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ABSTRACT 
 
In this thesis I based on Fowler’s method of syntax analysis construct a flow scheme which I 
then use to make a syntax analysis of former State Secretary Lars Danielsson’s statements, in 
his autobiography, regarding his responsibility in the Swedish government’s management of 
the 2004 Indian Ocean tsunami disaster. The focus of the flow scheme is how grammatical 
constructions can be used in the interest of rhetoric’s to on the syntax (non-explicit) level of 
the text indicate and place responsibility with or outside of involved individuals. The main 
conclusion of the syntax analysis performed is that Danielsson in his autobiography in fact 
does not use very many of the constructions described in the flow scheme, whereby it can be 
concluded that the syntax analysis in this case wasn’t so ”revealing”. However two 
complementary methods of text analysis; a metaphor analysis of the title of Danielsson’s 
autobiography ”In the shadow of power” and an analysis of the explicit level of the text, has 
revealed a conscious rhetorical argumentation regarding the question and placing of 
responsibility. A functional tool for syntax analysis has furthermore, regardless of the results, 
been constructed and is free for others to use and modify in their research.  
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1 INTRODUKTION 
 

 

Detta avsnitt inleds med en problemformulering vilken mynnar ut i ett syfte, en frågeställning 

samt en hypotes. Därefter motiveras valet av metod och uppsatsämne. Avsnittet avslutas med 

en redogörelse för hur uppsatsen lagts upp, uppsatsens disposition, och av vad följande avsnitt 

innehåller. 

 

 

1.1 Problemformulering 

 
 

”Eftersom makt bygger på kommunikation måste språk ses som viktigt för makt”1 

 
 
Jag är såväl samhällsvetare som språkvetare och jag anser att språket är en viktig del i alla 

(akademiska) ämnen och på alla områden. Inom samhällsvetenskapen är exempelvis retoriken 

avgörande för politiken apropå det politiska språket. Inför den här uppsatsen föll jag för en 

textanalytisk metod som kombinerar just språkliga konstruktioner (retorik) och 

samhällsvetenskap, nämligen ”Fowler’s syntax analysis”2. På basis av denna metod för 

syntaxanalys kommer jag ställa upp en analysram/ett analysverktyg, och inspirationen till att 

låta analysramens fokus vara retoriska effekter apropå förläggande av ansvar har jag hämtat 

från samma vetenskapliga artikel där jag upptäckte själva metoden: ”Dual ideals and single 

responsibilities – a critical analysis of social worker’s responsibility for the ideal of promoting 

justice at the individual and the societal level”3. Att valet av analysobjekt blev Lars 

Danielssons4 självbiografi var för det första ett resultat av att jag ville hitta en relevant och 

signifikant händelse ur samhällelig och politisk synpunkt i vilken ansvarsfrågan var central, 

och detta är ju regeringens hantering av just tsunamikatastrofen ett praktexempel på. 

Danielsson var vidare en av de enskilda tjänstemän i regeringen som kritiserades mest, detta 

för sin underlåtelse att agera på ett tillfredställande sätt i initialskedet av tsunamikatastrofen 

(det vill säga på annandagen 2004).5 Det låg således nära till hands att tänka sig att 

Danielsson i sin självbiografi ”I skuggan av makten” bemöter kritiken i just ansvarsfrågan, 

och så visade sig också vara fallet. Observera dock att uppsatsen inte går ut på att utreda 

huruvida Danielsson de facto bar ansvar i regeringens hantering av tsunamikatastrofen. 

1 Bergström och Boréus 2012, s. 19. 
2 Härefter Fowlers syntaxanalys. 
3 Av Kleppe, Heggen och Engebretsen (2014). 
4 Dåvarande statsminister Göran Perssons personliga statssekreterare. 
5 Med tiden var han dock den enskilda regeringstjänsteman som kritiserades mest. 
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Ansvarsfrågan i sig får anses som utredd av såväl katastrofkommissionen som 

konstitutionsutskottet, och dessutom justitieombudsmannen. Tanken med uppsatsen är istället 

att belysa samspelet mellan retorik och politik när det gäller hur man med hjälp av språket kan 

skapa retoriska effekter apropå förläggande av ansvar, och använda sig av de språkliga 

strategier som kommer till uttryck i analysramen exempelvis för att söka friskriva sig från 

ansvar. Eftersom politiken är ett område där man lägger stor vikt vid att framföra budskap, 

och på hur man gör detta (retorik), lämpar sig detta område väl för denna typ av analys. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Mitt syfte är att belysa samspelet mellan retorik och politik i det politiska språket genom att 

på basis av Fowlers syntaxanalys ställa upp en analysram vars kategorier ger uttryck för hur 

grammatiska strukturer (syntaktisk aspekt; ords inbördes relationer i meningar och satser) och 

språkliga formuleringar (semantisk aspekt; ordens och meningarnas innebörd) kan användas 

för att skapa retoriska effekter apropå förläggande av ansvar. Denna analysram kommer sedan 

att användas som analysverktyg och appliceras på mitt analysobjekt i form av Lars 

Danielssons självbiografi ”I skuggan av makten” och de uttalanden som han i denna gör 

angående sitt ansvar i regeringens hantering av tsunamikatastrofen 2004. Syftet med detta är 

att analysera huruvida Danielsson i sin självbiografi retoriskt sett använder sig av (skapar) 

någon eller några av analysramens kategorier för att frånsäga sig ansvar och möjligtvis också 

förlägga det hos andra eller annat (exempelvis yttre omständigheter). Mitt syfte är med andra 

ord att blottlägga ”grammatiken bakom den politiska retoriken” för att se och visa vad som 

retoriskt förmedlas till läsaren på den icke explicita syntaxnivån i relation till ansvarsfrågan 

och förläggande av ansvar. 

 

 

1.3 Frågeställning 

 
 

• Tillämpar sig Lars Danielsson i sitt språkbruk, på syntaxnivån, i sin självbiografi av 

någon eller några av analysramens retoriska tekniker/strategier apropå förläggande av 

ansvar? Det vill säga, vad framställs eventuellt som handlingar, händelser respektive 

yttre omständigheter i relation till de inblandade (aktivt samt passivt) angående 

tsunamikatastrofen och Danielssons hantering av denna kris i sin roll av 

statssekreterare och regeringstjänsteman? 
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1.4 Hypotes 

 
 

• En hypotes som jag har är att förekomsten av de grammatiska och språkliga 

konstruktioner som återfinns i analysramen kan existera i texter oavsett om 

textförfattaren medvetet använt dem som strategier i retoriskt syfte eller inte. 

 
 
Jag kommer att återkomma till denna hypotes i resultat- och diskussionsavsnittet, i stycke 6.3, 

men även i metodavsnittet, i stycke 2.4.2, apropå en eventuell brist med (Fowlers) 

syntaxanalys som metod. 

 

 

1.5 Motivering av metodval och uppsatsämne 

 

Bergström och Boréus (2012) skriver att ”I modern samhällsvetenskaplig forskning visas ofta 

ett specifikt teoretiskt intresse för språk och text.” (s. 17) Detta på grund av att det i det nutida 

informationssamhället produceras en ofantlig mängd text i syftet att förmedla 

information/budskap (ibid.). De skriver vidare att då texter ”läses … får de konsekvenser för 

vad människor tänker” (ibid.) Budskap förmedlade i skrift påverkar alltså mottagarnas tankar, 

och det finns således definitivt en poäng med att analysera skriftliga budskap och deras 

(avsedda) effekter inom ramen för samhällsvetenskap.  

 

Bergström och Boréus (2012) skriver vidare att ”Eftersom makt bygger på kommunikation 

måste språk ses som viktig för makt.” (s. 19) Makt kan ju utan vidare kopplas samman med 

politik6 och politik med retorik, samt retorik med språk och grammatik. Politiker använder sig 

vidare av retorik som ett medel för kommunikation för att förmedla (politiska) budskap, och 

på ”Retoriksidan” definieras retorik så här: 

 
 

Retorik handlar om konsten att övertyga. Det är en teknik för att få in [min kursivering] 

sitt budskap, något mer än att få ut sitt budskap alltså7.  

 
 
Eftersom språket är en avgörande faktor för makt genom att budskap 

kommuniceras/förmedlas med hjälp av retorik känns det således befogat att med hjälp av 

6 Politiker och politiska tjänstemän kallas även för makthavare. 
7 retorik.se 
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textanalys, och närmare bestämt syntaxanalys, studera ”grammatiken bakom den politiska 

retoriken”. Detta alltså i syfte att belysa samspelet mellan retorik och politik i det politiska 

språket – vilket per definition är ett maktinstrument och en form av maktutövning. 

 

 

1.6 Disposition 

 

I metodavsnittet, avsnitt två, förklaras textanalys, kritisk lingvistik, syntaxanalys och specifikt 

Fowlers syntaxanalys – den metod ur vilken det teoretiska material som analysramen bygger 

på hämtats. Eventuella brister med Fowlers metod respektive eventuella risker med att 

tillämpa sig av den tas också upp, samt att en lista på de översättningar som gjorts från 

engelska till svenska apropå Fowlers syntaxanalys ställs upp. Vidare redogörs för samt förs en 

diskussion kring validitet och reliabilitet, och därefter listas det material som huvudsakligen 

används i uppsatsen varpå en källkritisk diskussion också förs kring detta material. 

Avslutningsvis redogörs för de avgränsningar som gjorts, främst angående det empiriska 

materialets omfång. I avsnitt tre ställs sedan analysramen, uppsatsens analysverktyg, upp på 

basis av Fowlers metod för syntaxanalys. Avsnitt fyra utgör bakgrunden och beskriver dels 

kritiken som riktades mot före detta statssekreterare Lars Danielsson när regeringens 

hantering av tsunamikatastrofen utreddes, dels en sammanfattning av de uttalanden som 

Danielsson i sin självbiografi gör till sitt försvar angående sin roll och sitt ansvar i regeringens 

hantering av katastrofen. Avsnitt fem är uppsatsens analysdel och i detta avsnitt analyseras det 

empiriska materialet, det vill säga relevanta utdrag ur Danielssons självbiografi apropå hans 

uttalanden angående sitt ansvar i regeringens hantering av tsunamikatastrofen 2004. Dels görs 

i detta avsnitt en kortare metaforanalys av titeln på Danielssons självbiografi, ”I skuggan av 

makten”, dels görs huvudsakligen en syntaxanalys av relevanta delar av bokens innehåll med 

hjälp av analysramen som ställts upp i avsnitt tre, och dels görs avslutningsvis en analys av 

textens explicita nivå – det vill säga av den uttalade argumentationen i ansvarsfrågan. I 

uppsatsens resultat- och diskussionsdel, avsnitt sex, besvaras slutligen uppsatsens 

frågeställning. En diskussion kring analysen och resultatet förs också, samt en diskussion 

kring den hypotes som ställts upp i detta introduktionsavsnitt. I avsnitt sex återfinns även 

förslag till vidare forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning av dess innehåll och 

dess resultat. 
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2 METOD OCH MATERIAL 

 

 

I detta avsnitt förklaras inledningsvis textanalys och kritisk lingvistik. Syntaxanalys 

respektive Fowlers metod för syntaxanalys förklaras sedan mer utförligt, eftersom det är 

denna specifika textanalytiska metod som ligger till grund för uppställandet av analysramen 

(med hjälp av vilken det empiriska materialet sedermera analyseras). Eventuella brister/risker 

med att tillämpa Fowlers syntaxanalys diskuteras sedan samt att en lista på de översättningar 

som gjorts från engelska till svenska apropå metoden också ställs upp. Därefter förs ett 

resonemang kring validitet och reliabilitet i relation till metodval och tillvägagångssätt i denna 

uppsats. Vidare görs en genomgång av det material som används i uppsatsen samt att en 

källkritisk diskussion också förs kring detta material. Avsnittet avslutas med en redogörelse 

för de avgränsningar som gjorts, främst angående det empiriska materialets omfång. 

 

Observera att det i själva analysen av det empiriska materialet i avsnitt fem är den i avsnitt tre 

uppställda analysramen som används som analytiskt verktyg, och inte syntaxanalys som ren 

analysmetod – så som metoden beskrivs nedan i stycke 2.3 respektive 2.4. Syntaxanalys och 

mer specifikt Fowlers syntaxanalys är istället alltså vad som ligger till grund för uppställandet 

av analysramen, och en syntaxanalys görs således i analysen av det empiriska materialet just 

genom tillämpandet av själva analysramen! Textanalys generellt respektive specifikt 

syntaxanalys (samt även kritisk lingvistik, vilket syntaxanalys är en form av) förklaras nedan 

som en grund till att sedermera kunna förstå Fowlers syntaxanalys och framförallt 

analysramen, vilken alltså bygger på Fowlers metod. I följande avsnitt efter detta 

metodavsnitt är det alltså analysramen som utgör själva den specifika metoden/det analytiska 

verktyg vilket baseras på och ger uttryck för Fowlers syntaxanalys. 

 

 

2.1 Textanalys 

 
 

”Textens mening och makt8” 

 
 

8 Huvudtiteln på Bergström och Boréus (2012) metodbok som behandlar samhällsvetenskaplig textanalys. Jag 
citerar här titeln eftersom det är just detta – textens mening och makt – som man kommer åt med hjälp av 
textanalys. 
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Textanalys är som det låter en metod för att analysera texter, men det finns många olika typer 

av textanalys.9 I denna uppsats är det syntaxanalys, vilket är en form av kritisk lingvistik, som 

tillämpas och denna specifika metod för textanalys förklaras i stycke 2.3 samt 2.4 (Fowlers 

metod för syntaxanalys). Dessförinnan, i stycke 2.2 nedan, förklaras även kritisk lingvistik. I 

detta stycke förklaras dock först textanalys generellt. 

 

Det kan vara på sin plats att först definiera vad en text är! Bergström och Boréus (2012) 

skriver att texter kännetecknas av att vara koherenta: att de har ett avgränsat ämne samt en röd 

tråd, och kommunikativa: att de har ett budskap att förmedla (s. 21). Det finns vidare en 

mängd olika texttyper vilka sorteras in i olika textgenrer (s. 22). ”Olika texttyper följer 

bestämda konventioner både ifråga om framställning och hur de läses.” (ibid.), och ”Texter i 

olika genrer har olika syften och användning.” (ibid.) ”Det gäller att förstå vad slags 

språkhandling som utförts genom textproduktionen.” (s. 33), och detta kräver just 

”genrekännedom” (ibid.). En fråga att ställa sig vid texttolkningen (särskilt då en 

tolkningsstrategi som främst relaterar texten till dess avsändare tillämpas – se nedan) är vidare 

”Vad kunde en avsändare avse med det slags språkhandling som produktionen av texten är ett 

exempel på?” (s. 36) 

  

”Samhällsvetenskaplig textanalys10 kan … användas som metod för att undersöka hur 

begrepp utformas, tillämpas och förstås i olika sammanhang” (Hollander & Alexius 

Borgström 2009, s. 46) Bergström och Boréus (2012) menar att användning av textanalys som 

verktyg för just samhällsvetenskapliga studier är förknippat med ett särskilt sätt att betrakta 

texter, nämligen som att de på olika sätt relaterar människor (individer och grupper). Det är 

människor som skapar texterna (så kallade avsändare), och det är människor som läser 

texterna (så kallade mottagare) (s. 20). ”Texterna speglar både medvetna och omedvetna 

föreställningar som människor i texternas tillkomstmiljöer hyser. Texterna speglar … [och] 

reproducerar … t.ex. makt.” (ibid.) I olika slags textanalyser handlar det vidare om att ”… 

urskilja och undersöka olika delar av texten, olika fenomen som relaterar till … olika 

textaspekter [min kursivering]” (s. 24) Det finns två olika textaspekter, en innebördsaspekt 

och en interpersonell11 aspekt (s. 21-22).  

 

9 Bergström och Boréus (2012) presenterar i sin metodbok åtta olika textanalytiska inriktningar. 
10 ”textanalyser som görs i syfte att lära mer om samhällsvetenskapens studieobjekt” (Bergström & Boréus 2012, 
s. 39) 
11 Mellanmänsklig. 
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Innebördsaspekten definieras av Bergström och Boréus (2012) som att texter via sitt språk ger 

uttryck för tankar och idéer (s. 21), eftersom: 

 
 

Den som författar texten använder språket för att reflektera, för att uttrycka sin bild av 

den omgivande verkligheten eller av sina inre upplevelser. Dessa föreställningar kommer 

till uttryck i texten [!]. (ibid.) 

 
 
Den interpersonella aspekten definieras vidare av Bergström och Boréus (2012) som att 

”Språket utnyttjas … inte bara för reflexion utan även för handling.” (s. 22), exempelvis för 

att informera, uttrycka en åsikt eller till och med för att ge en order (ibid.). Retorik som 

forskningsinriktning har en tydlig koppling främst till just den interpersonella aspekten (s. 

