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Sammandrag  

Denna uppsats undersöker hur de två manliga politikerna Håkan Juholt och Sven Otto Littorin samt 

de två kvinnliga politikerna Gudrun Schyman och Ulrika Schenström framställs i kvällstidningen 

Aftonbladet efter politiska skandaler. Syftet är att med en systemisk-funktionell analys i 

kombination med en kort ideologikritisk analys undersöka ifall det förekommer några skillnader 

mellan framställningarna av manliga och kvinnliga politiker.  

      Frågeställningarna berör: artiklarnas verbprocesser, i vilken mån politikern är deltagare i 

processerna, i vilken utsträckning politikern är första- och andradeltagare i processerna, vilken 

verklighetsbild artiklarnas påståenden framställer samt ifall skillnaderna kan kopplas till genus. 

      Materialet består av sammanlagt 20 artiklar från kvällstidningen Aftonbladets hemsida, där de 

första fem artiklarna där skandalerna nämns analyseras i respektive skandal. De tillämpade 

metoderna är en kvantitativ SFG-analys av verbprocesser inom den ideationella nivån samt en kort, 

kvalitativ ideologikritisk analys – även den inom den ideationella nivån.         

      Undersökningen visar att det finns en ojämn rapportering av skandalerna, där de kvinnliga 

politikerna är deltagare i relationella processer mer frekvent än de manliga, vilket innebär att de 

oftare sätts i relation till något annat eller beskrivs som bärare av egenskaper och attribut. De 

manliga politikerna är något mer frekvent deltagare i materiella processer samt mer frekvent 

deltagare i verbala processer vilket innebär att de oftare framställs som agerande eller som talare. 

Vidare visar resultatet att Aftonbladet fokuserar mer på de kvinnliga politikerna som privatpersoner 

men mer på de manliga politikernas förseelser, vilket är i enlighet med tidigare forskning. 

Aftonbladets rapportering av manliga och kvinnliga politiker efter dessa skandaler är därmed inte 

helt jämställd. 

 

Nyckelord: Systemisk-funktionell grammatik, politiska skandaler, genus 
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1 Inledning 

Media fyller en demokratisk funktion, vilken kan ifrågasättas vid ojämnställd rapportering. Media 

har också makt att påverka, då media både kan skapa och återskapa olika verklighetsuppfattningar. 

Robin Lakoffs artikel om hur kvinnliga politiker framställs i media visar att amerikansk media 

objektifierar, sexualiserar och förlöjligar kvinnliga politiker – något som inte drabbar manliga 

politiker (Lakoff 2005).  

     Det finns viss forskning kring genus, media och politik, men jag har inte funnit någon 

undersökning av språkets funktion i nyhetsartiklar genom systemisk-funktionell analys inom 

området. Jag undersöker därför hur betydelse skapas genom språket – mer specifikt vilken 

världsbild media förmedlar genom grammatik och påståenden i nyhetsartiklarna. Det gör jag genom 

att undersöka om kvällstidningen Aftonbladets artiklar framställer kvinnliga politiker annorlunda än 

manliga politiker efter skandaler, och i så fall på vilket sätt rapporteringen skiljer sig. Jag 

undersöker därmed huruvida Lakoffs resultat gäller även svensk medierapportering av politiker, 

dock med fokus på politiska skandaler, då en ojämnställd medierapportering av politiker grundat på 

kön är problematisk ur flera aspekter. 

      Politiska skandaler definieras av att de kräver någon typ av överträdelse från politikers sida, 

som måste komma till kännedom och sedan väcka (negativa) reaktioner från allmänheten. 

Föreställningar om vad som är accepterat beteende för män respektive kvinnor kan även komma att 

bli extra tydliga efter skandaler, då visst beteende kan vara accepterat för män men inte för kvinnor 

och vice versa (Bromander 2012:8–15). Detta kan visa sig i medias rapportering av politiska 

skandaler, och det är dessa eventuella skillnader som undersökningen syftar till att blottlägga. 
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1.1  Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av systemisk-funktionell grammatik analysera hur 

Aftonbladet framställer kvinnliga politiker respektive manliga politiker efter att de har hamnat i 

politiska skandaler. SFG-analyserna kompletteras med en kort ideologikritisk analys.  

      Jag undersöker ifall det förekommer några skillnader i framställningarna och – om så är fallet – 

vilka skillnader som förekommer samt vad dessa kan bero på. I min uppsats utgår jag ifrån följande 

frågeställningar:  

Vilka verbprocesser förekommer i artiklarna?  

I vilken mån är politikerna deltagare i processerna? 

Vilken deltagarroll har politikern i processerna?  

Vilken verklighetsbild framställer artiklarnas påståenden?  

Finns det några skillnader i ovan nämnda kategorier beroende på om det är en man eller kvinna som 

omtalas? 

 

1.2  Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en forskningsbakgrund, som sätter uppsatsen i sitt sammanhang och ger en 

teoretisk bakgrund till varför undersökningen är relevant (avsnitt 2). Därefter följer en detaljerad 

redovisning av undersökningens tillvägagångssätt med utförliga motiveringar till hur metoden 

tillämpats samt en omfattande presentation av de urval och avgränsningar som gjorts i materialet 

(avsnitt 3).  

      I påföljande avsnitt presenteras resultaten av SFG-analyserna, där varje skandal presenteras 

separat, vilket sedan följs av en sammanställning av resultatet som helhet (avsnitt 4). I samma 

avsnitt följer ytterligare en analys inom den ideationella metafunktionen, en kort ideologikritisk 

analys vilken analyserar artiklarnas påståenden. Denna analys kompletterar SFG-analyserna och ger 

en fördjupad bild av resultatet. Avslutningsvis kommer jag att diskutera resultatet av samtliga 

analyser (avsnitt 5), följt av en sammanfattning av undersökningen och förslag på framtida 

forskning. 
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2 Bakgrund  

2.1 Genus, media och makt 

För att förstå undersökningens syfte är det viktigt att skilja på genus och kön. Fram till 1970-talet 

användes begreppet kön om forskning om framförallt kvinnor och kvinnors liv. Begreppet kan 

också beskrivas som biologiskt kön, vilket övergavs på 1970-talet för termen genus som innefattar 

en social och kulturell dimension. Det nya begreppet möjliggjorde en forskning där 

könsmaktsordning och relationer mellan kvinnor och män kunde analyseras på andra nivåer än de 

privata (Edlund m.fl. 2007:28–34).  

     ”Genus brukar beskrivas som en social konstruktion, ett system av betydelser som människor 

skapar på olika nivåer” (Ohlsson 2013:163). Genus skapas på tre nivåer: samhällelig, interpersonell 

och individuell nivå och nivåerna påverkar varandra. Därmed knyts normer och förväntningar till 

genus på alla nivåer. Dessa genusbundna normer och roller inte är konstanta utan starkt 

kulturberoende. Därmed inte sagt att det inte går att undersöka dessa normer och förväntningar – en 

given plats på en given tid har också en given genusordning (Ohlsson 2013:158–194). Med språkets 

makt skapas och vidmakthålls dessa normer och förväntningar. En analys av hur kvinnliga politiker 

framställs i media kan därmed i viss mån blottlägga underliggande värderingar och könsbundna 

förväntningar på hur kvinnlighet skapas. 

      Vidare pekar Bromander i sin avhandling Politiska skandaler: Behandlas män och kvinnor olika 

i massmedia? på det faktum att medias rapportering efter en politisk skandal kan påverka hur en 

politiker sedan väljer att uttrycka sig för att förklara eller försvara det som hänt. Han påpekar även 

att det inte kan uteslutas att en ojämnställd medierapportering kan leda till att män och kvinnor 

agerar på olika sätt efter en skandal. Medias språk har med andra ord stor makt att påverka hur 

skandalerna utvecklar sig, vilket blir särskilt tydligt i de fall där de s.k. ”mediadreven” går 

(Bromander 2012:21). 

      Det är dessutom viktigt att notera att även om tidigare medievetenskapliga debatter om medias 

makt att påverka inte har kunnat påvisa något direkt samband däremellan består medias makt i allra 

högsta grad av att konstruera en verklighetsuppfattning. Genom att anlägga ideologikritikens 

analytiska perspektiv på mediernas makt och påverkan fördjupas denna förståelse för hur medierna 

kan skapa en särskild typ av verklighetsuppfattning. Ideologikritiken är en humanistisk teori kring 

mediernas påverkan, som växte fram på 1960- och 1970-talet och analyserade hur ”medierna bidrar 

till den ständiga reproduktionen av rådande tankesätt och samhällsförhållanden”(Gripsrud 

2002:57). De menar att medias makt att påverka främst ligger i makten att bekräfta rådande 

förhållanden och strukturer i samhället (Gripsrud 2002:52–58). 
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      Det finns naturligtvis även en ekonomisk aspekt av medias rapportering, en konsekvens av 

kravet på att sälja nyheter. När vinstintresset får styra, snarare än det faktiska nyhetsvärdet, finns 

risken att nyheter blir till en slags vara på marknaden, som kan kläs i en könsstereotyp språkdräkt 

om så krävs för att öka intäkterna. Bromander menar att ”Högt ställda vinstkrav från aktieägare kan 

föranleda en medierapportering som spelar på könsstereotypa föreställningar för att maximera 

intäkterna” (Bromander 2012:21). Media konstruerar därmed den bild av verkligheten som läsarna 

efterfrågar, och denna verklighetskonstruktion vidmakthåller och återskapar samhälleliga 

föreställningar om världen. 

      Mot bakgrund av denna syn på medias makt blir en relevant frågeställning hur media 

konstruerar framställningen av kvinnor i politiken. Att media vidmakthåller könsstereotypa 

föreställningar är en tanke som återfinns hos Gunilla Jarlbro. Hon hänvisar till flertalet 

undersökningar från olika länder som visar att media med olika medel bidrar till att vidmakthålla 

stereotypa könsnormer kring kvinnliga politiker. Den könsstereotypa framställningen visar sig 

genom att media i högre utsträckning benämner kvinnliga politiker med förnamn än manliga 

politiker, som benämns med efternamn, och att fokus i högre utsträckning faller på kvinnliga 

politikers privatliv snarare än yrkesliv. Dessutom definieras kvinnor ofta utifrån i andra roller än 

som politiker, exempelvis som mamma eller hustru. Det är inte orimligt att dra slutsatsen att denna 

snedställda framställning får kvinnor att skildras som mer familjära och personliga än män (Jarlbro 

2006:60–65). Detta kan antas befästa stereotypen om hemmet som kvinnlig domän och politiken 

som manlig domän. 

      Vidare lyfter Jarlbro ytterligare en aspekt av medias framställning av kvinnor, när hon 

konstaterar att kvinnliga politiker antingen sexualiseras (i och med medias fokus på de kvinnliga 

politikernas utseende) eller framställs som onda/i djävulens skepnad. Det senare drabbar främst 

kvinnor som inte ”gör kvinnlighet” – kvinnor som anammar manligt konnoterade drag i exempelvis 

argumentation. Detta kan förstås som en typ av medial dubbelbestraffning, vilket är en typ av 

härskarteknik och innebär att oavsett hur någon agerar så bedöms det som fel (Edlund m.fl. 

2007:121–122). Vad det gäller de kvinnliga politikerna är dubbelbestraffningen kopplad till 

motsättningen mellan att ”göra kvinnlighet” och att ”göra politik”, och vad de än väljer bort leder 

det till en typ av bestraffning (Jarlbro 2006:58–65).  

      Jarlbro belyser ytterligare en aspekt i ojämställdheten i medias rapportering med hänvisning till 

en annan forskares undersökning som handlar om hur politikerna Leila Freivalds och Ove Rainers 

respektive skandaler framställdes i media. Den visade att Freivalds skandal förorsakade en 

rapportering som var mer fokuserad på Freivalds som privatperson, i kontrast till Rainer där 

rapporteringen kretsade mer kring skandalens politiska påverkan i stort (Jarlbro 2006:67–68). Ett 

liknande resultat återfinns även i Bromanders undersökning, där det framgår att det finns tydliga 
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skillnader i huruvida media väljer att fokusera på förseelsen eller på politikern som person, och där 

visar hans undersökning att media fokuserar på själva förseelsen i 41 % av skandaler med manliga 

politiker och i 22 % av skandaler med kvinnliga politiker. Däremot fokuseras personen i 59 % av 

artiklarna som rörde manliga politiker men i 78 % av artiklarna om kvinnliga politiker (Bromander 

2012:190).  

