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Sammandrag 

Denna studie bygger på hypotesen att det finns en risk för att läsning av lättläst 

nyhetsrapportering kan leda till en förenklad bild av verkligheten. Syftet är att ta reda på vad 

som händer i nyhetsrapportering med nyanser i en komplex fråga vid en lättläst-anpassning. 

Den rapportering som analyseras rör debatten om huruvida munskydd bör bäras av den 

svenska allmänheten som en strategi mot coronaviruset eller inte. Studien jämför den lättläst-

anpassade tidningen 8 Sidor med den ordinarie dagstidningen Dagens Nyheter. Inledningsvis 

undersöks de övergripande skillnader i alla artiklar som skrivits på ämnet under tre månader, 

och därefter sker en jämförelse av 6 artiklar från varje tidning som bildar artikelpar med 

motsvarande innehåll. För detta ändamål används en strukturell textanalys inriktad på 

innehållsliga aspekter där teman som aktörer, hållningar och skäl fokuseras. Skillnaderna 

analyseras sedan utifrån hur de påverkar bilden av munskyddsfrågan i stort. Resultatet visar 

att 8 Sidor främst lyfter beslutsfattarnas perspektiv, förmedlar innehållet mer sakligt och 

objektivt inriktad på information om förändringar i beslut snarare än de olika åsikter som 

finns representerade i debatten. Tidningen ger en mer bestämd och definitiv bild av frågan än 

Dagens Nyheter som har större fokus på debatten. DN ger mer info om aktörernas hållningar 

och skäl, lyfter kritikerna mer, redovisar fler aktörer, fler målande lägesbeskrivningar och 

citat som ger en större förståelse för argumenten från båda sidor. Här lyfts uttalanden som 

innehåller garderingar om när, var, hur munskydd bör eller inte bör användas och 

modererande formuleringar som kanske och inte säkert. Innehållet framstår i stort som mer 

nyanserat och med en lägre grad av bestämdhet i DN. Resultatet bekräftar risken som tidigare 

forskning lyfter nämligen att nyanser faller bort vid lättläst-anpassning och att anpassningen 

ger en förenklad och mer konkret bild av läget. Studien styrker behovet av medvetenhet kring 

bortfall av innehåll och nyanser i lättläst-anpassningar för så väl utförare och mottagare av 

sådana anpassningar som lärare som vill använda de anpassade versionerna i sin 

undervisning.  
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1 Inledning 

Mycket av den forskning som har gjorts av de språkliga och innehållsliga ändringar som görs i 

samband med anpassningar av texter till mer lättlästa (härefter används LL för lättläst) versioner 

berör skönlitteratur. Den lättlästa nyhetsrapporteringen i svensk kontext verkar dock inte ha 

undersökts i samma utsträckning som skönlitteraturen. Eftersom nyheter på lätt svenska 

används i hög grad i samband med undervisning av elever med svenska som andraspråk, och 

eftersom många av dessa får sina nyheter om svensk kontext till stor del från just sådana medier 

vore det värdefullt med ytterligare efterforskning på området. En LL-variant som används 

mycket i undervisningen är tidningen 8 Sidor (härefter 8S). Jag har själv använt den i 

undervisning av nyanlända elever i grundskolan och i SFI-undervisning och tycker den fyller 

en viktig funktion för att uppdatera eleverna om just vad som händer i Sverige. 

 Vanligtvis är forskningen på LL-litteratur inriktad på hur begripligheten kan förbättras 

och ibland förs i anslutning till detta en diskussion om hur strävan efter att förenkla för 

läsningen i vissa fall riskerar att omintetgöra nyanser i innehållet. Se avsnitt 3 för ett vidare 

resonemang om detta utifrån Lundberg och Reichenberg (2008:72) samt Reichenberg 

(2008:37). För att återkomma till 8S har jag i min egen undervisning på SFI och i arbete med 

SVA-elever upplevt begränsningar när det kommer till att rapportera om mer komplexa ämnen 

och polariserade frågor. Forskningen i kombination med egna erfarenheter leder mig alltså till 

frågan om det kan finnas en viss inneboende motsättning mellan att presentera något på ett 

enkelt sätt och samtidigt förmedla en nyanserad bild. Finns det därmed också en möjlig risk att 

elever i läsningen av 8S i brist på kompletterande perspektiv nås av en förenkling inte bara av 

texten utan även av verkligheten? Det vore i så fall värt att undersöka hur denna förenkling ser 

ut samt vad den har för betydelse för undervisningen av elever med svenska som andraspråk. 

Ett övergripande mål med att undersöka just 8S är alltså både att skapa en ökad medvetenhet 

bland SVA-lärare inom grundskola och SFI som arbetar med tidningen i sin undervisning men 

även att bidra till forskningen om LL-anpassningar i allmänhet och de eventuella motsättningar 

som arbetet kan innebära. 

1.1 Syfte 

Detta arbete syftar till att undersöka hur rapporteringen av frågan om huruvida munskydd bör 

eller inte bör användas hos den svenska allmänheten som del i strategin mot spridningen av 

Corona-viruset presenterades i 8S jämfört med Dagens Nyheter (härefter DN). 
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1.2 Frågeställningar 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

1. Vilka är de övergripande skillnaderna i rapporteringens innehåll under tre månader? 

 

2. Hur skiljer sig framställningen av aktörer, hållningar och skäl åt 

 

3. Hur påverkar dessa skillnader bilden av MS-frågan i stort?  

 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

Detta avsnitt inleds med en sammanfattande beskrivning av MS-frågan och de olika grupper 

som finns representerade i debatten. Därefter sker en redogörelse av tidigare forskning om LL. 

2.1 Munskyddsfrågan 

Folkhälsomyndigheten (härefter FHM) i Sverige har stuckit ut i en internationell kontext  

genom att inte i lika hög grad som andra länders motsvarigheter lyfta MS som en effektiv 

strategi mot Corona-smitta, och även om de sedan årsskiftet 2020–2021 alltmer kommit att 

rekommendera MS, bland annat i kollektivtrafiken och där trängsel är svår att undvika, så är 

det tydligt att svenskar använder MS i lägre grad än i stora delar av världen. Därmed har det 

blossat upp en livlig debatt som funnits att ta del av bland annat i nyhetstidningarnas 

rapportering.  

        Debatten tycks representeras av främst två mot varandra stående grupper. Till den första 

gruppen som generellt sett har varit mer skeptiskt inställd till MS och därmed ofta försvarare 

av mindre offensiva åtgärder hör FHM, regeringen och regionerna, vilka kollektivt benämns i 

denna uppsats som ”beslutsfattare”. I den andra gruppen finns de som vill ha skarpare 

rekommendationer eller lagar än vad som för tillfället finns på plats, exempelvis några av de 

politiska partierna, forskare, Världshälsoorganisationen (härefter WHO), journalister med flera. 

Eftersom dessa har gemensamt att de på olika sätt kritiserar beslutsfattarna har de givits 

benämningen ”kritiker”. Inom båda grupper finns en variation av exempelvis var, hur, när och 

i vilken utsträckning man anser att MS bör eller inte bör användas. Denna variation har 

dessutom förändrats över tid i takt med att exempelvis rekommendationer har ändrats, 
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uttalanden har gjorts och ny forskning har presenterats. Variationen har också påverkats av hur 

smittläget har uppfattats för tillfället. Motsatsförhållandet grupperna emellan har dock varit i 

huvudsak konstant. På båda sidor finns också anhängare från allmänheten som på olika sätt har 

tagit plats i den offentliga debatten. 

2.2 Tidigare forskning om LL 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning om LL att presenteras efter att en inledande bakgrund 

till fenomenet ges. Sundin (2007) beskriver att många svenskar har så svårt läsa att de inte kan 

läsa en nyhetsartikel med god förståelse eller fylla i en blankett. Det kan bero på att de är 

nybörjare på svenska, att de har ett funktionshinder eller att de bara är ovana läsare. För dessa 

behövs texter som är utformade enligt andra principer än de vanliga. LL-texter kan exempelvis 

vara korta, välstrukturerade, innehålla lättlästa meningar och begripliga ord och ibland 

exempelvis skrivas med avbrutna rader.  

        Det finns ett antal förlag som ger ut LL-böcker på svenska. Dessa är bland andra 

Bokförlaget Hedvig, Vilja Förlag, Hegas, Argasso förlag och Nypon förlag, samt de 

finlandssvenska Lärum-förlaget och förlaget Bokpil. För att komplettera den kommersiella 

utgivningen finns även LL-förlaget som ger ut böcker på uppdrag av Myndigheten för 

tillgängliga medier (härefter MTM), samma myndighet som ansvarar för den lättlästa 

nyhetsrapporteringen i 8S som är ämnet för denna undersökning. MTM (utan årtal a) beskriver 

sitt uppdrag på följande sätt: 

 

Myndighetens uppgift är att tillgängliggöra, ge ut och distribuera lättläst litteratur i den utsträckning 

behoven inte tillgodoses på den kommersiella marknaden. Vi arbetar med att stimulera diskussionen 

kring lättläst och tillgänglighet. Vi har ett intensivt samarbete med många olika förmedlare av 

lättlästa texter som skola, bibliotek och omsorg. MTM ska främja tillgängligheten till och universell 

utformning av litteratur, nyheter och samhällsinformation och göra det möjligt för personer som har 

en funktionsnedsättning, som ger en läsnedsättning, förutsättningar att följa utvecklingen i samhället 

genom kompletterande samhällsinformation.  

 

Det kan konstateras att bokutgivningen verkar dominera LL-marknaden i jämförelse med den 

lättlästa nyhetsrapporteringen. SVT sänder ”Nyheter på lätt svenska” och SR har programmen 

”Klartext” med långsammare inläsning och anpassat språk och ”Radio Sweden på lätt svenska” 

men som plattform för nyheter i skrift verkar det svårt att hitta andra varianter än 8S. Kanske 

är detta anledningen till att mycket av den forskning som har gjorts på LL-text har gjorts på 

skönlitteratur, och inte så mycket på nyhetsrapportering. En hel del forskning har visserligen 

gjorts på lättläst samhällsinformation från myndigheter, men som arbeten av relevans för denna 
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undersökning har inga fler kunnat identifieras än de som nämns i nästkommande textstycken. 

Den forskning som jämför LL och ordinarie nyhetsrapportering verkar dock fokusera i 

huvudsak på begriplighet och inte på nyanser i innehållet, vilket är syftet i denna undersökning 

 Bredhe (2016) undersökte exempelvis huruvida grundskolelever och skribenter till 

texter i nyhetstidningen 8S hade samma syn på vad som är en lättläst och begriplig text och 

fann att synen inte skiljde sig så mycket åt förutom att eleverna önskade tydligare rubriker och 

ett mer anpassat innehåll. Bredhe undersökte även LL-anpassningarnas konsekvenser för olika 

typer av textrörlighet. För att öka den textbaserade rörligheten var logisk uppbyggnad, lagom 

svåra ord och en väl vald bild viktigast och för textrörligheten utåt spelade intresse och 

förkunskaper störst roll. En slutsats blev att mottagaranpassningar fungerar och får effekt men 

att det stora ämnesurvalet och de många målgrupperna försvårar arbetet med dessa.  

 Jerkeman (2007) gjorde en liknande undersökning där han jämförde skribenternas 

intentioner i arbetet med de lättlästa nyhetstidningarna Sesam och 8S med hur utfallet blev för 

just andraspråkstalare. Slutsatsen blev att man i högre grad bör arbeta för att minimera 

svårigheterna snarare än att korta ned texten eftersom utrymmet för förklaringar inte bör 

minskas. Man bör också vara noggrann med strukturen, försöka behålla graden av samband och 

inte förutsätta förkunskaper hos läsaren. 

 Hol (2012) studerade förekomsten av röst och kausalitet i Sesam och 8S, eftersom dessa 

enligt bland andra Reichenberg (2008) har lyfts fram som effektiva för att öka läsbarheten. Hol 

kom fram till att de innehöll en hög grad av variabeln röst, åtminstone vad gäller drag av 

muntlighet och aktivitet men att graden av explicit kausalitet (tydliga markörer för orsak och 

verkan) var låg. Hon diskuterar utifrån resultatet möjliga konsekvenser för andraspråkstalare 

och tycker sig bland annat se att vissa mer specifika orsakssamband riskerar att försvinna för 

läsaren genom att man undviker vissa markörer som eftersom och därför att till förmån för så 

att och så samt för att och för. Hon ser också att Sesam tycks vara tydligare anpassad till 

andraspråkstalare än 8S på så vis att den inte i samma utsträckning förutsätter förkunskaper 

relaterade till det svenska samhället och dessutom bifogar beskrivningar av svåra ord. Båda 

tidningarna undviker systematiskt sammansättningar och allt för svåra ord, men Sesam vinner 

enligt Hol på att våga använda ord som är centrala för sammanhanget trots deras svårighetsgrad, 

vilket sedan kompenseras med beskrivningar i en ordlista utanför texten. Allt för långtgående 

lexikala anpassningar (en ingrediens i den höga grad av muntlighet som framkom i 

undersökningen) skulle kunna vara hämmande för språkutvecklingen och inte nödvändigtvis 

bidra till djupare förståelse. 
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 Med tanke på att Coronapandemin har pågått under en begränsad tid tycks det av 

förklarliga skäl inte heller finnas så mycket undersökt kring LL-rapportering på just det ämnet. 