24), eftersom ”[retoriken] studerar … de sätt som en talare använder för att övertyga utöver 

den uttalade argumentationen” (ibid.) Retorik som forskningsinriktning faller vidare under 

argumentationsanalys, vilket är en typ av textanalys. I den här uppsatsen är jag intresserad av 

just retorik, men jag analyserar retoriska effekter (apropå förläggande av ansvar) via 

grammatiska och språkliga framställningar och med hjälp av syntaxanalys istället! 

 

I samhällsvetenskaplig textanalys kan enligt Bergström och Boréus (2012) dessutom fem 

viktiga element (varav tre aktörer) urskiljas i tolkningssituationen: texten (1) och dess sociala 

sammanhang och kontext – inklusive diskurs/er (2), avsändaren (3), mottagaren (4) samt 

uttolkaren (5). Uttolkaren, det vill säga forskaren, är på sätt och vis också en mottagare men 

en speciell sådan eftersom hen (ut)tolkar texten (s. 30), och inte endast (passivt) läser den. Till 

dessa fem element relateras vidare fyra (delvis tangerande) tolkningsstrategier: ”en som i 

första hand relaterar texten till uttolkaren själv [1], en som huvudsakligen relaterar den till 

avsändaren [2], en som främst relaterar den till mottagaren [3], samt en som i första hand 

relaterar texten till den omgivande diskursen utan att fokusera speciella aktörer [4].” (s. 31) 

Det är enligt Bergström och Boréus (2012) dels viktigt att ha klart för sig vad (exempelvis 

vilket element ovan) man är ute efter att tolka, dels hur apropå vilken tolkningsstrategi man 

ämnar tillämpa (s. 39). 

 

Min primära tolkningsstrategi i denna uppsats kommer utifrån mitt syfte och min 

frågeställning att vara den andra i ordningen ovan; den som huvudsakligen relaterar texten till 

dess avsändare, och mitt analytiska fokus ligger således på det andra elementet i ordningen 

ovan – just (text)avsändaren. Bergström och Boréus (2012) beskriver mer konkret denna 

tolkningsstrategi (med fokus på texten i relation till dess avsändare) som att man i tolkningen 
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av textens innebörd12 fokuserar på avsändaren antingen som en individuell person (en individ) 

eller som en aktör med en speciell samhällelig position13 (s. 39). 

 

Hermeneutiken är vidare läran om läsning och tolkning (Bergström & Boréus 2012, s. 31) 

samt förståelse, och denna tolkningslära är relaterad till samhällsvetenskaplig textanalys.14 

Bergström och Boréus (2012) tar upp två viktiga insikter från hermeneutiken av vikt vid 

textanalys, betydelsen av förförståelse15 samt ”den hermeneutiska cirkeln” (s. 31). ”Enligt den 

första tolkningstypen [förförståelse] betyder texten det uttolkaren ser att den betyder … varje 

läsare, varje mottagare, närmar sig varje text med en förförståelse … Utan viss förförståelse 

är [dock] tolkning omöjlig [min kursivering].” (ibid.) Bergström och Boréus (2012) hänvisar 

apropå detta till Hans-Georg Gadamer16 som menade att ”Vi kan aldrig trolla bort oss själva 

som samhällsvarelser i tolkningsprocessen.” (s. 31), och vidare att ”En text har en föränderlig 

betydelse eftersom olika subjekt ger den olika tolkningar … Det är omöjligt att rekonstruera 

exakt vad författaren velat säga med texten, följaktligen också hur andra mottagare förstått 

den.” (ibid.) Bergström och Boréus (2012) anser själva att det viktigaste är att vi är medvetna 

om förförståelsen (s. 32), och att vi reflekterar över den (s. 40). Vidare skriver de att ”studier 

av samhällsvetenskapens fenomen i allmänhet kräver att vi så gott det går relaterar texten till 

det som finns utanför den och utanför oss själva som uttolkare och att vi argumenterar för 

våra tolkningar” (s. 32) En viktig aspekt (eller kanske den viktigaste aspekten) av den 

hermeneutiska cirkeln är vidare att ”delar i en text tolkas utifrån texten som helhet och 

helheten utifrån delarna. Innebörden av en speciell term i en text kanske måste tolkas utifrån 

det större sammanhanget, textens helhet. När termens innebörd står klar framstår kanske hela 

texten i ett nytt ljus” (s. 31) 

 

Termen tolkning i relation till samhällsvetenskaplig textanalys definieras för övrigt av 

Bergström och Boréus (2012) dels som själva tolkningen av texten – det vill säga själva 

12 Denna tolkningsstrategi (den som huvudsakligen relaterar texten till dess avsändare) är alltså kopplad till att 
analysera innebördsaspekten (en av de två textaspekterna) i en text. 
13 Vilket jag betraktar Lars Danielsson som att han åtminstone var i sin roll som statssekreterare och därmed 
regeringstjänsteman. 
14 Hermeneutiken och hermeneutikern använder tolkning som huvudsaklig forskningsmetod, och i den 
hermeneutiska forskningsprocessen söker forskaren svar på frågan: ”Vad är det som visar sig och vad är 
innebörden i det?” Inom hermeneutiken söker man dock inte efter absoluta sanningar, ”eftersom det enligt den 
hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan sanning” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik) 
15 ”Inom hermeneutiken talar man om förförståelse eller fördomar. Med det menas de kunskaper en uttolkare 
redan har, som blir bakgrunden till dennes tolkning av ett fenomen. Gadamer [tysk filosof och hermeneutiker] 
menar att uttolkaren bör försöka försätta sig i författarens situation vid tolkningen av en text, och sträva efter att 
förstå texten förutsättningslöst. Detta kan också uttryckas som att man måste förstå ett meningsfullt fenomen i 
den kontext det förekommer i, exempelvis det samhälle och den tid som en viss text skrevs i.” 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik) 
16 Tysk filosof och hermeneutiker, dog 2002 (även nämnd i not nr. 15 ovan). 
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textanalysen, dels som tolkningen av resultaten av den utförda textanalysen 

(resultattolkningen) – det vill säga apropå vilka slutsatser som kan dras i relation till det 

samhällsvetenskapliga problem som studerats med hjälp av textanalys (s. 30). Vidare menar 

de att själva texttolkningen (den första betydelsen av tolkningsbegreppet) kan vara i olika 

grad komplex beroende på vilken fråga som studeras, vilken specifik textanalytisk metod som 

används samt textens karaktär (ibid.). 

 

Avslutningsvis beskriver Bergström och Boréus (2012) att det för en bra textanalys i en 

samhällsvetenskaplig studie sammanfattningsvis ”behövs en intressant och välformulerad 

fråga som gäller något av de fenomen samhällsvetenskapen studerar och det behövs en valid17 

metod för att besvara den. Vidare måste själva undersökningen vara utförd på ett sätt som är 

tillförlitligt i alla steg [reliabilitet18].” (s. 44) 

 

 

2.2 Kritisk lingvistik 

 

Kritisk lingvistik är en lingvistisk variant av diskursanalys.19 Syntaxanalys, den huvudsakliga 

textanalytiska metoden i denna uppsats, är vidare en form av kritisk lingvistik och förklaras i 

nästa stycke. Nedan förklaras först översiktligt den kritiska lingvistiken. 

 

Kritisk lingvistik är en form av kritisk20 diskursanalys och ”en inriktning inom lingvistiken 

vars uttalade syfte är att bedriva samhällskritik och avslöja maktrelationer med hjälp av 

textanalys” (Bergström & Boréus 2012, s. 264) 

 

Den kritiska lingvistiken ”hävdar att grammatiken [syntax; d.v.s. meningsbyggnad – ords 

inbördes relationer i meningar och satser] liksom ordvalet [semantisk aspekt; d.v.s. ordens 

och meningarnas innebörd] i texten avslöjar bestämda perspektiv på världen. Därmed kommer 

man genom detta slags analys åt innebördsaspekten [min kursivering]. Metaforanalysen rör 

17 Validitet förklaras utförligt i stycke 2.5 där det även förs ett resonemang kring validiteten i denna 
undersökning/uppsats. 
18 Reliabilitet förklaras utförligt i stycke 2.5 där det även förs ett resonemang kring reliabiliteten i denna 
undersökning/uppsats. 
19 Diskursanalys är samtidigt en separat form av samhällsvetenskapligt inriktad textanalys, alltså till skillnad från 
den lingvistiskt inriktade kritiska lingvistiken. 
20 Kritisk diskursanalys innebär att ”Man arbetar med texter i relation till deras kontext … Liksom i annan 
diskursanalys tonas faktiska aktörers roll ofta ner.” (Bergström & Boréus 2012, s. 279) 
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mer oförmedlat texters innebördsaspekt.21 Båda kan användas för att komma åt mindre tydligt 

uttalade ideologiska budskap i texter [min kursivering].” (Bergström & Boréus 2012, s. 25) 

 

 

2.2.1 Analys av metaforer, grammatik och ordval 

 

”Analys av metaforer, grammatik och ordval” är rubriken på det kapitel22 i Bergström och 

Boréus (2012) metodbok som beskriver kritisk lingvistik i form av syntaxanalys och lexikal 

analys, samt även tar upp metaforanalys23. Observera att metaforanalys generellt sett inte 

kommer att tillämpas i analysen av det empiriska materialet, denna textanalytiska metod 

kommer dock att tillämpas som en isolerad företeelse med avseende på titeln på Lars 

Danielssons självbiografi: ”I skuggan av makten”24. 

 

”[Dessa] tre analyssätt [ovan]… förenas av vissa teoretiska utgångsföreställningar.” 

(Bergström & Boréus 2012, s. 263) Bergström och Boréus (2012) skriver nämligen att syftet 

med dessa tre analyssätt; att analysera metaforiskt språk (metaforanalys), grammatisk struktur 

(syntaxanalys) samt ordval i texter (lexikal analys) ”är att uppdaga ideologiska budskap som 

inte utsägs lika tydligt som de som utrycks med bokstavligt formulerade argument25 eller 

uttalade idéer26” (s. 263) Att uppdaga budskap på syntaxnivå är just syftet med denna uppsats! 

Detta genom att med hjälp av analysramen som ställs upp i avsnitt tre komma åt och analysera 

grammatiken bakom den politiska retoriken och därmed belysa samspelet mellan retorik och 

politik i det politiska språket. 

 

Metaforanalys används för att komma åt metaforiskt (bild)språk (Bergström & Boréus 2012, 

s. 263). Det finns en form av metaforanalys som har sina rötter i den kognitiva27 lingvistiken 

och som inriktar sig på innebördsaspekten i en text, och denna form beskrivs som följer: 

”Genom att studera vilka metaforer som används i texter kan man lära sig något om hur vi 

tänker som kanske inte uttrycks explicit” (s. 264) Det finns vidare en annan form av 

metaforanalys som inriktar sig på den interpersonella aspekten i en text och som är kopplad 

21 Här avses den typ av metaforanalys som har sina rötter i den kognitiva lingvistiken. 
22 Kapitel 7. 
23 Metaforanalys är inte en form av kritisk lingvistik, utan antingen en form av kognitiv lingvistik eller en form 
av retorik/argumentationsanalys. 
24 Detta eftersom jag anar att denna titel kan vara en talande metafor i relation till Danielssons egen syn på sin 
hantering (och sitt ansvar), i roll av statssekreterare och regeringstjänsteman, av tsunamikatastrofen. 
25 Dessa kommer man åt och analyserar med hjälp av argumentationsanalys (en annan typ av textanalys). 
26 Dessa kommer man åt och analyserar med hjälp av idéanalys (en annan typ av textanalys). 
27 Kognitiv lingvistik ”handlar om hur det mänskliga tänkandet är relaterat till de språkliga uttrycken” (Bergström 
& Boréus 2012, s. 266), och ”kognitiv lingvistik tar sin utgångspunkt i den mänskliga hjärnan, medan kritisk 
lingvistik startar i samhället” (Bergström & Boréus 2012, s. 264) 
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till retorik (ibid.). Denna form beskrivs i sin tur som följer: ”användandet av metaforer som 

ett medvetet sätt för en talare att söka påverka sina åhörare” (ibid.) Då metaforanalys 

sedermera tillämpas på titeln på Danielssons självbiografi (i avsnitt fem) är det denna andra 

form av metaforanalys som används. Generellt sätt är det ju dock den innebördsmässiga 

textaspekten (innebördsaspekten) som analyseras i avsnitt fem, alltså genom syntaxanalys och 

med hjälp av den tolkningsstrategi vilken fokuserar på texten i relation till dess avsändare. 

Som tidigare sagts analyseras dock ändå genom syntaxanalys – via analysramen – just 

retoriken; retoriska budskap på syntaxnivå28 med retoriska effekter avseende förläggande av 

ansvar, istället för som traditionellt (vad gäller retoriken) med argumentationsanalys. 

 
Syntaxanalys (en form av kritisk lingvistik), det vill säga analys av meningsbyggnad; 

satsdelarnas ordning (ords inbördes relationer i meningar och satser = syntaktisk aspekt) i 

texter, kan vidare användas ”för att komma åt mindre uppenbara ideologiska budskap” 

(Bergström & Boréus 2012, s. 264) Denna textanalytiska subtyp av kritisk lingvistik utgör 

som tidigare sagts uppsatsens huvudsakliga metod! 

 

Lexikal analys (ytterligare en form av kritisk lingvistik) används slutligen för att ”systematiskt 

analysera ordvalet i en text, textens lexikala aspekter” (Bergström & Boréus 2012, s. 264) I 

denna uppsats kommer inte ordvalen i det empiriska materialet att analyseras systematiskt, 

dock kommer ordval och formuleringar (semantisk aspekt) med avseende på retorisk effekt 

apropå förläggande av ansvar att analyseras utifrån två av kategorierna i analysramen (se 

apropå detta vidare kommentarerna till analysramen i avsnitt tre, stycke 3.3). Med hjälp av 

Fowlers syntaxanalys och uppsatsens analysram vilken bygger på denna metod kommer man 

förutom syntaktiska aspekter = ords inbördes relationer i meningar och satser, nämligen delvis 

även åt semantiska aspekter = ordens och meningarnas innebörd! 

 

 

2.3 Syntaxanalys 

 
 

”ett språks grammatik kan ses som en teori om verkligheten29” 

 
 
Syntaxanalys (alltså en form av kritisk lingvistik) är den huvudsakliga textanalytiska metoden 

i denna uppsats. Närmare bestämt så är det dock Fowlers syntaxanalys som tillämpas, på så 

28 Det vill säga ”grammatiken bakom den politiska retoriken”. 
29 Bergström och Boréus 2012, s. 279. 
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vis att analysramen bygger på denna metod. Fowlers specifika metod för syntaxanalys 

förklaras i nästföljande stycke, nedan förklaras dock först syntaxanalys generellt. Vad som 

kommer att tas upp angående syntaxanalys sammanfattas i nedanstående modell/tabell, vilken 

således är till hjälp för att orientera sig i det landskap av syntaxanalytiska begrepp som i det 

följande presenteras. ”Med hjälp av tabellen kan man i grova drag beskriva väsentliga delar av 

språkliga skildringar av skeenden” (Bergström & Boréus 2012, s. 282) 

 
 

Figur 2.3.1: Modell för syntaxanalys30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Källa: Bergström och Boréus 2012, s. 282 

 
 
En syntaxanalys eller syntaxstudie innebär i princip ”klassificering i grammatiska kategorier” 

(Bergström & Boréus 2012, s. 296), och syntaktiska analyser kräver därmed vissa 

grammatikkunskaper (s. 298).31  ”Dock tror vi inte att dessa måste vara mer omfattande än att 

man kan använda någon grundläggande begreppsuppsättning, som den som sammanfattas i 

tabell 7.132 [= Figur 2.3.1: Modell för syntaxanalys, ovan] … Även mer grundläggande 

insikter möjliggör enklare analyser som kan vara av stort intresse.” (ibid.) 

 

Med hjälp av syntaxanalys kan man enligt Bergström och Boréus (2012) ”säga något annat 

eller mer [min kursivering] om textens ideologiska perspektiv [och budskap] än om enbart 

30 Observera att beteckningen ”7.1 Modell för analys av beskrivningar av skeenden.” är tabellens 
originalbenämning hos Bergström och Boréus (2012). 
31 Vilket enligt Bergström och Boréus (2012) kan vara ett problem av praktisk natur för framförallt 
samhällsvetare (s. 298). Jag är dock, som jag skrev i problemformuleringen, förutom samhällsvetare även 
språkvetare och har undervisat arbetskraftsimmigrerande läkare i svenska och svensk grammatik i flera år. En 
anledning till att jag försöker förklara syntaxanalys grundligt här i metodavsnittet (även om jag i analysen av det 
empiriska materialet ”endast” kommer att tillämpa min egen analysram (vilken ju dock bygger på Fowlers metod 
för syntaxanalys) är som en service till andra mer renodlade samhällsvetare som kan tänkas ta del av denna 
uppsats. 
32 Såväl som den begreppsuppsättning som återfinns i min analysram i avsnitt tre. 
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textens argumentation [bokstavligt formulerade argument] och uttalade påståenden [uttalade 

idéer] studeras” (s. 280) Vidare skriver de apropå syntaxanalys att: ”Vad en analys av detta 

slag kan göra är att lyfta fram det mindre uttalade, det mer underförstådda, i texter.” (s. 289) 

 
 

I den kritiska lingvistikens syntaxanalys är grundidén att varje språk rymmer ett antal 

olika tankemodeller för hur man kan beskriva skeenden … När man beskriver ett skeende 

väljer man bland dessa modeller och lägger på så sätt ett perspektiv på världen. Vilken 

modell som används signaleras av meningsbyggnad och ordval [min kursivering]. 