     Ytterligare forskning visar på liknande mönster. I artikeln Fienden mitt ibland oss – kön och 

nation i pressbevakningen av Feministiskt initiativ, som kom ut 2010, drar de två statsvetarna 

Eduards och Wendt slutsatsen att media konsekvent avlegitimerade kvinnliga Fi-politiker. Det sker 

dels genom att media skapade en polariserande bild av ”den hotfulla och extrema Fi-kvinnan och 

den vanliga, normala svenska kvinnan” (Eduards & Wendt 2010:23), och dels genom sexualisering 

av såväl politiker som politik.  

      Sexualiseringen kom till uttryck genom att media valde att fokusera på Fi-politikernas utseende 

och personlighet på bekostnad av det politiska arbete de gör och de sakfrågor de driver. Istället för 

att Fi-kvinnorna framställs som agerande subjekt förminskas de till objekt, till yta och framställs 

som varande snarare än agerande. Eduards och Wendt skriver ”att framställas som ett sexualiserat 

objekt är att ifrågasättas som politiskt legitimt subjekt” (2010:25). Förminskningen av Fi-

politikerna uppstår, enligt undersökningen, när kvinnorna bryter mot de kulturella föreställningarna 

om ”kvinnlighet”, och den visar att oavsett vad Fi-kvinnorna väljer bort så straffas de för detta. När 

kvinnorna beter sig stereotypt kvinnligt kan de inte tas på allvar som politiker, då de egenskaper 

som är kvinnligt konnoterade inte är förenliga med auktoritet. Auktoritet är intimt förknippat med 

opartiskhet, rationalitet och förmågan att bringa ordning – detta framställs som direkta motsatspar 

till kvinnligt konnoterade egenskaper. När kvinnorna å andra sidan väljer att inte ”göra kvinnlighet” 

tas de inte heller på allvar, då media framställer kvinnorna som outsiders och istället för att fokusera 

på politiken återigen framhäver kvinnornas utseenden och kroppar (Eduards och Wendt, 2010:25–

28, 34–36).  

      Slutsatsen av ovan presenterade forskning är att kvinnliga politiker arbetar på andra villkor än 

män, att motsättningen mellan att ”göra kvinnlighet” och att ”göra politik” i hög grad vidmakthålls i 

medias framställning av dessa. Det finns därför anledning att anta att de förhållanden och 

föreställningar som framställs i nyhetsartiklar speglar samhällets bild av vad som är manligt 

respektive kvinnligt samt att medias framställning av vad som händer när kvinnor tar plats i det, 

tidigare så totalt mansdominerade och fortfarande starkt manskodade, offentliga rummet – och  

dessutom misslyckas – kan bidra till att skapa och vidmakthålla den rådande könsmaktsordningen.  
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2.2 Det förändrade medielandskapet 

I analyser av kvällstidningsartiklar är det viktigt att ta hänsyn till kvällstidningens 

produktionsvillkor. Det finns all anledning att anta att kvällspressens villkor får konsekvenser för 

det journalistiska språket i nyhetsrapporteringen. Då kommersiell nyhetsmedia grundar sin 

verksamhet på att sälja lösnummer, innebär detta ökade krav på tillspetsade formuleringar – 

framförallt på löpsedlar – som lockar till köp. Det innebär att nyhetsinnehållet i viss mån måste 

utformas efter läsarnas – konsumenternas – intresse och att medierapporteringen därmed kan liknas 

vid en marknad där efterfrågan styr (Bromander 2012:21–22). Det finns anledning att anta att 

språket i kvällstidningar skiljer sig från det i dagstidningar, då de senare inte är lika beroende av att 

sälja lösnummer, eftersom dagstidningar ofta erbjuder prenumerationer. Dessutom kommer det 

statliga presstödet morgontidningarna till del, vilket är ett statligt stöd för att stödja produktionen av 

morgontidningar. Under 2013 fick 87 morgontidningar av 176 presstöd (NE, presstöd 2014). 

      Vidare innebär det förändrade medielandskapet en förskjutning från traditionella media i 

pappersformat till motsvarande media på internet. De flesta papperstidningar har en nätupplaga, 

vilket ökar såväl tillgången som antalet läsare. Men den ökade tillgången innebär även ökade 

svårigheter att finansiera tidningar via annonsintäkter (Internetstatistik 2014).  

      Internetstatistiks rapport Svenskarna och internet. En årlig studie av svenska folkets 

internetvanor från 2013 visar att andelen kvällstidningsläsare på nätet är betydligt större än andelen 

kvällstidningsläsare av papperstidning. Hela 31 % läser kvällstidning endast på internet, 16 % läser 

kvällstidning både på papper och på webb, 11 % läser tidningen endast i pappersformat och 42 % 

läser inte kvällstidningar alls. Studien visar även att alla åldersgrupper förutom åldersgruppen 76+ 

lägger mer tid på att läsa kvällstidningen på webben än i pappersformat samt att det är läsare i 

åldrarna 36–45 lägger mest lästid på kvällstidningarnas nätupplagor (Internetstatistik 2014). 

      Av alla nättidningar är Aftonbladets den överlägset mest välbesökta, enligt KIA-index från 

samtliga veckor under 2013 (KIA-index a). KIA-index är ett mätvärde för svenska webbplatser som 

baseras på bl.a. antalet unika besökare av webbsidor och KIA-indexet gör det möjligt att jämföra 

statistik för olika webbplatser (KIA-index b). 

      Det är mot den bakgrunden det är relevant att analysera nyhetsartiklar från kvällstidningen 

Aftonbladets nätupplaga, dels för att spridningen är stor – framförallt på nätet – och dels för att 

nyhetsrapporteringen säger något om vad läsarna är intresserade av att läsa. 
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2.3 Politiska skandaler 

En relevant frågeställning är huruvida politiska skandaler överhuvudtaget är jämförbara och 

huruvida varje skandal är unik sitt händelseförlopp. Det är en frågeställning som Bromander tar upp 

i sin avhandling där han analyserat 92 politiska skandaler och kommit fram till att få skandaler är 

unika och att skillnader i medierapporteringen inte enbart kan förstås utifrån tesen att alla skandaler 

är olika. (Bromander 2012:19–20).  

      I undersökningen analyseras fyra politiska skandaler varav två rör kvinnliga politiker (Gudrun 

Schyman och Ulrika Schenström) och två handlar om manliga politiker (Håkan Juholt och Sven 

Otto Littorin). En politisk skandal definieras utifrån de tre kriterierna överträdelse, kännedom och 

(negativa) reaktioner. Det innebär att det som skiljer en politisk skandal från politisk vardag är att 

politikern måste gå emot några av samhället etablerade normer eller värderingar, vilket måste 

komma till kännedom för andra och slutligen orsaka negativa reaktioner från allmänheten. 

Ytterligare något som kännetecknar en politisk skandal är att den uppstår oväntat och att skandalens 

livslängd är svår att förutsäga (Bromander 2012:8–9). Det är den definitionen av politisk skandal 

som undersökningen utgår ifrån. 

      För att få ett så jämförbart resultat som möjligt analyseras skandaler som är så lika varandra som 

möjligt. Därför analyseras två skandaler som rör skattefusk, där Gudrun Schyman respektive Håkan 

Juholt från vänstersidan på den politiska skalan är inblandade, samt två skandaler som rör olämpligt 

beteende där Ulrika Schenström respektive Sven Otto Littorin från högersidan av den politiska 

skalan är inblandade. Bromander (2012:10) skriver att ”Vad som anses vara ett skandalöst beteende 

kan också komma skilja sig åt mellan partier” och syftet med detta urval – liknande skandaler och 

politiker från samma ideologiska tillhörighet – är att tydligare kunna upptäcka eventuella skillnader 

i framställningen, som inte har ideologisk grund. Vidare påpekar Bromander att vad som kan anses 

vara skandalöst inte bara hänger ihop med våra föreställningar om företrädare för olika partier – 

utan även med vad som anses vara acceptabelt beteende för kvinnor och män. Detta kan skilja sig 

(Bromander 2012:10–11). 
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3 Metod och material 

3.1  Metod 

I undersökningen har jag använt mig av en analysmodell inom den systemisk-funktionella 

grammatiken. Utgångspunkten inom den systemisk-funktionella grammatiken är att grammatik 

både uttrycker och skapar betydelse, vilket gör den relevant för undersökningen. Denna metod 

kompletteras med en kort ideologikritisk analys, som utgår från Hellspongs modell, presenterad i 

Metoder för brukstextanalys. Metoden fördjupar SFG-analyserna, där den centrala frågeställningen 

för den ideologikritiska analysen är vilka påståenden texten gör och hur verklighetsbilder som 

konstruerats genom språket skulle kunna uttryckas annorlunda. Den ideologikritiska analysen 

blottlägger därmed sådant som inte framkommer i SFG-analyserna. En mening som påstår att 

”Politikern X är inkompetent” analyseras i en SFG-analys som en relationell process, vilket skapar 

en viss typ av verklighetsbild, men genom att analysera även det innehållsliga i påståendet 

fördjupas denna. Påståenden kallas även för presuppositioner och även denna analys verkar inom 

den ideationella nivån, då påståenden säger något om hur textens idéer uttrycks och därmed även 

hur den konstruerar en bild av verkligheten (Hellspong 2001:38–39, 131–138). 

Att gräva fram underliggande presuppositioner kan hjälpa oss att gå till botten med en texts tankeinnehåll och att 

tydligare se problemen i dess verklighetsbeskrivning, det som kan ifrågasättas av den som har andra utgångspunkter 

(Hellspong 2001:39). 

 

3.1.1 Systemisk-funktionell grammatik 

Den systemisk-funktionella grammatiken tar sin utgångspunkt i hur grammatiken skapar betydelse 

och är därmed en analysmodell som skiljer sig från den traditionella grammatiken då det är 

funktionen och inte formen som är av avgörande betydelse. När Michael Halliday skapade modellen 

för över 30 år sedan ville han presentera en annan förklaring till språkutveckling än 

transformationsgrammatikens teori, vilken utgår ifrån att mänskliga språkdrag är medfödda och att 

den medfödda språkförmågan realiseras genom språkutvecklingen. Halliday har dock kunnat visa 

att det är behovet av betydelseskapande genom kommunikation som aktiverar språkutvecklingen, 

ett resultat som satte språkets funktion i fokus på ett helt nytt sätt (Holmberg & Karlsson 2006:9–

12).  

      Inom den systemisk-funktionella grammatiken finns – precis som i andra modeller för 

textanalys – tre nivåer, eller metafunktioner: den interpersonella, ideationella och den textuella 

metafunktionen. Det är den ideationella metafunktionen inom den funktionella grammatiken som 

säger något om hur världen och erfarenheter av världen framställs, vilket gör den till en givande 
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metod för att undersöka framställningen av manliga och kvinnliga politiker i media. Det som står i 

centrum för analyser på den ideationella nivån är processer, motsvarande den traditionella 

grammatikens predikat, och till processerna knyts deltagare, motsvarande den traditionella 

grammatikens subjekt och objekt (se tablå 1).  

      I en text där X endast är deltagare i materiella processer får läsaren information om vem som 

agerar och vem/vad det påverkar, i relationella processer får läsaren kunskap om vilken relation X 

har till andra deltagare, i verbala processer får läsaren veta vad X säger om vad till vem och i 

mentala processer får läsaren bara tillgång till vad som sker i X inre värld. Genom valet av 

processtyper och deltagare kan en skribent därmed få ett och samma skeende att framstå 

fundamentalt olika, vilket därmed även formar läsarens uppfattning av verkligheten.  

      Vidare påverkar deltagarrollen som första- respektive andradeltagare framställningen. En 

förstadeltagare är den som utför en handling, sätts i relation till något annat, säger något eller 

upplever något. En andradeltagare blir utsatt för handling, sätts i relation till något annat, blir 

tilltalad eller omtalad eller är en del av det som upplevs i en inre verklighet (exempelvis när någon 

tänker på eller tycker något om andradeltagaren). 

      Utöver det finns även omständigheter som närmast kan beskrivas som en motsvarighet till den 

traditionella grammatikens adverbial, men då dessa inte är relevanta för analys lämnar jag dem 

därhän (Holmberg & Karlsson 2006:73–112). 

