
s-7 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Abstract  

 

 

Vänner eller fiender? 
 
En språkvetenskaplig studie av en idéburen organisations 

positionering genom pressmeddelanden.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Södertörns högskola | Institutionen för Kultur och lärande 

C-uppsats 15 hp | Svenska | Höstterminen 2013 

Kommunikatörsprogrammet 

 

Av: Jenny Wiberg 

Handledare: Hedda Söderlundh 

 

 

 

 



- 2 - 

 

Sammanfattning 
I denna uppsats presenteras en textanalytisk studie av ett urval pressmeddelanden 

från organisationen Djurens Rätt. Studiens syfte är att undersöka hur Djurens Rätt 

positionerar sig bland de deltagare som beskrivs i deras pressmeddelanden. Djurens 

Rätt är en ideell och idéburen organisation vilket gör det intressant att undersöka hur 

dessa förhåller sig till andra aktörer i samhället i sina pressmeddelanden. Studien ut-

går teoretiskt och metodologiskt främst från den systemisk-funktionella grammati-

ken med fokus på det ideationella och erfarenhetsmässiga. Utöver detta är även 

positioneringsbegreppet och Greimas aktantmodell centrala för studien. 

 Resultatet visar att Djurens Rätt använder sig av andra aktörer i flera avseenden 

för att positionera sig i de undersökta pressmeddelandena. Organisationen framstår 

exempelvis som sakliga och objektiva representanter för djuren genom att avstå från 

känslomässiga uttryckssätt, ibland tala om djuren i statistiska termer och även lägga 

fokus på opponenters handlingar istället för opponenterna i sig. 

 

Nyckelord: Textanalys, Systemisk-funktionell grammatik, Ideationell metafunktion, 

Processer, Deltagare, Positionering, Pressmeddelanden, Ideell organisation, Aktantmodellen 

Abstract 
This paper presents a linguistic study of a number of press releases issued by the 

organization Djurens Rätt. The study aims to examine in which way Djurens Rätt 

positions itself among other participants being described in their press releases. 

Djurens Rätt is a non-profit organization based on an ideological idea, which makes 

it an interesting target for investigating their approach towards other societal opera-

tors in their press releases. The study is theoretically and methodologically mainly 

based on Halliday’s functional grammar, focusing on the ideational and experiential 

part of language use. In addition to these perspectives, positioning as a concept and 

Greimas’ actantial model are also essential to the study. 

 The results show that Djurens Rätt uses several other societal operators in order 

to position themselves in the analyzed press releases. The organization appears to 

represent the animals in an objective and impartial way, for instance by refraining 

emotional expressions, occasionally describing the animals in statistical terms and 

mostly focusing on their opponent’s actions instead of the opponents themselves. 

 

Keywords: Textual analysis, Systemic functional grammar, Ideationel metafunction, 

Processes, Participants, Positioning, Press releases, Non-profit organization, Actantial model 

 

English title: Friends or enemies? A linguistic study of a non-profit organization’s positioning 

in press releases. 
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1 Inledning 

1.1 Studiens bakgrund och utgångspunkt 

Då och då uppmärksammas djurens situation i media. Hösten 2011 visade Rapport bilder från 

kycklingindustrin och meddelade att 160 000 kycklingar dör på väg till slakt varje år. Ett år 

senare avslöjades Parken Zoo i Eskilstuna med oansvarig djurhållning och bristfälligt art-

skydd. Nu senast, hösten 2013, rapporterade SVT om otäcka tillvägagångssätt vid framställ-

ning av angoraull där kaninernas päls slits av utan att kaninerna bedövas eller avlivas. 

 Ofta är det idéburna
1
 organisationer som gör dessa avslöjanden och ser till att nyheten 

kommer till medias – och därmed allmänhetens – vetskap, till exempel genom pressmed-

delanden. Djurens Rätt är en av organisationerna i Sverige som arbetar för att förbättra djurens 

förhållanden. De verkar genom att informera och uppmärksamma samhälle och beslutsfattare 

om djurens situation. Avsikten är att uppnå en attitydförändring kring djur samt att få till lag-

ändringar till förmån för de djur som utnyttjas av människan.  