Transitivitet är en term som i sammanhanget används för att beteckna hur syntaxen 

uttrycker perspektivvalet när ett skeende … ska beskrivas. /---/ Beskrivningen av sådana 

[skeenden] är central för tolkningen av hur en avsändare framställer samhälleliga 

processer [min kursivering].33  (Bergström & Boréus 2012, s. 280) 

 
 
Transitivitet innefattar tre delar; processer, deltagare och omständigheter34 (se ”Figur 2.3.1: 

Modell för syntaxanalys”). Processer är antingen handlingar eller händelser.35 En handling 

utförs avsiktligt och av någon, och vissa handlingar påverkar vidare andra deltagare medan 

andra handlingar inte gör det (Bergström & Boréus 2012, s. 281). En händelse ”är en 

förändring i världen som inträffar utan att någon har handlat medvetet och som inte står under 

någons kontroll” (ibid.) ”Vad gäller de mänskliga deltagarna36 [min kursivering] är det ofta 

intressant att undersöka om de är aktörer37 eller mottagare38. En transformation av intresse i 

det sammanhanget kallas passivering39.” (s. 284) 

 

Tillskrivande av ansvar kan vidare analyseras med hjälp av transitivitetsanalys (Bergström & 

Boréus 2012, s. 287).40 ”Syntaxanalysen kan användas för att frilägga vilket slags perspektiv 

33 I den här uppsatsen central för tolkningen av hur Lars Danielsson, textens avsändare, framställer sin roll och 
sitt ansvar i regeringens hantering av tsunamikatastrofen = en samhällelig process. 
34 Observera att detta (omständigheter) inte är det samma som den kategori som i analysramen i avsnitt tre 
benämns ”yttre omständighet”! Fowler inkluderar i sin metod för syntaxanalys också ”omständigheter” 
(circumstances) enligt ”Figur 2.3.1: Modell för syntaxanalys”, men jag har valt att inte inkludera denna kategori i 
min analysram då den inte är central för mitt syfte/analysramens fokus – d.v.s. retoriska effekter apropå 
förläggande av ansvar. 
35 Jag använder begreppsparet handlingar och händelser även i min analysram men jag sambenämner dem 
däremot inte som processer. I stället talar jag om handlingar och händelser som olika (grammatiska) 
beskrivningar av ett skeende, något som hänt. 
36 Den term som jag valt att översätta till inblandade. (För en motivering av varför se not nr. 53.) 
37 Det som i min analysram (på basis av Fowlers beskrivning samt min egen översättning) kallas ”aktivt 
inblandad = agent”. (Se ”Tabell 2.4.1.1: Översättningar” samt analysramen i avsnitt tre.) 
38 I modellen/tabellen (Figur 2.3.1) ”Mål för processer” – ”Mänskliga = mottagare ”. Vidare det som i min 
analysram (på basis av Fowlers beskrivning samt min egen översättning) kallas ”påverkad inblandad = passiv”. 
(Se ”Tabell 2.4.1.1: Översättningar” samt analysramen i avsnitt tre.) 
39 Jfr. med förklaringen av kategorin/begreppet ”påverkad inblandad = passiv” i analysramen i avsnitt tre.  
40 Vilket är precis det som jag gör i denna uppsats, men jag kallar det i analysramen för ”förläggande av ansvar”, 
respektive metoden kort och gott för syntaxanalys. 
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som anläggs när ett skeende beskrivs … t.ex. … om ett skeende beskrivs som en handling 

eller en händelse, vilket har konsekvenser för om olika deltagare kan ges ansvar för 

skeendet.” (s. 301) 

 

Även om en textavsändare de facto uppfattar ett skeende som en handling eller en händelse 

respektive med eller utan deltagare kan man som författare alltså välja att (grammatiskt) 

uttrycka sig på ett vis som framställer skeendet i ett annat perspektiv. Detta kallas för 

transformation (Bergström & Boréus 2012, s. 282-283). Ett exempel på transformation är 

nominalisering41 (s. 283), vilket är en transformation ”som möjliggör att aktörer stryks i 

beskrivningen” (s. 288) Nominalisering ”innebär att de verb eller adjektiv som kan användas 

för att mer fullständigt beskriva processer ersätts med substantiv42 … Nominaliseringar gör 

alltså att deltagare kan trollas bort från processerna [min kursivering]. Vidare kan man tänka 

sig att processerna uppfattas som mer förtingligade om de benämns med substantiv.” (s. 283-

284)  

 
 

Naturligtvis vet läsaren att … [något] kräver en medveten handling av någon och kanske 

också vem den troliga ’någon’ är i sammanhanget. Men om detta slags nominalisering är 

vanligt förekommande är det lätt att tänka sig en ideologisk effekt ändå: det krävs mycket 

mer av medvetet tankearbete för att reda ut sammanhangen. (Bergström & Boréus 2012, 

s. 284) 

 
 
Bergström och Boréus (2012) tar även upp några kritiska reflektioner apropå att tillämpa 

syntaxanalys: 

 
 

Ett problem vad gäller de grammatiska studierna är i vilken mån de faktiskt lyfter fram 

information som ’vanlig’ läsning inte hade gjort. Att val av ordformer och 

meningsbyggnad har semantisk, det vill säga betydelsemässig, innebörd för budskapet är 

självklart … [men] Vad vet man egentligen då man frilagt ett visst grammatiskt mönster i 

en text? Har man lärt sig något om budskapet som man inte kunde inse genom vanlig 

läsning? (s. 293) 

 

 

41 Det begrepp som jag valt den mer svenska översättningen substantivering för (se ”Tabell 2.4.1.1: 
Översättningar”). 
42 Rättare sagt så används ett substantiv istället för ett verb (eller adjektiv) i beskrivningen av ett skeende. Se 
apropå substantivering för övrigt den fjärde regeln i figur 1 i bilagan till uppsatsen. 
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De kommer dock fram till att: ”[Det] förefaller … oss som om en mer vanlig läsning av texten 

inte hade nått lika långt … den syntaktiska analysen ger en annan skärpa åt en … iakttagelse. 

Att andra aktörer döljs i textstrukturen … tror vi inte heller är tydligt från vanlig läsning.” (s. 

293) 

 

Vidare skriver Bergström och Boréus (2012) att syntaxanalys bör kombineras med ”vanlig 

läsning på textens explicita43 nivå” (s. 289) I analysavsnittet, avsnitt fem, ämnar jag således 

förutom den huvudsakliga analysen av syntaxnivån med hjälp av analysramen (stycke 5.2) 

även göra en analys av textens explicita nivå (utifrån en slags intuitiv läsning – se citatet 

nedan), det vill säga av den uttalade argumentationen i ansvarsfrågan i Danielssons 

självbiografi (stycke 5.3). 

 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att nyttan av detta slags analys av enskilda texter ofta 

består i att den ger möjlighet att på ett systematiskt sätt ge belägg för och underbygga 

budskap som man uppfattar intuitivt vid läsningen. (Bergström & Boréus, s. 294) 

 
 
Avslutningsvis skriver Bergström och Boréus (2012) att ”Den syntaktiska analysen kräver 

närläsning av texter och lämpar sig därför dåligt för stora material.44 Därvid ökar kravet på att 

välja texter som är på något sätt viktiga och representativa för det fenomen man avser 

studera.” (s. 298) Det är just med tanke på detta som jag valt Lars Danielssons självbiografi ”I 

skuggan av makten” som mitt analysobjekt (mitt empiriska material)! 

 

 

2.4 Fowlers syntaxanalys 

 

Nedan förklaras Fowlers syntaxanalys45 vilket är en specifik metod för syntaxanalys ur vilken 

analysramens kategorier (begrepp) hämtas. Fowlers syntaxanalys representerar således 

”teorin” som analysramen (vilken presenteras i avsnitt tre) baseras på, och metoden kommer 

som tidigare sagts främst till uttryck i analysramen samt i dess tillämpning (i avsnitt fem). I 

nästföljande stycke, stycke 2.4.1, listas vidare de översättningar som gjorts från engelska till 

svenska angående för denna uppsats relevanta begrepp ur Fowlers syntaxanalys.  

 

43 Uttalade. 
44 Se apropå detta vidare stycke 2.7 ”Avgränsningar”. 
45 Roger Fowler 1991 (ej i referenslistan). Brittisk lingvist, 1939-1999. 
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Presentationen av Fowlers syntaxanalys nedan utgår ifrån hur metoden återgivits i den 

vetenskapliga artikeln ”Dual ideals and single responsibilities – a critical analysis of social 

worker’s responsibility for the ideal of promoting justice at the individual and the societal 

level” (Kleppe, Heggen & Engebretsen 2014), vars författare haft ett liknande syfte med 

användandet av metoden.46 

 

Fowlers syntaxanalys är en närläsningsmetod som fokuserar på texters form47 snarare än 

deras innehåll, och metoden är ett analysverktyg för att på syntaxnivå48 kunna urskilja vad 

Fowler benämner som ”actions/events” och ”agents/forces” samt relationerna mellan dessa 

begrepp (Kleppe, Heggen & Engebretsen 2014, s. 5). 

 
 

Actions, events and circumstances 
 

According to Fowler, statements that describe changes can be globally portrayed in two 

ways depending on the position of the verb in the sentence in relation to the nouns. 

Changes can be portrayed as actions by linking the verb to an agent, thus making the 

change a result of an intended action. Alternatively, changes can be portrayed as events 

by not linking the verb to an agent. The change will then simply be something that 

happens and that results in a difference in the world … One way of presenting changes as 

events is by the use of nominalisation. The verb can be converted into a noun – for 

example by using ‘development’ instead of ‘to develop’, an action has thus become an 

event. In such cases, the participants are not only passive; it is absolutely unnecessary to 

link any agent to the phenomenon. Since the agents can disappear from the text and it can 

become what Fowler calls the ‘agentless passive’ …, nobody is responsible for the 

change that takes place. Thus, nominalisation ‘offers substantial ideological 

opportunities’ … because much of the information goes unexpressed in the statement. In 

such cases, the changes seem like natural disasters that no one can take responsibility for 

preventing. Events and actions can also be portrayed with reference to what Fowler calls 

circumstances, i.e. events and actions are presented with reference to time and place. An 

example of this could be: ‘Man shot in the centre [sic!] of Oslo yesterday evening’. 

Fowler also mentions a third way of using the verb where the portrayal does not lead to 

any change. It thus becomes static – what he calls a state. Such actions, events or states 

can be physical, mental or verbal. (Kleppe, Heggen & Engebretsen 2014, s. 5-6) 

46 För en motivering av varför en sekundärkälla valts framför originalkällan, Fowler själv, se den källkritiska 
diskussionen i stycke 2.6. 
47 Grammatisk satsstruktur. 
48 Syntax: ”satslära [även ordfogningslära (samt konstruktionslära)], den del av grammatiken som behandlar 
formernas sammanfogning till större enheter, speciellt satser” 
(http://www.synonymer.se/?query=syntax&SOK=s%C3%B6k) 
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Participants – active or passive 
 

With regard to the participants’ role in the statement, a distinction is made between 

human and non-human participants. We are dealing with an active participant if the party 

who takes action is an individual – what Fowler calls an agent. Choosing a way of 

portrayal that has an active participant also indicates where the responsibility rests – 

namely with the individual who is taking action. But if the role of action is linked to 

something non-human, it is called a force. It is difficult to ascribe responsibility to such 

forces. It is simply something that happens and that acquires significance for someone. 

Fowler mentions an explosion as an example of such a force. Participants can also be 

portrayed as passive recipients of the agent’s actions or of the effect of the force: they are 

then called affected participants. (Kleppe, Heggen & Engebretsen 2014, s. 6) 

 
 
Precis som beskrivningen av Fowlers syntaxanalys (ovan) hämtats från Kleppe, Heggen och 

Engebretsens (2014) vetenskapliga artikel, där de redogör för Fowlers metod, har även 

inspirationen till vilka kategorier som analysramen/analysverktyget bör innefatta hämtats från 

denna återgivelse av metoden. Alla begrepp från citaten ovan är alltså inte relevanta för 

analysramen! Kategorierna i analysramen och analysramens fokus baseras dessutom på dessa 

författares syfte med att använda sig av Fowlers metod. Inför sin studie där de tillämpar 

Fowlers syntaxanalys skriver de följande apropå sitt syfte: 

 
 

Using these concepts we will analyse the text, focusing on what is made into events and 

what is made into actions and on how the participants are associated with the former or 

the latter. This has consequences for our question of responsibility. An active form of 

portrayal directs focus towards the participant as agent, which links a clear responsibility 

to the actions, while the passive form makes it difficult to place responsibility. (Kleppe, 

Heggen & Engebretsen 2014, s. 6) 

 
 
För en vidare förståelse av ovan nämnda och huvudsakligt relevanta begrepp, ”actions”, 

”events”, ”agents” och ”forces”, hänvisas dels till listan med översättningar från engelska till 

svenska i nästföljande stycke, dels till den inledande texten i avsnitt tre ”Analysram – verktyg 

för syntaxanalys” samt till förklaringskolumnen (den tredje kolumnen) i själva analysramen 

(tabell 3.2.1) i samma avsnitt. Dessutom hänvisas till uppsatsens bilaga vilken utgörs av en 
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förenklad illustrering av Fowlers syntaxanalys, och det analytiska tänkande som denna metod 

ger uttryck för, med hjälp av reglerna för och exempel på satsförkortning.49 

 
Min process. Jag tillämpar syntaxanalys, vilket alltså är en form av kritisk lingvistik och 

en metod för textanalys, och närmare bestämt Fowlers syntaxanalys på så vis att jag som en 

del av mitt syfte ställer upp en analysram på basis av de begrepp och tillhörande grammatiska 

respektive språkliga konstruktioner som Fowlers metod innehåller (och som är relevanta för 

mitt syfte). Jag låter vidare i linje med syftet i Kleppe, Heggen och Engebretsens (2014) 

vetenskapliga artikel analysramens fokus vara förläggande av ansvar50 – utifrån de retoriska 

effekter som de grammatiska och språkliga konstruktioner som analysramen ger uttryck för 

ger upphov till (se vidare avsnitt tre). Analysramen, vilken ställs upp i avsnitt tre, bygger 

alltså på de begrepp som Fowlers metod innehåller med avseende på grammatiska (syntaktisk 

aspekt; ords inbördes relationer i meningar och satser) och språkliga (semantisk aspekt; 

ordens och meningarnas innebörd) tekniker/strategier vilka ger retoriska effekter apropå 

förläggande av ansvar. Analysramen kommer sedermera att tillämpas i avsnitt fem för att göra 

en syntaxanalys av det empiriska materialet i form av de uttalanden som Lars Danielsson i sin 

självbiografi gör angående sitt ansvar i regeringens hantering av tsunamikatastrofen 2004, de 

uttalanden genom vilka han bemöter den kritik som riktades mot honom personligen i 

ansvarsfrågan. 

 

 

2.4.1 Översättningar 

 

Fowlers syntaxanalys är skriven på engelska, eftersom Fowler var engelsman, och den 

vetenskapliga artikel vilken återger metoden och som i uppsatsen dessutom används som 

förlaga till de kategorier som ställs upp i analysramen är även den skriven på engelska.51 

Således har översättningar av centrala begrepp till svenska varit nödvändiga och nedan följer 

en lista på vilka översättningar som gjorts. Alternativa översättningar hade i vissa fall varit 

möjliga men observera att det inte främst är en direktöversättning som eftersträvats utan att 

målet istället varit att finna den översättning vilken bäst fångar andemeningen med respektive 

begrepp i originaltexten apropå i vilken kontext ordet där används. 

 

49 Satsförkortning (kortspråk/telegrafspråk/journalspråk) används i syfte att förkorta en fras och inte för att 
påverka dess budskap, som i Fowlers metod, men teknikerna ger liknande effekt – även om den i fallet med 
satsförkortning är sekundär. 
50 Kleppe, Heggen och Engebretsens (2014) analytiska fråga var för övrigt: ”Who is made accountable for 
what?” (s. 5) 
51 Författarna kommer dock från Norge. 
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Tabell 2.4.1.1: Översättningar. 
 