 

Tablå 1. Översikt över processtyper och deltagare 

Förstadeltagare                                Processtyp                             Andradeltagare 

aktör                                                  materiell process                     mål/mottagare/utsträckning 

bärare/utpekad/existerande               relationell process                   attribut/värde/- 

talare                                                 verbal process                          lyssnare/utsaga/talmål 

upplevare                                          mental process                         fenomen 

(Tablå 1 är utformad efter den mer utförliga Tablå 30 Översikt över processtyper och deltagare i 

Holmberg & Karlsson 2006:102.) 

 

En viktig skillnad mellan traditionell grammatik och funktionell grammatik, som krävs för att förstå 

analyserna, är att det inte är det finita verbet som analyseras, utan processkärnan. Det är till 

processkärnan deltagare knyts och kärnan består av det betydelsebärande verbet, som inte 

nödvändigtvis utgörs av det finita verbet. I satsen ”Hon har talat” är har visserligen det finita 
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verbet, men det är talat som är den betydelsebärande processkärnan, eftersom finitet här endast 

uttrycker tempus (Holmberg & Karlsson 2006:73–112). 

3.1.2. Avgränsning i analyserna 

Utgångspunkten för analyserna har varit ett perspektiv där jag utgår ifrån verbprocessernas 

lexikogrammatik, men där verbprocessernas funktion och betydelse är det avgörande för 

klassificering och analys. 

      Jag har valt att endast analysera deltagare i de satser där den berörda politikern omnämns, då det 

specifikt är framställningen av politikern som jag vill åt. Jag har valt att kategorisera alla 

verbprocesser i hela artikeln – även de processer som inte omnämner politikern – som referenspunkt 

för analyserna och utifrån detta kvantifiera i vilken mån politikern omnämns, hur processtyperna är 

fördelade och i vilken mån politikern är första- respektive andradeltagare.  

      Jag analyserar endast processer där politiker är omnämnda med: namn, personligt pronomen 

eller genitiv samt epitet såsom partiledaren. Däremot har jag uteslutit processer där partiledare 

omnämns i generella eller kollektiva termer. Där partiledaren står som både första- och 

andradeltagare har jag bara räknat en av dessa. Vid såväl genitiv som personligt pronomen har jag 

endast räknat det senare, då genitivet kan antas syfta på det redan nämnda pronomenet. 

     Vidare kategoriserar och analyserar jag verbprocesser från såväl bundna som fria satser. De 

inbäddade satserna har jag av naturliga skäl uteslutit då de inte uttrycker någon självständig process. 

Då det ibland var svårt att avgöra ifall en som-sats är bunden eller inbäddad har jag utgått ifrån 

Holmberg & Karlssons metod för att skilja på bundna och inbäddade satser genom att försöka 

formulera om som-satsen till en fri sats, vilket innebär att den är bunden (Holmberg & Karlsson 

2006:120–121). För att vara så konsekvent som möjligt har jag lagt till kriteriet att som i som-satsen 

ska kunna ersättas med pronomen och eventuellt en konjunktion/subjunktion samt att ordföljden 

inte ska påverkas så att det låter onaturligt för att satsen ska kunna kategoriseras som bunden.  

      Ytterligare en svårighet har varit formuleringar av typen ”Det är X som…” och ”Vem var det 

som…”, med ytterligare efterföljande processer, exempelvis ”Vem var det som hjälpte dig med 

deklarationen” [min kurs.] (Edgar & Österman 2003). Då Lassus kategoriserar den förra 

formuleringen som en relationell process har jag valt att analysera satser som den ovan nämnda som 

två olika processer (kursiverade), där den förra kategoriseras som relationell och den efterföljande 

som-satsen som en fri/bunden sats. Där som-satserna inte kan analyseras som fria enligt ovan 

nämnda kriterier kategoriserar jag den första processen som relationell och utesluter den 

efterföljande (Lassus 2010:247–249). 

      Jag har valt att inte analysera bilder, bildtexter, faktarutor eller rubriker tillhörande videoklipp i 

artiklarna, även om politikern nämns. Därför börjar min analys av andra artikeln om Juholt vid 



14 

 

rubriken ”Jag har inte haft koll” som börjar efter information om ett videoklipp. Detsamma gäller 

artikel 5 om Littorin där jag har börjat analysen vid ”Reinfeldt höll presskonferens utanför 

Rosenbad”.   

      Där pronomen eller tempusbetecknande finit uteslutits i ellips har jag lagt till det. Vidare har jag 

uteslutit alla ”inte” i de analyserade processerna. 

 

3.1.3 Avgränsning av verbprocesser 

För att skapa en konsekvent indelning av verbprocesserna har jag sammanställt en lista på alla 

verbprocesser som förekommer i artiklarna och systematiskt utgått från denna. När jag har skapat 

listan har jag haft stor nytta av Jannika Lassus indelning (Lassus 2010:247–249) och de verb som 

finns även på hennes lista är kursiverade (se bilaga 1). 

      När jag har kategoriserat verbprocesser har jag konsekvent utgått ifrån processernas funktion. 

Det innebär att vissa processer består av ett enkelt verb – exempelvis önska – medan andra består av 

flera led – exempelvis få att kännas – beroende på att i de fall där en process består av flera led har 

jag gjort bedömningen att betydelsen förändras om ett eller flera led utesluts. Att analysera 

verbprocesser alltför strikt utifrån devisen att endast ett verb kan vara betydelsebärande kan därmed 

vara missvisande.  

      Verbprocesser med flera led som exempelvis ta kontakt, vilken jag kategoriserat som en verbal 

process skulle kunna delas upp och förstås som en materiell process där ta är processkärnan och 

kontakt får rollen som deltagare. Även om detta resonemang framstår som mycket logiskt innebär 

det en enorm betydelseförlust och en sådan analys framstår som missvisande, då ta (något vad som 

helst) och ta kontakt bär på helt olika betydelser och därmed också funktioner i texten. Här hänvisar 

jag även till Jannika Lassus verblista (Lassus 2010:247–249), där även hon kategoriserar 

flerledsprocesser som en sammanhängande enhet, ex. sluta ett avtal, ta reda på och skyldig att 

anmäla. I enlighet med hennes kategorisering har jag kategoriserat processer med både substantiv 

och verb med infinitivmärke som ett andra/tredje led i processerna och ansett dem vara en enda 

betydelsebärande enhet.  

      Att verbprocessernas funktion och betydelse är avgörande för klassificering och analys innebär 

också att vissa verb kan kategoriseras i fler än en kategori, beroende på betydelsen den uttrycker i 

den specifika kontexten. Nedan följer motiveringar till klassificeringen verbprocesser som kan 

kategoriseras i fler processtyper än en. Exemplen kommer från de analyserade artiklarna och 

samtliga kursiveringar i nedanstående citat är mina egna.  
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 Verbprocessen avvisa kategoriseras som verbal process när betydelsen är förneka, 

exempelvis ”Han säger att han förnekar brott och avvisar bestämt anklagelserna” 

(Hökerberg & Löfgren 2010). 

 Verbprocessen bära kategoriseras som relationell process i betydelsen ha på sig, men 

kategoriseras som materiell process i betydelsen bära på något (den senare förekommer 

dock inte i materialet). ”Han bar en grön slipover och en vit skjorta […]” (Carlsson 2010). 

 Verbprocessen bemöta kategoriseras som en verbal process när betydelsen är svara.”[…] vi 

måste veta vad ni har för bevis för att kunna bemöta dem […]” (Aftonbladet 2010). 

 Verbprocessen finna kategoriseras som mental process då det betyder tycka, när det betyder 

hitta kategoriseras det som en materiell process. ”Många journalister på plats undrade om 

han inte fann det märkligt […]” (Hjertén & Röstlund 2011) 

 Verbprocessen handla kategoriseras som materiell process i betydelsen agera. ”Har 

Schyman handlat på något annat sätt är det inte bra” (Josefsson m.fl. 2003). 

 Verbprocessen kolla kategoriseras som materiell process i betydelsen granska, men 

kategoriseras som mental process i betydelsen se (kolla i betydelsen se förekommer dock 

inte i materialet). ”Skattemyndigheten i Malmö har haft roligt när de kollade Gudrun 

Schymans deklaration” (Mellin 2003). 

 Verbprocessen koppla kategoriseras här som en mental process då den endast förekommer i 

en kontext där betydelsen är att förstå/inse något. ”Först kopplade jag inte riktigt vem han 

var” (Carlsson 2010). 

 Verbprocessen ligga kategoriseras som en relationell process, då den uttrycker att något är 

eller finns. ”Men man ska inte ens försöka göra avdrag om man inte tror att det ligger inom 

reglerna” (Josefsson m.fl. 2003). 

 Verbprocessen reagera kategoriseras som en materiell process, då den inte syftar på en inre, 

själslig reaktion utan en reaktion som leder till handling. ”Riksdagsledamoten Håkan Juholt 

[…] reagerar på Aftonbladets bilder” (Idling & Pedersen 2007). (I ett tidigare stycke 

beskrivs att Juholt ifrågasätter Schenströms omdöme och kräver att hennes uppgift övertas 

av någon annan). 

 Verbprocessen sitta på kategoriseras som en relationell process i betydelsen ha. ”Det kan ju 

vara en journalistisk bomb som reportern sitter på” (Bengtsson & Nilsson 2007). 
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 Verbprocessen stå kategoriseras som materiell process när betydelsen är att någon står i 

fysisk mening, men där betydelsen är bildlig kategoriseras den som en relationell process, 

exempelvis ”Gudrun och Jacques stod som inbjudare” (Mellin 2003). 

 Verbprocessen stå för kategoriseras som materiell process i betydelsen betala för, men som 

relationell process i betydelsen representera. Jämför ” […] det är S-ledaren själv, inte 

partiet, som står för notan” (Holmqvist 2011) och ”Hon upprördes då över hur män med 

makt utåt ger sken av att stå för en sak men i verkliga livet agerar helt tvärtom” (Carlsson 

2010).  

      (Här hade det varit möjligt att analysera ger sken av att stå för som en enhet. 

Anledningen till att processerna analyseras som två enheter är att jag tolkar ger sken av som 

en typ av hjälpkonstruktion i enlighet med tycks som förekommer flertalet gånger i texten. 

Eftersom ger sken av därmed kan bytas ut mot andra formuleringar med intakt betydelse är 

min bedömning att det är stå för som är processkärnan.) 

 Verbprocessen söka kategoriseras som en materiell process i betydelsen ”leta efter”, men 

som en verbal process när det framgår att någon söker någon via telefon, som i exemplet 

nedan. ”När Aftonbladet söker S-ledaren för en kommentar blir vi uppringda […] 

(Holmqvist 2011). 

 Verbprocessen spela roll kategoriseras som relationell process i betydelsen ha betydelse. 

”Var det en revisor? Nej, och det spelar ingen roll. Ansvaret är mitt helt och hållet” (Edgar 

& Österman 2003). 

Avslutningsvis finns en del svårigheter med att använda denna metod. I likhet med alla 

vetenskapliga metoder har även denna vissa begränsningar. Metoden är relativt ny i Sverige 

(Holmberg och Karlsson var först med att presentera en samlad modell av metoden på svenska 

2006) och då det är funktionen som är avgörande för kategorisering och analysering innebär det att 

den inte utan vidare kan generaliseras för att tillämpas på alla möjliga sorters texter för alla typer av 

syften. En kategorisering av verbprocesser är naturligtvis nödvändig – men ofrånkomligen även 

begränsande.  

      Det som utgör en svårighet är hur vissa verbprocesser ska kategoriseras, då gränserna mellan 

processtyperna inte är självklara och flertalet verbprocesser (som nämnts ovan) följaktligen måste 

kategoriseras som olika typer trots att verbet är detsamma – beroende på vilken funktion det har i 

sammanhanget. Framförallt har skillnaden mellan vissa relationella och materiella verb ibland varit 

svår att definiera. Verbet vänta är ett exempel på detta – förändrar det något i den yttre verkligheten 

att vänta eller kan den som väntar sättas i relation till det väntaren väntar på? Uttrycker processen få 
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syn på en annan betydelse än se? Är kunna en materiell process som potentiellt påverkar ett yttre 

skeende – eller är det en självupplevd förmåga eller självskattning och därmed en mental process? 