En studie med några likheter är dock Maria Andersson (2008) som i sin kandidatuppsats jämför 

informationsvärdet i två likartade artiklar om det ryska presidentvalet under 2008 från 8S 

respektive DN. Undersökningen gäller främst läsbarheten för en grupp bestående av 1/3 vanliga 

högstadieelever och 2/3 av presumtivt mer lässvaga skolelever i olika åldrar. Andersson gör 

bland annat en beräkning av faktamängden i de olika artiklarna. I 8S är andelen fakta av den 

totala textmängden 15 %, i DN  23 %. Trots detta visar kontrollfrågor att läsarna får en större 

förståelse för presidentvalet efter läsningen av 8S. Andersson noterar också att artikeln i 8S 

bygger på skribentens berättarröst medan den i DN snarare refererar till olika personers utsagor. 

 I en annan kandidatuppsats presenterar Adolfsson (2020) sin undersökning av modalitet 

och värderande uttryck vid adaptation från tal till undertext i Coronarapporteringen från SVT:s 

nyhetsprogram Agenda. Adolfssons undersökning baseras på Sahlins (2001) modell för analys 

av intralingvala undertexter (där käll- och målspråk är samma). Sahlin talar om att överföringen 

från den verbala medieformen till den visuella leder till ett komprimeringstvång. Informationen 

behöver skrivas ihop för att rymmas i textrutan. Detta komprimeringstvång om än i en annan 

form bör även gälla för 8S, både då de sammanfattar intervjumaterial och innehåll i andra 

artiklar. Detta gör resultatet av Adolfssons undersökning intressant vid arbetet med just 8S. 

Undersökningen visade att motstridiga åsikter tonades ned i undertexterna. De var också mer 

objektivt konstruerade och det fanns nyansskillnader i innehållet. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

Redan i uppsatsens inledning går det att utläsa en hypotes som ligger till grund för 

undersökningen och som även syns i uppsatsens titel. Hypotesen är att det finns en inneboende 

motsättning i arbetet med LL-anpassning som innebär att förenklingar av texten riskerar att 

medföra ett nyansbortfall. Den är baserad på exempelvis Lundberg och Reichenberg (2008:72) 

som menar att snävare språk, förutom att bidra till större svårigheter för läsaren, kan leda till en 

snävare bild av verkligheten. De visar på hur man exempelvis genom en förenkling av ordval 

också riskerar att minska precisionsgraden hos ordet som förenklas och därmed öppnar upp det 

för fler tolkningar. Det kan därmed bli mer svårläst och för sammanhanget viktig information 

kan falla bort. Exemplet de ger är hur kolibri eller gås kanske blir till det mindre precisa fågel. 

Just Reichenberg tycks ha haft stor betydelse när det kommer till den svenska forskningen på 
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LL-litteratur och hon har även i andra sammanhang (se exempelvis Reichenberg 2008:37) pekat 

på risken att komplexa och abstrakta resonemang faller bort i LL-texter.  

 För undersökningen är det täta sambandet mellan språk och kontext av central betydelse. 

För den språksyn som ligger till grund för textanalysen har Halliday & Matthiessen (2013) varit 

en inspiration med sin systemisk-funktionella grammatik (förkortas SFG). De menar att språket 

kan ses som "ett nätverk av system, eller sammanhängande uppsättningar alternativ för att skapa 

mening" och att det som språket har utvecklats till att åstadkomma är grunden till att det har 

blivit så som det har blivit. Språket är därmed en spegel av mänskliga erfarenheter och 

mellanmänskliga relationer. Hellspong och Ledin (1997:259–261) har också till viss del baserat 

sina tankar om textanalys på denna språksyn. De hävdar i tillägg till denna att det inte finns 

några språkliga val som saknar orsak eller innebörd och att därför ingenting i texten, varken 

ordvalet eller den språkliga stilen, är slumpartat utan alltid orsakat av sitt sociala sammanhang 

och skvallrar om detsamma. Denna språksyn motiverar en analys där även de till synes 

obetydliga detaljerna i texten tas i beaktande och relateras till sammanhanget. En sådan analys 

som tränger under ytstrukturen genom att röra sig från uppenbara skillnader till mer implicita 

system är också målet för denna undersökning. Enligt de tankar som presenterats i detta stycke 

blir det naturligt inte bara att fördjupa sig i språket för att kartlägga sammanhanget utan att stor 

vikt läggs på att kartlägga kontexten kring texterna för att även den språkliga analysen ska ge 

frukt.  

4. Material och metod 

För att underlätta förståelsen av metoden inleds detta avsnitt med att beskriva tidningen 8S 

samt det urval bland artiklar som har gjorts och vilka kriterier som har använts i 

urvalsprocessen. Efter denna beskrivning presenteras den textanalys-metod som har använts 

för studien med närmare preciseringar av kategorierna aktörer, hållningar, skäl och anföring.  

4.1 Material och urval 

Detta avsnitt kommer i huvudsak att beskriva tidningen 8S baserad på informationen från MTM 

(utan årtal a, b och c) på tidningens hemsida, eftersom det framför allt är den tidningen som står 

i centrum för undersökningen, samt för att den troligen inte är lika bekant för allmänheten som 

DN. Tidningen har dessutom mer specifika utgångspunkter än en vanlig nyhetstidning vilka 

kan behöva förklaras. DN däremot har valts ut endast som en representant för ordinarie 
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nyhetsrapportering i tidningsform med majoritetsbefolkningen i Sverige som huvudsaklig 

målgrupp till skillnad från 8S som riktar sig specifikt mot lässvaga grupper.  

 8S kommer ut i fysisk form en gång i veckan i ca 6000 exemplar och artiklarna 

publiceras även på webben. Det är innehållet på webben som kommer att analyseras i denna 

undersökning. Tidningen når totalt ca 80 000 läsare varje vecka enligt information på 8S:s 

hemsida. Detta kan jämföras med DN:s dagliga fysiska tidningsutgivning till 340 000 läsare och 

en digital publikation som når omkring en miljon läsare per dag (Google Analytics, 2021). 8S riktar 

sig mot alla som har svårt att ta till sig av innehållet i en vanlig dagstidning, exempelvis 

skolelever med lässvårigheter, personer med intellektuellt funktionshinder eller invandrare. 

Tidningen är inte beroende av något politiskt parti eller organisation utan finansieras av staten 

via Kulturdepartementet.  Redaktionen består av en chefredaktör, fem skribenter och en 

bildjournalist. Tidigare producerades tidningen under Centrum för Lättläst men sedan 2015 har 

den givits ut av MTM. 

 Efter en översiktlig genomsökning av samtliga artiklar som publicerats i frågan om MS 

som en del av den svenska Corona-strategin har sex artiklar från respektive tidning valts ut. 

Dessa har valts och parats ihop för den komparativa analysen utifrån inbördes likheter för att 

öka möjligheterna till jämförelse. Eftersom mängden artiklar på temat har varit mer begränsad 

i 8S har den typ av artiklar som funnits där fått styra urvalet i DN. Artiklarna i 8S är inte 

översättningar eller versioner av redan existerande artiklar utan står på sina egna ben. Därmed 

går det inte att som vid jämförelse av en LL-version av en roman, identifiera anpassningarna 

ord för ord, mening för mening eller stycke för stycke.  

 Ett urvalskriterium har varit att åsikter och perspektiv i frågan på något sätt ska 

presenteras. Sådana artiklar som enbart informerar om restriktioner har därmed valts bort. För 

att finna artiklarna har en sökning av ordet munskydd gjorts eftersom detta är ett otvetydigt och 

oböjt substantiv om vilket hela debatten cirkulerar. Det är dessutom den allmänt accepterade 

benämningen till skillnad från exempelvis synonymen ansiktsmask.  

 Så väl 8S som DN har kategorin ”världen” för nyheter som behandlar ämnen utanför 

Sverige. Även om det i dessa artiklar förstås kan ske jämförelser mellan det som rapporteras 

om munskydd där och hur diskussionen ser ut i Sverige har artiklar ur denna kategori uteslutits 

eftersom det är den svenska debatten som varit intressant i det här fallet. 

 Också artiklar ur kategorin ”sport” i respektive tidning har utelämnats, eftersom 

debatten där oftast specifikt berört munskydd inom enskilda sporter, hos grupper av utövare 

eller enskilda individer snarare än hos allmänheten i Sverige. 
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4.2 Metod 

För textanalysen har Lennart Hellspongs Metoder för brukstextanalys (2001) varit vägledande. 

I boken presenteras en rad olika sätt att närma sig en text. De olika metoderna kan ha stora 

likheter men fokuserar på olika saker. De olika analysmetoderna underlättas enligt Hellspong 

(2001:56) om man jämför en text med en annan. Det är då lättare att se vad som utmärker en 

text. Därför används här den komparativa metoden som inriktar sig på just jämförelse. 

 Hellspong rekommenderar att man börjar med en grundläggande 

kommunikationsanalys över sändare, mottagare och kommunikationssituation samt 

anpassningar till situationen. Frågor som man kan ställa sig i det inledande skedet är 

exempelvis: Vem talar i texten (sändaren), vem talar sändaren till (mottagaren), i vilken 

situation talar sändaren till mottagaren och hur är texten anpassad till sin situation? Mot 

bakgrund av denna analys kan man sedan välja ut de metoder som lämpar sig bäst för att besvara 

frågeställningarna (Hellspong 2001:55). Hellspong talar också om denna elementära del som 

en inledande kontextuell analys (2001:19−25).  

 Datainsamlingen inleddes med en sammanställning som gjordes i ett tidigt skede av den 

fullständiga rapporteringen kring MS i respektive tidning under december 2020, samt januari 

och februari 2021 (bilagor, tabell 5). I arbetet med tabellen jämfördes innehållet översiktligt 

och en bakgrund trädde fram för val av artiklar och relevanta metoder för frågeställning 2. 

Jämförelsen av exempelvis vilka rubriker och typ av artiklar utgjorde även metoden för att 

besvara den första forskningsfrågan. Det skedde även kompletterande läsning där innehållet 

inte helt självklart framgick utifrån rubriker. Det bör poängteras att artiklarna som sedan valdes 

ut för den kvalitativa analysen inte nödvändigtvis är skrivna under dessa tre månader, även om 

debatten just då pågick med hög intensitet.  

 Den strukturella analysen används för att se hur olika element samspelar och man tittar 

i regel på textuell struktur (som relaterar till språk och form), ideationell (innehållslig) struktur 

och interpersonell (social) struktur (Hellspong 2001:56).  För de artiklar som analyseras här, 

och för att besvara frågan om rapporteringens nyanser, lades tonvikten på den ideationella 

strukturen samt hur denna relaterar till texternas språk och form. Vid en analys av den 

ideationella strukturen frågar man sig exempelvis vad som präglar innehållet, vilka teman som 

finns och vad texten säger om dessa, samt vilka synvinklar/perspektiv som presenteras 

(Hellspong 2001:64). Genom att i ett tidigt stadium ha identifierat tre för MS-debatten centrala 

teman, vilka inkluderats redan i uppsatsens frågeställningar, kan undersökningen snabbt 

komma in på likheter och skillnader som är intressanta för sammanhanget. Dessa är vilka 
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aktörer som framkommer, vilka hållningar som finns representerade i munskyddsfrågan och 

slutligen vilka skäl som uppges för dessa hållningar. För analysen av dessa kategorier har dels 

förekomster i hela textmaterialet sammanställts och jämförts (bilagor tabell 2-9) och dels har 

samma jämförelse gjorts mellan respektive artikelpar (bilagor, tabell 10-15). Nedan följer en 

genomgång av hur de tre kategorierna behandlas i undersökningen. Där förklaras till exempel 

vad som har fokuserats och varför, och ett flertal av Hellspongs analysbegrepp presenteras. 

Begreppen och resonemangen syftar till att rikta uppmärksamheten mot särskilda aspekter av 

texten och i flera fall återkommer de inte då resultatet presenteras. Detta beror då i regel på att 

begreppet tjänat sitt syfte som riktningsgivare och att andra begrepp har bedömts som mer 

passande för sammanhanget. Avsnittet avslutas med en redogörelse kring anföringens roll i 

nyhetsartiklar. 