 
            Fowler’s syntax analysis  =  Fowlers syntaxanalys 
  
            actions  =  handlingar52 (aktiva!) 
 
            events  =  händelser 
 
            forces  =  yttre omständigheter 
 
            participants  =  inblandade53 
 
            active participants  =  aktivt inblandade 
 
            agents  =  agenter54 (se aktiva inblandade ovan!) 
 
            affected participants  =  påverkade (passiva) inblandade 
 
               nominalisation  =  substantivering55 
 

 

2.4.2 Eventuella brister/risker med Fowlers metod 

 

I detta stycke diskuteras eventuella brister med Fowlers metod respektive eventuella risker 

med att tillämpa sig av den. 

 

En potentiell brist med själva metoden kan kopplas till den hypotes som ställdes upp i 

introduktionsavsnittet:  

 
 

En hypotes som jag har är att förekomsten av de grammatiska och språkliga 

konstruktioner som återfinns i analysramen kan existera i texter oavsett om textförfattaren 

medvetet använt dem som strategier i retoriskt syfte eller inte. 

 
 
En potentiell brist med metoden är alltså därmed att den skulle kunna bli självuppfyllande, 

just eftersom det inte nödvändigtvis behöver föreligga någon kausalitet mellan en faktisk 

förekomst och en avsedd förekomst av de grammatiska och språkliga konstruktioner som 

metoden (och analysramen) innehåller. Vi talar således om en eventuell korrelation utan något 

52 Ageranden skulle vara en lika rimlig översättning men översättningen handlingar ger en bättre klang till 
begreppsparet ”handlingar och händelser”. 
53 Deltagare eller involverade skulle vara andra möjliga, dock mer ”formella”, översättningar. 
54 Aktör skulle vara en annan möjlig översättning (apropå andemening!) men då ordet agent även finns på 
svenska samt då det dessutom är en grammatisk term görs här en direktöversättning av ordet. 
55 Officiell svensk översättning (även nominalisering är dock en svensk ”låneordsöversättning”). 
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kausalt samband! För att de facto kunna konstatera en kausalitet mellan en faktisk förekomst 

och en avsedd förekomst skulle det i princip krävas att textförfattaren erkänner att hen 

tillämpat dessa grammatiska och språkliga konstruktioner i strategiskt (retoriskt) syfte. 

 

En eventuell risk med att tillämpa sig av metoden i det här fallet skulle vidare kunna vara att 

den är formulerad på engelska men att den i uppsatsen översätts till svenska och appliceras på 

svenska grammatiska respektive språkliga konstruktioner.56 Engelska och svenska tillhör 

dock samma språkfamilj57 och grammatiken är snarlik, så spontant görs bedömningen att 

detta inte bör utgöra något problem. 

 

Slutligen beskriver Hollander och Alexius Borgström (2009) en risk med att använda sig av 

manifest respektive latent idéanalys för att analysera politiska budskap, apropå att: 

 
 

Inte sällan är något av de resonemang som återges otydligt eller svårt att förstå och 

kanske kan det begripas på flera olika sätt. Vilken som är textens ”egentliga” eller 

”latenta” innebörd blir då en tolkningsfråga som endast kan avgöras genom att vi som 

läsare argumenterar för den läsning som vi anser har bäst stöd i texten. (s. 69) 

 
 
Ovanstående kan ses som en påtaglig risk tillika en fälla med all typ av textanalys samt 

överlag med kvalitativ analytisk metod!58 Det är således en risk som man som 

uppsatsförfattare bör vara medveten om och försöka ta ansvar för genom att i högsta möjliga 

grad försöka undvika dels att ”övertolka” sitt material, dels att tolka det ”till sin fördel” 

(exempelvis utifrån syfte och frågeställning). 

 

Med tanke på validitet kopplat till ovanstående citat och resonemang angående tolkning är det 

vidare enligt Bergström och Boréus (2012) viktigt att som forskare öka förståelsen av sin 

förförståelse (s. 42). Med tanke på reliabilitet är vidare just ”tolkningsaspekten en 

reliabilitetsfråga” (ibid.), och oavsett vilken tolkningsstrategi (textanalytisk metod) man väljer 

måste ”textläsningen vara tillräckligt noggrann för det syfte man har” (ibid.) Apropå validitet 

och reliabilitet se vidare stycke 2.5 nedan! 

 

56 Kleppe, Heggen och Engebretsen (2014) tillämpar dock Fowlers syntaxanalys på norska läromedel (i socialt 
arbete) tillsynes utan problem! 
57 Germanska språk. 
58 Vid tillämpandet av just kvalitativ metod (i alla dess former) skulle jag snarast beskriva detta, d.v.s. att 
argumentera för den tolkning som man själv anser har bäst stöd i texten, som den ständigt mer eller mindre 
närvarande mänskliga faktorn. 

24 

                                                 



 

2.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet. En mätmetod (exempelvis ett analysverktyg) är valid om den de facto mäter 

det som den är avsedd att mäta. Att mäta längd med ett måttband är ett exempel på en valid 

metod och således på validitet hos själva undersökningen (Bergström & Boréus 2012, s. 41). 

Även om det i en undersökning varken räknas eller mäts (kvantitativ metod) så kan validiteten 

diskuteras med avseende på ”huruvida den undersökning man genomför för att besvara en 

bestämd fråga verkligen kan ge ett svar på just denna fråga” (ibid.) Dessutom ökar 

möjligheterna till god validitet ”Om en forskare ökar förståelsen av sin förförståelse” (s. 42)59 

 

Jag bedömer att mitt analysverktyg, den analysram jag ställer upp i avsnitt tre, bör utgöra ett 

valitt mätinstrument i sammanhanget – utifrån mitt syfte och min frågeställning. Jag bedömer 

vidare att den undersökning som jag ämnar göra (med hjälp av min analysram) ska kunna ge 

svar på min konkreta frågeställning. 

 

Reliabilitet. ”… förutsättningen för god reliabilitet [är] att vara tillräckligt noggrann i 

mätningar och uträkningar” (Bergström & Boréus 2012, s. 42) I en undersökning där det 

varken räknas eller mäts så handlar det istället ”allmänt om att vara noggrann i 

undersökningens alla led, [och] att eliminera felkällor i görligaste mån. För de flesta 

textanalyser är t.ex. tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga. Vilken tolkningsstrategin än är 

måste textläsningen vara tillräckligt noggrann för det syfte man har.” (ibid.) God 

intersubjektivitet, att någon annan (forskare) ska kunna upprepa undersökningen (med hjälp 

av samma metod) och komma fram till samma resultat, är vidare ett mått på reliabilitet (ibid.). 

Även om fullständig intersubjektivitet är i princip omöjlig att uppnå, framför allt i kvalitativa 

undersökningar, ”bör god forskning utmärkas av genomskinlighet60 och välgrundad 

argumentation. /---/ Det kräver t.ex. att tolkningar av skriftliga texter underbyggs med citat 

och referat.” (s. 43) 

 

Jag eftersträvar god reliabilitet i denna undersökning just genom att försöka vara noggrann i 

skriv- och analysprocessens alla steg. Som jag redan beskrivit i stycke 2.4.2 genom att citera 

Hollander och Alexius Borgström (2009) är det exempelvis en risk att man som 

uppsatsförfattare argumenterar för den läsning som man anser har bäst stöd i texten (s. 69). 

59 ”Ett valitt mått måste vara reliabelt, men det omvända gäller inte.” (http://sv.wikipedia.org/wiki/Validitet) 
Man kan alltså ha reliabilitet utan validitet, men aldrig validitet utan reliabilitet. 
60 Transparens i forskningsprocessen genom att metodval och tillvägagångssätt samt tolkningar beskrivs och 
underbyggs i uppsatsens olika delar (exempelvis i metodavsnittet). 
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Dessutom är det alltså en risk att man påverkas av sin förförståelse. Som jag tidigare sagt är 

det risker som man som uppsatsförfattare bör vara medveten om och försöka ta ansvar för 

genom att i högsta möjliga grad försöka undvika dels att ”övertolka” sitt material, dels att 

tolka det ”till sin fördel” (exempelvis utifrån syfte och frågeställning). Dessutom skall man 

alltså som Bergström och Boréus (2012) föreskriver apropå validitet sträva efter att öka 

förståelsen av sin förförståelse (s. 42). Jag eftersträvar vidare en god intersubjektivitet genom 

att tydligt beskriva min process samt sedermera underbygga min analys med hjälp av utdrag 

från det empiriska materialet. 

 

 

2.6 Material och källkritik 

 
 

”En källa är … en text som används för att styrka en uppgift, som ett led i en bevisföring61” 

 
 

Material. Det huvudsakliga material som ligger till grund för skrivandet av denna 

uppsats består av en vetenskaplig artikel62 som underlag för den metod – Fowlers 

syntaxanalys – vilken analysramen konstrueras på basis av, en utredning63 som underlag för 

bakgrunden, Lars Danielssons självbiografi64 dels som underlag för bakgrunden men främst 

som underlag för empirin/det empiriska materialet (det analytiska underlaget) samt en 

metodbok65 för att förklara textanalys, kritisk lingvistik och specifikt syntaxanalys. 

 

Observera att anledningen till att jag väljer att analysera endast skriftliga uttalanden som Lars 

Danielsson gjort angående sin roll och sitt ansvar i regeringens hantering av 

tsunamikatastrofen är med tanke på att det är lättare att kontrollera sina språkliga (inklusive 

grammatiska) formuleringar och att tillämpa dessa i strategiskt retoriskt syfte i skriftlig än i 

muntlig form (även om ett tal för visso kan förberedas i skrift). Det är vidare mest praktiskt att 

tillämpa den analysram som jag i denna uppsats ställer upp på en begränsad och 

sammanhängande textmassa, vilket är ytterligare en anledning till att just Danielssons 

självbiografi utgör mitt analysobjekt (mitt empiriska material). Bergström och Boréus (2012) 

skriver som tidigare nämnts att ”Den syntaktiska analysen kräver närläsning av texter och 

lämpar sig därför dåligt för stora material.” (s.298) De skriver vidare att ”Därvid ökar kravet 

61 Bergström och Boréus 2012, s. 43. 
62 Kleppe, Heggen och Engebretsen, 2014. 
63 Katastrofkommissionens utredning från 2007 (SOU 2007:44). 
64 ”I skuggan av makten”, 2007. 
65 Bergström och Boréus, 2012. 
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på att välja texter som är på något sätt viktiga och representativa för det fenomen man avser 

studera.” (s. 298), vilket är den främsta anledningen till att jag valt Danielssons självbiografi 

som mitt analysobjekt! 

 

Källkritik. De skriftliga källor som jag använt mig av (se ”material” ovan) har jag i den 

utsträckning som det varit möjligt valt med tanke på tre av de fyra källkritiska krav som Rolf 

Ejvegård (2009) redogör för: oberoendekravet, färskhetskravet och samtidighetskravet.66 

Oberoendekravet föreskriver att primärkällor bör användas framför sekundärkällor, då 

primärkällor naturligt sett är mer tillförlitliga samt är ”kompletta” (fakta står i sitt 

sammanhang). Färskhetskravet föreskriver vidare att nyare, ”färskare”, källor (exempelvis 

med nya rön) bör användas framför äldre. Samtidighetskravet föreskriver slutligen att källor 

som ligger nära i tiden till den händelse som undersöks bör användas, i fallet att sådana källor 

finns att tillgå (och fortfarande bedöms som tillförlitliga) (s. 71-73). Observera att dessa krav 

delvis kan ”komma i konflikt” med varandra. 

 

Utifrån oberoendekravet använder jag mig av primärkällor i så stor utsträckning som det är 

möjligt, respektive ”tjänar mitt syfte”. Apropå den kritik som riktades mot Lars Danielsson 

använder jag mig självklart av katastrofkommissionens utredning i originaltext, och apropå 

Danielssons uttalanden angående sitt ansvar i regeringens hantering av tsunamikatastrofen 

använder jag mig enbart av en förstahandskälla – det vill säga hans självbiografi ”I skuggan 

av makten”. Anledningen till att en sekundärkällas redogörelse för Fowlers syntaxanalys dock 

valts framför primärkällan (Fowlers själv) är eftersom Kleppe, Heggen och Engebretsens 

(2014) återgivelse av metoden är så pass kort och koncis och därmed mer hanterbar än 

originalkällan, samt eftersom dessa författare haft ett liknande syfte med användandet av 

metoden och att analysramen (dess innehåll och fokus) därmed baserats på just detta syfte. 

Apropå färskhetskravet uppfyller vidare åtminstone Kleppe, Heggen och Engebretsens nyss 

nämnda vetenskapliga artikel från 2014 detta krav.67 Färskhetskravet har i övrigt i den här 

uppsatsen fått stå tillbaka till förmån för samtidighetskravet som är mer relevant i förhållande 

till den händelse som jag undersöker, alltså tsunamikatastrofen 2004 (åtminstone undersöker 

jag denna händelse indirekt apropå regeringens och närmare bestämt Danielssons hantering av 

denna kris i dess initialskede). Av katastrofkommissionens två utredningar använder jag mig 

66 Det fjärde (eller egentligen första) kravet är äkthetskravet, med avseende på om det material man använder sig 
av är äkta. I denna uppsats är det dock inte aktuellt att ifrågasätta materialets äkthet. 
67 Observera att jag generellt inte har beaktat detta krav i förhållande till den metodlitteratur som jag använder 
mig av, detta då metoder tenderar att vara relativt ”statiska”. Min främsta och viktigaste metodbok ”Textens 
mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys” (av Bergström & Boréus) är dock 
från 2012 och således relativt ”färsk”. 
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förvisso av den senare från 2007 (den första publicerades 2005) men detta är trots allt i relativ 

nära anslutning till 2004 (särskilt med tanke på att det är en statlig offentlig utredning), och 

anledningen till att jag använder mig av denna senare rapport är eftersom den följer upp och 

sammanfattar kritiken mot Danielsson (inklusive från KU och JO) på ett mycket bra sätt. På 

så sätt uppfyller denna utredning även färskhetskravet i den meningen att detta källkritiska 

krav ju föreskriver att nyare källor med nya rön bör användas framför äldre (om än mer 

samtida) källor (Ejvegård 2009, s. 72). Danielsson gav vidare ut sin självbiografi 2007 och 

denna kan helt enkelt inte vara varken mer färsk eller mer samtida än så. Eftersom denna bok, 

”I skuggan av makten”, är mitt huvudsakliga analysobjekt får den dock helt enkelt dispens 

både från färskhetskravet och samtidighetskravet (även om den trots allt är skriven i relativ 

nära anslutning till tsunamikatastrofen 2004, samt dessutom relativt nyligen). 

 

Med tanke på källkritik och att vara källkritisk kan det avslutningsvis påpekas att 

självbiografier ju överlag inte tenderar att vara särskilt objektiva och sakliga och därmed inte 

heller alltid särskilt sanningsenliga. Målet med en självbiografi är ju åtminstone oftast att 

framställa sig själv i god dager och att rättfärdiga sina handlanden och förehavanden.68 I en 

självbiografi finns det alltså generellt skäl att misstänka förekomsten av diverse retoriska knep 

(medel) för att uppnå detta mål. I fallet med Lars Danielssons självbiografi är vidare just en 

sådan självpartiskhet önskvärd! Detta med tanke på att syftet med uppsatsen är att undersöka 

huruvida Danielsson i denna sin skildring använder sig av någon eller några av den uppställda 

analysramens grammatiska respektive språkliga tekniker/strategier i retoriskt syfte apropå 

förläggande av ansvar, alltså apropå hur han retoriskt sett bemöter den kritik som riktats mot 

honom personligen (i roll av statssekreterare) angående regeringens hantering av 

tsunamikatastrofen i dess initialskede. 

 

 

2.7 Avgränsningar 

 

Avgränsningarna består först och främst i att tillämpa analysramen på en begränsad textmassa 

eftersom metoden i sig, närläsning och analys på syntaxnivå, är en tidskrävande process. Jag 

har redan tidigare citerat Bergström och Boréus (2012) just apropå detta, att ”Den syntaktiska 

analysen kräver närläsning av texter och lämpar sig därför dåligt för stora material” (s. 298) 

Det är vidare tidskrävande i sig att ställa upp själva analysramen, vilket är halva syftet med 

68 Passus: med ett definitivt undantag för Ozzy Osbournes självbiografi ”Jag är Ozzy” från 2011, vilken för 
övrigt rekommenderas (tillsammans med hans ”läkarbok” ”Doktor Ozzy: Råd från rockens överlevare nummer 
ett” från samma år). 
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den här uppsatsen. Särskilt mycket material har slutligen inte behövts vilket beror dels just på 

att en del av syftet består i att skapa ett eget material i form av ett analysverktyg (det vill säga 

analysramen), dels på att det helt enkelt varit tillräckligt med en statlig offentlig utredning 

som främsta underlag för bakgrunden, en bok som analysobjekt; ”den begränsade textmassa” 

som utgör det empiriska materialet, samt en artikel som underlag för den metod (Fowlers 

syntaxanalys) vilken analysramen konstrueras på basis av. 
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3 ANALYSRAM – VERKTYG FÖR SYNTAXANALYS 

 

 

I detta avsnitt konstrueras analysramen, det vill säga uppsatsens analysverktyg, på basis av 

Fowlers metod för syntaxanalys. Inledningsvis förklaras först hur och på basis av vad 

analysramen ställts upp (introduktion till analysram), och avslutningsvis ges kommentarer till 

analysramen i form av förtydliganden apropå dess innehåll. 