Frågorna illustrerar svårigheter som uppstår när metoden tillämpas, och för att lösa dem måste 

kategoriseringen alltid utgå från kontexten och vara så konsekvent som möjligt. Till undersökningen 

bifogas en verblista där kategoriseringen framgår. Förhoppningsvis kan den bli en hjälp i framtida 

forskning, på samma vis som Lassus verblista varit till stor hjälp i denna undersökning (Lassus 

2010:247–279). 

 

3.2 Material  

I undersökningen analyseras fyra politiska skandaler varav två rör kvinnliga politiker och två 

handlar om manliga politiker. Nedan följer en kort bakgrund till de fyra skandalerna.     

      Gudrun Schyman var Vänsterpartiets partiledare när det 2003 framkom att hon gjort felaktiga 

avdrag i sin deklaration. Hon avgick vid en presskonferens 26 januari 2003 (se Edgar & Österman 

2003, Olsson 2003 m.fl.). 

      Håkan Juholt blev vald till Socialdemokraternas partiledare i mars år 2011, men bara några 

månader senare – i oktober – publicerade Aftonbladet uppgifter om att Håkan Juholt skulle ha 

skattefuskat. Juholt avgick som partiledare i januari 2012 (NE, Håkan Juholt 2014). 

      Ulrika Schenström var statssekreterare i Reinfeldts regering 2007. Hon blev fotograferad på 

krogen tillsammans med TV4:s politiske reporter Anders Pihlblad. Efter att bilderna publicerats 

uppkom misstanke om att hon skulle ha haft jouren för krisberedskap den kvällen. Schenström 

avgick 1 november 2007, bara några dagar efter att bilderna på henne och Pihlblad publicerats (se 

Vidlund & Österberg 2007, TT 2007 m.fl.) 

      Sven Otto Littorin ingick i Reinfelds regering och hade från 2006 posten som 

arbetsmarknadsminister. Littorin avgick under en presskonferens den 7 juli 2010 och angav då sin 

pågående skilsmässa och vårdnadstvist som skäl för sin avgång. Tre dagar senare publicerade 

Aftonbladet uppgifter om misstanken om att Littorin skulle ha köpt sex, något som tidningen hade 

konfronterat Littorin med dagen före presskonferensen (se Carlsson 2010, Aftonbladet 2010 m.fl.) 

      I undersökningen analyseras totalt 20 stycken artiklar från kvällstidningen Aftonbladets 

hemsida, publicerade mellan 2003 och 2011. De fem första artiklarna som publicerades om 

respektive skandal och som fortfarande finns tillgängliga på Aftonbladets hemsida har hämtats. 

Anledningen till att jag har analyserat endast tillgängliga artiklar är för att undersöka vilken bild av 

skandalen som träder fram för läsaren som idag vill veta mer om skandalerna och då söker efter 

tillgänglig information på Aftonbladets hemsida. Detta säger även något om vilken bild av 

skandalen som fått leva kvar, vilket i sig är intressant men inget som diskuteras utförligare i 
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undersökningen. Denna begränsning innebär att jag inte har tagit hänsyn till redigeringar av 

artiklarna som gjorts i efterhand och utgår ifrån att den ordning i vilken artiklarna publicerats 

stämmer.  

      Vidare har jag uteslutande valt nyheter som av Aftonbladet rubriceras Nyheter då denna 

rubricering antyder att informationen som presenteras är saklig och objektiv. Därefter har jag 

sorterat bort artiklar som publicerats som nummer ett till fem i tidsordningen, men som inte berör 

skandalen. Detta innebär att artikeln om Håkan Juholt som publicerades som nummer två i 

tidsordningen inte finns med i min analys då rubriceringen är Nyheter>Kolumnister>Lena Mellin. 

Detsamma gäller för artikel 5 i tidsordningen som är rubricerad Kultur.  Även artikel 4 i 

tidsordningen faller bort, då den inte berör skandalen.  

      Dessutom har jag gjort ett visst urval av artiklarna om Ulrica Schenström. Den första 

publicerade artikeln om skandalen har uteslutits då den i första hand rör Anders Pihlblad. Vidare har 

de följande blogginläggen och artikeln rubricerad Nyheter>Kolumnister>Lena Mellin samt artikeln 

som efter ovan nämnda urval skulle kunna tolkas som artikel 5 uteslutits, då den är en kort notis 

som handlar om hur statsrådsberedningens krisjour fungerar. 

      Vidare innebär denna avgränsning även att jag inte har analyserat artiklar om Sven Otto Littorin 

före Aftonbladets avslöjande om misstanke om sexköp den 10 juli 2010. Visserligen avgick han 

redan vid en presskonferens den 7 juli 2010, men då det vid den tidpunkten inte förelåg misstanke 

om brott är dessa artiklar inte intressanta att analysera. 

      Här är det av värde att problematisera det valda materialet. Urvalet är visserligen gjort så att de 

fem första artiklarna valts ut, utan att först ta hänsyn till innehållet, men det innebär ändå 

ofrånkomligen en viss vinkling. I denna undersökning finns vissa brister med att välja de fem första 

artiklarna i följd och inte fem artiklar utspridda över tid. Hade artiklarna varit längre ifrån varandra i 

tid hade möjligtvis en annan bild av skandalerna framkommit, eventuellt hade mer fakta 

framkommit samt är det möjligt att politikerna hade fått större möjlighet att själva uttala sig. 

       Vidare finns det naturligtvis brister med att gå tillbaka till artiklar på en nättidning där delar 

såväl redigerats som tagits bort (videoklipp), vilket innebär att det inte går att undersöka det exakta 

händelseförloppet. Det som dock gör att urvalet är relevant för undersökningen är det faktum att en 

läsare idag möts av exakt samma artiklar som analyseras i undersökningen och utifrån dessa tolkar 

skandalen. Dessutom finns det en poäng i att undersöka de första artiklarna, då risken för 

spekulationer är högre – och därmed finns anledning att tro att dessa spekulationer avslöjar mer av 

underliggande värderingar om manligt och kvinnligt beteende än senare, mer korrigerade och 

korrekta beskrivningar av skandalens händelseförlopp. 
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4 Analyser av granskade artiklar 

4.1  Gudrun Schyman  

För att kunna dra relevanta slutsatser om fördelningen av deltagarprocesser presenteras först 

fördelningen av det totala antalet processer i artiklarna i tabell 1. 

 

Tabell 1. Totalt antal processer i artiklarna om Gudrun Schyman (371 st.)  

Typ av process:       Materiell:          Relationell:          Verbal:          Mental:      Processer/artikel                                 

                                 antal  (%)           antal    (%)          antal  (%)       antal  (%)          antal     

  

Artikel 1                    36  (67,9)          13  (24,5)           3  (5,7)          1    (1,9)              53  

Artikel 2                    26  (47,3)          25  (45,5)           4  (7,3)          0    (0)                 55  

Artikel 3                    30  (35,7)          38  (45,2)           8  (9,5)          8    (9,5)              84 

Artikel 4                    35  (25)             52  (37,1)           8  (5,7)        45  (32,1)             140 

Artikel 5                    20  (51,3)          11  (28,2)           3  (7,7)          5  (12,8)               39  

     

 

I tre av artiklarna är den materiella processtypen mest frekvent, och i två av artiklarna dominerar 

processtypen relationella processer. Det är anmärkningsvärt att andelen mentala processer är så hög 

i förhållande till de verbala processerna i artikel 4 och 5. Utifrån detta resultat presenteras hur 

fördelningen ser ut i de processer där Schyman är deltagare i tabell 2. 

 

Tabell 2. Fördelning av processtyper där Schyman är deltagare (170 st.) 

                           Materiell:          Relationell:          Verbal:          Mental:       Deltagare totalt:                                    

                           antal  (%)           antal    (%)          antal  (%)       antal  (%)          antal 

  

Artikel 1               26  (83,9)          4  (12,9)               0    (0)              1   (3,2)           31 

Artikel 2               12  (44,4)        13 (48,1)                2    (7,4)           0   (0)              27 

Artikel 3               20  (36,4)        20 (36,4)                8  (14,5)           7  (12,7)          55 

Artikel 4               10  (26,3)          8 (21,1)                6  (15,8)         14  (36,8)          38 

Artikel 5               11  (61,1)          7 (38,9)                0    (0)              0     (0)            18      

     

Av tabell 2 framgår att av alla gånger som Schyman nämns som deltagare i artikel 1, är det i 83,9 % 

av fallen i samband med händelser – antingen som den som agerar eller den som påverkas av 

handlingen. Vidare framgår att hon framställs i hög grad både i samband med ett skeende i yttre 

verkligheten (till 44,4 %) – men ännu mer (till 48,1 %) som något i förhållande till något annat, i 

artikel 2. Fördelningen i artikel 3 är något mer jämn mellan alla processtyper. Schyman är deltagare 
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i lika många relationella som materiella processer, men hon är även talare/lyssnare/utsaga till 

14,5 % och är också del av mentala skeenden till 12,7 %. I artikel 4 är den dominerande 

processtypen Schyman är deltagare i mentala processer. Utifrån dessa data är det möjligt att dra 

slutsatsen att där Schyman nämns oftast är det antingen som upplevare av en inre verklighet eller 

som fenomen.  

      Avslutningsvis är hon endast deltagare i materiella och relationella processer i den femte 

artikeln, och där dominerar de materiella processerna. Utifrån detta resultat undersöks i vilken mån 

Schyman är första- respektive andradeltagare i ovan nämnda processer, vilket framgår av tabell 3 

nedan. 

 

 

Tabell 3. Fördelning av Schyman som första- respektive andradeltagare i processerna 

 

                                        Materiell:          Relationell:          Verbal:          Mental:      Deltagare                                

                                                                                                                                             totalt: 

                                         antal  (%)            antal    (%)         antal  (%)      antal  (%)        antal    

 

Artikel 1                         26                           4                          0                   1                         31 

Förstadeltagare               18  (69,2)                4  (100)               0                   1 (100) 

Andradeltagare                 8  (30,2)                0                          0                   0  

 

Artikel 2                         12                           13                        2                   0                         27 

Förstadeltagare                11  (91,7)               11  (84,6)            2  (100)         0 

Andradeltagare                  1    (8,3)                 2  (15,3)            0                    0 

 

Artikel 3                          20                           20                       8                   7                        55    

Förstadeltagare                 16  (80)                  17  (85)              8  (100)         7 (100) 

Andradeltagare                   4  (20)                   3  (15)               0                    0 

 

Artikel 4                           10                           8                         6                 14                       38    

Förstadeltagare                    9  (90)                  5 (62,5)              6 (100)          2  (14,3) 

Andradeltagare                    1  (10)                  3 (37,5)              0                  12  (85,7) 

 

Artikel 5                            11                          7                         0                    0                     18 

Förstadeltagare                   10  (90,9)              5  (71,4)             0                    0 

Andradeltagare                     1    (9,1)              2  (28,6)             0                    0 

     

 

Då förstadeltagaren i en process kan antas vara mer aktiv än en andradeltagare (den som utmanar är 

mer aktiv än den som utmanas och den som talar är mer aktiv än den som lyssnar) är det intressant 

att säga något om denna fördelning. Det framgår av tabell 3 att Schyman är förstadeltagare i 

majoriteten av alla processer, i alla artiklar, förutom i de mentala processerna i artikel 4. Att 

Schyman är andradeltagare i så hög utsträckning innebär att förstadeltagarna är upplevare av ett inre 
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skeende, där Schyman är fenomen. Då hon är andradeltagare innebär det att andra, exempelvis, har 

åsikter om henne. Det är inte hon själv som tänker/känner/anser något i dessa fall. 

      Schyman är förstadeltagare i samtliga verbala processer, vilket innebär att hon alltid själv yttrar 

sig. Vidare är hon andradeltagare i de relationella processerna i 37,5 % respektive 28,6 % i artikel 4 

och 5. Avslutningsvis kan konstateras att Schyman oftare förekommer både som första- och 

andradeltagare i processerna än som endast förstadeltagare. 

 

4.4 Håkan Juholt  

För att kunna dra relevanta slutsatsen om processerna där Juholt är deltagare är det nödvändigt att 

först säga något om fördelningen av det totala antalet processer i artiklarna (se tabell 4). 

Tabell 4. Totalt antal processer i artiklarna om Håkan Juholt (285 st.) 