4.2.1 Aktörer 

Med aktörer menas i detta fall alla animata1  subjekt såväl som objekt. Dessa har identifierats 

och analyserats utifrån vilka funktioner de har och vilka hållningar de intar i MS-frågan. 

Pronomen har endast inkluderats i kategorin då de fungerar som självständig benämning av en 

aktör och inte refererar till någon eller något som tidigare har nämnts, eftersom pronomenet 

delar funktion med sin referent. Analysen sker utifrån tidigare nämnda indelning i beslutsfattare 

och kritiker. 

4.2.2 Hållningar 

När Hellspong (2001:47−48) beskriver hur man kan analysera attityder/hållningar i en text 

rekommenderar han att man letar efter sådant som värdeord (värderande ord och uttryck), 

konnotationer (kulturellt eller för sammanhanget specifika bibetydelser hos en denotation) och 

garderingar/understrykningar (olika uttryck för närhet/distans till exempelvis påståenden i 

texten, ofta förmedlade med hjälp av modala hjälpverb eller satsadverbial). En central fråga är 

om det är textjaget eller någon annan som uttrycker attityderna och hållningarna och man 

behöver även vara observant på att de kan visa sig direkt såväl som indirekt. I denna analys kan 

vi få information om skribentens och aktörernas inställning till vad texten ger uttryck för men 

även om kommunikationsparternas relationer. 

 Vid en konstruktivistisk analys undersöker man hur textvärlden konstrueras omkring en 

specifik fråga eller ett problem. Som exempel på konstruktivistiska strategier för prioritering 

 
1
 Här i betydelsen levande. 
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nämner Hellspong (2001:153) följande: uppvärderande kontra nedvärderande strategier (finns 

det värdeord, eller över- respektive underdrifter?), betonande/nedtonande strategier (nämns 

något i texten i en framhävd position eller ofta och mycket genom att vikten av något 

uttryckligen framhålls?) samt graderande strategier (finns det listor eller kategoriseringar som 

skvallrar om en prioriteringsordning mellan olika företeelser i textvärlden?). Bland 

konstruktivistiska strategier för relation finns exempelvis de preciserande/depreciserande.  En 

exakt angivelse som ”3 m” kan härledas till en preciserande strategi och ”några m” till en 

depreciserande (Hellspong 2001:153). I Tabell 6 listas de preciseringar som rör var/när/hur 

munskydden bör/inte bör användas. Denna tabell har sedan tillsammans med närmare läsning 

av artiklarna gjort det möjligt att jämföra hur de båda sidorna dels nyanserar sina egna 

hållningar, dels hur de nyanseras genom skribentens framställan.   

 Modalitet signalerar talarattityd, det vill säga den hållning som talaren/skribenten har 

gentemot satsens/kommunikationens innehåll. Detta sker ofta med hjälp av modala 

hjälpverbskonstruktioner som exempelvis kan göra, vill göra, ska göra och liknande (Holmberg 

& Karlsson 2006). De modala hjälpverben från respektive rapportering har därför markerats 

tillsammans med sina huvudverb. Dessa har sedan efter en närläsning sammanställts (bilagor, 

tabell 3) utifrån deras funktion i texten, det vill säga om de reglerar villighet, förpliktelse eller 

sannolikhet. I tabell 1 (möjligen snarare grafik än tabell) ges exempel på hur hjälpverben kan 

delas in: 

Tabell 1: Modalitetsskalan: modala hjälpverb (Modifierad version från Holmberg & Karlsson 2006:67) 

Grad → 

Modalitet ↓ 

LÅG GRAD 

(tänkbart) 

MEDELHÖG 

GRAD (troligt) 

HÖG GRAD (säkert) 

Sannolikhet Kan, lär Bör Ska, måste 

Förpliktelse Kan, får Bör Ska, måste, behöver 

Villighet Kan Vill Ska, måste 

4.2.3 Skäl 

Att argumentera eller ge skäl för sin mening är enligt Hellspong (2001:110-112) ett viktigt 

retoriskt medel och i en argumentationsanalys kan man undersöka hur en text motiverar sin 

ståndpunkt. I denna undersökning är inte texterna förutom möjligen artikel nr 6 argumenterande 

i sig. Skribenten driver alltså ingen tes. Hellspong ger ändå användbara råd för hur de skäl som 

uppges i en argumentation kan differentieras i olika typer som på olika sätt stöder, bekräftar, 
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kompletterar, komprometterar eller attackerar varandra. Hellspong skiljer exempelvis på 

direkta och indirekta skäl. Direkta skäl är explicit uttryckta genom påståenden och indirekta 

skäl är annat som också fungerar som stöd för en ståndpunkt. De indirekta skälen kan uttryckas 

genom till exempel berättelser, frågor eller ironiska kommentarer. Det kan också finnas 

implicita skäl som endast kan anas mellan raderna. Det kan vara intressant att fundera på 

orsaken till att dessa är dolda, om det finns taktiska eller praktiska skäl. Vid en mer utvecklad 

argumentation kompletteras huvudskälen av stödskäl. I en undersökning av skälens retoriska 

funktion kan man dela in dem i sakskäl (handlar direkt om det problem som diskussionen 

gäller), auktoritetsskäl (hänvisar till en betrodd person eller institution eller till en allmän 

uppfattning) och känsloskäl (vädjar till känslor för att driva igenom tesen). 

4.2.4 Anföring  

I nyhetstexter är det vanligt med direkt anföring. Det innebär att andras röster tillåts att 

framträda. Personer får komma till tals med egna repliker. Om yttrandet i stället återges av 

skribenten talar man om indirekt anföring. Några anledningar till att använda direkt anföring 

kan vara att levande- och synliggöra personerna som yttrar sig samt att anföringen blir mer 

effektfull, talande och informationsrik. I just tidningsartiklar är det vanligt att direkt anföring 

används för att skapa auktoritet och trovärdighet, genom att just låta experter, ansvariga eller 

andra auktoriteter komma till tals. Det signalerar att en verklig och kanske viktig person har 

påstått en sak och att det inte rör sig om en missuppfattning eller tolkning från skribentens sida 

(Lagerholm 2008:169). 

5 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt kombineras redogörelsen av resultatet med en diskussion av det som 

framkommit. Först kommer resultatet från den översiktliga analysen att presenteras. Detta 

följs sedan av resultatet från analysen av respektive artikelpar. 

5.1 Översikt över rapporteringen under tre månader 

En översiktlig jämförelse (se bilagor, tabell 5) av ca tre månaders rapportering i 8S och DN 

visar att i 8S ligger fokus på att informera om restriktionerna och förändringar i dessa samt hur 

MS bör användas snarare än att informera om debatten i sig. I DN kan man se att förhållandet 

är det omvända även då de texttyper som saknas i 8S som ledare, debattartiklar och insändare 
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exkluderas ur analysen. Sådana argumenterande texttyper utgör merparten av den fullständiga 

rapporteringen i DN och därmed är den totala mängd åsikter och perspektiv i frågan som 

presenteras större i DN. 8S begränsar sig till att redogöra för en partipolitisk opposition medan 

den folkliga opposition som så frekvent framträder i DN vid denna överblick framstår som icke 

existerande i 8S. I DN synliggörs därför i högre grad kritiken mot FHM och regeringen om att 

man allt för länge förnekade effektiviteten hos MS och att man även efter ett senfärdigt och 

försiktigt införande av MS hos allmänheten varit vaga och inkonsekventa i sitt ledarskap vad 

gäller implementeringen. Kritiker talar också om att det skedde en tvärvändning från FHMs 

sida från att ha tagit avstånd från MS till att plötsligt erkänna deras effektivitet.  

 8S saknar dessutom rapportering om de i DN omdiskuterade tillfällen då statsminister 

Stefan Löfvén och FHM:s generaldirektör Johan Carlsson (härefter JC) setts bryta mot sina 

egna råd.  

 I DN framstår också Sveriges avvikande strategi gentemot resten av världen samt att de 

går emot WHO:s rekommendationer som centrala aspekter men i 8S är detta mer nedtonat. DN 

ger också en bild av ett tvetydigt forskningsläge som saknas i 8S.  Tidningarna skiljer sig också 

åt i sin beskrivning av beslutsfattarna. DN nämner regeringen, statsministern och regionerna 

redan i rubrikerna och sammantaget vid fler tillfällen än 8S som verkar ha ett något större fokus 

på FHM. 

 Båda tidningarna ger dock uttryck för FHM:s oro för felanvändningen av MS samt deras 

varningar för att överskatta effekten och glömma tidigare råd om exempelvis minskat avstånd 

och rekommendationen att därför endast använda MS framför allt som ett komplement till andra 

strategier när dessa är svåra att använda, vid exempelvis trängsel som inte går att undvika. 

5.2 Jämförelse av artikelpar 

I avsnittets inledning presenteras resultatet av den översiktliga jämförelsen av innehållet i 

respektive artikelpar, vilket fungerar som en sammanfattning av det huvudsakliga innehållet i 

artiklarna men också av hur varje artikel i 8S förhåller sig till sin motsvarighet i DN. Därefter 

presenteras och diskuteras ett antal exempel på hur innehållet i tidningarnas rapportering skiljer 

sig åt vad gäller aktörer, anföring, precisering, gardering, språkhandlingar, beskrivningar av 

smittläget och forskningsläget samt huruvida det finns någon eventuell tonvikt mot ett särskilt 

perspektiv i frågan.  
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5.2.1 Sammanfattning par för par 

 

Par 1 

Artiklarna ”Centerpartiet vill ha munskydd” (8S) och ”C vill införa munskydd i de värst 

drabbade områdena” (DN) är från början av december och presenterar Centerpartiets hållning 

i MS-frågan. De baseras till stor del på en intervju med Anders W Jonsson (AWJ), 

Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson, som är kritisk till FHM. Även 

Kristdemokraternas hållning beskrivs i båda artiklarna. Detta parti efterfrågar också skarpare 

rekommendationer. Moderaternas hållning behandlas endast i DN och de är kritiska mot 

regeringen.  

 

Par 2 

Från 8S har den fullständiga artikeln ”Munskydd kan ge skydd” valts ut medan det från DN har 

valts ut ett textutdrag ur artikeln ”Tegnell: Inte aktuellt att lätta på restriktionerna i Sverige”. 

Båda texterna är från början av augusti 2020 och redogör för Karolinska institutets nyligen 

publicerade forskningsöversikt som tyder på att MS kan minska smittan. I 8S presenteras 

FHM:s avvaktande hållning till MS innan forskningsöversikten introduceras medan samma 

hållning kommer till uttryck i DN i form av en intervju med Anders Tegnell där han får 

kommentera resultatet av översikten. Här framstår FHM dock som betydligt mindre stängda för 

möjligheten att införa MS än i 8S. 

 

Par 3 

Artiklarna ”Inget krav på munskydd” (8S) och ”Munskyddsfrågan är inte alls död” (DN) från 

18 augusti 2020 verkar vara baserade på samma intervju med FHM:s generaldirektör Johan 

Carlsson (härefter JC), som av DN-artikeln att döma tycks vara gjord med anledning av FHMs 

kommande förslag till regeringen där MS finns med som en tänkbar del i strategin. I 8S framstår 

det dock som att bakgrunden till intervjun är att det just nu är många som pratar om MS. I DN 

kommenterar JC kritiken om att FHM ska ha släppt frågan om MS medan 8S endast redogör 

för JC:s hållning i frågan och nämner att FHM i grunden är skeptiska men fortsätter att 

diskuterar frågan. 

 

Par 4 

Artiklarna ”Munskydd på bussar” (8S) och ”Folkhälsomyndigheten: Då ska du bära munskydd 

i kollektivtrafiken” (DN) från 30 december informerar om de nya rekommendationerna för MS 
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i kollektivtrafiken vid rusningstid. DN nämner också Sveriges dittills avvikande strategi och 

hur denna stridit mot WHO:s rekommendationer. DN-artikeln är nästan fyra gånger längre. 

 

Par 5  

Artiklarna ”Nya råd om munskydd” (8S, 23/2 2021) och ”Regioner skärper lokala råd efter 

ökad smittspridning” (DN, 22/2 2021) redogör för ett antal nya hårdare restriktioner i några av 

landets regioner, närmare bestämt att MS ska användas hela tiden i kollektivtrafiken. 8S nämner 

de fem regioner där dessa restriktioner gäller men inte vilka områden som nyligen har infört 

dem medan DN informerar om just dessa två områden (Gävleborg och Västerbotten) men inte 

nämner de tre övriga regioner som sedan tidigare haft de skarpare restriktionerna. I 8S uppges 

orsaken till de nya råden vara en ökad smittspridning i allmänhet på ett nationellt plan. I DN 

fokuseras i stället ökningen av den brasilianska och den brittiska mutationen av viruset och då 

endast på lokal nivå. Dessa skillnader i tidningarnas beskrivning av situationen kan vara 

relevanta eftersom de kan få införandet av MS att framstå som mer respektive mindre motiverat.    

