes modell te sig aningen fyrkantig. En anledning till att dessa ak-

törer kritiseras beror även på, som Falkheimer påpekat i tidigare forskning, att mottagandet av 

deras agerande är tätt knutet till deras aktörspositioner, vilka associeras med viktiga politiska 

och juridiska frågor och handlingar.117 I en samhällskris ser man till dessa aktörer för att lösa 

krisen och är man missnöjd med hur detta har skett, blir det även mot dessa som kritiken riktas.  

I de tre ledarartiklarna finns både likheter och skillnader med den nämnda tidigare forsk-

ningen. Det går det även att urskilja likheter med vad som pågick i den brittiska och ameri-

kanska krigsretoriken efter terrorattacken i New York 2001. I denna kriskommunikation 

skedde, som tidigare nämnt, ”ett mycket medvetet arbete med nyckelbegrepp, värdeord och 

metaforer” hos politiska ledare och med hjälp av propaganda försökte dessa att skapa en ny, 

snäv världsbild ”med tydliga motsättningar” och ”svartvita bilder” som är ”lätta att ta till sig”.118 

Som analysen har visat går detta att urskilja hos den mediala aktören i kriskommunikationen 

under coronapandemin. Det förekommer ett tydligt ”vi mot dem”, alltså Dagens Nyheter mot 

den svenska regeringen och myndigheterna, på grund av de starka motsättningar som figurerar 

i de tre ledarartiklarna.  

 
117 Falkheimer 2009, s. 55. 
118 Mral 2004, s. 8.  
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En ilsken läsare i en svartvit värld 

Vad för slags läsare har konstruerats i ledarartiklarna? Alltså, vem är den implicite åhöraren 

och vilka ideologier kan urskiljas hos denna? Som har visats i analysen förekommer det mer 

eller mindre explicit kritik i de tre ledarartiklarna. Kritiken riktas mot de svenska myndighet-

erna och den svenska regeringen gällande deras beteende och hanterande av coronapandemin i 

Sverige.             

 Diskursen vänder sig således till en åhörare som är tänkt att hålla med om detta, en åhö-

rare som inte skyr undan från det skarpa fördömandet och misstron utan snarare håller med och 

eggas igång av detta. Ledarartiklarna är alarmistiska och återkommande beskrivs den nuva-

rande samhällskrisen med metaforen ”en pandemi är ett krig”. Artiklarna är fyllda med ilska, 

missnöje och skepticism och endast en mening i dessa tycks återge någonting hoppfullt och 

positivt, om än på ett tvivelaktigt vis. Diskursen konstruerar sålunda en ilsken, missnöjd och 

otålig läsare. Den implicita åhöraren är följaktligen en motståndare till de nuvarande politiska 

auktoriteterna som styr Sverige, eller helt enkelt någon som hyser en misstro till auktoriteter 

generellt. Diskursen försöker således inte att ena den implicita åhöraren med de nuvarande po-

litiska makterna utifrån perspektivet att solidaritet och sammanhållning kan vara bra under en 

samhällskris, utan istället ställs de mot varandra, på varsin sida av ”kriget”. Diskursen beskriver 

sålunda inte alltid coronaviruset som fienden, utan ofta avbildas artiklarnas aktörer som mot-

ståndarna i samhällskrisen. 

I diskursen urskiljs således en svartvit världsåskådning hos den implicita åhöraren. Ett sätt 

att se på världen där det är ”vi mot dem” och där det endast finns rätt eller fel. Det finns inga 

gråzoner, inget lagom och ingen plats för misstag. I kriget mot pandemin finns det således end-

ast allierade och fiender.  
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3. Sammanfattning och avslutande diskussion  

Denna studie syftade till att undersöka journalistisk kriskommunikation under samhällskriser, 

närmare bestämt Dagens Nyheters rapportering om covid-19 på ledarplats. Utifrån Edwin 

Blacks second persona, och med hjälp av Kenneths Burkes dramatistiska pentad, analyserades 

tre ledarartiklar publicerade i Dagens Nyheter under vecka 12 2020. Studien sökte svara på de 

två frågeställningarna om vad för slags läsare som har konstruerats i ledarartiklarna, samt vilken 

världsbild denna innehar. Analysen har kunnat visa att artiklarnas implicita åhörare är argsint, 

missnöjd och en motståndare till de nuvarande politiska makterna som styr Sverige. Den kon-

struerade läsaren innehar en svartvit och trångsynt ideologi, där världen delas upp i ”vi mot 

dem”, inte minst under det ”krig” som beskrivs utgöra coronapandemin.  

Pentadanalysen möjliggjorde även ett synliggörande av att skribenterna på Dagens Nyhet-

ers ledarredaktion förenade ett materialistiskt synsätt med ett idealistiskt i sina försök att kriti-

sera artiklarnas aktörer, de svenska myndigheterna och den svenska regeringen. Det är just den 

kritiska aspekten i ledarartiklarna som är intressant, särskilt i förhållande till vad den tidigare 

forskningen visat om den mediala aktören under kriser. Ingen av skribenterna på Dagens Ny-

heter kan sägas ha klivit ur sin professionella roll för att bidra med tröstande eller terapeutiska 

budskap i hopp om att ena den svenska befolkningen under den nuvarande samhällskrisen. 

Istället förekommer stark kritik vilket kan leda till osäkerhet och motsättningar. I Dagens Ny-

heters diskurs urskiljs fraser och begrepp som skapar en världsbild med starka kontraster, och 

särskilt den återkommande metaforen ”en pandemi är ett krig” bidrar till att skapa en svartvit 

förståelse av coronapandemin i Sverige. Vidare visade den tidigare forskningen om pandemier 

på ambivalenta resultat gällande nivån av alarm i medier. I Dagens Nyheters pandemiska kris-

journalistik går det dock att hävda att den mediala aktörens krisretorik bekräftar bilden av media 

som alarmistisk under kriser. 

Coronaviruset har snart härjat i världens länder i ett år och resulterat i en samhällelig till-

varo olik vad vi tidigare varit vana vid, samtidigt som experter nu varnar för att ”vi står inför 

’en era av pandemier’”.119 Vad tar vi med oss för lärdomar till nästa pandemi? Endast tiden kan 

visa detta, men inte desto mindre har denna studie visat hur krisretoriken hos en av Sveriges 

största nyhetstidningar kan se ut under en pandemisk samhällskris. Det är en krisretorik som 

betonar kritik framför tröstande, mörker framför ljus.  

 

 
119 Förenta nationerna, ”Pandemiernas era”. 
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