 

 

3.1 Introduktion till analysram 

 

Inspirationen till vilka kategorier som analysramen/analysverktyget bör innefatta har som 

redan sagts i stycke ”2.4 Fowlers syntaxanalys” hämtats från Kleppe, Heggen och 

Engebretsens (2014) återgivelse av metoden, och analysramen baseras dessutom alltså på 

dessa författares syfte med att använda sig av Fowlers metod. Inför sin studie där de tillämpar 

Fowlers syntaxanalys så skriver de, återigen, följande apropå sitt syfte: 

 
 

Using these concepts we will analyse the text, focusing on what is made into events and 

what is made into actions and on how the participants are associated with the former or 

the latter. This has consequences for our question of responsibility. An active form of 

portrayal directs focus towards the participant as agent, which links a clear responsibility 

to the actions, while the passive form makes it difficult to place responsibility. (Kleppe, 

Heggen & Engebretsen 2014, s. 6) 

 
 
Kleppe, Heggen och Engebretsens (2014) analytiska fråga var vidare: ”Who is made 

accountable for what?” (s. 5) Det intressanta med tanke på det empiriska material som ligger 

till grund för denna uppsats är just ansvarsfrågan,69 det är så att säga den som Lars Danielsson 

kommenterar i sin självbiografi då han bemöter den kritik som riktats mot honom som 

statssekreterare för regeringens hantering av tsunamikrisen i dess initiala skede. Med tanke på 

detta känns det också rimligt att anta att Danielssons har anpassat sin retorik för detta syfte, 

snarast i formen av ett försvarstal och ett försök till ansvarsfriskrivning. De analytiska 

kategorier som då blir relevanta, alltså med tanke på ansvarsfrågan, är därför främst de som 

beskrivs i citatet ovan. Det vill säga vad som framställs som handlingar och vad som 

69 Dock indirekt sett, d.v.s. inte angående huruvida Lars Danielsson de facto bar ansvar utan apropå hur han 
retoriskt sett bemötte kritiken i ansvarsfrågan. 
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framställs som händelser och hur inblandade förknippas med handlingar respektive händelser, 

just eftersom detta är avgörande apropå ansvarsfrågan/vart ansvaret förläggs. Det är alltså 

intressant att analysera just huruvida inblandade framställs som aktiva (agenter!) vilka kan 

hållas ansvariga, eller påverkade (passiva!) och därmed svåra (om inte omöjliga) att hålla 

ansvariga. Syftet med uppsatsen är ju att belysa samspelet mellan retorik och grammatik i det 

politiska språket (grammatiken bakom den politiska retoriken), och att låta nämnda 

kategorier, samt kategorin ”yttre omständighet”, utgöra analysramen bör kunna tjäna detta 

syfte väl. 

 

 

3.2 Uppställande av analysram 

 

Nedan presenteras analysramen! Kategorierna i den kompletteras med en förklaring av hur de 

grammatiskt/språkligt konstrueras, samt med en citerad förklaring av begreppet (kategorin) 

från Kleppe, Heggen och Engebretsens (2014) vetenskapliga artikel. 
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Tabell 3.2.1: Analysram. 

 

 
 
 

Kategori 
 

 
Grammatisk/språklig 

konstruktion  
 

& 
 

retorisk effekt apropå 
förläggande av ansvar 

 

 
 
 

Citerad förklaring 
(Kleppe, Heggen & Engebretsen 2014) 

 

 
HANDLING 

 

 
Konstruktion: Ett skeende (något 
som hänt70) framställs som en 
handling genom att verbet 
relateras/kopplas till en agent (se 
kategorin ”aktivt inblandad”), 
d.v.s. en aktivt handlande individ 
som subjekt i satsen. 
 
Retorisk effekt apropå ansvar: Att 
ett skeende framställs som en 
handling innebär att det retoriskt 
förmedlas att det som hänt var 
avsett att hända/var en avsedd 
handling, och eftersom en handling 
förutsätter en agent (se kategorin 
”aktivt inblandad”), d.v.s. en aktivt 
handlande individ, indikeras det 
vidare retoriskt (alltså genom att 
verbet i satsen relateras till en 
agent = ett mänskligt handlande 
subjekt i satsen) att ansvaret för 
det som hänt/handlingen ligger hos 
den som har handlat, d.v.s. den 
aktivt inblandade/agenten. 
 

 
”Changes can be portrayed as actions 
by linking the verb to an agent, thus 
making the change a result of an 
intended action.” (s. 5) 
 

 
HÄNDELSE TYP 1 

 

 
Konstruktion: Ett skeende (något 
som hänt) framställs som en 
händelse genom att undvika att 
relatera/koppla verbet till en agent 
(aktivt inblandad) i form av ett 
mänskligt handlande subjekt i 
satsen. 
 
Retorisk effekt apropå ansvar: Att 
ett skeende framställs som en 
händelse (utan någon aktivt 
inblandad individ/en agent 
närvarande i satsen) innebär att det 
retoriskt förmedlas att det som 
hänt/händelsen bara hände, som 
ett resultat av en ”förändring” (i 
omgivningen). Någon individ att 
lägga ansvaret för det som 
hänt/händelsen på existerar 
således inte (åtminstone inte 
retoriskt sett!). 
 

 
”Alternatively, changes can be 
portrayed as events by not linking the 
verb to an agent. The change will then 
simply be something that happens and 
that results in a difference in the 
world.” (s. 5-6) 
 

70 Obs! Med ”hänt” avses inte kategorin händelse, utan ordet används i bemärkelsen att både en handling och en 
händelse är något som händer = ett skeende (med skillnaden att en handling aktivt framkallar det som händer). 
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HÄNDELSE TYP 2 

 

 
Konstruktion: Ett skeende (något 
som hänt) framställs som en 
händelse genom substantivering, 
vilket innebär att verbet 
konverteras till ett substantiv eller 
rättare sagt att ett substantiv 
används istället för ett verb. 
 
Retorisk effekt apropå ansvar: Att 
ett skeende framställs som en 
händelse utan något verb och 
därmed naturligt sett utan någon 
aktivt inblandad individ, d.v.s. en 
agent, närvarande i satsen innebär 
att det retoriskt förmedlas att det 
som hänt/händelsen snarast var ett 
opåverkbart ”fenomen”. Någon 
individ att lägga ansvaret för det 
som hänt/händelsen på existerar 
således inte (åtminstone inte 
retoriskt sett!).  
 

 
”One way of presenting changes as 
events is by the use of nominalisation. 
The verb can be converted into a 
noun…an action has thus become an 
event. In such cases, the participants 
are not only passive; it is absolutely 
unnecessary to link any agent to the 
phenomenon. Since the agents can 
disappear from the text and it can 
become what Fowler calls the 
‘agentless passive’ … nobody is 
responsible for the change that takes 
place. Thus, nominalisation ‘offers 
substantial ideological opportunities’ 
… because much of the information 
goes unexpressed in the statement [min 
kursivering]. In such cases, the changes 
seem like natural disasters that no one 
can take responsibility for preventing. 
(s. 6) 
 

 
YTTRE OMSTÄNDIGHET 

 

 
Konstruktion: Ett skeende (något 
som hänt) tillskrivs en yttre 
omständighet, d.v.s. det som hänt 
är effekten av något icke mänskligt 
och beror inte på en agent/en aktivt 
inblandad individs handling.  
 
Retorisk effekt apropå ansvar: Att 
ett skeende tillskrivs en yttre 
omständighet innebär att det 
retoriskt förmedlas att det som hänt 
var resultatet av just en yttre 
omständighet (vilken naturligt sett 
inte kan hållas ansvarig). Någon 
individ att lägga ansvaret för det 
som hänt på existerar således inte 
(åtminstone inte retoriskt sett!). 
 
Effekten kan jämföras både med 
effekten av kategorin ”händelse 
typ 1” och kategorin ”händelse 
typ 2” men menings-
konstruktionen (formuleringen) 
skiljer sig åt! I fallet att det är en 
yttre omständighet som retoriskt 
sett tillskrivs ”ansvaret” så 
behöver inte substantivering 
användas och inte heller 
undvikes aktivt agenten, utan 
intentionen är att endast/helt 
fokusera framställningen på den 
yttre omständigheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”But if the role of action is linked to 
something non-human, it is called a 
force. It is difficult to ascribe 
responsibility to such forces. It is 
simply something that happens and that 
acquires significance for someone. 
Fowler mentions an explosion as an 
example of such a force.” (s. 6) 
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AKTIVT INBLANDAD 

= AGENT 
 

 
Konstruktion: Ett skeende (något 
som hänt) tillskrivs en agent/aktivt 
inblandad genom att framställa 
subjektet i satsen som en aktivt 
handlande individ, vilket är kopplat 
till att framställa ett skeende som 
en handling – just genom att verbet 
relateras/kopplas till en agent (se 
kategorin ”handling”). 
 
Retorisk effekt apropå ansvar: Att 
en individ framställs som en 
agent/en aktivt iblandad och att ett 
skeende därmed framställs som en 
handling innebär att det retoriskt 
förmedlas att det som hänt var 
avsett att hända, d.v.s. att det som 
hänt var ett resultat av individens 
intention att handla. Därmed 
indikeras det retoriskt (alltså 
genom att verbet i satsen relateras 
till en agent = ett mänskligt 
handlande subjekt i satsen) att 
ansvaret för det som 
hänt/handlingen ligger hos den 
som har handlat, d.v.s. den aktivt 
inblandade/agenten. 
 
Effekten är identisk med 
effekten av kategorin ”handling, 
just eftersom en handling 
förutsätter en agent (aktivt 
inblandad individ) likväl som en 
agent förutsätter en handling! 
 

 
”We are dealing with an active 
participant if the party who takes 
action is an individual – what Fowler 
calls an agent. Choosing a way of 
portrayal that has an active participant 
also indicates where the responsibility 
rests – namely with the individual who 
is taking action.” (s. 6) 
 

 
PÅVERKAD INBLANDAD = 

PASSIV 
 

 
Konstruktion: Subjektet i satsen 
framställs som en passiv individ, 
en så kallad påverkad inblandad, 
vilken i formuleringen framstår 
som påverkad av en agents/aktivt 
inblandads handling eller av en 
händelse framkallad av en yttre 
omständighet (effekten av något 
icke mänskligt). 
 
Retorisk effekt apropå ansvar: Att 
en individ framställs som passiv/en 
påverkad iblandad innebär att det 
retoriskt förmedlas att det som hänt 
påverkade den passivt inblandade 
och att ansvaret för det som hänt 
således inte ligger hos individen 
som (endast) har påverkats av 
skeendet. Istället ligger ansvaret 
för det som hänt hos den agent/den 
aktivt inblandade individ som har 
handlat (agenten), eller hos den 
yttre omständighet som framkallat 
det som hänt/det icke mänskliga 
som det som hänt är en effekt av. 
 
 
 

 
”Participants can also be portrayed as 
passive recipients of the agent’s actions 
or of the effect of the force: they are 
then called affected participants.” (s. 6) 
 
”… the passive form makes it difficult 
to place responsibility” (s. 6) 
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3.3 Kommentarer till analysram 

 

Analysramen innehåller som sagts tidigare i uppsatsen såväl syntaktiska (syntax, form) som 

mer semantiska (ordval och formuleringar) aspekter! Kategorierna omfattar alltså inte endast 

(dock främst) ren syntax; satsdelarnas ordning vilka ger retoriska effekter = syntaktisk aspekt 

(ords inbördes relationer i meningar och satser), utan även språkliga formuleringar (ordval) 

vilka ger retoriska effekter = semantisk aspekt (ordens och meningarnas innebörd). 

Kategorierna "handling", "händelse typ 1”, "händelse typ 2" samt "aktiv inblandad = agent" är 

mer formbundna (syntax), medan kategorierna "yttre omständighet" och "påverkad inblandad 

= passiv" handlar mer om formuleringar och ordval (semantik). 

 

Observera vidare (som ett förtydligande av analysramen) att en textavsändare genom att 

framställa ett skeende/något som hänt som en handling och således någon som aktivt 

handlande/agent,71 respektive genom att framställa ett skeende/något som hänt som resultatet 

av en yttre omständighet underförstått kan framkalla effekten av att en (annan) inblandad varit 

passivt påverkad av det som hänt – utan att ens behöva konstruera kategorin ”påverkad 

inblandad = passiv”.72 Observera även att själva poängen med analysramen och mer specifikt 

med kategorin "yttre omständighet" inte är huruvida en aktör (en inblandad) de facto kan 

hantera en sådan omständighet utan hur det retoriskt sett förmedlas (med effekt apropå 

ansvarsfrågan) att det inte finns någon aktör närvarande, alternativt att en närvarande "aktör" 

(inblandad) är en "påverkad inblandad = passiv". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 Det ena förutsätter indirekt det andra! 
72 Ett omvänt förhållande är också möjligt, samt att nämnda kategorier självklart också kan kombineras för att 
förstärka varandra. 
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4 BAKGRUND 

 

 

Stycke 4.1 utgör uppsatsens huvudsakliga bakgrund och är av relevans för förståelse av det 

empiriska material som kommer att lyftas fram genom relevanta citat från Lars Danielssons 

självbiografi i nästa avsnitt, avsnitt fem (alltså apropå de uttalanden som han i denna gör 

angående sitt ansvar i regeringens hantering av tsunamikatastrofen 2004 i dess initialskede). I 

stycke 4.2 sammanfattas också Danielssons (för)svar på kritiken som riktats mot honom 

(kritiken vilken alltså tas upp i stycke 4.1). 

 

 

4.1 Kritiken mot Lars Danielsson i tsunamins kölvatten                 

 
 

Före den 27 december förra året [2004] var det få svenskar som visste vad en tsunami 

är.73 Nu vet vi alla. Minst 170?000 [sic!] människor dog av den enorma våg som sköljde 

över Sydostasiens kuster på annandagens morgon. Här hemma i Sverige låg vi och sov 

när det hände. När vi vaknade fanns katastrofen på nyheterna som en skakning i jorden på 

andra sidan klotet – oklart hur stor. Nu vet vi att 543 svenskar omkom eller är saknade. 

(Statsminister Göran Persson, Aftonbladet 2005-06-26) 

 
 
Kritiken som riktades mot Lars Danielssons hantering av tsunamikatastrofen i sin roll av 

statssekreterare presenteras nedan genom ett längre utdrag ur katastrofkommissionens 

betänkande från 2007: ”SOU 2007:44. Tsunamibanden. Betänkande av 2005 års 

katastrofkommission.”. 2005 års katastrofkommission återinkallades nämligen i februari 

2007, på uppdrag av regeringen i samråd med riksdagen, för att återuppta sitt arbete och följa 

upp den utredning som den presenterade 2005 (SOU 2005:10474).75 Den nya utredningen, 

katastrofkommissionens betänkande (Tsunamibanden), överlämnades sedan till 

konstitutionsutskottet i juni 2007. Danielsson kritiserades även av konstitutionsutskottet och 

av justitieombudsmannen (samt av katastrofkommissionen i dess första utredning) men den 

73 Tsunamin inträffade dock på annandagen, det vill säga den 26:e december. 
74 Ej i referenslistan. 
75 Anledningen till att katastrofkommissionen återinkallades och till att dess nya utredning/betänkande kallades 
för ”Tsunamibanden” var eftersom man i samband med den nya borgerliga regeringens (alliansens) tillträde 
2006 ”i ett källarförråd funnit ett drygt hundratal band med kopior av all e-posttrafik i regeringskansliet under de 
cirka fjorton dagar som arbetet med flodvågskatastrofen var inne i sitt mest intensiva skede. /---/ Här fanns en 
totalbild av all elektronisk kommunikation inom och ut ur regeringskansliet under två veckor.” (Danielsson 
2007, s. 243-245) 
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relevanta kritiken mot honom sammanfattas väldigt väl och metodiskt av 

katastrofkommissionen i dess andra utredning: 

 
 

Beträffande de flesta av de berörda delarna av Regeringskansliet – 

Förvaltningsavdelningen, UD och andra departement – har bilden inte på något väsentligt 

sätt förändrats. Med Statsrådsberedningen förhåller det sig annorlunda. En komplettering 

av framför allt de redogörelser som tidigare har lämnats av förre statssekreteraren Lars 

Danielsson är på några punkter nödvändig. En första viktig aspekt är vilket 

informationsunderlag Danielsson hade för sina bedömningar vid olika tidpunkter. Av 

bandmaterialet framgår att den första uppkoppling till Regeringskansliets nätverk som 

gjordes av Danielsson den 26 december skedde tidigast klockan 13. Uppkopplingen 

skedde externt i förhållande till Regeringskansliets nät, vilket dock inte utesluter att han 

fysiskt befann sig i Regeringskansliet och kopplade upp sig via modem. Danielsson stod 

inte på sändlistan för Lennart Brittners första utskick klockan 06.28 den 26 december och 

fick inte heller på annat sätt tillgång till brevet denna morgon. Inte heller fick han något 

av Brittners övriga utskick under dagen. Danielsson fick däremot den dagrapport som 

sändes från Försvarsdepartementet klockan 10.23 men läste den alltså tidigast efter 

klockan 13. Några kontakter med UD hade Lars Danielsson av allt att döma inte under 

annandagen. Enligt Danielssons egna uppgifter i konstitutionsutskottet var det 

huvudsakligen via förvaltningschefen Gunnar Holmgren som han fick information om 

läget i Regeringskansliet. Kommunikationen med Holmgren under annandagen har visat 

sig bestå av två förvisso allvarliga men korta e-brev från Holmgren och ett likaledes kort 

telefonsamtal med samma innehåll som det första av dessa e-brev. Beträffande de 

eventuella telefonsamtalen mellan Hans Dahlgren och Lars Danielsson gör kommissionen 

i dag samma bedömning som gjordes i pressmeddelandet från den 14 december 2005. 