                      Materiell:          Relationell:           Verbal:          Mental:         Processer/artikel:     

                      antal   (%)            antal    (%)         antal  (%)     antal    (%)                antal     

 

Artikel 1         37  (59,7)              15  (24,2)            10  (16,1)         0  (0)                  62  

Artikel 2         42  (49,4)              16  (18,8)            20  (23,5)         7  (8,2)               85  

Artikel 3         20  (38,5)              21  (40,4)              6  (11,5)         5  (9,6)               52 

Artikel 4         23  (51,1)              10  (22,2)              8  (17,8)         4  (8,9)               45 

Artikel 5         17  (41,5)              16   (39)                5  (12,2)         3  (7,3)               41  

     

 

Tabell 4 visar att de materiella processerna är mest frekventa i tre av de fem artiklarna samt att de 

verbala processerna är mest förekommande i artikel 5 och de relationella i artikel 3. De höga 

andelarna materiella och relationella processerna indikerar att artikeln framförallt beskriver 

skeenden i den yttre verkligheten samt beskriver förhållanden mellan människor och företeelser. 

Fördelningen av processer där Juholt är deltagare i artiklarna, visas i tabell 5. 

 

Tabell 5. Fördelning av processer där Juholt är deltagare (124 st.) 

                           Materiell:          Relationell:        Verbal:          Mental:       Deltagare totalt:                                    

                           antal  (%)           antal  (%)          antal  (%)       antal  (%)           antal 

 

Artikel 1               21  (77,8)          5  (18,5)            1    (3,7)           0    (0)               27 

Artikel 2               32  (53,3)          6  (10)              18  (30)             4    (6,7)            60 

Artikel 3               10  (50)             9  (45)                1    (5)             0    (0)               20 

Artikel 4                 3  (27,3)          2  (18,2)             4  (36,4)          2   (18,2)           11 

Artikel 5                 0    (0)             4  (66,7)             1  (16,7)          1   (16,7)             6      

     



22 

 

Av tabell 5 framgår att där Juholt är deltagare i artikel 1 så är han det till övervägande del (77,8 %) 

deltagare i materiella processer, vilka beskriver händelser. Vidare visar tabellen att Juholt till 

övervägande del framställs som deltagare i händelser samt som talare/omtalad i artikel 2. I artikel 3 

är det materiella och relationella processer som dominerar. Fördelningen av processer i artikel 4 är 

mer jämn och där är det de verbala processerna som dominerar, vilket innebär att Juholt i denna 

artikel främst talar/omtalas. Avslutningsvis framställs Juholt framförallt i relationella processer i den 

femte artikeln, där han även framställs som talare/omtalad och som del av en inre process. Värt att 

notera är det låga antalet processer som Juholt är deltagare i (6 av 54). Utifrån detta presenteras i 

vilken mån Juholt är första- respektive andradeltagare i ovan nämnda processer, vilket framgår av 

tabell 6. 

       

Tabell 6. Fördelningen av Juholt som första- respektive andradeltagare i processerna 

                                     Materiell:          Relationell:          Verbal:           Mental:           Totalt:                                 

                                     antal   (%)         antal   (%)            antal   (%)      antal   (%)       antal     

  

Artikel 1                     21                         5                          1                     0                       27  

Förstadeltagare           18   (85,7)             3   (60)                1 (100)            0     (0) 

Andradeltagare             3   (14,3)             2   (40)                0     (0)            0     (0) 

 

Artikel 2                     32                          6                       18                     4                       60 

Förstadeltagare           29  (90,6)               3   (50)             18 (100)            4 (100) 

Andradeltagare             3    (9,4)               3   (50)               0     (0)            0     (0) 

 

Artikel 3                     10                         9                         1                      0                       20     

Förstadeltagare             7   (70)                6   (66,7)            1 (100)             0     (0) 

Andradeltagare             3   (30)                3   (33,3)            0     (0)             0     (0) 

 

Artikel 4                       3                         2                         4                      2                      11    

Förstadeltagare              3 (100)               2 (100)               2   (50)            2 (100) 

Andradeltagare              0     (0)               0     (0)               2   (50)            0     (0) 

 

Artikel 5                        0                        4                          1                      1                        6      

Förstadeltagare              0     (0)              4 (100)                1 (100)             1 (100) 

Andradeltagare              0     (0)              0     (0)                0     (0)             0     (0) 

     

 

Av tabell 6 framgår att Juholt till övervägande del är förstadeltagare i processerna, men några fall 

sticker ändå ut. I de materiella processerna i artikel 1 och 3 är han andradeltagare i 14,3 % 

respektive 30 % av fallen, vilket innebär att han i dessa processer framställs som påverkad av en 

handling, istället för den som påverkar. I de relationella processerna i artikel 1–3 är Juholt 
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andradeltagare i relativt många processer, men då de till antalet är så få är det svårt att generalisera 

alltför mycket utifrån det resultatet. Vidare är han förstadeltagare i 92 % av alla verbala processer, 

vilket innebär att Juholt själv kommer till tals betydligt oftare än han lyssnar eller blir tilltalad eller 

omtalad. Dessutom är han förstadeltagare i alla mentala processer, vilket innebär att han själv är 

upplevare av alla inre händelser och fenomen, även om också dessa är få till antalet. 

 

4.3 Ulrika Schenström  

För att kunna dra relevanta slutsatsen om deltagarprocesserna är det av värde att först säga något om 

fördelningen av det totala antalet processer i artiklarna, vilket presenteras i tabell 7. 

 

Tabell 7. Totalt antal processer i artiklarna om Ulrika Schenström (251 st.)   

Typ av process:                Materiell:          Relationell:          Verbal:          Mental:           Totalt:                                 

                                         antal  (%)            antal   (%)          antal  (%)      antal   (%)        antal     

  

Artikel 1                          24  (43,6)              13  (23,6)            10  (18,2)         8  (14,5)        55 

Artikel 2                          15  (48,4)               5   (16,1)              8  (25,8)         3    (9,7)         31 

Artikel 3                          14  (25,9)              21  (38,9)            12  (22,2)         7   (13)           54 

Artikel 4                          14  (29,2)              16  (33,3)            14  (29,2)         4    (8,3)         48 

Artikel 5                          16  (25,4)              30  (47,6)            13  (20,6)         4    (6,3)         63  

     

 

Det framgår av tabell 7 att de relationella processerna är den mest frekventa processtypen i de tre 

sista artiklarna och att de materiella vanligast i de två första, vilket tyder på att det framförallt är 

förhållanden mellan företeelser som dominerar innehållet i artiklarna. Utifrån detta resultat 

presenteras i tabell 8 fördelningen av deltagarprocesser i artiklarna.  

 

Tabell 8. Fördelning av processer där Schenström är deltagare (68 st.) 

                           Materiell:          Relationell:          Verbal:          Mental:       Deltagare totalt:                                    

                           antal  (%)           antal    (%)          antal  (%)       antal  (%)          antal 

  

Artikel 1               15  (60)              2    (8)                    5  (20)             3  (12)               25 

Artikel 2                 9  (64,3)           0    (0)                    5  (35,7)          0    (0)               14 

Artikel 3                 0    (0)              7  (87,5)                 1  (12,5)          0    (0)                 8 

Artikel 4                 3  (33,3)           6  (66,7)                 0  (0)               0    (0)                 9 

Artikel 5                 2  (16,7)           9  (75)                    0  (0)               1   (8,3)             12  
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Något som i första hand är slående är det faktum att Schenström är deltagare i så få processer, 

jämfört med de övriga politikerna. Av tabellen framgår att hon är deltagare i samtliga processtyper 

endast i artikel 1, vilket indikerar en relativt ensidig framställning av henne. Den mest frekventa 

processtypen är den relationella. 

      I artikel 1 är 60 % av deltagarprocesserna materiella och dessa dominerar framställningen. I 

artikel 2 är hon deltagare i endast relationella och materiella processer. Vidare är hon deltagare 

endast i relationella och en verbal process i artikel 3, där de relationella dominerar.  I artikel 4 är 

hon återigen deltagare endast i materiella och relationella processer. Avslutningsvis framgår av 

tabell 8 att hon är deltagare i alla processtyper förutom den verbala, där de relationella är mest 

frekventa. Utifrån detta resultat undersöks i vilken mån Schenström är första- och andradeltagare i 

de få processer hon är deltagare i, vilket presenteras i tabell 9. 

      Då processerna där Schenström är deltagare är relativt få är det svårt att generalisera alltför 

mycket utifrån resultatet i tabell 9. Det som framgår är att Schenström är förstadeltagare i en hög 

andel av de, relativt få, materiella processer hon är deltagare i, och framställs därmed som agerande 

i ett skeende. I två artiklar är hon andradeltagare i de relationella processerna, och i samtliga artiklar 

är hon andradeltagare i de verbala processerna. Hon är förstadeltagare i 54,5 % av de verbala 

processerna. Det är framförallt i artikel 1 som hon mest frekvent framställs som andradeltagare, 

vilket hon gör i samtliga processtyper förutom den relationella. 

Tabell 9. Fördelningen av Schenström som första- respektive andradeltagare i processerna 

                                         Materiell:          Relationell:          Verbal:          Mental:           Totalt:                                 

                                            antal  (%)        antal   (%)            antal (%)      antal  (%)         antal     

  

Artikel 1                            15                          2                         5                 3                      25 

Förstadeltagare                   11  (73,3)              2  (100)              3  (60)         1  (33,3) 

Andradeltagare                     4  (26,7)              0      (0)              2  (40)         2  (66,7) 

 

Artikel 2                              9                           0                        5                  0     (0)            14      

Förstadeltagare                     8  (88,9)               0     (0)              3  (60)          0     (0) 

Andradeltagare                     1  (11,1)               0     (0)              2  (40)          0     (0) 

 

Artikel 3                              0                           7                       1                  0      (0)             8 

Förstadeltagare                     0      (0)                7  (100)            0      (0)        0      (0)  

Andradeltagare                     0      (0)                0      (0)            1  (100)        0      (0) 

 

Artikel 4                              3                           6                        0      (0)       0      (0)              9    

Förstadeltagare                     3  (100)                4  (66,7)            0      (0)        0     (0) 

Andradeltagare                     0      (0)                2  (33,3)            0      (0)        0     (0) 

Artikel 5                              2                         9                         0      (0)        1                       12 

Förstadeltagare                    2 (100)                7  (77,8)              0      (0)        1  (100) 

Andradeltagare                    0                          2  (22,2)              0      (0)        0      (0) 
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4.4 Sven Otto Littorin 

För att få en bättre uppfattning om fördelningen av de processer där Littorin är deltagare presenteras 

först fördelningen av det totala antalet processer i artiklarna (se tabell 10) 

 

Tabell 10. Totalt antal processer i artiklarna om Sven Otto Littorin (380 st.) 

                           Materiell:          Relationell:          Verbal:          Mental:     Processer/artikel                          

                            antal  (%)          antal    (%)           antal   (%)     antal  (%)             antal     

  

Artikel 1            33  (50)                19  (28,8)             14  (21,2)           0   (0)               66  

Artikel 2            47  (39,5)             34  (28,6)             25  (21)            13 (10,9)          119  

Artikel 3            55  (53,4)             21  (20,4)             23  (22,3)           4   (3,9)          103 

Artikel 4              8  (21,1)               9  (23,7)             20  (52,7)           1   (2,6)            38 

Artikel 5            13  (24,1)            12  (22,2)              20  (37,1)           9  (16,7)           54           

     

 

Av tabell 10 framgår att de materiella processerna är den mest frekventa processtypen i de tre första 

artiklarna samt att de verbala processerna förekommer mest frekvent i de två sista artiklarna. I 

övrigt är det en relativt jämn fördelning av materiella, relationella och verbala processen. Mot den 

fördelningen presenteras i tabell 11 fördelningen av deltagarprocesser. 

 

Tabell 11. Fördelning av processer där Littorin är deltagare (153 st.) 