 En stor del av detta arbete handlar om ta ställning till andra aktörer i samhället (företag, 

myndigheter, organisationer och privatpersoner till exempel) som de anser antingen motarbe-

tar eller stödjer deras egen ideologi samt deras arbete för att förverkliga denna. Missförhållan-

den av olika slag exponeras således ofta för allmänheten av organisationer som Djurens Rätt i 

hopp om att fler ska ta ställning mot ett detta beteende. På detta sätt kan man säga att de posi-

tionerar sig i samhället genom att offentligt visa uppskattning för eller ta avstånd från olika 

aktörer och deras handlingar. 

 I denna studie kommer jag att titta närmare på hur detta görs med hjälp av 

pressmeddelanden och jag har valt att undersöka Sveriges största djurskydds- och djur-

rättsorganisation Djurens Rätt. Min teoretiska utgångspunkt är den systemisk-funktionella 

grammatiken, vilket innebär att jag ser på språket som så att det både återger och skapar bety-

delse. I denna studie betyder det att Djurens Rätt med sina pressmeddelanden dels uttrycker 

sin verklighetsbild – sin syn på världen – dels utvecklar och skapar denna verklighetsbild med 

hjälp av den grammatik samt de ord och formuleringar som de väljer. 

 Intresset ligger i att få en förståelse för hur Djurens Rätt språkligt beskriver dessa olika 

parter samt deras relation till varandra. Utifrån detta hoppas jag kunna diskutera varför olika 

parter grammatiskt beskrivs på olika sätt samt får olika mycket utrymme i pressmeddelandena. 

1.2 Djurens Rätt 

Djurens Rätt startades år 1882 och är idag Sveriges största djurskydds- och djurrättsorganisa-

tion med cirka 35 000 medlemmar. De är en uttalad icke-våldsorganisation som arbetar med 

information och lobbying för att informera samt påverka samhället och beslutsfattare. Grund-

synen är att djur, liksom människor, är kännande varelser och därmed har rätt till sina egna liv 

och inte ska utnyttjas av människan. Huvudsaklig inriktning är djur inom päls-, djurförsöks- 

och livsmedelsindustrin. Organisationen består av en riksorganisation samt omkring åttio 

                                                      
1
 Uttrycket idéburen organisation används för att betona att den bygger på just en idé (eller rättare sagt 

en ideologi). Uttrycket ideell organisation anser jag betonar en ekonomisk aspekt vilken inte är relevant 

för denna studie.  
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lokalorganisationer av varierande storlek utspridda i Sverige. Riksorganisationen ansvarar för 

rapporter, kampanjer och koordinering av dessa, medan det främst är lokalorganisationerna 

som genomför kampanj- och informationsarbetet. Djurens Rätt ingår även i internationella 

djurskyddsorganisationer som bland annat arbetar för att påverka politiker inom EU.  

 Djurens Rätt är partipolitiskt obundna och får inga statliga eller kommunala bidrag, utan 

drivs med hjälp av frivilligbidrag från månadsgivare, årsmedlemmar och övriga gåvogivare. 

 

 

 

De pressmeddelanden av Djurens Rätt som ingår i denna studie är uppbyggda kring minst tre 

parter: Djurens Rätt, djur av något slag samt en part som på något sätt missgynnat eller ut-

nyttjat djuren. Dessa tre parter är ibland mer och ibland mindre explicit framträdande, men är 

alla påtagligt närvarande på ett eller annat sätt. Citaten nedan är hämtade ifrån Djurens Rätts 

hemsida samt idé- och handlingsprogram och ger en bra bild av hur Djurens Rätt ser på både 

dessa parter och på sin egen roll i samhället: 

 

Djur är liksom människor kännande varelser med intressen och behov som 

måste tillgodoses. Vi kan aldrig acceptera att man ser på djuren som varor, som 

ting för människor att utnyttja efter eget godtycke. Djurens Rätt vill vara 

djurens röst i samhället och försvara deras rättigheter. 

Om Djurens Rätt (2013) 

 

Sammantaget förordar Djurens Rätt att verksamheter i samhället som i hög 

grad strider mot djurens intressen ska avskaffas. Så länge som dessa finns kvar, 

måste djurens förhållanden förbättras. 