Utgångspunkten i sak blir därmed att något samtal inte ägde rum dem emellan under 

annandagen. Danielssons informationsinhämtning om katastrofen från Internet via 

Regeringskansliets nätverk var sparsam. Merparten av Danielssons registrerade söktid 

under den 26 december var inriktad på en inplanerad tjänsteanknuten resa till Malaysia 

efter nyår. Även merparten av de registrerade sökningar som gjordes den 27 december 

var inriktade på andra hemsidor än sådana som varit relevanta för katastrofen i Thailand. 

Kompletterande Internet-sökningar kan ha gjorts från andra datorer, till exempel en privat 

dator i hemmet. Det framstår dock som om Danielssons sökningar i dessa källor inte har 

varit särskilt intensiva. Den information som under dagen blev tillgänglig via massmedia 

var så allvarlig att den sannolikt hade lett till ett mer aktivt förhållningssätt från hans sida 

om han hade följt den. In- och utpasseringsloggarna har som redan JO konstaterade ingen 

registrering av Danielsson under annandagen, men detta utesluter inte att han var i 

Rosenbad. De intervjuer som genomförts med den bevakningspersonal som var i tjänst 
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under annandagen har inte lett till något klart resultat. Det finns dock en uppgift om att 

Danielsson var på plats i Rosenbad under förmiddagen som inte kan negligeras. 

Kommissionen gör mot den bakgrunden bedömningen att Danielsson kan ha varit i 

Rosenbad vid något tillfälle under annandagen. Någon betydelse för hans handlande vad 

gäller tsunamin kom detta dock inte att få. … Kommissionen har ett allmänt intryck av att 

Danielsson inte var särskilt inriktad på tsunamin under det första dryga dygnet efter 

katastrofen. Han har uppgivit att han begav sig till Rosenbad för att läsa telegram från 

utlandsmyndigheter som hade blivit liggande och prioriterade detta. Han slog inte på 

datorn för att läsa sin e-post förrän efter lunch. Han följde enligt egen utsago utvecklingen 

via massmedia fram till dess att statssekreterare Jonas Hjelm ringde honom strax efter 

klockan 11 och även senare under dagen. Under eftermiddagen och kvällen, när han hade 

upplysts om det prekära läget i Regeringskansliet direkt från förvaltningschefen Gunnar 

Holmgren, använde han en inte oväsentlig del av sin tid för att planera den förestående 

resan till Malaysia. Även efter den första pressträffen på eftermiddagen den 27 sökte han 

information om Malaysia. Vad gäller uppgiften att avgöra vilket departement som var 

respektive borde ha varit det ledande är det av vikt för bedömningen att Danielsson inte 

hade kontakt med Dahlgren under annandagen. Ett samtal med Dahlgren hade kunnat 

klargöra att UD på chefsnivå inte hade läget under kontroll. Vad informationen beträffar 

kan konstateras att Danielsson inte sökte bästa tillgängliga information för 

vidarebefordran till statsministern. Eftersom Danielsson inte fick Brittners e-brev från 

06.28 på morgonen den 26 och överhuvudtaget inte öppnade sin e-post förrän efter lunch, 

kan ett samtal med statsminister Göran Persson på morgonen eller förmiddagen inte ha 

refererat till detta brev eller annan information tillgänglig genom Regeringskansliets 

nätverk. Danielsson hade såvitt kan bedömas ingen kontakt med UD under hela dagen 

utan nöjde sig med indirekt rapportering via massmedia. Han utnyttjade inte möjligheten 

att aktivt söka information om läget i Regeringskansliet, till exempel genom att instruera 

förvaltningschefen Gunnar Holmgren att söka information från UD:s konsulära jour eller 

från växeln, trots att dessa båda enheter hade information från drabbade av stor potentiell 

vikt även för den rent politiska bedömningen av behovet av åtgärder från regeringens 

sida. Det fanns information om den svenska anknytningen i katastrofen både inom 

Regeringskansliet och i massmedia. Om dessa möjligheter hade utnyttjats, hade 

Danielsson bättre kunnat fullgöra sin uppgift att informera statsministern. /---/ 

Statsrådsberedningens och Lars Danielssons roll framstår under det första dryga dygnet 

efter tsunamin som väsentligt mer perifer än Danielsson har framställt den i 

utfrågningarna. Danielssons uppgifter som statssekreterare i Statsrådsberedningen 

innefattade den aktuella dagen att han var jourhavande beslutsfattare, det vill säga rollen 

som exekutiv hög tjänsteman inom Statsrådsberedningen och därmed inom 

Regeringskansliet. Hans konkreta huvuduppgifter var att hålla sig själv informerad för 

att kunna informera statsministern, att vid behov avgöra vilket departement som skulle ha 
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en ledande roll vid händelser som berör flera departement och att göra en bedömning av 

om det kunde bli aktuellt att kalla till ett regeringssammanträde. I ljuset av den 

information som har framkommit efter publiceringen av kommissionens föregående 

rapport framstår Danielssons insatser som otillräckliga. För detta måste han kritiseras. 

Efter den analys som nu har genomförts framgår också att Danielsson i några avseenden 

har lämnat uppgifter till granskningsorganen som inte varit korrekta [min kursivering]. 

(SOU 2007:44, s. 15-18) 

 
 
Sammanfattningsvis består kritiken mot Danielsson alltså i att han i initialskedet av 

tsunamikatastrofen, det vill säga under annandagen 2004, inte i tillräcklig mån uppfyllde sina 

plikter som statssekreterare och dessutom för den aktuella dagen jourhavande beslutsfattare 

inom Statsrådsberedningen och Regeringskansliet (exempelvis i sina kontakter med 

statsministern, Göran Persson). 

 

 

4.2 ”I skuggan av makten” – Lars Danielssons bemötande av kritiken                   

 

Lars Danielssons bemötande av den kritik som riktades mot honom (av 

katastrofkommissionen i dess båda utredningar, konstitutionsutskottet samt 

justitieombudsmannen) för hans underlåtelse att i sin roll som statssekreterare, och för den 

aktuella dagen jourhavande beslutsfattare inom Statsrådsberedningen och Regeringskansliet, 

agera på ett tillfredställande och tillräckligt sätt i tsunamikatastrofens initialskede – det vill 

säga under annandagen – presenteras nedan genom för sammanhanget relevanta utdrag ur 

Danielssons självbiografi ”I skuggan av makten” från 2007: 

 
 

Vad som är helt klart är att jag aldrig under annandagen larmades av de funktioner som 

har till uppgift att hålla mig och andra i nyckelbefattningar informerade i den här typen av 

situation. Jourhavande tjänsteman eller rättschefen på Statsrådsberedningen hörde inte av 

sig. Ingen på UD, som otvetydigt var ansvarigt departement, kontaktade mig för att till 

exempel begära mer resurser. Och detta inte sagt som någon kritik mot enskilda personer, 

för dessa hade inte under annandagen någon information som motiverade en sådan 

kontakt. Mitt minne av annandagen 2004 är att det inte var någon särskild dag när jag 

framåt eftermiddagen begav mig hem från Rosenbad, utan snarare en helgdag bland 

många andra som jag borde ha tillbringat med familjen men där jag lät arbetet gå före. 

Visst, det hade inträffat en stor naturkatastrof på andra sidan jordklotet, men denna 

händelse föreföll då som en av de många händelser som vi hade att hantera. Så de som 
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påstår att jag borde minnas i detalj vad jag gjorde denna dag eftersom den var så speciell - 

av samma typ som 11 september 2001 – har fel. Det var först efteråt som dagens särskilda 

karaktär blev uppenbar. Det var egentligen först under kvällen och natten mot den 27 

december som katastrofens omfattning också vad gällde svenskar stod klart för mig. Jag 

hade redan tidigare på dagen fått besked att Göran Persson skulle komma in från 

Harpsund nästa dag, så jag började fundera på vilka åtgärder som regeringen kunde 

behöva vidta. (Danielsson 2007, s. 197) 

 
Mitt ansvar under annandagen 2004 och därefter var trefaldigt: att se till att statsministern 

hölls informerad, att se till att det alltid var möjligt att kalla in en beslutsför regering på 

två timmars varsel samt att träda in om det fanns oklarheter i ansvarsfördelningen mellan 

olika departement. Jag menar bestämt att jag uppfyllde alla dessa tre saker. Vad jag, 

liksom många andar, brast i var att tillräckligt snabbt inse omfattningen i det som skett. 

(Danielsson 2007, s. 253-254) 
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5 ANALYS AV DET EMPIRISKA MATERIALET 

 

 

Mitt analysobjekt/empiriska material är alltså Lars Danielssons självbiografi ”I skuggan av 

makten” och de uttalanden som han i denna gör angående sin roll och sitt ansvar i regeringens 

hantering av tsunamikatastrofen 2004 i dess initiala skede, under annandagen. Inledningsvis 

tillämpas kort metaforanalys på titeln på Danielssons självbiografi. Sedan görs med hjälp av 

analysramen, som ställdes upp i avsnitt tre på basis av Fowlers metod för syntaxanalys, den 

huvudsakliga syntaxanalysen av relevanta utdrag ur denna självbiografi. Avslutningsvis görs 

på basis av en intuitiv läsning av Danielssons självbiografi en analys av textens explicita nivå, 

det vill säga av den uttalade argumentationen i ansvarsfrågan. 

 

 

5.1 Metaforanalys av titel 

 

Redan titeln på Lars Danielssons självbiografi, ”I skuggan av makten”, antyder (genom den 

metafor som används) som jag ser det något angående ansvarsfrågan; apropå förläggande av 

ansvar. Att retoriskt sett placera sig själv som makthavare i skuggan av makten är enligt min 

tolkning att säga att man står (i det här fallet stod) utanför den verkliga makten (maktens 

centrum), och att man inte tillhör den skara av makthavare som de facto har makt/har den 

reella makten och därmed det faktiska ansvaret. Bergström och Boréus (2012) beskriver den 

form av metaforanalys som är kopplad till retorik (och argumentationsanalys) och inriktar sig 

på den interpersonella aspekten i en text som: ”användandet av metaforer som ett medvetet 

sätt för en talare att söka påverka sina åhörare” (s. 264). De säger vidare att ”[retoriken] 

studerar … de sätt som en talare använder för att övertyga utöver den uttalade 

argumentationen” (s. 24), och ”Retoriksidan” definierar retorik som ”en teknik för att få in 

[min kursivering] sitt budskap, något mer än att få ut sitt budskap” (retorik.se) Jag ser 

definitivt den metafor som Danielsson tillämpar i sin titel som ett medvetet sätt att försöka 

påverka sina åhörare (i form av läsare) = den interpersonella textaspekten och retorik. Jag har 

i min hypotes (i stycke 1.4 i introduktionsavsnittet) i och för sig föreslagit att förekomsten av 

de grammatiska och språkliga konstruktioner som återfinns i analysramen måhända kan 

existera i texter oavsett om textförfattaren medvetet använt dem som strategier i retoriskt syfte 

eller inte. Titeln är dock undantagen denna hypotes eftersom jag skulle vilja hävda att man 
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som författare alltid väljer sin titel med omsorg.76 Det finns således skäl att anta att 

Danielsson medvetet och med omsorg valt denna titel, särskilt skulle jag vilja säga med tanke 

på att han valt en metafor som titel! Man får som läsare vidare obestridligen en viss 

uppfattning av innehållet i en bok via dess titel, det är ju så att säga det som är meningen med 

en titel, och ”I skuggan av makten” torde ge alla läsare en indikation om den uppfattning som 

Danielsson vill att läsaren ska ha om honom som före detta makthavare (i relation till 

tsunamikatastrofen måhända som ett offer för omständigheterna). 

 

 

5.2 I skuggan av texten77 – syntaxanalys 

 

De kapitel i Lars Danielssons självbiografi som behandlar tsunamikatastrofen apropå 

regeringens samt han egen hantering av denna kris är kapitel nio till tolv. Det är således dessa 

fyra kapitel som varit relevanta att läsa som underlag för syntaxanalys på basis av 

analysramen. Nedan redovisas syntaxanalytiska fynd per kategori/konstruktion i analysramen: 

 

 

Handling & Aktivt inblandad/agent78: 

 

• ”Det framstår som helt klart att regeringskansliet på annandagen 2004 inte hade förmåga att ta 

fram en samlad information om vad som hade inträffat … Det fanns spridd information i 

systemet om vad som hade hänt men denna samlades inte ihop för att föras vidare till 

beslutsfattare.” (Danielsson, 2007, s. 204) 

 

Danielsson beskriver ovan en handling, eller kanske snarare brist på handling, och han 

framställer det som att Regeringskansliet var agenten/den aktivt inblandade parten som ”inte 

hade förmåga att ta fram en samlad information om vad som hade inträffat” och att den 

spridda information som fanns inte ”samlades … ihop för att föras vidare till beslutsfattare”. 

Detta är en sanning med modifikation eftersom Danielssons själv den aktuella dagen var 

76 Generellt väljer man som författare även sina ord (ordens och meningarnas innebörd = semantisk aspekt) med 
omsorg, men hypotesen syftar på att man som textförfattare kanske inte alltid är lika medveten om i vilken 
ordning man placerar orden (ords inbördes relationer i meningar och satser = syntaktisk aspekt) – vilket trots allt 
kan vara avgörande för vilket budskap man förmedlar på syntaxnivån, det vill säga på den icke explicita nivån. 
77 Jag använder mig av denna titel dels som en allusion till titeln på Lars Danielssons självbiografi ”I skuggan av 
makten”, dels som en metafor för syftet med denna uppsats vilket är att blottlägga ”grammatiken bakom den 
politiska retoriken” för att se och visa vad som förmedlas till läsaren på syntaxnivån (om än ej explicit) i relation 
till ansvarsfrågan. 
78 Jag har här valt att slå ihop dessa två kategorier till en eftersom de så att säga förutsätter varandra, d.v.s. att en 
handling förutsätter någon som aktivt handlar och vice versa. 
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jourhavande beslutsfattare inom Regeringskansliet och som sådan hade till uppgift att hålla 

sig själv informerad (SOU 2007:44, s. 17-18). Retoriskt sett förlägger dock Danielsson 

ansvaret för handlingen, eller bristen därpå, hos Regeringskansliet som ”institution” och 

lyckas trolla bort sig själv; sin roll i denna organisation och sitt ansvar, i denna framställning. 

Danielsson är med andra ord i citatet inte ens en påverkad/passiv inblandad utan han existerar 

helt enkelt inte alls på den språkliga/syntaktiska nivån. 

 
 

• ”Regeringskansliet var senfärdigt i inledningsskedet.” (Danielsson, 2007, s. 264) 

 

Exakt samma konstruktion och effekt som för föregående citat! 

 

 

Händelse typ 1: 

 

• ”Det framstod relativt snabbt att de inledande problemen var av två slag – bristande kapacitet 

att ta emot alla samtal från oroliga anhöriga … samt ett växande tryck på att ordna snabba 

hemtransporter med flyg.” (Danielsson 2007, s. 198) 

 

Danielsson beskriver ovan en händelse i form av de problem som uppstod i det initiala skedet 

och regeringens initiala hantering av tsunamikatastrofen. Han beskriver dock dessa problem 

utan att relatera dem till någon aktivt inblandad individ (agent)/ett mänskligt handlande 

subjekt i satsen. Den retoriska effekten av denna konstruktion, apropå förläggande av ansvar, 

blir därmed att denna händelse/dessa problem endast är förändringar utan någon mänsklig 

orsak – det finns ingen individ (eller ens institution/organisation) att lägga ansvaret för 

problemen på. 