                           Materiell:          Relationell:          Verbal:          Mental:       Deltagare totalt:                                    

                           antal  (%)           antal    (%)          antal  (%)       antal  (%)           antal 

  

Artikel 1            15  (55,6)          5  (18,5)                 7   (25,9)          0  (0)                 27 

Artikel 2            25  (55,6)        10  (22,2)                 8   (17,8)          2  (4,4)              45 

Artikel 3            27  (58,7)         8   (17,4)                10  (21,7)          1  (2,2)              46 

Artikel 4              4   (44,4)        3   (33,3)                  2  (22,2)          0  (0)                   9 

Artikel 5              7   (26,9)        5   (19,2)                13  (50)             1  (3,8)              26     

     

 

Av tabell 11 framgår att Littorin är deltagare i flest materiella processer, följt av verbala processer, i 

artikel 1, vilket innebär att han till övervägande del är deltagare i processer där han är del av 

skeenden samt i processer där han själv kommer till tals eller blir omtalad. I artikel 2 är det de 

materiella processerna som dominerar, men här är dock Littorin deltagare av alla processtyper. 

Vidare är det återigen de materiella och verbala processerna i vilka Littorin mest frekvent är 
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deltagare, även om de relationella processerna även har relativt hög frekvens i artikel 3. I artikel 4 

är antalet deltagarprocesser relativt låg, men även här är han deltagare i flest materiella processer. 

Avslutningsvis är han andradeltagare i hälften av de verbala processerna, vilket innebär att han 

yttrar sig/omtalas hälften av alla gånger han är del av en process i artikel 5. I vilken mån Littorin är 

första- respektive andradeltagare i ovan nämnda processer framgår av tabell 12. 

 

Tabell 12. Fördelning av Littorin som första- respektive andradeltagare i processerna 

                                        Materiell:          Relationell:          Verbal:          Mental:           Totalt:                                 

                                         antal  (%)          antal  (%)            antal  (%)      antal   (%)      antal     

  

Artikel 1                           15                         5                         7                    0                   27 

Förstadeltagare                   9  (60)                 4  (80)                2  (28,6)         0 

Andradeltagare                   6  (40)                 1  (20)                5  (71,4)         0 

 

Artikel 2                           25                        10                        8                     2                   45 

Förstadeltagare                  23 (92)                  8  (80)               8 (100)           1  (50) 

Andradeltagare                   2    (8)                  2  (20)               0                     1  (50) 

 

Artikel 3                           27                         8                       10                     1                   46    

Förstadeltagare                 19  (70,4)              7  (87,5)             8  (80)             1 (100) 

Andradeltagare                   8  (29,6)              1  (12.5)             2  (20)             0 

 

Artikel 4                            4                          3                         2                     0                    9         

Förstadeltagare                   3  (75)                 3 (100)               1  (50)             0  

Andradeltagare                   1  (25)                 0                         1  (50)             0 

 

Artikel 5                            7                         5                         13                    1                   26 

Förstadeltagare                   5  (71.4)             5 (100)               13 (100)           0 

Andradeltagare                   2  (28,6)             0                           0                    1 (100) 

     

 

Littorin är andradeltagare i de materiella processerna i samtliga artiklar, vilket innebär att även om 

han mest frekvent framställs som agerande i en händelse så framställs han som den som påverkas av 

händelser i 40 % av processerna i artikel 1, i 29,6 % i artikel 3, 25 % i artikel 4 och i 28,6 % i 

artikel 5. I artikel 1 Littorin är andradeltagare i 71,4 % av alla verbala processer vilket innebär att 

andra talar till eller om honom oftare i artikeln än han själv talar, men i övrigt är de processer där 

han själv yttrar sig mest frekventa. Han är dock förstadeltagare i 80 % av det totala antalet verbala 

processer. Littorin är den politiker som mest frekvent framställs som andradeltagare jämfört med de 

andra tre politikerna. Det innebär att Littorin i högre grad än de andra framställs som påverkad av 

ett skeende, och beskrivs i förhållande till något annat, är lyssnare/omtalad/tilltalad eller del av 

någons annans inre skeende (exempelvis i någons tanke eller omdöme). 
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4.5 Analyser av processer och deltagare i samtliga artiklar 

Vid en jämförelse av antalet deltagarprocesser, jämfört med den totala andelen processer i artiklarna 

blir det tydligt att tre av fyra politiker – Schyman, Juholt och Littorin är deltagare i nästan exakt lika 

stor andel av alla processer (mellan 40,3 %– 45,9 %). Den fjärde politikern, Schenström, är endast 

deltagare i 27,1 % av alla processer, något som blir tydligt i tabell 13. 

 

Tabell 13. Antal processer där politikern är deltagare av totala antalet processer, alla artiklar 

                               Processer totalt:                         Processer där politikern är deltagare: 

                                      antal                                                  antal                   (%) 

  

Schyman                       371                                                   170                     (45,8) 

Juholt                            285                                                   124                     (43,5) 

Schenström                   251                                                     68                     (27,1) 

Littorin                          380                                                   153                     (40,3) 

     

 

Vidare visar analysen hur deltagarprocesserna är fördelade för de olika politikerna, vilket 

presenteras i tabell 14.  

 

Tabell 14. Fördelning av processtyper där politikern är deltagare 

                       Materiell:          Relationell:          Verbal:          Mental:         Deltagare totalt:    

                        antal (%)          antal  (%)             antal  (%)      antal    (%)             antal     

  

Schyman           80  (47,0)           52  (30,1)          16    (9,4)       22  (12,9)               170       

Juholt                66  (53,2)           26  (21)             25  (20,2)         7   (5,6)                124    

Schenström       29  (42,6)           24  (35,3)          11  (16,2)         4   (5,9)                  68               

Littorin              78  (51)              31  (20,3)          40  (26,1)         4   (2,6)                153        

     

 

Av tabell 14 går att utläsa att Juholt och Littorin är deltagare i materiella processer i nästan samma 

utsträckning, och det är den dominerande processtypen i framställningen av dem. Det blir också 

tydligt att Schenström och Schyman är deltagare i färre materiella processer, men att de kvinnliga 

politikerna är deltagare i fler relationella processer än de manliga. Vidare är de manliga politikerna 

deltagare i fler verbala processer än de kvinnliga. Ytterligare en skillnad som framträder är den 

höga andelen mentala processer som Schyman är deltagare i.  
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4.6 Kort ideologikritisk analys av artiklarnas påståenden 

För att få en fördjupad bild av hur politikerna framställs följer här en kort ideologikritisk analys av 

artiklarnas påståenden. En skillnad i påståendena finns i artiklarna om Schyman och Juholt där 

fokus ligger på Schyman som person, men på politiken i stort och partier i framställningen av 

Juholt.  

      I artiklarna om Juholt påstår han själv i artikel 2 att även om han själv tar på sig skulden för sitt 

misstag, så är det inte bara han utan ”oss politiker som kollektiv” som skadas av skandalen. Vidare 

står det i artikel 3 att ”Misstaget skadar förtroendet för Juholt i synnerhet, men även för politiker i 

allmänhet” (Munck 2011), även om det betonas att Juholt skadas mest och att det får honom att 

verka girig. Dessutom handlar hela den femte artikeln om hur vanligt förekommande bostadsfiffel 

är bland svenska politiker, och det påstås att ”Juholt är bara en i raden. [---] Bostadsbluffen kan få 

mycket negativa konsekvenser för både Juholt och Socialdemokraterna som parti” (Mossing 2011). 

      Framställningen av Schyman ser något annorlunda ut. I andra artikeln ifrågasätts Schymans 

kompetens som vänsterledare i fraserna ”Det här anstår inte en vänsterledare” (Mellin 2003) och det 

påstås att ”när partiets skattepolitik ska omsättas i praktiken är hon inte med på noterna” (Mellin 

2003). I den tredje artikeln drar Schyman själv kopplingar till påverkan på politiken i stort, när hon 

svarar på en intervjufråga, men det följs inte upp vidare. I den fjärde artikeln tillfrågas Schymans 

kolleger om deras åsikt om skandalen samt ifall de fortfarande har förtroende för sin partiledare. 

Här omnämns Schyman inte bara som partiledare – utan även hennes personliga egenskaper 

kommenteras i formuleringar som ”Hon är ju så mycket, mycket mer” ”Känner man Gudrun, så tror 

jag nästan alla kommer till den slutsatsen” och ”Jag vet vilken seriöst människa hon är” (Josefsson 

m.fl. 2003). I den femte artikeln konstateras att inte bara förtroendet för Schyman drabbas, men 

även att de ogiltiga skatteavdrag hon gjort ”svär mot allt hennes parti står för” (Söderhjelm 2003).   

      I artiklarna om Ulrika Schenström är det flera aspekter av skandalen som kommer till uttryck i 

artiklarna: hur journalister och politiker ska förhålla sig till varandra, ifall Schenström hade jouren 

samtidigt som hon var ute på krogen, ifall Schenström var berusad under tiden hon var på krogen. 

Det är framförallt Schenströms omdöme som ifrågasätts, i formuleringar som ”Vi ska uppträda med 

integritet och värdighet” (Castelius & Josefsson 2007) och ”Jag tycker inte att landets högsta 

tjänstemän ska uppträda berusat och exponera sig på det sätt som framgått av de här fotografierna” 

(Castelius & Josefsson 2007). Vidare kommenteras hur alkoholpåverkad Schenström var, och det 

påstås att ”Hon var inte redlös, men jävligt glad i hatten” (Bengtsson & Nilsson 2007). I artikel 4 tar 

beskrivningen av händelsen en lite annorlunda karaktär. Från att det i artikel 1 påstås att ”Bilderna 

antyder att de pussas och kramas” [min kurs.] (Idling & Pedersen 2007) heter det i artikel 4 att 
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Schenström ” synts festa och pussas” [min kurs.] (Bynert & Petersson 2007).  

      Vidare uttalar sig inte Schenström själv, utan det är andra – framförallt andra manliga politiker – 

som uttalar sig. I den första artikeln står ”Ulrica Schenström säger till TT att hon inte vill 

kommentera kritiken.” (Idling & Pedersen 2007) och i den andra artikeln upprepas att Schenström 

inte vill prata om skandalen med Aftonbladet. Det påstås också att Reinfeldt håller henne om 

ryggen. 

       I artiklarna om Littorin är det inte helt säkert huruvida han har begått ett brott genom att köpa 

sex eller inte. Artiklarna fokuserar på huruvida det är sant att Littorin köpt sex och ifall det var den 

riktiga anledningen bakom hans avgång. Att dra den slutsatsen är inte orimlig efter formuleringar 

som ”Här är kvinnan bakom Sven Otto Littorins avhopp” (Carlsson 2010) och ”Sven Otto Littorin 

ville inte svara. Istället avgick han” (Mellin 2010). I artikel två uttalar sig kvinnan som ska ha sålt 

sex till Littorin men hon beskriver händelsen snarare än värderingar av Littorin som person, 

förutom i när hon beskriver honom som mesig och försynt. Även i artikel 3 beskrivs 

händelseförloppet från det att Aftonbladet konfronterar Littorin och flera påföljande dagar, och även 

i de övriga artiklarna ligger fokus på händelsen snarare än Littorin som person. Det visar sig i 

formuleringar som ”Men det finns också en politisk dimension. I Sverige är det olagligt att köpa 

sex” (Mellin 2010) och att sexköp inte är accepterat.  
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5 Diskussion 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur två manliga och två kvinnliga politiker framställs 

i media efter politiska skandaler, med hjälp av en analysmetod inom den funktionella grammatiken, 

kompletterat med en kort ideologikritisk analys. Här följer en diskussion av det totala resultatet. 

      Inledningsvis kan konstateras att det finns skillnader i antalet processer där politikerna är 

deltagare. Schyman är deltagare i flest processer - i 45,8 % av artiklarnas totala antal processer är 

hon deltagare i en process. Juholt och Littorin har en liknande andel deltagarprocesser - 43,5 % 

respektive 40,3 %. Schenström är den politiker som skiljer ut sig, då hon endast är deltagare i 27,1 

% av processerna.  

      I de materiella processerna är fördelningen relativt lik mellan politikerna. Procentantalen för 

Juholt, 53,2 %, och för Littorin, 51 %, är väldigt lika. Procentantalen för Schyman och Schenström 

är något lägre – 47 % respektive 42,6 % – vilket innebär att det skiljer hela 10,6 procentenheter 

mellan Juholt, som har flest antal materiella processer, och Schenström, som har lägst antal. De 

materiella processerna uttrycker någon typ av händelse i den yttre verkligheten, och deltagarna i en 

sådan process är någon som agerar eller påverkas av händelsen. I en artikel där förekomsten av 

materiella processer är hög, framställs därmed en hög grad av aktivitet. En rimlig slutsats är därmed 

att Juholt framställs som mer aktiv än Schenström, och kan i viss mån upplevas ha mer kontroll 

över händelseförloppet då han framställs som agerande på olika sätt, jämfört med Schenström som 

mer sällan framställs som den som påverkar ett skeende.  