 

Par 6 

Artiklarna ”Partier vill ha hårdare regler” (8S) och ”Löfven har fått en riktig opposition inför 

tredje smittvågen” (DN) är båda från 24 februari 2021 och lyfter Moderaternas önskan om 

lagstadgade MS där dålig efterlevnad ska kunna leda till böter. I DN beskriver skribenten till 

skillnad från 8S också med formuleringar som gränsar till värderingar hur M:s inlägg utgör 

starten på den riktiga opposition som den svenska debatten saknat under lång tid samt att 

svenska politiker symboliskt använde MS under en utrikespolitisk debatt. Man kan tänka sig att 

en opartisk rapportering möjligen nöjer sig med att nämna politikernas användande av 

munskydd utan att tillägga att det var en ”symbolisk” handling. Den ”riktiga oppositionen” 

framstår nästan som efterlängtad när skribenten nämner att den så länge saknats. 8S nämner 

också till skillnad från DN att regeringen redan innan kommit med hårdare regler, och att även 

SD och L är inne på M:s linje. 

5.2.2 Aktörer 

I DN presenteras för det första ett större antal aktörer (se tabell 2). Som beslutsfattare nämner 

8S i princip uteslutande FHM medan DN visserligen också har myndigheten i fokus men 

nämner den vid ett flertal tillfällen tillsammans med regeringen och regionerna.  

 8S har mer fokus på kollektiv än individer. Där nämns oftare att ”parti X” eller ”FHM” 

vill/säger än att ”representant X” vill/säger. I DN omnämns däremot fler enskilda personer. 
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Dessa ingår ofta i nominalfraser som är rikligt utbyggda både med fullständiga namn och titlar. 

Denna skillnad är särskilt tydlig i jämförelsen av de två första artiklarna. I DN skrivs kritikerna 

ut som Anders W Jonsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson, Acko Ankarberg Johansson (KD), 

riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet och Moderaternas socialpolitiska 

talesperson, Camilla Waltersson Grönwall. I 8S saknas moderaten och kritikern från C blir 

endast Anders W Jonsson i Centerpartiet. Ankarberg Johansson är inte namngiven utan den 

hållning hon ger uttryck för sägs komma från Kristdemokraterna. 

 I debatten har det också varit vanligt från kritikernas håll att hänvisa till WHO, i 

egenskap av ledande global expertorganisation, och deras uppmaning till världens länder att 

använda sig av MS som en del i strategin. Man har ofta kritiserat Sveriges ovilja att följa den 

uppmaningen, en ovilja som dessutom avviker från en stor del av världens länder. I DN är detta 

förhållande till WHO högst synligt men det saknas helt i 8S. Ett av de centrala auktoritetsskälen 

för kritikernas hållning försvinner alltså i LL-rapporteringen. 

 

Tabell 2: Aktörer i artikelparen indelade i typ respektive tidning. 

Beslutsfattare Kritiker 

8S DN 8S DN 
FHM x3 

myndigheten (FHM), 

myndigheten (FHM), 

Experterna på FHM 

Johan Carlsson (JC) som är chef för 

FHM, 

JC, 

JC, 

Anders Tegnell (AT),  

AT, 

AT på FHM, 

AT på FHM, 

Regeringen, 

Områden (i betydelsen regioner), 

 

 

 

 

 

FHM x13 

Myndigheten (FHM) 

FHMs generaldirektör 

Johan Carlsson (JC), 

JC, 

Anders Tegnell (AT) x4 

Statsepidemiolog AT, 

Statsepidemiolog AT, 

Regeringen x6 

Alla Regeringar, 

Löfvén (Statsministern) 

Regionen x5, 

Regioner, 

Regionerna, 

Region Gävleborg, 

Gävleborg, 

Region Västerbotten, 

Västerbotten, 

Riksdagen, 

Socialminister Lena 

Hallengren (S), 

 

 

 

Centerpartiet (C) x3 

Anders W Jonsson i C, 

Partiet, 

Partier, 

Två andra partier, 

Flera andra partier, 

Kristdemokraterna (KD) 

Sverigedemokraterna 

(SD), 

SD, 

Moderaterna (M) 

Liberalerna (L) 

Forskare på Karolinska 

institutet, 

Juan Jesus Carrero på 

Karolinska institutet, 

Forskare i Sverige, 

Forskare i Kanada 

 

 

Anders W Jonsson (AWJ i C) x4, 

Ledande sjukvårdspolitiker (AWJ 

i C), 

Sjukvårdspolitisk talesperson 

(AWJ i C), 

Centerpartiet (C) x3, 

Världshälsoorganisationen 

(WHO) x3 

Kristdemokraterna (KD), 

KD, 

Acko Ankarberg Johansson  

riksdagsledamot och ordförande i 

socialutskottet (KD), 

Moderaterna (M), 

M, 

Moderaternas socialpolitiska 

talesperson Camilla Waltersson 

Grönwall (M), 

Sverigedemokraterna (SD), 

Tre partier i riksdagen, 

Partiet, 

En riktig opposition 

Webbtidningen The Local 

Karolinska Institutet, 

McMaster University i Kanada, 

Ewa Stenberg  

Totalt: 15 st Totalt: 44 st Totalt: 17 st Totalt: 29 st 

5.2.3 Skäl genom lägesbeskrivning  

I DN dyker det genomgående upp målande adjektiviska lägesbeskrivningar (se bilagor, Tabell 

7) på ett sätt som inte sker i 8S. Förhållandet är 14 stycken i DN mot endast en i 8S. Sådana 
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beskrivningar är centrala som skäl både från för- och motsidan och av vikt för att läsare skall 

kunna bilda sig en uppfattning om vad i den yttre världen som förändringar i samtalet om MS 

kan bero på. Anders W Jonsson beskriver exempelvis i den första DN-artikeln den rådande 

situationen som mycket bekymmersam, läget som allvarligt och situationen i vården som kritisk 

och försöker på det sättet att få de hårdare åtgärderna att framstå som mer rimliga. 

5.2.4 Skilda perspektiv 

Eftersom 8S informerar mindre om debatten som sådan och mer om hur restriktionerna ser ut 

hamnar tonvikten på vilka skäl FHM uppger för restriktionerna snarare än vilka skäl kritikerna 

har för sina ståndpunkter. Intrycket blir, möjligen som ett resultat av detta, att 8S ligger något 

närmare regeringen och FHM än de partier som kritiserar strategin. Intrycket stärks även av att 

det också finns enstaka exempel på värderande ord och uttryck i 8S rapportering, bland då olika 

former av ordet tvång används då man beskriver kritikernas önskan och andra länders hantering. 

Tvånget används ofta med den negativa konnotationen ”övertramp på personlig frihet och 

integritet”. I den sjätte 8S-artikeln används exempelvis verbet tvinga för att beskriva vad M, 

SD och L vill göra, nämligen att dessa partier vill tvinga människor att ha MS. Användningen 

av verbet kan här tolkas som ett indirekt skäl för att till skillnad från dessa ”tvingande” partier 

anta en mjukare hållning. I DN används i stället formuleringen att man vill införa ett krav i 

lagen, vilken döljer både aktören (M) och objektet för aktionen (människor) samtidigt som ordet 

införa uppfattas som mindre strikt. 

5.2.5 Hållningar genom anföring 

Kritikerna får ett större utrymme i DN och tillåts nyansera sig själva mer genom egna 

formuleringar i den stora andel direkt anföring som finns i DN-artiklarna. Anders W Jonssons 

lägesbeskrivningar i artikel 1 är ett talande exempel på hur mycket som kommer fram i den 

direkta anföringen. Detta skapar vissa retoriska möjligheter för kritikerna i DN som de inte får 

i 8S. Detta jämnas dock ut genom att även FHM får stora möjligheter att uttala sig i DN, som 

representanter för beslutsfattarna. Effekten blir att innehållet i 8S blir mer sakligt objektivt 

medan DN präglas mer av subjektivitet. Direkt anföring är möjligen svårare för 8S att använda 

sig av eftersom detta inte tillåter några anpassningar av språk och innehåll, vilket ju är centralt 

för LL-texter. 



20 

 

5.2.6 Gardering genom hjälpverb och satsadverbial 

DN:s rapportering innehåller också en högre grad av garderingar i form av modala hjälpverb 

som kan och satsadverbial som kanske (se tabell 3). I DNs artikel 2 och 3 får dessa FHM att 

framstå som mer öppna och positiva till ett eventuellt införande än i 8S. 8S skriver exempelvis 

i artikel 2 rakt ut att FHM inte tror på att MS minskar smitta utan snarare riskerar att öka smitta 

på grund av en falsk säkerhetskänsla. I DN-artikeln ges däremot ett betydligt försiktigare 

utlåtande av Anders Tegnell (AT), av allt att döma baserat på samma intervju, där han flera 

gånger aktivt modifierar sannolikheten i det som sägs. Han förklarar bland annat att MS behöver 

inte innebära en minskning av smittan. Han förnekar inte möjligheten att MS kan minska 

droppsmitta, att det kan vara en bra idé om utvecklingen blir sämre. I tabell 3 nedan ser vi att 

det i DN finns flera komplexa och moderata hjälpverbskonstruktioner som tycks vara ett resultat 

av den öppenhet som FHM vill förmedla. Detta bekräftas i jämförelser mellan artikelparen 1–

3 (se bilagor, tabell 10-12) tillsammans med sammanställningen av påståenden för 

munskyddens egenskaper (bilagor, tabell 8). AT säger också att MS kanske inte är rätt drag, 

ett påstående som preciseras av tidsadverbialet just nu när vi har en minskad smittspridning. 

Satsadverbialet kanske minskar den grad av sannolikhet som AT tillskriver satsen och 

signalerar därmed epistemologisk ödmjukhet och tidsadverbialet signalerar i sin tur en öppenhet 

för eventuella förändringar. Två villkorsbisatser betonar öppenheten ytterligare: om man ser att 

utvecklingen går åt fel håll och om vi får problem igen.  

 I artikel 3 (DN) signaleras en öppenhet från FHM:s sida redan i rubriken som utgörs av 

ett citat från JC där han säger att frågan om MS inte alls är död. Satsadverbialet alls ökar 

påståendets eftertryck. Här tycks han vilja bestämt förneka den bild som kritiska röster målat 

upp, en bild som talande nog bekräftas i motsvarande artikel i 8S från samma intervju. 

 Tabell 3 gör skillnader i modaliteten överskådliga. Här ser vi bland annat även att det 

kategoriska ska som används frekvent i 8S för att uttrycka förpliktelse tämligen konsekvent är 

utbytt mot andra mindre definitiva uttryck i DN som bör/borde och behöver där graden av 

förpliktelse är något lägre.  
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Tabell 3: Modala hjälpverbskonstruktioner i artikelparen indelade i typ och tidning. 

Typ Villighet Förpliktelse Sannolikhet 
Tidning 8S DN 8S DN 8S DN 

Artikelpar 1 Vill ha 

 

Vill införa x 2, 

Kommer (inte) att 

agera 

 

Ska ha, 

Ska vara x 2, 

Ska gälla, 

Ska fatta, 

Behöver 

Bör införa, 

Bör införas, 

Bör övervägas, 

Bör fundera, 

Ska (inte) tvinga att 

införa, 

(man) Kan fundera, 

Borde innebära, 

Måste vidta, 

Måste vara, 

Behöver användas, 

Ska redovisa 

 

Kan göra  Kan dämpa, 

Kommer (inte) att ha 

Artikelpar 2  Kan komma att 

titta på, 

Kommer att titta 

på 

 

Borde få  Kan ge, 

Kan öka, 

Kan skydda, 

Kan minska 

 

Behöver (inte) innebära, 

Kan vara 

 

Artikelpar 3 Vill 

(inte) ge, 

Vill ha 

 

Ska utredas Ska (inte) ha, 

Får ha, 

Måste vara 

 

Ska lämnas, 

Bör införas, 

Måste vara, 

Måste förbereda, 

Behöver lägga till, 

Måste finnas, 

Kan behöva 

komplettera 

 

 Kan vara, 

Kan finnas, 

Kan (inte) vidtas, 

Kommer (inte säkert) 

ge, 

Kan (inte) ersätta 

 

 

 

Artikelpar 4   Ska ha 

Ska ha 

Ska bära, 

ska gälla, 

Ska börja gälla, 

ska ta (med sig), 

Ska vara, 

Ska tas (om hand) 

 

Kan smitta 

Kan vara x 2 

Kan vara x 2 

 

Artikelpar 5  Ska begränsas 

 

Ska ha 

Måste vara 

Ska (inte) 

glömma, 

Ska (inte) gå 

in 

 

Ska användas x 3, 

Bör användas, 

Behöver stävja 

Kan bli Kunde bekräftas, 

Kan handla om 

Artikelpar 6 Vill ha 

x3 

Ska 

minska, 

Vill 

tvinga 

Vill införa Ska ha, 

Ska kunna få 

 

  Har fått 

 

Totalt antal 10 8 17 29 9 14 

5.2.7 Precisering genom adverbial 

DN använder sig av fler och mer utvecklade TSRO-adverbial2 än 8S. Dessa preciserar var, när 

och hur debattörerna anser att MS bör användas (se bilagor, Tabell 6). I den direkta anföringen 

i artikel 3 radar JC upp ett stort antal TSRO-adverbial för att förtydliga när han och FHM anser 

 
2
 Tids- rums- sätts- och omständighetsadverbial 



22 

 

att MS kan vara lämpligt, till exempel: vid vissa tillfällen, vid vissa tider, i vissa områden och 

så vidare, exempelvis vid vårdbesök av olika slag, i trånga situationer och så vidare. 