 

 

Händelse typ 2 (substantivering): Inga fynd! 

 

 

Yttre omständighet: Inga fynd! 

 

 

Påverkad inblandad/passiv: 
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• ”Vad som är helt klart är att jag aldrig under annandagen larmades av de funktioner som har 

till uppgift att hålla mig och andra i nyckelbefattningar informerade i den här typen av 

situation.” (Danielsson 2007, s. 197) 

 

Danielsson framställer ovan sig själv som en påverkad/passiv inblandad. Han placerar sig 

själv i ”händelsernas centrum” och erkänner att han hade en nyckelbefattning men medger 

dock inget ansvar. Istället framställer Danielsson sig som passivt inblandad och påverkad av 

andra agenter/aktivt inblandades handlingar (eller brist därpå). Danielssons var dock alltså 

under annandagen 2004 förutom statssekreterare även jourhavande beslutsfattare inom 

Regeringskansliet och hade som sådan till uppgift att hålla sig själv informerad (SOU 

2007:44, s. 17-18). Retoriskt sett förlägger han dock alltså ansvaret hos andra ”funktioner” 

(individer) som han menar hade till uppgift att hålla honom informerad. Effekten blir alltså ett 

förläggande/förskjutande av ansvar hos/till andra inblandade, vilka utpekas som 

aktiva/agenter i relation till Danielsson själv som endast passiv och påverkad inblandad. 

 
 
Jag har sammanfattningsvis inte gjort särskilt många syntaxanalytiska fynd – av de slag som 

återfinns i analysramen – i kapitel nio till tolv i Danielssons självbiografi, men dock trots allt 

några. Frågeställningen besvaras slutgiltigt i stycke 6.1 i resultat och diskussionsavsnittet, och 

i stycke 6.2 i samma avsnitt diskuteras resultatet. 

 

 

5.3 Analys utöver syntaxnivån 

 

Redan titeln på Lars Danielssons självbiografi, ”I skuggan av makten”, antyder som jag 

kommit fram till i stycke 5.1 (genom ett inslag av metaforanalys) att Danielsson inte hade 

någon reell makt och därmed naturligt sett inte heller något reellt ansvar. Detta är dock hans 

egen åsikt (eller rättare sagt vad han vill förmedla), en åsikt som för övrigt inte delas av 

exempelvis katastrofkommissionen (se stycke 4.1). Det intressanta är dock att Danielsson 

(2007) i det första kapitlet i sin bok samtidigt skriver: ”Vad är det som gör att en ganska 

vanlig folkskollärarson från Halmstad växer upp och så småningom hamnar i centrala 

positioner i maktens korridorer [min kursivering]?” (s. 13) För mig finns det åtminstone inga 

likhetstecken mellan ”I skuggan av makten” och ”centrala positioner i maktens korridorer”! 

Den intuitiva känslan som jag får vid läsningen av Danielssons självbiografi på den explicita 

nivån är att Danielsson ville ha makt och också hade det, men att han däremot inte ville 

kännas vid och ta ansvar för denna makt när detta sedermera krävdes av honom i hanteringen 
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av tsunamikatastrofen – eller rättare sagt när det sedermera krävdes att han i sin roll som 

statssekreterare tog ansvar för sin underlåtelse att agera, särskilt i katastrofens initiala skede. 

Katastrofkommissionen har som jag påvisat i stycke 4.1 kommit fram till dels att Danielsson 

inte agerade som hans position som statssekreterare och jourhavande beslutsfattare krävde då 

han var för passiv i det initiala skedet tillika den initiala hanteringen av tsunamikatastrofen, 

dels att han i utfrågningar gav en felaktiv bild om att ha aktivt agerat. 

 

Trost (2010) skriver att: ”If men define situations as real, they are real in their consequences” 

(s. 12), ”Det innebär att det en människa varseblir inte bara är hennes verklighet utan att det 

också styr hennes handlingar /…/ denna definition blir bestämmande för vårt handlande.” 

(ibid.) Detta skulle kunna sägas symbolisera någon slags ”psykets realitet” angående att 

Danielsson försvarar sig helt enkelt eftersom han uppfattar situationen som att han har 

anledning att försvara sig. I förordet till sin självbiografi skriver han till exempel: 

 
 

Jag har på många sätt kommit att passa in i rollen som syndabock – inte bara på grund av 

regeringens förment passiva hantering av flodvågskatastrofen, utan också som något slags 

mer allmän måltavla för all den frustration som många journalister och en del ”vanligt 

folk” känt inför den oerhört dominerande ställning som Göran Persson haft i svensk 

politik i mer än ett decennium. (Danielsson 2007, s. 8) 

 
 
Ovanstående må vara Danielssons verklighet, och på så sätt är han i så fall i sitt försvarstal/i 

sin självbiografi ”real in his consequences”. Samtidigt känns det dock som att Danielsson vill 

förmedla att den frustration som fanns gällande Göran Persson kanaliserades och projicerades 

på honom som syndabock och ”allmän måltavla” specifikt i just tsunamikatastrofens 

kölvatten, vilket erbjuder ett tillfälle till förskjutande av ansvar. 

 

Det finns samtidigt alldeles för många tecken på ”en dåres försvarstal” i Danielssons 

självbiografi, tecken vilka tyder på att han inom sig medger en grad av ansvar men utåt sett 

frånsäger sig detta. Observera exempelvis att han i citatet ovan använder sig av ordet 

”förment” i relation till regeringens hantering av tsunamikatastrofen. Förment betyder 

påstådd, förmodad eller inbillad! Vilken poäng finns det egentligen med att påstå att 

regeringens hantering av tsunamikatastrofen var förment passiv, när såväl 

katastrofkommissionen som konstitutionsutskottet konstaterat att denna hantering de facto var 

passiv? Jo, poängen är att förringa beskrivningen av hanteringen som passiv för att därmed 

kunna förringa sitt eget ansvar som regeringstjänsteman! Det finns vidare inkongruenser 
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mellan påståenden i Danielssons självbiografi där han å ena hand beskriver att han i sin roll 

som statssekreterare hanterat tsunamikrisen på ett tillfredställande sätt, samtidigt som han å 

andra hand i princip föringar hela tsunamikatastrofen. 

 
 

Mitt minne av annandagen 2004 är att det inte var någon särskild dag när jag framåt 

eftermiddagen begav mig hem från Rosenbad, utan snarare en helgdag bland många andra 

som jag borde ha tillbringat med familjen men där jag lät arbetet gå före. Visst, det hade 

inträffat en stor naturkatastrof på andra sidan jordklotet, men denna händelse föreföll då 

som en av de många händelser som vi hade att hantera. Så de som påstår att jag borde 

minnas i detalj vad jag gjorde denna dag eftersom den var så speciell - av samma typ som 

11 september 2001 – har fel. Det var först efteråt som dagens särskilda karaktär blev 

uppenbar. (Danielsson 2007, s. 197) 

 
 
Danielsson hävdar i citatet ovan i princip att han inte borde minnas i detalj vad han gjorde på 

annandagen 2004 eftersom denna dag inte var av samma typ som terroristattackerna i USA 

den elfte september 2001. För det första motsäger Danielsson sig själv för på sidan 195 till 

197 (precis före citatet ovan) redogör han just detaljerat för sina förehavanden under 

annandagen.79 Danielsson verkar vidare ha ett väldigt selektivt minne, för både av boken och 

hans uttalanden till katastrofkommissionen att döma minns Danielsson nämligen de facto i 

detalj vad han gjorde denna dag som bevisar att han hanterade katastrofen korrekt (utsagor 

vilka i mångt och mycket motbevisats i bland annat katastrofkommissionens utredningar). I 

de två sista meningarna i sin självbiografi skriver Danielsson (2007) vidare att ”vad jag 

definitivt inte har gjort är att medvetet ljuga om något. Min förbannelse har snarast varit att 

jag kommit ihåg alltför väl.” (s. 274) 

 

Danielsson betonar i citatet ovan vidare att det var en naturkatastrof som inträffat (en så 

kallad yttre omständighet i analysramen) och inte exempelvis en terroristattack (eftersom han 

i citatet också nämner den elfte september 2001). Som om en naturkatastrof skulle vara mer 

naturlig och kräva mindre direkt agerande!? Danielsson betonar också avståndet till 

katastrofen – att den skedde på andra sidan jordklotet80, och menar att detta faktum gjorde 

katastrofen till endast en i mängden av händelser att hantera denna dag. Observera för övrigt 

att han skriver ”en av de många händelser som vi hade att hantera”, när det den aktuella dagen 

de facto i allra högsta grad föll på honom som ”jourhavande beslutsfattare … exekutiv hög 

79 Danielsson (2007) redogör även detaljerat för sina förehavanden under annandagen på sidan 250 till 254. 
80 Detta kan jämföras med vad Fowler beskriver som tid och plats betingade omständigheter. Detta begrepp finns 
inte med i analysramen men dock i ”Figur 2.3.1: Modell för syntaxanalys.”. 
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tjänsteman inom Statsrådsberedningen och därmed inom Regeringskansliet … att hålla sig 

själv informerad för att kunna informera statsministern, att vid behov avgöra vilket 

departement som skulle ha en ledande roll … och att göra en bedömning av om det kunde bli 

aktuellt att kalla till ett regeringssammanträde” (SOU 2007:44, s. 17-18) Danielsson (2007) 

skriver att: 

 
 

Det framstår som helt klart att regeringskansliet på annandagen 2004 inte hade förmåga 

att ta fram en samlad information om vad som hade inträffat. Det fanns spridd 

information om vad som hade inträffat. Det fanns spridd information i systemet om vad 

som hade hänt men denna samlades inte ihop för att föras vidare till beslutsfattare. (s. 

204) 

 
 
Vad citatet ovan döljer är dock just det faktum att Danielsson under annandagen 2004 var 

jourhavande beslutsfattare inom såväl Statsrådsberedningen som Regeringskansliet. I citatet 

skriver Danielsson att den spridda information som fanns inte samlades ihop och fördes 

vidare till ”beslutsfattare”81, dels utan att medge att denna beslutsfattare den aktuella dagen 

var han själv och dels utan att medge att en av hans huvudsakliga uppgifter i denna funktion 

var att hålla sig själv informerad (SOU 2007:44, s. 17-18). Att hålla sig själv informerad är 

definitivt inte samma sak som att passivt bli informerad! Danielsson (2007) skriver vidare: 

”det faktum att regeringskansliet var senfärdigt i inledningsskedet” (s. 264) utan att identifiera 

sig själv som jourhavande beslutsfattare inom Regeringskansliet denna dag. 

 

Borde en statssekreterare vidare verkligen egentligen ha tillbringat en nationell såväl som 

internationell sorgedag med sin familj i stället för att ”låta arbetet gå före” (se citatet från 

Danielsson (2007) s. 197)? Borde det svenska folket tycka synd om Danielsson för att han 

överhuvudtaget offrade sin helg för att trots allt hantera tsunamikatastrofen, som så olämpligt 

tvunget inträffade på en helg? För mig är svaret ett självklart nej! ”Den som vill vara med i 

leken får leken tåla”, det vill säga att om man vill ha makt får man också ta ansvar för denna 

makt, och som statssekreterare kan man inte som gemene man (som inte åtagit sig uppdraget 

som statssekreterare och regeringstjänsteman) vara ledig varje helg – särskilt inte som 

Danielsson just under annandagen 2004 var jourhavande beslutsfattare inom 

Statsrådsberedningen och Regeringskansliet. 
 

81 Substantiv i grundform utan någon personanknytning. 
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Denna annandag var inte bara en annan dag som Danielsson försöker framhålla! Visst var det 

till regeringens och Danielssons försvar en mycket oväntad situation som de ställdes inför 

denna julhelg, en nationell katastrof på internationell mark. Sverige tenderar också som 

bekant att bli lamslaget vid kriser eftersom ”saker aldrig händer här och aldrig händer oss”, 

vilket måhända kan beskrivas som en slags nationell och kulturell naivitet. I den globala tid vi 

lever kan ju dock nationella katastrofer mycket väl inträffa på internationellt territorium,82 och 

det fanns trots allt människor här på hemmaplan som inte blev lamslagna och som förstod 

vidden av tsunamin – det vill säga att det var en katastrof som inträffat. Jag tänker närmast på 

Fritidsresors dåvarande (och ända fram till 2014) informationschef Lottie Knutson. Hennes 

agerande i samband med tsunamikatastrofen listades av tidningen ”Chef” som ”ett av svenskt 

ledarskaps viktigaste ögonblick det senaste halvseklet” (DN 2014-10-25) En utmärkelse som 

står i bjärt kontrast till vad som kan sägas om den svenska regeringens och Danielsson 

ageranden. En sak är för övrigt att underlåta att agera vilket kan ha sina anledningar (vilka 

dock endast bör vara förklaringar och inte ursäkter), en helt annan sak är det dock att i 

efterhand vägra att ta ansvar för sin underlåtelse att agera! Och med detta sagt sätter jag punkt 

för den delen av analysen som fokuserar på statsekreterare Lars Danielsson och hans 

försvarstal till självbiografi, där han föringar om inte helt och hållet sin makt så åtminstone 

sitt ansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 En tidigare katastrof jämförbar med tsunamikatastrofen i sin omfattning för svensk del var för övrigt 
Estoniakatastrofen som inträffade den 28:e september 1994 (501 svenskar dog i Estoniakatastrofen och 543 i 
tsunamikatastrofen). Estoniakatastrofen inträffade förvisso på Östersjön, Estonia var på väg från Tallinn till 
Stockholm, men den skedde trots allt till havs och på finländskt territorialvatten. 
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6 RESULTAT OCH DISKUSSION 

 

 

I detta avslutande avsnitt kommer inledningsvis uppsatsens frågeställning att besvaras. Därpå 

förs sedan en diskussion kring analysen i avsnitt fem och dess resultat. Hypotesen som 

ställdes upp som en ”cliffhanger” i introduktionsavsnittet diskuteras vidare, och 

avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning på området. 

 

 

6.1 Slutsats av syntaxanalys 

 

Uppsatsens frågeställning har varit: 

 
 

• Tillämpar sig Lars Danielsson i sitt språkbruk, på syntaxnivån, i sin självbiografi av 

någon eller några av analysramens retoriska tekniker/strategier apropå förläggande av 

ansvar? Det vill säga, vad framställs eventuellt som handlingar, händelser respektive 

yttre omständigheter i relation till de inblandade (aktivt samt passivt) angående 

tsunamikatastrofen och Danielssons hantering av denna kris i sin roll av 

statssekreterare och regeringstjänsteman? 

 
 
Svaret på frågeställningen och slutsatsen av syntaxanalysen i stycke 5.2 är ett ja, det vill säga 

att Lars Danielsson i sin självbiografi på syntaxnivån tillämpar sig av några av analysramens 

retoriska tekniker/strategier apropå förläggande av ansvar. Dock har väldigt få 

syntaxanalytiska fynd gjorts! Totalt har två fynd gjorts inom de i analysen sammanslagna 

kategorierna ”Handling & Aktivt inblandad/agent”, ett fynd inom kategorin ”Händelse typ 1” 

samt ett fynd inom kategorin ”Påverkad inblandad/passiv”. En diskussion kring detta resultat 

förs i nedanstående stycke, stycke 6.2. 

 

 

6.2 Diskussion av analys och resultat 

 

Det sätt på vilket språket är uppbyggt och används i en text säger något om dess 

budskapsdimension! I den här uppsatsen lyckades jag tyvärr inte (utifrån min analysram, och 

Fowlers metod för syntaxanalys) påvisa särskilt många tillämpningar av retoriska tekniker 

och strategier på själva syntaxnivån i mitt analysobjekt, det vill säga i Lars Danielssons 
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självbiografi ”I skuggan av makten”. Däremot visade sig titeln, genom ett inslag av 

metaforanalys, ha en budskapsdimension i sig själv apropå ansvarsfrågan – en 

budskapsdimension vilken även framträdde tydligt i läsningen på och analysen av den 

explicita nivån, där Danielsson överlag frånsäger sig personligt ansvar (i sin roll som 

statssekreterare) i hanteringen av tsunamikatastrofen. Att använda sig av en såpass talande 

metafor i sin titel kan definitivt konstateras vara ett retoriskt knep tillika en strategi, och även 

på den explicita nivån är retoriken (den uttalade och övertalande argumentationen) påtaglig. 