      Vidare syns tydligare skillnader i fördelningen av relationella processer, vilka skulle kunna 

förklaras med en ojämn medierapportering. Procentandelen för Juholt, 21 %, och Littorin, 20,3 % 

uppvisar så stora skillnader med Schymans 30,1 % och Schenströms 35,3 % att det finns anledning 

att dra slutsatsen om att genus kan vara en orsak till skillnaderna. Då skandalerna gällande Juholt 

och Schyman är relativt lika – båda rör skattefusk – kan inte skillnaderna endast bero på 

skandalernas unika händelseförlopp. Att skandaler sällan är helt unika i sin utveckling konstaterar 

även Bromander i sin avhandling (Bromander 2012:19–20). 

      Relationella processer uttrycker hur saker förhåller sig till varandra och hur deltagare förhåller 

sig till varandra. Det är viktigt att komma ihåg att en deltagare i en relationell process inte 

nödvändigtvis utgörs av ett substantiv såsom en person eller ett ting, utan det kan mycket väl vara 

ett adjektiv. Därmed innebär en hög andel relationella processer att Schyman och Schenström i 

högre grad än Juholt och Littorin sätts i relation till något annat. Processkärnorna kan vara att 

någon är, har, anstår, yrkar, framstår eller tillhör och en hög andel av denna processtyp påverkar 

naturligtvis uppfattningen av det beskrivna. Det är möjligt att dra slutsatsen att både Schyman och 

Schenström framställs som mindre aktiva, i och med den lägre andelen av materiella processer, och 
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i högre grad som varande eller ägande av egenskaper. Därmed framställs de kvinnliga politikerna 

mer frekvent som varande än agerande, och för de manliga politikerna är förhållandet tvärtom. Mot 

bakgrund av Eduards och Wendt undersökning som visade att Fi-politiker i hög utsträckning 

framställs som objekt snarare än subjekt finns det grund att dra en parallell mellan deras resultat och 

mitt, då de kvinnliga politikerna visserligen inte direkt objektifieras i den betydelsen som Eduards 

och Wendt använder sig av – men mer sällan framställs som agerande subjekt och mer frekvent 

sätts i relation till något annat, vilket i viss mån kan antas befästa stereotypen av den aktive mannen 

och den passiva kvinnan.  

      Dessutom innebär en objektifiering att politikerns legitimitet kan ifrågasättas, och utifrån den 

ideologikritiska analysen blir det tydligt att media fokuserar mer på Schyman som privatperson, 

men mer på Juholts misstag, vilket innebär att Schymans legitimitet och auktoritet återigen 

ifrågasätts, men med andra medel. Efter Juholts skandal rapporterar Aftonbladet mer om påverkan 

på politiken i stort, medan Schyman mer frekvent omnämns som privatperson. Juholt framställs 

som en del i ett kollektiv av politiker som begått misstag, men Schyman står ensam. Schyman 

framställs i högre utsträckning som privatperson där hennes kompetens som vänsterledare starkt 

ifrågasätts, och där andra tillåts kommentera henne – inte bara som politiker – men även som 

privatperson, ex. att hon var en seriös människa – inte en seriös politiker – samt att den som känner 

Gudrun Schyman kommer till slutsatsen att hon fortfarande är värd förtroende som partiledare. 

Påståendet att den som känner Schyman anser att hon är värd förtroende antyder att det är 

privatpersonen Schyman och inte politikern som åsyftas. Omformulerat hade påståendet kunnat 

formuleras som ”Den som känner till Schymans arbete kommer till slutsatsen att hon är värd 

förtroende”, vilket då skulle sätta hennes arbete i fokus snarare än hennes person.  

      Visserligen kallas Juholt för girig och snål, men det som dominerar framställningen av Juholt är 

att han är en del av ett kollektiv politiker som också fuskat med skatten. Mot denna bakgrund finns 

alltså anledning att dra slutsatsen att Schyman och Juholt framställs olika i media, och det finns 

anledning att tro att skillnaderna i rapporteringen beror på genus – vilket kan tolkas som att 

kvinnliga politiker i högre grad än manliga politiker framställs som privatpersoner än politiker. 

Utifrån detta är det rimligt att dra slutsatsen att artiklarnas påståenden skapar olika verklighetsbilder 

av politikerna och skandalerna. Det är här intressant att lyfta frågan huruvida denna verklighetsbild 

skapar en framställning som normaliserar Juholts agerande och i viss mån även ursäktar det genom 

framhävandet av andra som gjort misstag. Detta resultat är både enlighet med den undersökning av 

Freivalds och Reiners skandaler, som Jarlbro hänvisar till (Jarlbro 2006:67–68) och Bromanders 

undersökning som visar media betydligt oftare fokuserar på kvinnliga politiker som personer 

snarare än själva förseelsen (Bromander 2012:190).   

      Vidare finns ytterligare en intressant skillnad i fördelningen av de verbala processerna. Det 
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framgår att endast 9,4 % av Schymans deltagarprocesser är verbala, medan motsvarande siffra för 

Juholt är 20 % och för Littorin 26,1 %, vilket innebär att Schyman väldigt sällan framställs vare sig 

som den som talar eller den som lyssnar/blir omtalad. Dessutom är Juholt förstadeltagare 92 % av 

alla sina verbala processer och Littorin är förstadeltagare i 80 % av sina verbala processer, vilket 

innebär att Juholt och Littorin själva tillåts att uttala sig om skandalen i betydligt högre utsträckning 

än Schyman. Det innebär att Schyman själv har mindre makt än de manliga politikerna att själv 

yttra sig och kommentera, dementera eller påstå saker.  

      Gällande Schenström är det lätt att utifrån den höga procentandelen verbala deltagarprocesser – 

16,2 % – dra slutsatsen att Schenström tillåts uttala sig i liknande utsträckning som de manliga 

politikerna. Men där Juholt är förstadeltagare i 92 % av sina verbala processer och Littorin i 80 % 

av sina verbala processer är Schenström endast deltagare i 54,5 % av sina. Det innebär att andra 

talar till eller talar om Schenström nästan lika ofta som hon själv uttalar sig, vilket naturligtvis 

påverkar framställningen av henne. Sådana skillnader i vem som kommer till tals och inte, kan 

påverka hur politikern senare väljer att agera. Ytterligare en rimlig slutsats är att en politiker som 

tillåts uttala sig om sin skandal upplevs ha större kontroll av densamma, och dessutom upplevs ha 

lite mer makt över det som skrivs om skandalen. Resultatet visar alltså att de manliga politikerna 

själva kommer till tals betydligt oftare i artiklarna än de kvinnliga och att detta högst sannolikt 

påverkar framställningen av dessa, där de manliga framställs som mer aktiva och kan anats ha mer 

kontroll eller makt över situationen, då de tillåts uttala sig.  

      Att Schenström endast är förstadeltagare i 54,5 % av alla verbala processer hon är deltagare i 

innebär som nämnts ovan att andra talar till eller om Schenström nästan lika ofta som hon själv 

uttalar sig. Visserligen skriver Aftonbladet att Schenström hänvisar till Reinfeldt och att hon inte 

vill uttala sig, men med tanke på hur media framställer henne och vad de väljer att fokusera på i 

skandalen finns det anledning att dra slutsatsen att mediebevakningen rimligtvis påverkar 

Schenströms vilja att uttala sig. Det är en slutsats som anknyter till Bromanders påstående om att 

medias rapportering av en skandal kan påverka hur en politiker senare väljer att uttala sig 

(Bromander 2012:21). Det är inte helt orimligt att den som framställs som omdömeslös och ”jävligt 

glad i hatten” är mindre benägen att själv försöka kommentera, dementera eller förklara sig jämfört 

med den politiker som framställs som en av många som begått misstag. 

  Något som däremot inte framkommer av resultatet av SFG-analyserna är vad som egentligen sägs 

om henne, vilket naturligtvis direkt påverkar framställningen, något som blir tydligt utifrån den 

ideologikritiska analysen av artiklarnas påståenden. Artiklarnas påståenden fokuserar mycket på 

graden av berusning, där reportern som var med på krogen påstår att ”Hon var inte redlös, men 

jävligt glad i hatten” (Bengtsson & Nilsson 2007). Det är viktigt att ta reda på sanningen kring exakt 

vad som hände och vilket ansvar Schenström hade, men utifrån sådana formuleringar finns det 
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anledning att dra slutsatsen att den flitiga rapporteringen av Schenströms alkoholintag i viss mån 

speglar hur media väljer att framställa henne som en omdömeslös person snarare än en politiker 

som begått ett misstag. Detta argument stöds av Bromander, vars undersökning visar att media i 

högre utsträckning fokuserar på kvinnliga politiker som personer, men de manliga politikernas 

misstag efter politiska skandaler (Bromander 2012:190). 

      Dessutom uttrycks även en dömande aspekt i artiklarna. Det blir tydligt i påståenden som ”Vi 

ska uppträda med integritet och värdighet” (Castelius & Josefsson 2007) och ”Jag tycker inte att 

landets högsta tjänstemän ska uppträda berusat och exponera sig på det sätt som framgått av de här 

fotografierna” [min kurs.] (Castelius & Josefsson 2007), där en annan politiker uttrycker sin åsikt 

skandalen. Genom att sådana påståenden får stå utan Schemströms kommentar är det helt och hållet 

andras bild av Schenström som framträder – en bild hon själv har väldigt lite inflytande över. 

Sådana påståenden tar också fokus från Schenström som politiker, och fokuserar istället på 

Schenström som kvinna och privatperson och hur hon exponerar sig är det inte orimligt att anta att 

detta kan härledas till att Schenström i viss mån bryter mot ”att göra politik”, vilket enligt Eduards 

och Wendt är förknippat med auktoritet och rationalitet – ”manligt” konnoterade egenskaper.  

      Vidare säger förändringen av beskrivningen av händelsen något om hur den är tänkt att 

uppfattas. I första artikeln skrivs det att bilderna antyder att Schenström och Pihlblad pussas och 

kramas. Samma händelse framställs senare i artikel fyra som att Schenström festade och pussades, 

vilket ger sken av en helt annan händelse än den som först beskrevs och framställer Schenström 

som väldigt oansvarig och omdömeslös. Genom att framställa händelsen på detta sätt beskrivs en 

vinklad verklighetsbild av Ulrika Schenström och hennes skandal, där hon festar och är ”jävligt 

glad i hatten”, och det är inte orimligt att tolka detta som en typ av sexualisering, vilket enligt 

Eduards och Wendt också innebär att hennes legitimitet som politiker kan ifrågasättas och hennes 

auktoritet kan därmed också undermineras.  

      Vad det gäller Littorin skiljer sig framställningen något. Samma typ av dömande aspekt saknas 

och artiklarna fokuserar mer på det problematiska i själva överträdelsen än Littorin som person. Det 

vore inte orimligt att tänka sig att Aftonbladet skulle fokusera även på Littorin som privatperson, då 

det var oklart ifall misstanken var sann eller inte, vilket skulle kunna föranleda en rapportering om 

vilken typ av person som köper sex. Att så inte är fallet visar sig i påståenden som att sexköp inte är 

lagliga i Sverige och att sexköp inte är acceptabelt – vilka fokuserar på själva förseelsen snarare än 

hur lämpligt omdöme Littorin hade, vilket återigen stämmer med resultat av tidigare forskning, 

framförallt med Bromanders (Bromander 2012:190). Visserligen kan det bero på att Littorin redan 

avgått när Aftonbladet publicerade uppgifterna, jämfört med Schenström som fortfarande var 

statssekreterare, men trots detta uppvisar artiklarna så olika fokus att en genusaspekt inte helt kan 

uteslutas. 
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    Vidare är det intressant att antalet mentala processer är lågt för alla politiker förutom Schyman. 

Detta beror till stor del på artikel fyra, där andelen mentala processer är stor och där Schyman är 

andradeltagare i över 85 % av processerna, vilket innebär att andra tillåts tänka/tycka saker om 

henne. Det är därmed framförallt genom andra Schyman framställs för läsaren samtidigt Schyman i 

liten utsträckning själv talar eller tänker/tycker.   