 Med flera satsadverbial i sina uttalanden kan JC förmedla FHM:s avvaktande hållning 

utan att låta allt för bestämd. Han öppnar bland annat för att MS kanske behöver läggas till inför 

hösten och uttrycker sig vagt och negerande då han förnekar att FHM tror att MS är ineffektivt 

och samtidigt nämner att de inte är alls säkra på att MS i någon stor utsträckning kommer ge 

effekt.  

5.2.8 Precisering av språkhandlingar 

I sammanställningen (tabell 4) över språkhandlingar är det tydligt att variationen är större i DN 

och effekten av detta blir att DN-artiklarna öppnar upp för att utsagor, åsikter och tankar 

nyanseras mer än i 8S. Exempelvis förekommer verben mena, anse, meddela, betona, hålla 

med, informera, uttala, begära, beklaga, lyfta och liknande i stället för säger, vill och tycker 

som i hög grad används i 8S. 

 Tabell 4 gestaltar nyanserna bland språkhandlingar av olika slag. De performativa 

språkhandlingarna utgörs i princip uteslutande av olika benämningar på de beslut om 

lagändringar som man vill ha, vill stoppa eller redan har infört. Denna typ av språkhandlingar 

ger två något olika bilder av debatten som sådan. Tabellen gör inte skillnad mellan de båda 

sidorna i debatten men generellt verkar 8S beskriva läget som mer strikt och stängt med regler, 

krav och tvång medan det i DN framstår som mer mjukt och öppet med rekommendationer och 

försiktighetsåtgärder etcetera.  
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Tabell 4: Språkhandlingar i artikelparen indelade i typ respektive tidning 

Explicita 

språkhandlingar 

Nominaliseringar av 

explicita 

språkhandlingar  

Implicita 

språkhandlingar  
Nominalis

eringar av 

implicita 

språkhan

dlingar  

Performativa språkhandlingar 

8S DN 8S DN 8S DN 8S DN 8S DN 

Säger x10 

pratar om 

diskutera 

berättar 

visar 

visar 

 

Säger x11 

Skriver x3 

Visar x3 

Meddelar x3 

Talar om 

Talade 

Uttalar 

Fortsätter 

Lyfte (i en 

skrivelse) 

Lämnar (en 

skriftlig 

kommentar) 

Kommentera 

Har krävt 

Ska redovisa 

Bad 

Betonar 

Informera 

 Ett pressmeddelande 

x3 

Litteraturöversikt 

Litteraturöversikter 

Besked 

En skrivelse 

En skriftlig 

kommentar 

Utrikespolitisk debatt 

 

Tycker 

x7 

Vill x2 

vill ha 

x4 

Vill ge 

Tror 

  

  

 

Vill x3 

Tycker x2 

 Tror x2  

Menar x2 

Anser 

Vet 

Begärde 

Beklagar 

Tänker på 

Håller 

med 

 En 

klar 

åsikt 

En idé 

Substantiv: 

Råd x8 

Regler x7 

Krav x2 

En lag 

 

Verb: 

Tvinga 

Bestämt  

 

Particip: 

Tvingade  

 

Substantiv: 

Rekommendationer 

x15 

Råd x5 
Åtgärder x6 
Försiktighets- 

åtgärder x2 
En 

försiktighetsprincip 
Påbudet x2 
 

Verb: 

inför x9 

Skärper x4 

Rekommenderar x5 

Utfärda 

Tillämpar 

Uppmanas 

 

Particip: 

skärpta x2 

5.2.9 Beskrivning av forskningsläget 

Den information som ges om forskningsläget är också mer utförlig i DN vilket speglar den vikt 

som den akademiska diskussionen har haft för MS-frågan, både för debatten och för de 

förändringar som skett. Exempelvis begränsar sig den sammanlagda användningen i 8S till 

begrepp som forskning/forskare, experter och Karolinska institutet. I DN används däremot 

forskningsrelaterade begrepp (bilagor, tabell 9) som djupanalys, studier, resultat, fakta, 

rapport, vetenskapliga bevis, litteraturöversikt, Karolinska institutet, McMaster University, 

statsepidemiolog samt medicintekniska termer som muterade varianter, brasilianska varianten, 

brittiska varianten B.1.1.7, sars-cov-2 och droppsmitta. 

5.2.10 Kopplingar till LL-forskning 

Vad innebär resultatet från denna undersökning för forskningen på LL? För det första tycks det 

bekräfta Reichenbergs (2008) råd att vid LL-anpassningar inte allt för ensidigt fokusera på att 

förenkla och korta ned utan att det hela tiden bör ske en medveten avvägning mellan sådana 

åtgärder och att bevara ett rikt innehåll som bidrar till en nyanserad bild av så väl verklighet 

som ursprungstexter. Jerkeman (2007) som undersökt arbetet med 8S och tidningen Sesam samt 

SVA-elevers möte med texterna landade i linje med ovanstående i slutsatsen att man bör 
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fokusera på att minska svårigheterna snarare än att minska textmängden. Jag tycker mig efter 

denna undersökning finna fog för att man ibland till och med kan behöva öka textmängden till 

förmån för förklaringar och beskrivningar av mer komplexa och abstrakta förhållanden.  

 Hols (2012) jämförelse av LL-tidningarna Sesam och 8S visar hur en förenkling av 

sambandsmarkörer i 8S kunde leda till svårigheter för läsaren att se och förstå olika 

sammanhang i texten. Hon menade att tidningen Sesam lyckades bättre med att bibehålla 

sammanhanget genom att behålla en del svårare ord och i gengäld kompensera med 

begreppsbeskrivningar i marginalen. Hols resultat går även i linje med resonemanget från 

Lundberg och Reichenberg (2008) om de svårigheter som kan uppstå då precisionsgraden 

minskar i vissa ord när exempelvis gås blir fågel och antalet tolkningsmöjligheter ökar. Även i 

jämförelsen mellan 8S och DN går det att se hur vissa lexikala anpassningar kan leda till att 

delar av sammanhanget försvinner och man skulle därför kunna ställa sig frågan om inte 

begreppsbeskrivningar borde användas även i 8S.  

 Adolfsson (2020) visade att motstridiga åsikter tonades ned då verbal corona-

rapportering skulle adapteras (och därmed samtidigt komprimeras) till undertexter, samt att 

undertexterna även blev mer objektivt konstruerade. I jämförelsen mellan 8S och DN går det 

att se såväl nedtoningar som fullständiga bortfall av flera centrala perspektiv och personliga 

åsikter och utsagor får ett mindre utrymme till förmån för mer objektiva framställningar. 

5.3 Sammanfattning av resultat och diskussion 

Avsnittet inleds med att sammanfatta resultat- och diskussionsavsnittet och på samma gång 

försöka besvara frågeställning 1 om vilka skillnader som har hittats i den övergripande 

jämförelsen av tre månaders rapportering. I samma stycke bör även fråga 3 kunna anses 

besvarad. Sedan sker samma sak fast med frågeställning 2 och 3, vilka är inriktade på 

skillnader i aktörer, hållningar och skäl samt hur dessa skillnader påverkar bilden av MS-

frågan. 

5.3.1 Skillnader i tre månaders rapportering och deras betydelse för bilden av MS-

frågan 

Några övergripande skillnader som går att se i den sammanlagda rapporteringen under de tre 

månader (fr. dec 2020 t.o.m. feb 2021) som studerats är att 8S ger perspektiv som ligger närmare 

beslutsfattarna (vilka här likställs med FHM) samt informerar om restriktioner och de skäl till 

försiktighet som FHM uppger medan DN ger betydligt mer information om kritikernas sida av 
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saken. I DN framkommer en folklig opposition och inte bara en partipolitisk, flera av de då 

omtalade politikerskandalerna, Sveriges strategi som tydlig avvikelse och i strid med WHO och 

ett tvetydigt forskningsläge. Regeringens och regionerna nämns också i högre grad vid sidan 

av FHM som beslutsfattare.  

5.3.2 Skillnader i Aktörer, hållningar, skäl och deras betydelse för bilden av MS-frågan 

Vid jämförelsen av artikelparen går det precis som bland de övergripande skillnaderna att se 

både ett större antal aktörer och en större variation av dessa i DN. I 8S är betydelsen av 

regeringen, regionerna, WHO och den folkliga opinionen nedtonad. Något som blir tydligare i 

denna närmare jämförelse är DN:s större fokus på individer som representanter för grupper 

medan 8S fokuserar mer på kollektiv. De nominalfraser där aktörer ingår är betydligt mer 

utbyggda i DN och innehåller både titlar och namn. I 8S får vi alltså både färre omnämnda 

individer och när de omnämns får vi mindre information.  

 Även informationen om aktörernas hållningar och de skäl som ges för dessa hållningar 

är mindre i 8S. Vi ser att hållningarna i högre grad är tolkade av och presenterade av skribenten 

i 8S medan de i DN oftare ges genom direkt anföring, alltså citat av intervjuobjektet. I den 

direkta anföringen framkommer en mängd garderande och preciserande strategier. Dessa kan 

vi se i en mer frekvent användning av adverbial som beskriver var/när/hur man anser att MS 

behövs eller inte behövs, men också genom att man använder hjälpverb med lägre grad av 

säkerhet och förpliktelse. Språkhandlingarna (det vill säga anföringssignaler som vill, tycker, 

anser) modereras också i högre grad i DN och får hållningarna att kännas mer nyanserade och 

ödmjuka. De regler och lagar som man vill/inte vill genomdriva får mer auktoritära 

benämningar i 8S. I DN kallas dessa i högre grad för rekommendationer och 

försiktighetsåtgärder än regler vilket också blir ett sätt att moderera de krav och önskningar om 

förändring som kommer från respektive sida i frågan. Även i den textmassa som inte utgörs av 

direkt anföring ser vi detta mönster av adverbiella preciseringar och modererande av hjälpverb 

och språkhandlingar. 

 De skäl som ges för hållningarna kommer delvis som påståenden om munskyddens 

faktiska effekt. En central skillnad är att i DN tillerkänns MS viss potential som effektivt 

smittskydd vid ett antal tillfällen av FHM. I 8S framstår FHM som mer stängda för eventuella 

positiva effekter och därmed tycks ett införande av MS från deras sida vara uteslutet, oavsett 

situation. I DN förekommer även olika adjektiviska beskrivningar av lägets allvar som saknas 

i 8S. Dessa kommer framför allt från kritiker som vill betona allvaret i situationen och beskriver 

den som mycket bekymmersam och liknande. Situationen i vården beskrivs som kritisk. Den 
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enda förekomsten av lägesbeskrivningar i 8S är ett påstående om att viruset ökar medan det 

totala antalet i DN kan räknas till 14. Värt att notera är även att ett centralt auktoritetsskäl för 

kritikerna inte alls nämns i 8S, nämligen att WHO utfärdat ett råd om införande av MS vilket 

de flesta länder också har hörsammat.  

 Utöver vad som har nämnts i denna sammanfattning fanns i resultat- och 

diskussionsdelen även några kopplingar till tidigare LL-forskning. De upptäckter som där gjorts 

bekräftades till stor del av resultatet av denna undersökning. Den visar på behovet av en 

medvetenhet kring eventuella bortfall av innehåll och andra risker förenade med LL-

anpassningar.  