Retoriska effekter apropå förläggande av ansvar (vilket är analysramens fokus) kan således 

definitivt sägas existera och vara något som Danielsson språkligt och retoriskt sett skapar i sin 

självbiografi, tyvärr dock främst på den explicita nivån. Uppsatsens frågeställning var dock 

öppen apropå huruvida Danielsson i sitt språkbruk, på syntaxnivån, i sin självbiografi 

tillämpar sig av någon eller några av analysramens retoriska tekniker/strategier apropå 

förläggande av ansvar. Frågeställningen har också kunnat besvaras jakande även om de 

syntaxanalytiska fynden var få till sitt antal. Metaforanalysen samt analysen av den explicita 

nivån och resultaten av dessa analyser var vidare parenteser i uppsatsen på så sätt att de låg 

utanför det egentliga syftet och den uppställda frågeställningen. Beslutet att komplettera 

syntaxanalysen (utifrån analysramen) med dessa textanalytiska metoder (metaforanalys av 

titeln och analys på den explicita textnivån) fattades i metodavsnittet, och tanken var att dessa 

analytiska strategier skulle stärka den budskapsdimension som förhoppningsvis och 

sedermera delvis framträdde på den syntaktiska nivån.83  

 

De kapitel i Danielssons självbiografi som berör regeringens och hans egen hantering av 

tsunamikatastrofen 2004 är alltså kapitel nio till tolv, men så här i efterhand kan jag 

konstatera att själva ansvarsfrågan i relation till Danielsson de facto berörs relativt lite och 

främst indirekt. Danielsson redogör för och rättfärdigar sin hantering av katastrofen i dess 

initiala skede under annandagen84 främst på sidan 195 till 197. Resten av dessa fyra kapitel 

handlar sedan istället främst om den bristfälliga hanteringens efterspel: utfrågningar (från 

katastrofkommissionen, konstitutionsutskottet och justitieombudsmannen) samt om det 

massiva mediadrevet. ”I skuggan av makten” skrevs tre år efter själva katastrofen och 

beskriver helt enkelt mycket av det som hände just efteråt, fram till dess att 

katastrofkommissionen med Danielssons egna ord ”återuppstod” 2007 (samma år som 

Danielsson gav ut sin självbiografi). Danielsson framställer åren efter katastrofen med 

83 Se stycke 2.2.1 (apropå metaforanalys) samt stycke 2.3 (apropå analys av den explicita nivån). 
84 Den tidpunkt för vilken hans insatser i roll som statssekreterare och för den aktuella dagen jourhavande 
beslutsfattare inom Statsrådsberedningen och Regeringskansliet av katastrofkommissionen betecknats som 
otillräckliga. 
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frekventa utfrågningar, delvis utfrysning på utrikesdepartementet85 (dit han återgick till sin 

tjänst efter regeringsskiftet 2006) och det konstanta mediedrevet som en jakt på honom 

personligen, en samlad kraft för (orättmätigt) ansvarsutkrävande. Så visst är denna bok ett 

retoriskt inlägg i ansvarsfrågan, dock på så sätt att Danielsson avleder uppmärksamheten från 

själva det kritiserade agerandet för att istället kritisera och ställa till svars de personer och 

”institutioner” samt media vilka under flera år efter själva katastrofen strävade efter att ställa 

honom till svars för hans otillräckliga hantering av tsunamikatastrofen/hans underlåtelse att 

agera i roll som statssekreterare och under annandagen 2004 dessutom jourhavande 

beslutsfattare, lika mycket som för hans ”överdrifter86” i relation till denna hantering (sina 

påstådda aktiviteter). I sin självbiografi gör alltså Danielsson retoriskt sett ansvarsfrågan till 

det lilla, och förföljelsen av honom i tsunamins spår till det stora! På så sätt framställer 

Danielsson i allra högsta grad sig själv som ett offer för omständigheterna. 

 

Icke att förglömma var vidare en del av syftet med uppsatsen att konstruera en analysram på 

basis av Fowlers metod för syntaxanalys (Fowlers syntaxanalys), ett syntaxanalytiskt verktyg 

vars fokus är retoriska effekter apropå förläggande av ansvar på basis av retoriska tekniker 

och strategier i form av grammatiska och språkliga konstruktioner. Uppställandet av denna 

analysram får vidare anses som lyckat, och även om jag inte lyckades påvisa särskilt många 

förekomster av dess retoriska kategorier, konstruktioner och effekter då jag applicerade den 

på mitt nuvarande analysobjekt är denna min analysram nu ett befintligt, tillgängligt och i min 

tro effektivt verktyg för syntaxanalys apropå retoriskt förläggande av ansvar. 

 

Avslutningsvis vill jag citera Kleppe, Heggen och Engebretsen (2014) då jag instämmer med 

den reflektion som de gör i slutet av sin vetenskapliga artikel under rubriken ”Discussion and 

concluding comments”87: 

 
 

… it is necessary to be aware of the possibility of other alternative interpretations. The 

findings are a result of our [my] readings of the text books based on the analytical 

question asked. (s. 10) 

 

 

85 Framförallt av sin nye chef, dåvarande utrikesminister Carl Bildt. 
86 Lögner kanske är ett för starkt (värde)ord men katastrofkommissionen konstaterade i sin andra utredning från 
2007 trots allt ”att Danielsson i några avseenden har lämnat uppgifter till granskningsorganen som inte varit 
korrekta” (SOU 2007:44, s. 18) 
87 Den artikel (Dual ideals and single responsibilities – a critical analysis of social worker’s responsibility for the 
ideal of promoting justice at the individual and the societal level) utifrån vilken jag tillgodogjort mig Fowlers 
syntaxanalys samt utformat min analysram/mitt analysverktyg. 
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De skriver vidare apropå sin studie att: ”like most qualitative research the study generates 

insights rather than universally acceptable answers.” (s. 10), och detta gäller även för min 

studie! Holme och Solvang (1997) skriver för övrigt att den kvalitativa metoden just syftar till 

en djupare förståelse i det enskilda fallet och inte till generell giltighet (s. 14). 

 

 

6.3 Diskussion av hypotes 

 

Jag ställde i introduktionsavsnittet upp en hypotes som jag nu vill återkomma till och 

diskutera: 

 
 

• En hypotes som jag har är att förekomsten av de grammatiska och språkliga 

konstruktioner som återfinns i analysramen kan existera i texter oavsett om 

textförfattaren medvetet använt dem som strategier i retoriskt syfte eller inte. 

 
 
Hypotesen syftar på att man som författare kanske inte alltid är så medveten om i vilken 

ordning man placerar orden i sin text (ords inbördes relationer i meningar och satser = 

syntaktisk aspekt), vilket trots allt kan vara avgörande för vilket budskap man förmedlar på 

syntaxnivån – det vill säga på den icke explicita nivån. För att i en syntaxanalys kunna 

konstatera en kausalitet mellan avsedd och uppfattad retorisk effekt skulle det således i 

princip krävas att textförfattaren (i det här fallet Lars Danielsson) erkänner att hen tillämpat 

dessa grammatiska konstruktioner i strategiskt syfte. Som jag tog upp i metodavsnittet (i 

stycke 2.4.2) är en potentiell brist med Fowlers syntaxanalys (och med syntaxanalys generellt) 

därmed att den skulle kunna bli självuppfyllande, just eftersom det inte nödvändigtvis 

behöver föreligga någon kausalitet mellan en faktisk förekomst och en avsedd förekomst av 

de grammatiska och språkliga konstruktioner som metoden (och min analysram) innehåller. 

En syntaxstudie skulle enligt ovanstående resonemang således kunna resultera i en analys 

bestående av korrelationer utan kausala samband! Bergström och Boréus (2012) skriver dock 

apropå kritisk lingvistik, vilket ju syntaxanalys är en form av, om en för denna typ av 

textanalys typisk föreställning om att ”språkets kategoriserings- och regelsystem [ex. 

grammatik] är baserade på grundläggande, ofta omedvetna, föreställningar om vår omvärld … 

ett språks grammatik kan ses som en teori om verkligheten.” (s. 279) Således kanske 

grammatiska konstruktioner visserligen kan vara delvis omedvetna, men samtidigt speglar 

och uttrycker de alltså i så fall hur som helst de föreställningar som vi ofta omedvetet har om 

vår omvärld och som kommer till uttryck genom vårt språk. Om man i kritiskt lingvistisk 
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anda väljer att betrakta detta samband; att våra (ofta) omedvetna föreställningar om vår 

omvärld uttrycks genom vår grammatik och vårt språk, som en kausal korrelation skulle det 

vidare inte spela någon roll huruvida man i en syntaxanalys kunde konstatera en kausalitet 

mellan avsedd och uppfattad retorisk effekt! Hypotesen skulle således fortfarande vara korrekt 

och sann men samtidigt irrelevant, och den skulle inte längre symbolisera en brist med 

syntaxanalys som metod. 

 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

 

Bergström och Boréus (2012) hävdar att: ”I modern samhällsvetenskaplig forskning visas ofta 

ett specifikt teoretiskt intresse för språk och text.” (s. 17) Min förhoppning är att jag med 

denna uppsats kan få fler samhällsvetare intresserade av just språkets (semantik) och 

grammatikens (syntax) betydelse för samhällsvetenskapen och dess studieobjekt. Fowlers 

syntaxanalys är vidare en intressant metod som jag hoppas att fler ska upptäcka och vilja 

använda sig av. I denna uppsats sammanfattar jag stora delar av Fowlers metod i den 

analysram som jag ställt upp, och jag välkomnar andra att i sina studier använda sig av denna 

analysram och om de så önskar modifiera och bygga ut detta verktyg för syntaxanalys. 
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SAMMANFATTNING 

 

 

Syftet med denna uppsats har varit att genom textanalys i form av syntaxanalys belysa 

samspelet mellan retorik och politik i det politiska språket och närmare bestämt att blottlägga 

”grammatiken bakom den politiska retoriken” på den syntaktiska textnivån, för att kunna se 

och visa vad som retoriskt förmedlas till läsaren på den icke explicita textnivån. Som en del 

av detta syfte har en analysram ställts upp på basis av Fowlers metod för syntaxanalys, och 

detta verktyg för syntaxanalys innehåller kategorier vilka ger uttryck för hur främst 

grammatiska strukturer (syntaktisk aspekt; ords inbördes relationer i meningar och satser) 

men även delvis språkliga formuleringar (semantisk aspekt; ordens och meningarnas 

innebörd) kan användas för att skapa retoriska effekter apropå förläggande av ansvar (vilket är 

analysramens fokus). Denna analysram har sedermera applicerats på relevanta kapitel ur före 

detta statssekreterare Lars Danielssons självbiografi (uppsatsens analysobjekt och empiriska 

material) och de uttalanden som han i denna gör angående sitt ansvar i regeringens hantering 

av tsunamikatastrofen 2004. Syftet med detta har varit att utifrån uppsatsens frågeställning 

analysera huruvida Danielsson i sin självbiografi retoriskt sett använder sig av (skapar) någon 

eller några av analysramens kategorier/konstruktioner för att frånsäga sig ansvar och 

möjligtvis också förlägga det hos andra eller annat (exempelvis yttre omständigheter), alltså i 

relation till ansvarsfrågan och förläggande av ansvar. Slutsatsen som har dragits i relation till 

frågeställningen är att Danielsson endast använder sig av ett fåtal av de retoriska tekniker och 

strategier som analysramen ger uttryck för. Analysen av den syntaktiska nivån har alltså inte 

varit särskilt ”avslöjande”. Dock har kompletterande analyser i form av en metaforanalys av 

titeln på Danielssons självbiografi ”I skuggan av makten” samt en analys av den explicita 

textnivån i desto högre utsträckning kunnat visa på en medveten retorisk argumentation i 

ansvarsfrågan apropå förläggande av ansvar. Som förslag till vidare forskning har 

avslutningsvis andra framtida uppsatsskrivare välkomnats att använda sig av det i uppsatsen 

konstruerade syntaxanalytiska verktyget, det vill säga den analysram som ställts upp på basis 

av Fowlers metod för syntaxanalys. 
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BILAGA 
 
 
En förenklad illustrering av Fowlers syntaxanalys utifrån satsförkortning 

 

Fowlers metod, det vill säga hans syntaxanalys, kan verka abstrakt men för att göra 

åtminstone en del av det analytiska tänkande som den ger uttryck för mer begripligt kan regler 

för satsförkortning användas. Detta för att illustrera hur man med hjälp av ett antal uppställda 

regler kan manipulera en fras i likhet med den teknik/strategi som Fowler beskriver apropå att 

frikoppla verbet från en agent (utesluta subjektet i satsen) och således göra om en handling till 

en händelse. Satsförkortning används i syfte att förkorta en fras och inte för att påverka dess 

budskap (som i Fowlers metod) men teknikerna ger liknande effekt, även om den i fallet med 

satsförkortning är sekundär. 

 

Metoden för satsförkortning heter kortspråk eller telegrafspråk (även kallat journalspråk), och 

för att förkorta på ett korrekt sätt finns det som sagt en uppsättning regler (enligt nedan) som 

alltså till viss del ger samma effekt som det som Fowler beskriver apropå 

avsaknaden/utelämnandet av agenten (subjektet) i relation till verbet. 

 
 

Figur 1: Regler för satsförkortning. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Källa: Levy Scherrer och Lindemalm 2009, s. 200 
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Jag kommer nedan att använda mig av ovanstående regler för att förkorta den första 

frasen/meningen i en uppgift från nästföljande sida i samma bok som reglerna är hämtade 

ifrån: 

 
 

Figur 2: Informellt meddelande att förkorta med hjälp av regler för satsförkortning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Levy Scherrer och Lindemalm 2009, s. 201 
 

 
 
Enligt den första regeln så stryker jag alltså först subjektet, den aktiva parten i frasen – den 

som utför handlingen.88 I den första meningen i meddelandet ovan så är det pronomenet ”jag” 

som är subjektet och jag stryker det alltså i syfte att förkorta satsen/frasen89, men det är hur 

som helst samtidigt precis som det som Fowler beskriver i sin teori ett slags osynliggörande 

av det som han kallar för agenten. Den första delen av meningen: ”Jag kan inte komma på 

festen ikväll…” blir alltså enligt den första regeln om att stryka subjektet reducerad till ”Kan 

inte komma på festen ikväll” – en förkortad samt subjekt-/agentlös sats. 

 

I den avslutande delen av frasen (dess andra sats) ”… för jag har brutit benet” så stryker jag 

vidare enligt den tredje regeln först konjunktionen ”för” och ersätter den lämpligtvis med ett 

kommatecken för att få en normaliserad om än kort satsstruktur. Jag tar sedan återigen bort 

pronomenet/subjektet ”jag” (enligt den första regeln), och stryker sedan också enligt den 

andra regeln hjälpverbet ”har”. Då återstår av denna halva av frasen endast ”brutit benet”, 

vilket räcker väl för att förklara situationen. Jag skulle dock fortsatt även kunna vända på 

dessa två ord, det vill säga ändra ordföljden, vilket i och för sig inte gör satsen/frasen kortare 

(vilket som sagt är det enda egentliga syftet med satsförkortning/kortspråk) men däremot ger 

en effekt i Fowlers anda apropå att frikoppla verbet från agenten och således göra om en 

88 Denna regel går bra att tillämpa i informella meddelanden eftersom det i dessa i princip alltid är underförstått 
vem (och för övrigt dessutom även vad) det gäller. 
89 En fras är detsamma som en mening men en fras kan innehålla flera satser (exempelvis huvudsats och bisats). 
Den första meningen i meddelandet innehåller två (huvud)satser med en sammanbindande (samordnande) 
konjunktion (d.v.s. för). 
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handling till en händelse. Säger jag istället att ”benet (är) brutet” så tar jag nämligen i än 

högre grad bort (osynliggör) subjektet/agenten. Det är fortfarande underförstått i kontexten 

vems ben som är brutet men jag osynliggör subjektet/agenten i än högre grad genom denna 

grammatiska strategi, och fokuserar istället mer på faktumet att benet är brutet än på att jag 

har brutit benet. ”Brutit” är ju supinumformen, närmare bestämt presens perfekt formen, av 

verbet ”bryta” och föregås i detta tempus alltid av hjälpverbet ”har” – som jag i detta fall har 

strukit (enligt den andra regeln) men som hur som helst underförstått står som en bestämning 

till subjektet och verbets tempus i förhållande till subjektet. Vänder jag på ordföljden enligt 

ovan så blir ”brutit” alltså istället ”brutet” och därmed perfekt particip i bestämning till benet 

som subjekt (som egentligen är objektet i den ursprungliga frasen), och fokus hamnar då på 

verbets relation till objektet som subjekt istället för på verbets relation till det egentliga 

subjektet/agenten (vilket har tagits bort). Jag har således förskjutit fokus med hjälp av en 

mycket enkel men illustrativ grammatisk strategi. Alltså från att ”jag har brutit benet” – 

förkortat brutit benet, till ”benet är brutet” – förkortat benet brutet.  

 

Hela den första frasen ”Jag kan inte komma på festen ikväll för jag har brutit benet.” blir 

alltså reducerad till ”Kan inte komma på festen ikväll, benet brutet.” Jag har satt ”benet” i 

fetstil just för att markera att jag alltså valt att sätta fokus på benet, objektet, istället för på 

subjektet (jag) för att i än högre grad osynliggöra subjektets (agentens) inblandning i frasen 

och istället alltså fokusera på själva benbrottet som ett faktum (en händelse snarare än en 

handling). 
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