     Resultatet av SFG-analyserna att det i två processtyper finns skillnader som kan kopplas till 

genus: de relationella processerna och de verbala processerna. Skillnaderna innebär att de kvinnliga 

politikerna i högre grad än de manliga sätts i relation till något annat, beskrivs som varande eller 

som bärare av attribut eller egenskaper i samt att de manliga politikerna själva tillåts uttala sig mer 

frekvent än de kvinnliga politikerna, som antingen inte är deltagare i lika många verbala processer 

eller i högre utsträckning är andradeltagare och därmed inte själva uttalar sig. Dessa skillnader kan 

antas påverka framställningen av politikerna på det vis att de manliga upplevs ha mer kontroll eller 

makt över situationen, vilket befäster deras roller som mer legitima politiska subjekt än de 

kvinnliga. I enlighet med Eduards och Wendts slutsatser finns det anledning att lyfta frågan 

huruvida denna typ av medierapportering faktiskt bidrar till att underminera och ifrågasätta 

kvinnliga politikers auktoritet och legitimitet.  

      Avslutningsvis säger undersökningen även något om den rådande könsmaktsordningen, då 

genus skapas både på samhällelig och individuell nivå och det i undersökningen blir tydligt hur de 

påverkar varandra, något som även Ohlsson konstaterar (Ohlsson 2013:158–194). Den samhälleliga 

föreställningen om kvinnlighet och huruvida kvinnliga politiker har samma auktoritet som manliga 

politiker tar sig uttryck genom medias rapportering av skandalerna, vilka i sin tur påverkar 

politikerna på individnivå. Samtidigt som det individuella agerandet påverkar den samhälleliga, 

vilket visar sig när media ”straffar” de kvinnliga politiker som bryter mot den socialt och kulturellt 

konstruerade normen om vad det innebär att ”göra kvinnlighet” och att ”göra politik”. Aftonbladets 

rapportering av manliga och kvinnliga politiker efter skandaler är följaktligen ännu inte jämställd, 

utan bidrar fortfarande till att skapa och befästa könsstereotypa verklighetsuppfattningar. 
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6 Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att undersöka om de två manliga politikerna Håkan Juholt och Sven 

Otto Littorin och de två kvinnliga politikerna Gudrun Schyman och Ulrika Schenström framställs 

olika i kvällstidningen Aftonbladet efter sina respektive politiska skandaler. Det som analyserats i 

undersökningen är artiklarnas verbprocesser och påståenden, vilka säger något om vilken 

verklighetsbild som media förmedlar. 

      Resultaten av analyserna visar skillnader i framställningarna av politikerna. SFG-analyserna 

visar att de manliga politikerna är deltagare i fler materiella och verbala processer än de kvinnliga, 

vilket innebär att de i högre utsträckning framställs som agerande i händelser samt uttalar sig själva 

oftare. Det innebär därmed att de manliga politikerna oftare än de kvinnliga tillåts att själva uttala 

sig i artiklarna, vilket kan tolkas av en läsare som att denne har mer kontroll över händelseförloppet 

samt att de faktiskt har mer makt att påverka framställningen av sig själva. De kvinnliga politikerna 

är mer frekvent deltagare i relationella processer, vilket innebär att de framställs i relation till något 

annat eller som bärare av egenskaper eller attribut. Den höga andelen relationella processer kan 

skapa en framställning av de kvinnliga politikerna som varande snarare än agerande. 

      Dessutom visar den ideologikritiska analysen att Aftonbladet fokuserar mer på de kvinnliga 

politikerna som privatpersoner i sin rapportering av skandalerna och mer på de manliga politikernas 

förseelser. Genom att fokusera på de kvinnliga politikerna som privatpersoner kan de ifrågasättas 

som politiskt legitima subjekt, vilket blir extra tydligt i påståendena kring Schyman och Juholt som 

begick samma typ av misstag. Utifrån analysen av artiklarnas påståenden blir det också märkbart att 

Schenström i viss mån ”straffas” för att hon bryter mot att ”göra politik” och därmed ifrågasätts 

som politiskt legitimt subjekt. Det är i enlighet med tidigare forskning som visar att kvinnliga 

politiker måste förhålla sig till motsättningen mellan att ”göra politik” och att ”göra kvinnlighet”, 

vilket innebär en typ av medial dubbelbestraffning där de ”straffas” hur de än gör. 

      Därmed säger undersökningen även något om den rådande könsmaktsordningen, då genus 

skapas både på samhällelig och individuell nivå och det i undersökningen blir tydligt hur de 

påverkar varandra och det blir tydligt att Aftonbladets rapportering av politiska skandalen är 

ojämnställd ur genusperspektiv och därmed kan sägas bidra till att skapa och vidmakthålla 

könsstereotypa föreställningar och normer.  

     Avslutningsvis vore det intressant att i framtiden forska ytterliga kring detta ämne. För att ge 

denna undersökning ytterligare djup vore det intressant att komplettera SFG-analyserna med en mer 

omfattande diskursanalys – något det tyvärr inte fanns utrymme för här, men som med fördel skulle 

kunna undersökas i framtida forskning.       
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Materiella 

processer: 
 

 agera 

 ansöka 

 använda 

 använda  

sig av 

 arrangera 

 avgå 

 avgöra 

 avstå 

 befria 

 begära att  

få ta del av 

 berika sig 

 besluta/ 

ta beslut 

 beställa 

 betala 

 betala in 

 betala tillbaka 

 bevilja 

 blanda in 

 bli 
(i betydelsen 

”förändring”) 

 bli utsatt för 

 bluffa 

 bo 

 boka 

 bokföra 

 bringa klarhet 

 bryta 

 börja 

 chansa 

 chatta          

 deklarera 

 dela 

 delta 

 dra av 

 dra nytta av 

 drabba 

 dricka 

 driva 

 dölja 

 entlediga 

 festa 

 

 

 

 

 

 

 flyga 

 forska 

 fortsätta 

 framgå 

 frodas 

 fuska 

 fylla i 

 få 

 få att kännas   

 få att verka    
 få 

konsekvenser 

för 

 få till  

 få tillgång till 

 färga av sig 

 följa 
 föra  

 föranleda 

 förstärka  

 försvinna 

 försöka 

 ge 

 godkänna 

 granska 

 grunda 

 gå att nå        

 gå igenom 

 gå ut 

 gå ut med 

 gå över 

 gå över 

gränsen 

 göra 

 göra rätt för 

sig 

 göra sig  

 göra sig 

skyldig 

 ha att göra  

med 

 ha 

korrespondens 

 hamna  

 

 

 

 

 handla 

(i betydelsen ”agera”) 

 hantera 

 hinna med att 

 hjälpa 

 hoppa av 

 hålla ngn om 

ryggen 

 hålla 

presskonferens   

 hålla sig i 

utkanten 

 hända 

 höja 

 ingå 

 kartlägga  

 kasta 

 klara 

 klara ut 

 kolla 

(i betydelsen 

”granska”) 

 komma förbi 

 konfrontera  

 kontrollera 

 korrigera 

 kramas 

 krympa 

 kryssa i 

 kunna        

 kvittera ut 

 köpa 

 köra 

 landa 

 leda 

 lyckas 

 låta 

 låta betala 

 låta (ngn) få 

 låta sköta  

 låta stå för 

 lägga  

 lägga ner 

 lämna 

 lämna ut 

 markera 

 medverka 

 missköta 

 missköta sig 

 

 

 

 motivera  

 möta 

 omfördela 

 ompröva 

förtroende 

 omsätta  

 passera 

 placera 

 publicera  

 pussas 

 påföra 

 radera 

 reagera  

(ej ”själsligt”) 

 resa 

 resa krav 

 reda ut 

 rida ut 

 samlas 

 se till  

 ses 

 skada 

 skaka på 

huvudet 

 skicka in 

 skjuta in sig 

på 

 sko sig 

 skriva 

 skriva 

under 

 sköta 

 sköta sig 

 slarva 

 slippa 

 sluta 

 slå 

 släppa 

 sopa  

 studera 

 styrka 
 stå 

 stå för  

(i betydelsen 

”betala”) 

 stå i kö  

 ställas på 

sin spets 

 stärka 

 sälja 

 

 

 

 sända in 

 sätta sig in i 

 sätta sig på 

tvären 

 söka 

 ta 

 ta ansvar 

 ta del av   

 ta fram 

 ta hand om 

 tjäna 

 ta reda på 

 ta sig an  

 ta upp 

 ta över 

 undanhålla 

  taxa 

 tillkomma 

 tillskansa 

sig 

 trycka 

 träffa 

 tränga in  

 tänja  

 umgås 

 underkänna 

 uppstå 

 upptaxera 

 uppträda 

 upptäcka 

 utdöma 

 utgå 

 utmana 

 utreda 

 utsättas för 

 vara beredd 

att se till  

 visa 

 visa sig 

 väcka 

 vägra 

 vänta        

 värna om 

 åka runt 

 återvända 

 ändra 

 äta  

 överge 

 överlämna 
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Relationella 

processer: 
 anstå 

 begära 

 begära ut 

 bestå av 

 betyda 

 bära  

(i betydelsen ”ha på 

sig”) 

 finnas/finns 

 framstå 

 förekomma 

 företräda 

 förutsätta 

 ge sken av 

 gälla 

 ha  

 ha rätt att 

slarva 
 handla om 

 innebära 

 inverka 
 kosta 

 kräva 
 leva 

 ligga  

(i betydelsen ”vara” / 

”finnas”) 

 påverka 

 representera 

 råda tvekan 

om 

 röra sig om 

 sakna 
 se till  

 spela roll 

(i betydelsen 

”ha betydelse”) 

 sitta kvar 

(här: som 

partiledare) 

 sitta på  

(i betydelsen ”ha) 

 stå 

(här: som inbjudare/på 

avier 

 stå bakom 

 stå för  

(i betydelsen 

”representera”) 

 

 

 

 

 stämma  

(i betydelsen ”vara 

korrekt”) 

 svära mot 

 tillhöra 

 vara/är 

 vara med 

 verka 

 visa på  

(i betydelsen 

”innebära/betyda”) 

 yrka (kräva) 

 äga 
 

Verbala 

processer: 
 ange 

 anmäla 

 avslöja 

 avvisa  

(i betydelsen 

”förneka”) 

 be  

 beklaga 

 bekräfta 

 bemöta  

(i betydelsen ”svara”) 

 berätta 

 blixtinkalla 

till presskonferens  

 bryta 

tystnaden 

 dementera 

 diskutera 

 enas 

 erkänna 

 få kontakt 

 framföra 

 fråga 

 föra 

diskussion 

 förklara 

 förneka 

 förtydliga  

 ge uttryck för      

 ha dialog 

 ha kontakt 

 hälsa  

 hänvisa till 

 hävda 

 höra av sig 

 ifrågasätta 

 inleda 

 kalla/ kalla 

sig 

 kommentera 

 konstatera 

 kontakta  

 kritisera 

 meddela  
 meddela 

skriftligen 

 medge 

 

 

 

 

 mena 

 motivera 
 nå  

(i betydelsen 

”kontakta”) 

polisanmäla 

 poängtera 

 prata med 

 ringa (enl. 

Lassus 

materiell) 

 stå till svars 

 ställa frågor 

 säga 

 söka 

 tala ut 

 tala om 

 ha kontakt 

 ta reda på  

 tiga 

 undra  

 uppge 

 upprepa 

 ursäkta sig 

 uttala sig 

 yttra (sig) 

 återge 

Mentala 

processer: 
 anse 

 bedöma 

 bry sig om 

 finna 

(betydelsen ”tycka”) 

 finna sig i 

 finnas all 

anledning att tro 

 fundera 

 få syn på 

 få veta      

 förstå 

 förvänta sig 

            ha förtroende 

 ha respekt  

 hitta på 

 hoppas 

 höra 

 komma ihåg 

 komma till 

slutsats 

 koppla 

(betydelsen ”förstå”) 

 känna 

 känna till  

 känna sig 

 ligga i ngns 

intresse 

 lita på 

 läsa 

 minnas 

 må 

 räkna 
(Lassus: materiell) 

 räkna ut 

 se 
 summera   

 tro 

 tvivla 

 tycka 

 tänka 

 tänka på 

 uppröras 

 vara 

medveten om 

 veta 

 vilja 

 välja 

 ångra 

 önska 

 