5.4 Kritisk reflektion 

MS-frågan är endast ett exempel på en komplex och omdebatterad fråga och för att kunna dra 

generella slutsatser behöver fler sådana frågor undersökas. En mer noggrann analys av orsaken 

till de förenklingar som har gjorts i 8S skulle vara intressant och nödvändig för att kunna 

säkerställa en koppling till andra delar av tidningens rapportering. Intervjuer med skribenterna 

för 8S skulle exempelvis kunna komplettera denna undersökning med information om orsaker 

till anpassningarna. Vad gäller just MS-frågan kan artiklar till exempel ha påverkats av att 

skribenterna upplevt ett fostrande uppdrag gentemot sina läsare. Rent spekulativt så skulle det 

till exempel kunna vara så att skribenter för 8S har sett en allt för stark nyansering av frågan 

som ett möjligt hinder för ökad efterlevnad av restriktioner. Skribenterna är statligt 

sanktionerade myndighetsutövare och det vore inte helt orimligt att undersöka om detta på 

något sätt leder till ökad solidaritet med beslutsfattarna i en fråga där förtroende för just 

myndigheter har betydelse för strategiernas framgång. Med tanke på det redan begränsade 

utrymme som tidningen har till sitt förfogande (komprimeringstvånget) kan en sådan tonvikt 

på att informera om restriktionerna bli på bekostnad av informationen om debatten som sådan 

och de olika perspektiv och nyanser som denna inrymmer.  

 Den textkritiska metoden besvarar inte heller vilka förenklingar som har sin bakgrund i 

språket (LL-anpassningar) och vilka som relaterar till det begränsade omfånget. En 

intervjustudie skulle kunna användas för att skilja mellan de anpassningar som gjorts utifrån 

skribentens medvetna innehållsliga val och de som har gjorts på grund av uppdragets 

inneboende språkliga utmaningar. Undersökningar av de språkliga utmaningarna bör 

exempelvis i högre grad kunna generaliseras till 8S:s övriga rapportering och kanske till och 

med säga något om LL-anpassning av nyhetsmedia som sådan.  
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 Studien ger inte heller någon information om det faktiska mottagandet av 

rapporteringen. Hur skiljer sig exempelvis den bild av MS-frågan som en andraspråkstalare fått 

efter att ha tagit del av LL-versionerna med bilden från de förmodat svårare artiklarna?  Detta 

kan möjligen undersökas genom att låta informanter med likvärdiga språkliga kunskaper och 

kulturella förkunskaper få ta del av den fullständiga rapporteringen (en läser 8S och en läser 

DN) och sedan beskriva frågan så utförligt de kan. Gör man detta med flera informanter visar 

det sig möjligen både vilken bild som förmedlas och vilken mängd information som når fram. 

6 Slutsatser 

Hur påverkar då rapporteringen av aktörer, hållningar och skäl den sammantagna bilden som 

förmedlas av MS-frågan? Såväl specificeringar som garderingar från aktörerna kring de 

påståenden som ges är centrala för att beskriva verkligheten kring debatten och alla inblandade. 

I DN får den högre graden av precisering/specificering och gardering såväl FHM som deras 

kritiker att framstå som mer ödmjuka, resonliga och reflekterande. En läsning av 8S gör det 

svårare att förstå hur de olika sidorna resonerar och framställer dem som mer enkelspåriga och 

kategoriska, och därmed blir också bilden av MS-frågan i stort mer svartvit i 8S än i DN. En 

tydlig skillnad är också att forskningsläget beskrivs mindre ingående i 8S. Det betyder att den 

akademiska dimensionen dominerad av mer eller mindre neutrala aktörer hamnar lite i skuggan, 

och att vissa retoriska verktyg går om intet i argumentationen. Det finns också sådant i resultatet 

som tyder på att DN lyfter fram kritikernas perspektiv mer än beslutsfattarnas och att 8S gör 

det motsatta, men för att säga något säkert om detta krävs en mer ingående analys.   

 Det går vidare att tänka sig en rad didaktiska implikationer av resultatet för arbetet med 

8S i SVA-undervisning. I läroplanen för ämnet svenska som andraspråk i gymnasiet står det att 

eleven ska lära sig att samtala om komplexa ämnen som rör till exempel samhälle (Skolverket 

2011). Att låta eleverna ta del av nyhetsmedias rapportering kan vara ett sätt för läraren att ge 

eleverna den förståelse som krävs för sådana samtal. För en grundläggande förståelse kan då 

8S vara ett användbart verktyg, med sin målsättning att sammanfatta centrala nyhetsområden 

och viktiga händelser i Sverige och övriga världen. Denna undersökning har dock kunnat 

konstatera att det finns en begränsning i hur mycket av en frågas komplexitet som 8S:s 

rapportering rymmer. Undersökningen visar därmed på behovet av en medveten strategi från 

lärarens sida att vid hanteringen av mer komplexa frågor ta till exempelvis kompletterande 

källor eller nyanserande diskussioner.  
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 Enligt läroplanen ska undervisningen även ge förutsättningar för eleven att utveckla sin 

förmåga att ”[…]orientera sig, läsa och sovra i en vidgad digital textvärld samt värdera och 

kritiskt granska innehållet i skriftligt språk” (Skolverket 2011).  Läraren ska alltså hjälpa 

eleverna att själva finna och arbeta med relevant information på ett kritiskt sätt. När 

verkligheten kring en omdebatterad fråga sammanfattas kan det leda till att aktörerna uppfattas 

som mer kategoriska och enkelspåriga än vad som faktiskt är fallet och frågan framstår som 

mer polariserad. De grepp som intervjupersoner i DN använder för att markera en mer ödmjuk 

hållning kanske försvinner i 8S med följden att aktörer framstår som mer tvärsäkra och radikala. 

Översikten av den fullständiga rapporteringen tyder på att även variationen bland debattens 

aktörer, vilka som egentligen står mot vilka, reduceras i 8S. Det ser ut att stå mellan FHM och 

några politiska partier. I DN är förvisso FHM centrala bland beslutsfattarna men också 

regeringen och regionerna. Den folkliga opinionen som träder fram med stor kraft på DN:s 

insändarsida är i princip osynlig i 8 Sidors rapportering. En lärare som arbetar med en 

omdebatterad fråga i 8S kan med tanke på detta behöva fråga sig om de mer inofficiella 

perspektiven lyfts.  

 Om vi återvänder till vad som sades om MTM:s uppdrag så handlade det om att ge 

lässvaga grupper ”förutsättningar att följa utvecklingen i samhället genom kompletterande 

samhällsinformation” (MTM, utan årtal a). Den heterogena målgruppen för 8S kan enligt 

Bredhe (2016) ligga i vägen för en del nödvändiga anpassningar för exempelvis läsare med 

svenska som andraspråk. Med en mer riktad tidning skulle en sådan sak som infällda 

begreppsförklaringar möjligen kunna göras mer verkningsfull. Att artiklarna inte enbart måste 

ta hänsyn till en rad vitt skilda lässvårigheter utan dessutom riktar sig till alla åldrar samtidigt 

är förstås också en försvårande omständighet. Om man betraktar 8S som en brygga till ordinarie 

nyhetsrapportering och samhällsdebatt kan man hävda att MTM lyckas väl i sitt uppdrag, men 

resultatet av denna undersökning tyder dock på att det kan finnas behov av mer fördjupad 

nyhetsrapportering på lätt svenska. Det skall dock poängteras att den minskade textmängden 

och lägre andelen perspektiv i 8S inte nödvändigtvis leder till att förståelsen av en fråga blir 

större för en SVA-elev om de hoppar direkt till mer fakta-späckade DN-artiklar, utan snarare 

tvärt om. Detta konstaterar Andersson (2008) efter hennes jämförelse av informationsvärdet i 

8S, DN och Metro.  

 Förhoppningsvis kan resultatet av denna undersökning, förutom att bidra till SVA-lärare 

och forskare i SVA- eller svenskämnet, vara användbart också för personer verksamma på 

integrationsforskningens område eller kanske medie- och kommunikationsvetenskapens. 

Kanske kan det även bidra till insikter för myndigheten MTM eller personer som arbetar med 
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8S i särskola eller olika typer av specialundervisning. Men som tidigare har nämnts är 

undersökningen i behov av kompletterande och fördjupande perspektiv för att bli ett fullgott 

stöd. 
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Bilagor 

 

Tabell 5: Övergripande jämförelse av rapporteringen mellan 10/12 2020 och 25/2 2021. Artikelnamn 

står i fet stil, innehåll i artiklar i normal stil och innehåll i insändare i kursiv stil. 

Datu

m 

8 sidor Dagens Nyheter 

25 

feb 

2021 

Partier vill ha hårdare regler 

- M: Ännu hårdare regler, Böter på 

många platser om MS saknas. 

- SD: Tvång på MS 

- L: Eniga med SD 

 

24 

feb 

2021 

 Ewa Stenberg: Löfven har fått en riktig opposition inför tredje 

smittvågen 

- (M) vill se alternativ strategi 

- Bl.a MS-krav i lagen med böter om det inte följs. 

- Symboliskt: MS användes i riksdagen på de som inte talade. 

 

 

23 

feb 

2021 

Nya råd om munskydd 

-Nya regionala råd om MS på bussar oavsett 

tidpunkt.  

Anders Tegnell: 

-glöm inte de gamla råden, ex. undvik att 

handla om det är mycket folk. 

Tegnell: Skärpta nationella rekommendationer på onsdagen 

- Regioner skärper MS-uppmaningar 

Anders Tegnell:  

- Bra med skräddarsydda lokala rekommendationer 

- Skarpare rekommendationer även nationellt. 

Kritik: Varför nu när det var värre tidigare? 

Orsak: Öka effekter av vaccinationen och för att stärka positiv nedgång i 

vården som varit ansträngd under lång tid.  

 

Ins: Det är Tegnells fel 

 

22 

feb 

 Regioner skärper lokala råd efter ökad smittspridning 

 

-MS alltid i kollektivtrafiken i vissa regioner. 

- I Gävleborg pga ökning av brasiliansk variant. 

- I Västerbotten pga ökad smitta och hög belastning i vården 

21 

feb 

2021 

 Debatt: ”Konkret handlingsplan krävs för att klara den tredje vågen” 

(M) 

- Alternativ strategi presenteras i sju punkter 

- Utgå från försiktighetsprincipen! 

- MS-krav i lagen med böter om det inte följs! 

- Dålig efterlevnad! 

19 

feb 

2021 

 Ins: Bär rätt! MS skräpar ned och är verkningslösa med skägg. 

 

Ins: Sverige undantag i världen, inkludera MS i kampanjen mot Covid, för in i 

”vinterreglerna”. 

18 

feb 

2021 

 Ins: ”mumlandet måste ersättas med tydligare krav”. Efterlevnaden är dålig 

trots restriktioner, skyhöga dödstal och tredje våg på väg.   

 

Ins: Ironiskt om hur vagheten leder till världsrekord i dödstal 

 

Ins: Om faran i att använda MS fel.  Önskar bättre info, ex. via sms.  

17 

feb 

2021 

 Ledare: Tredje vågen stänger den svenska Coronastrategin 

- Dubbla budskap från FHM, sade i månader att MS var verkningslösa. 

 

Ins: MS blir en ursäkt för att strunta i andra regler 

16 

feb 

2021 

 Försäljningen av munskydd har skjutit i höjden 

- Ökad försäljning och turerna i debatten beskrivs. FHM vs. WHO. 
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15 

feb 

2021 

 Ins: Om dålig info om vikten av MS och hur de bör användas. 

12 

feb 

2021 

  

11 

feb 

2021 

 Ins: Sverige sena på bollen. Tom Britton visar att det fungerar 

 

Ins: ”Chockerande att kritiker mot coronastrategin utmålas som folkfiender. 

Öppnare debatt! MS rekommenderas av WHO, ECDC och i stort sett alla 

hälsoorganisationer i världen. Kritik mot FHM:s påverkansförsök på andra 

länder. 

10 

feb 

2021 

 Ins: kräver helomvändning av Tegnell. Aerosoler främsta smittvägen enl: 

WHO, ECDC och CDC. Dålig upplysning och en felinformerad befolkning. 

T.ex. har FHM sagt att bruket kan sprida smitta. 

9 feb 

2021 

 Insidan: Så kan pandemin påverka vår sociala kompetens 

- MS försvårar konversation och tillsammans med andra faktorer kan det i 

värsta fall leda till förkortad livslängd. 

4 feb 

2021 

 Ins: kräver skarpare ton och hårdare krav på MS. Många i stockholms 

kollektivtrafik saknar MS trots rekommendationer. Verkningslöst att lägga 

ansvaret på individen.  

 

Ins: Ironinserar om att FHM:s generaldirektör åker kollektivt utan munskydd. 

Inget konstigt, det gör ju alla andra också. 

28 

jan 

2021 

 Debatt (replik): ”Människor håller inte alltid bättre avstånd med 

munskydd” 

-om hur MS kan skapa falsk säkerhet och göra att folk minskar avståndet. 

 

FHM:s generaldirektör åkte kollektivt utan munskydd 

- Tegnell: glömska 

- Carlsson: Bara på perrongen, annars noga 

25 

jan 

2021 

 Debatt (replik): Flockimmunitet har förpassats till strategiernas soptipp 

- Kritik mot ovetenskaplig premiss om att munskydd inte skyddar 

 

Debatt (replik): ”För lite och för sent förklarar de svenska dödstalen” 

- CDC:s beräkningar visar att MS i Sverige hade kunnat rädda liv. 

- Tre studier samt vetenskapsakademin visar att MS minskar smitta och gör 

folk bättre på att hålla avstånd. 

- Föreslår munskydd på alla över 16 år i offentliga lokaler och i 

kollektivtrafiken.  

 

Ins: ”Är det inte på tiden att sätta munkavle på alla insändare om 

munskydd?” 

23 

jan 

2021 

 Ins: ”Löfvén borde lyssna på Bidens munskyddsexperter” 

- CDC påstår att MS reducerar smitta speciellt om de används av samhället i 

stort. 

- Sverige vaknar sent efter obstinat motstånd 

- Den låga följsamheten beror på att man beskrivit MS som tveksamt tillägg 

och oviktigt.  

22 

jan 

2021 

 Debatt: ”Det är inte strategin som förklarar de svenska dödstalen” 

- MS verkar inte ha minskat den andra vågen i USA. De som drabbats värst har 

haft MS som huvudtema.  

21 

jan  

2021 

Råden ska fortsätta 

Regeringen + FHM: 

- Fortsätt hela våren med MS på bussar och 

tåg under vissa tider 

-Smittan minskar men fortfarande många på 

sjukhus 

 

19 

jan 

2021 

 Ins: ”Munskydd plockas upp från baksätet”. Förbjud MS pga förödande 

felanvändning.  

 

Ins: ”Fler krav på munskydd kan rädda 10-100 liv i veckan” Detta enligt 

dansk studie.  

- Enligt British Medical Journal leder MS till att vi håller längre avstånd. 

- Enligt The Lancet leder MS till smittominskningen med 50%. 

- Laborationsstudier visar att droppar effektivt fångas upp. 
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18 

jan 

2021 

 Ledare: Coronastrategin har inte klarat testet 

- MS onödingt t.o.m i vården enl. FHM. 

- MS del av misslyckandet 

Fr.o.m. följande datum redovisas ej insändare, men vi kan se att de är rikligt förekommande i DN. 

6 jan 

2021 

 Debatt: ”Att öppna skolorna i januari är att ta mycket stora risker” 

- Rekommenderas för barn i offentliga miljöer av WHO och CDC.  

- Även barn vårdas på IVA och har dött.  

- Den nya muterade varianter värre för unga än den tidigare var.  

5 jan 

2021 

 Svensk kollektivtrafik kommer inte avvisa resande utan munskydd 

30 

dec 

2020 

Munskydd på bussar 

-FHM: på bussar och spårvagn vissa tider 

from 7 jan. 

-Orsak: störst risk för trängsel, trängsel leder 

till ökad smitta 

-Tegnell: Viktigast med avstånd. 

Om det svårt med avstånd, ex bussar så är 

MS bra. 

Folkhälsomyndigheten: Då ska du bära munskydd i kollektivtrafiken 

- Info om rekommendationer  

- FHM: svagare än andra åtgärder, t.ex. fysisk distans. Komplement om distans 

är omöjligt. Bara CE-märkta. Företag ansvariga.  

- Sverige sticker ut 

- Who uppmanar till användning av munskydd trots svag evidens.  

29 

dec 

2020 

 Året när Sverige tog risken 

- Gick emot WHO:s uppmaningar 

 

Ledare: Stadsministerns agerande är så dumt så klockorna stannar 

- Löfvén utan MS vid två tillfällen i galleria.  

 

Regeringen vill få möjlighet att införa munskyddskrav 

- MS omdebatterad fråga. 

- Sverige tämligen unikt 

- FHM har länge hävdat att MS inte hör hemma i den svenska strategin, men 

svängde strax före jul. 

- FHM: Komplement om avstånd omöjligt. Kan inte kräva av individer men av 

företag.  

28 

dec 

2020 

 Trafikbolagen: Låt resenärerna ordna munskydd 

27 

dec 

2020 

 Ledare: Coronavaccinen är en möjlighet vi inte får slarva bort 

-bild väckte oro internationellt, MS saknades vid första vaccineringen 

 

Ett julreservat värt att rödlistas 

-Inga MS vid julbordet - sticker ut. 

23 

dec 

2020 

 Så använder du munskydd – rätt och fel 

- Felanvänding problematiskt 

- Faktaruta om diskussionen 

21 

dec 

Så använder du munskydd 

-Nu också i Sverige 

-Tåg, buss 

-Kräver rätt användning: täcka väl, bara röra 

banden, platspåse innan du slänger.  

-Regler för användning presenteras 

-Åsa Melhus (virusexpert) Många rör 

munskyddet > smitta 

-Skyddar inte dig så bra, skyddar andra om 

du är smittad. 

Debatt: Lägg om strategin för att stoppa smittspridningen 

- Kritik av FHM:s tvärvänding, dubbelmoral och otydlighet 

18 

dec 

2020 

Munskydd på buss och tåg 

- Regeringen: Nya råden presenteras 

(buss, tåg vissa tider) 

Orsak: Hög smittspridning, svårt att hålla 

avstånd vissa tider.  

 

DN/Ipsos: Allt fler vill ha tvingande regler om munskydd. 

 

Ledare: Munskydd i tunnelbanan – Ja och hurra 

 

Hårdare restriktioner ska minska smittspridningen 

- Carlsson: MS komplement till övr. restr. 

-företag ansv. Att tillhandahålla åt de som saknar MS. 

- Vissa tidpunkter 

- Lagen tillåter inte sanktioner 

 

En regering kan inte stå maktlös om sjukvården börjar bryta ihop 

-Sveriges syn på MS närmar sig andra länder om än långsamt. 

- Har gått emot WHO 

 

Ledare: Så många misstag, så många förlorade månader 
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Sverige skärper restriktionerna under en månad 

- Råd om MS vissa tider i kollektivtrafiken presenteras 

- Carlsson: regler för när/var/hur tas fram. Trafikföretag ansv. Komplement! 

Slår tillbaka kritik: ”Tror inte att det är verkningslöst”. Problem vid appl. i 

befolkningen. 

17 

dec 

2020 

 Därför vill Agnes Wold inte jämföra Sveriges dödstal med 

grannländernas 

Wold: Eftersom jag delat FHM:s syn på MS har jag anklagats för att föra deras 

talan.  

11 

dec 

2020 

Centerpartiet vill ha munskydd 

- Anders W Jonsson (C): Önskar råd om 

munskydd på trånga platser som bussar, och i 

områden med mycket smitta.  

- Forskning visar på möjlig effekt 

-KD och SD håller med 

 

10 

dec 

2020 

 Professor dömde ut svenska Coronastrategin – Trodde ingen hörde 

Kungl.Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K Hansson:  

- MS > färre döda 

-Belägg: MS > mindre luftsmitta 

Karin Tegmark Wisell (FHM): 

-Viktigt i vården men inte hos allmänheten 

- Belägg för effekt i det epidemiologiska sammanhanget saknas. 

 

Ledare: Människor dör för att andra julhandlar 

-Många röster höjs för MS på platser där det inte går att hålla avstånd 

 

C vill införa MS i de värst drabbade områdena 

Anders W Jonsson (C):  

– Inför MS i områden med hög spridning 

-Orsak: Sjukvårdens kritiska belastning 

-Belägg: Effekt i trånga situationer 

-Beslutet är FHMs, de är experterna. 

Acko Ankarberg Johansson (KD): 

-Belägg: liten effekt 

-MS vid allvarliga situationer t.ex. Skåne just nu. 

M:  

-Kräver att regeringen uppger skäl för Sveriges avvikande syn. 

SD:  

Först med att lyfta MS, sedan KD och sist C.  

 

Tabell 6: Precisering 

 8S DN 

När? FHM: 

-Från den 7 januari (på bussar) 

-vissa tider (på bussar) 

-(under) måndag till fredag klockan 7 till 9 

och 16 till 18. 

 

Stockholm, Sörmland, Västra Götaland, 

Gävleborg och Västerbotten: 

-hela tiden när de (människor) åker tåg och 

buss 

 

 

FHM: 

-Inte just nu 

-vid vissa tider på dagen (i vissa områden) 

- när man ser att andra åtgärder inte kan vidtas 

- (vid) besök av patienter på vårdinrättningar, optiker, tandvård 

och så vidare  

- under rusningstid (i kollektivtrafiken) 

- två timmar på morgonen och två på eftermiddagen 

-mellan klockan sju och nio på morgonen och 16 och 18 på 

eftermiddagen 

-(kanske) om man ser att utvecklingen går åt fel håll 

-(kanske) om vi får problem igen 

 

Region Gävleborg: 

-Alltid (i kollektivtrafiken från och med tisdag) 

-Från och med tisdag 

-från och med tisdagen 
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- från och med tisdagen den 23 februari 2021 till och med den 

10 mars 2021 

- hela tiden, inte bara i rusningstid (i kollektivtrafiken) 

 

Region Västerbotten: 

-Alltid (i kollektivtrafiken) 

 

Var? 

 
C: 

-på trånga platser som bussar 

-i områden där det finns 

mycket smitta 

 

M: 

-På många platser 

 

Stockholm, Sörmland, Västra Götaland, 

Gävleborg och Västerbotten: 

-på tåg och buss (hela tiden) 

-på andra ställen inomhus där du måste 

vara nära andra 

C: 

-i de värst drabbade områdena 

-i trånga miljöer i de områden där smittspridningen är som värst 

-i de områden där smittspridningen är som störst, till exempel i 

Stockholm och i Helsingborg 

-i trånga situationer 

-i de (trånga) situationerna 

 

KD: 

-i exempelvis Skåne 

-i Helsingborg och andra delar av Skåne 

-vid allvarliga situationer, 

- i vissa situationer 

 

FHM:  

-I vården 

-(kanske) vid vissa tillfällen 

-i vissa områden (vid vissa tider på dagen)  

-(inte) ute i samhället 

-(i) situationer där trängsel kan vara svår att undvika trots 

rekommendationen om att i första hand välja andra färdmedel 

-i kollektivtrafiken (under rusningstid) 

 

WHO: 

-i miljöer med många människor och där sjukdomen sprids 

-i miljöer där det är trångt och där andra åtgärder inte räcker till 

-(i) situationer där man kan behöva komplettera 

 

Region Gävleborg: 

-i kollektivtrafiken (alltid, från och med tisdag) 

-i kollektivtrafiken (hela tiden, inte bara i rusningstid) 

-i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, 

inte går att undvika (t.ex) arbetsplatser där det är svårt att hålla 

avstånd. 

 

 

Region Västerbotten: 

-I kollektivtrafiken (Alltid) 

- i inomhusmiljöer där nära kontakt med personer utanför den 

egna kretsen inte går att undvika 

 

Vilka? 

 

FHM: 

-de som jobbar i vården 

-personal i vården 

-alla som åker buss, tunnelbana och 

spårvagn (från den 7 jan, vissa tider) 

FHM: 

-(inte för) grund- och förskolebarn 

-alla födda år 2004 eller tidigare 

 

Totalt 

antal 

Antal: 12 Antal: 38 
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Tabell 7: Lägesbeskrivning 

8S DN 

-(viruset) ökar -ett minskat antal fall (just nu) 

-en mycket bekymmersam situation 

-en mycket bekymmersam situation 

-en kritisk belastning (i vården) 

-(i) ett läge som är (så) bekymmersamt 

- allvarliga situationer 

- (vi har haft) en god utveckling på smittspridningen 

-ökad smittspridning 

-den brittiska virusvarianten B.1.1.7 (har) ökat i regionen 

-Den brittiska varianten (fortsätter) att spridas i Gävleborg 

-muterade virusvarianter (står) för nästan hälften av fallen (i Gävleborg) 

-ökande smittspridning (i Västerbotten) 

-den hårda belastningen på vården (i Västerbotten) 

-(Sverige står) inför tredje smittvågen. 

Antal: 1 Antal: 14 
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Tabell 8: Munskyddens egenskaper 

8S DN 

C: 

-kan göra 

att smittan minskar. 

 

Karolinska institutet och forskare i Kanada: 

-Kan ge skydd 

-Kan (visst) skydda mot viruset 

-(MS av vissa tyger) Kan minska spridningen 

 

FHM: 

-Minskar (troligtvis) inte smittan, 

-(Kan leda till att människor) känner sig säkra och 

slarvar med avståndet 

-Kan (vid slarv) öka smittan 

-Är bra 

för dem som jobbar i vården 

-Är jobbigt 

att ha på sig 

-(folk) orkar inte ha på sig (MS) så länge 

-kan vara bra (på bussar där det kan vara svårt att 

hålla avstånd) 

 

Många: 

-(Är) ett skydd mot viruset Corona 

 

 

C: 

-Kan dämpa spridningen 

-Har en påverkan på smittspridningen (I trånga situationer) 

-Kommer (inte) att ha någon dramatisk effekt  

 

KD: 

-(är en) försiktighetsåtgärd 

-Har en liten och marginell betydelse 

-(är en) möjlighet 

 

Karolinska institutet och McMaster University: 

-(MS i tyg) kan skydda mot spridningen av virus som liknar sars-

cov-2.  

 

FHM: 

-kan minska droppsmitta 

-behöver inte innebära en minskad spridning av viruset på en 

samhällsnivå. 

-är (kanske inte) rätt drag (just nu) 

-(En generell rekommendation av MS) Ökar (troligtvis) inte 

säkerheten 

-(är inte nödvändigtvis) en ineffektiv åtgärd 

-Kan misskötas 

-Kan trycka undan andra åtgärder som distansering. 

-Kan vara lämpligt vid vissa tillfällen 

-(inte alls säkert att MS i någon stor utsträckning) kommer ge en 

positiv effekt 

-(utan distans) är MS mindre effektivt (än att hålla fysiskt 

avstånd) 

-kan vara till nytta (i situationer där trängsel kan vara svår att 

undvika ex. kollektivtrafiken) 

-Ska helst vara CE-märkta 

 

WHO: 

-(enbart ms) är (inte) ett skydd 

-De vetenskapliga bevisen är svaga för att munskydd minskar 

smittspridningen, när de bärs av den stora befolkningen 

-(bör trots svaga bevis användas som) ett verktyg i pandemin 

 

Socialminister Lena Hallengren (S): 

-kan aldrig ersätta (viktiga åtgärder) 

 

M: 

-(är) en försiktighetsprincip 

Antal: 11 Antal: 24 
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Tabell 9: Forskning/vetenskap 

 8S DN 

Begrepp relaterade 

till forskning 

-forskning 

-forskare x3 

-Karolinska institutet 

-Karolinska institutet 

-experterna (på FHM) 

 

 

-Djupanalys 

-studier 

-studier 

-studiens resultat 

-rapport 

-litteraturöversikter 

-den nya litteraturöversikt som gjorts av 

Karolinska institutet och McMaster 

University 

-De vetenskapliga bevisen 

-fakta 

-Statsepidemiolog (AT) 

-Statsepidemiolog (AT) 

 

 

Medicintekniska 

termer 

 -Den brasilianska varianten 

-Den brasilianska virusvarianten 

-virusvarianten P.1 

-den brittiska varianten 

-den brittiska virusvarianten B.1.1.7 

-muterade virusvarianter 

-sars-cov-2 

-droppsmitta 

 

 Antal: 7 Antal: 18 
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Tabell 10: Artikelpar 1 - Centerpartiets kritik 

 8S  DN 
Antal ord 119 (28% av DN) 429 

Andel direkt 

anföring 

10% 55% 

Aktörer Beslutsfattare 

FHM  

 

Kritiker 

C (Anders W Jonsson)  

KD 

SD.  

 

Beslutsfattare 

FHM 

Regeringen 

 

Kritiker 

Anders W Jonsson (C) 

Acko Ankarberg Johansson (KD) 

SD  

Camilla Waltersson Grönwall (M) 

Hållningar Beslutsfattare 

- inom vården men inte hos 

allmänheten  

-avstånd viktigast 

 

Kritiker 

-vill ha MS,  

-vill att människor ska ha MS  

-det ska vara ett råd om MS. 

-på trånga platser som bussar. 

-i områden där det finns mycket 

smitta.  

 

 

 

Beslutsfattare (saknas) 

 

Kritiker 

-(FHM) Bör istället för Ska, 

Överväga/fundera på istället för införa 

-Stort antal tids- och rumsadverbial 

-Tror inte på någon dramatisk effekt  

- liten och marginell betydelse 

- möjlighet  

- försiktighetsåtgärd.  

-Andra åtgärder viktigare 

 

 

Skäl Beslutsfattare (saknas) 

 

Kritiker 

Forskning visar på möjlig effekt 

Beslutsfattare (saknas) 

 

Kritiker 

-bekymmersam situation (tre gånger i texten) 

-Sjukvården börjar nå en kritisk belastning 

-MS kan dämpa smittspridningen 

-Studier visar på liten och marginell 

betydelse 

-Andra länder rekommenderar 
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Tabell 11: Artikelpar 2 - Karolinska Institutets Litteraturöversikt 

 8S  DN 
Antal ord 139 146 

Andel direkt 

anföring 
6% 40% 

Aktörer Beslutsfattare 

Experterna på FHM 

 

 

 

Beslutsfattare 

Anders Tegnell (FHM) 

 

 

Kritiker 

-Forskare på Karolinska Institutet (Juan 

Jesus Carrero) 

-Forskare i Kanada 

Kritiker? 

Karolinska institutet och McMaster University 

i Kanada 

Hållningar Beslutsfattare 

-Andra åtgärder viktigare (handtvätt, 

avstånd) 

 

 

 

Beslutsfattare 

-inte aktuellt att lätta på restriktionerna 

-kanske inte rätt drag just nu 

-kan bli aktuellt vid sämre utveckling 

 

 

Kritiker 

-Alla borde få rådet att använda MS 

Kritiker? 

-Ingen hållning, endast epistemologiskt bidrag.  

Skäl Beslutsfattare 

-tror inte att MS minskar smittan 

-Risk för falsk säkerhetskänsla > Slarv 

 

 

Beslutsfattare: 

-kan minska droppsmitta, men behöver inte 

innebära minskning på samhällsnivå. 

-minskat antal fall (just nu) 

 

 

 

Kritiker 

-Kan ge skydd 

-Kan visst skydda 

-Undersökning visar: MS av vissa tyger 

kan minska spridn. 

 

Kritiker? 

Litteraturöversikt visar: MS i tyg kan skydda 

mot spridningen av virus som liknar sars-cov-2 
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Tabell 12: Artikelpar 3 - Intervju med Johan Carlsson 

 8S  DN 
Antal ord 177 (39% av DN) 453 

Andel direkt 

anföring 
46% 67% 

Aktörer Beslutsfattare 

FHM 

Johan Carlsson (Chef på FHM) 

 

 

Beslutsfattare 

-FHM, 

-FHMs generaldirektör Johan Carlsson 

-Regeringen 

-Socialminsister Lena Hallengren (S) 

-Regionerna 

 

 

Kritiker 

många 

Kritiker 

WHO  

 

Hållningar Beslutsfattare 

-bra i vården 

-vill inte ge rådet till befolkningen 

-frivilligt 

-fortsätter diskuteras 

-Andra åtgärder viktigast (avstånd, 

handtvätt, stanna hemma vid sjukdom) 

 

Beslutsfattare 

-tror inte på generell rekommendation 

-Frågan: svår, utreds, inte alls död, arbetas med 

för högtryck 

-kanske effektivt 

-rekommenderar i vården 

-angeläget att hitta användningsområden 

-kan vara lämpligt vid vissa tider på dagen, i 

vissa områden. 

-Komplement om andra åtgärder inte räcker till  

- Kanske vid vårdbesök, och trängsel som inte 

kan undvikas. 

-Bör finnas med som alternativ inför hösten, 

om det skulle bli en sämre utveckling 

-Andra åtgärder viktigast (avstånd, handtvätt, 

stanna hemma vid sjukdom) 

 

Kritiker 

Pratar om MS som ett skydd (impl: bör 

användas?) 

 

Kritiker 

-Bör användas i trånga miljöer och där 

sjukdomen sprids. 

-måste kombineras med andra åtgärder 

-komplement 

 

Skäl Beslutsfattare 

-Ökad smitta i länder trots MS-krav 

-Jobbigt att bära länge (sett i andra 

länder) 

-tydliga regler om när/hur krävs (impl: 

svårhanterade?) 

 

Beslutsfattare 

-Ökad smitta i länder trots MS-krav 

-kan misskötas? 

-kan trycka undan andra åtgärder? (t.ex. 

avstånd) 

-Saknas tillräcklig tydlighet om hur länge de 

ska änvändas.  

-effekten osäker 

-Går inte emot WHO 

-har haft en god utveckling 

 

Kritiker 

Pratar om MS som ett skydd (impl: 

fungerar?) 

 

Kritiker? 

-MS skyddar i kombination med annat. 
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Tabell 13: Artikelpar 4 - Kollektivtrafiken 

 8S  DN 

Antal ord 77 (27% av DN) 285 

Andel direkt 

anföring 

23% 12% 

Aktörer Beslutsfattare 

FHM, Anders Tegnell (FHM) 

Beslutsfattare 

FHM, Anders Tegnell (FHM) 

 

 

Kritiker  Kritiker? 

Skribenten 

 

Hållningar Beslutsfattare 

-alla ska ha MS i kollektivtrafiken, 

vardagar 7-9 och 16-18. 

-Viktigast att hålla avstånd 

 

Beslutsfattare 

-Alla födda 2004 eller tidigare ska bära MS i 

kollektivtrafiken 7-9 och 16-18, utom grund- 

och förskolebarn 

-MS utan avstånd sämre än bara avstånd. 

-Var och en ska ta med, helst CE-märkt 

-Företag ansvariga att tillhandahålla samt ta 

hand om MS 

 

 

Kritiker  

 

 

Kritiker? 

-FHM senfärdigt och Sverige sticker ut (kritik 

från skribent?) 

 

 

Skäl Beslutsfattare 

-störst risk för trängsel (vardagar 7-9 

och 16-18) 

-trängsel>smitta 

-kan vara svårt med avstånd på bussar 

>MS kan vara bra (då) 

 

 

 

Beslutsfattare 

-trängsel kan vara svår att undvika, då kan MS 

vara till nytta.  
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Kritiker (saknas) 

 

Kritiker? 

-Rekommendationer finns sedan tidigare i 

nästan alla länder. 

-FHM har länge avhållit sig. 

 

Tabell 14: Artikelpar 5 - lokala rekommendationer 

 8S  DN 
Antal ord 109 (39% av DN) 288 

Andel direkt 

anföring 
22% 14% 

Aktörer Beslutsfattare 

-Områden (Stockholm, Sörmland, 

Västra Götaland, Gävleborg, 

Västerbotten). 

-Anders Tegnell (FHM) 

 

Beslutsfattare 

Region Gävleborg, Region Västerbotten, FHM 

 

 

Kritiker 

 

Kritiker 

 

Hållningar Beslutsfattare 

-MS hela tiden i kollektivtrafiken och på 

andra ställen inomhus där man måste 

vara nära andra (i vissa regioner) 

-glöm inte de gamla råden 

 

Beslutsfattare 

-MS hela tiden i kollektivtrafiken och på andra 

ställen inomhus där man måste vara nära andra 

(i de två regionerna). T.ex. arbetsplatser där 

avstånd är svårt. 

-Ska gälla 23/2 – 10/3 

 

Kritiker  

 

 

Kritiker 

 

 

Skäl Beslutsfattare 

Viruset ökar i Sverige 

 

 

Beslutsfattare 

-fyra fall av brasiliansk variant upptäckt 

-brittisk variant fortsätter spridas 

-muterade virusvarianter nästan hälften av 

fallen (Gävleborg)  

-oroväckande situation (Gävleborg) 

-ökande smittspridning och hård belastning på 

vården (Västerbotten) 

Kritiker  

 

Kritiker 
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Tabell 15: Artikelpar 6 - Moderaternas förslag 

 8S  DN 
Antal ord 61 (65% av DN) 94 

Andel direkt 

anföring 
0% 0% 

Aktörer Beslutsfattare 

Regeringen 

 

Beslutsfattare 

Regeringen, Stefan Löfven, FHM 

 

 

Kritiker (saknas) 

M, SD, L 

Kritiker 

M, skribenten? 

 

Hållningar Beslutsfattare 

 

 

Beslutsfattare 

 

 

Kritiker  

-Vill ha en lag om MS på många platser. 

-Vill tvinga till MS 

-Ska vara möjligt att ge böter till den 

som inte har MS 

 

Kritiker 

M: 

-Vill ha krav på MS i lagen. 

- Ska vara böter till den som inte lyder 

- Vill att regeringen tar kommandot från FHM 

 

Skribenten: 

- äntligen en riktig opposition  

 

 

Skäl Beslutsfattare 

 

 

Beslutsfattare 

Kritiker  

 

Kritiker 

-MS som del av försiktighetsprincip 

 

Skribenten: 

-Tredje smittvågen på väg 

-Ökad användning i riksdagen? 

 