Idé- och handlingsprogram, (rev 2011) 

1.2.1 Ideologi 

Det är svårt att tala om idéburna organisationer utan att komma in på ämnet ideologi. Be-

greppet kan tolkas tämligen vitt och kräver således någon typ av kommentar. Ordet ideologi 

definieras av Nationalencyklopedin på följande vis: 

 

ideologi (av ideo-, se idé, och -logi), ett mångtydigt men centralt begrepp i 

modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria. Ofta används i dag 

ideologi allmänt i betydelsen åskådning, i synnerhet samhällsåskådning. […]  

Att vara anhängare av en ideologi betyder alltså att man accepterar dess 

verklighetsbeskrivning, delar dess grundläggande värderingar och stöder dess 

handlingsprogram. 

Nationalencyklopedin (2013) 

 

I denna studie använder jag i likhet med definitionen ovan ordet ideologi för att uttrycka en 

särskild åskådning eller syn på verkligheten med vissa specifika centrala värderingar. Djurens 

Rätts ideologi menar jag således beskrivs, om än väldigt förenklat, relativt väl av utdraget från 

http://www.ne.se/lang/ide/209808
http://www.ne.se/lang/-logi
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Om Djurens Rätt i avsnitt 1.2 ovan; att djur inte ska utnyttjas eller ses som varor, samt bör ha 

full rätt till sina egna liv.  

2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Studiens syfte 

Målet med denna studie är att undersöka på vilket sätt Djurens Rätt – Sveriges största djur-

rättsorganisation – positionerar sig i sina pressmeddelanden. De pressmeddelanden som ingår i 

denna studie har alla gemensamt att de inbegriper minst tre parter: Djurens Rätt, djur av något 

slag, samt en part som utnyttjar eller missgynnar dessa. Studien grundar sig i en hypotetisk fö-

reställning om att Djurens Rätt som en idéburen organisation framställer andra deltagare som 

vänner eller fiender utifrån sin ideologi – studien genomförs dock helt fristående från denna 

teori.  

 Syftet med studien är således att textanalytiskt undersöka hur Djurens Rätt framställer sig 

själva i förhållande till de andra deltagarna i texterna. Detta för att på så sätt kunna beskriva 

och exemplifiera hur de i sina pressmeddelanden positionerar sig själva med hjälp av dessa 

deltagare. 

 För att kunna svara på detta kommer jag att undersöka hur parterna framställs ideationellt; 

vad de gör i satsen och vilka roller och egenskaper de därmed tilldelas. En central del i den 

ideationella textanalysen är textens processer, vilket jag kommer att gå djupare in på i avsnitt 

4.1.1 nedan. Viktigt att klargöra redan nu är dock vilken funktion en analys av texternas pro-

cesser fyller. Att undersöka processer handlar om att analysera det erfarenhetsmässiga. Det 

handlar om hur skribentens erfarenhet av världen framställs – det vill säga hur världen be-

skrivs ur skribentens perspektiv. Processer och dess deltagare beskriver vad som händer i tex-

ten, hur detta händer och vem som utför, orsakar och/eller förkroppsligar handlingen. Genom 

att undersöka vilka processer som förekommer i texten avser jag således urskilja dels de olika 

deltagarna i processerna, dels deras funktioner i texten utifrån de processer som de förekom-

mer i. Utifrån resultatet av textanalysen tillämpar jag därefter Greimas aktantmodell i syfte att 

söka placera in deltagarna i ett mer övergripande sammanhang som tydliggör relationen 

mellan dem. 

2.2 Frågeställningar 

Studien utgår från en central frågeställning och tre mer specifika delfrågeställningar. Den 

centrala frågeställningen besvaras i slutskedet övergripande utifrån analysresultat av samtliga 

pressmeddelanden. Delfrågeställningarna kommer dock att redogöras för i respektive press-

meddelandes analysavsnitt, och förväntas tillsammans leda fram till ett svar på den centrala 

frågeställningen. 

2.2.1 Central frågeställning 

 Hur positionerar sig Djurens Rätt med hjälp av och i förhållande till andra deltagare i 

studiens tre pressmeddelanden?  
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2.2.2 Delfrågeställningar 

 Vilka processer och huvudsakliga deltagare förekommer i texterna?  

  Hur framställer Djurens Rätt sig själva i sina pressmeddelanden, med hjälp av processer? 

 Hur framställer Djurens Rätt, med hjälp av processer, andra deltagare i sina 

pressmeddelanden? 

3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att presentera tre tidigare studier som på olika sätt är intressanta för 

denna undersökning. Dessa studier skiljer sig till viss del från varandra vad gäller både teore-

tiska utgångspunkter och metodologiska tillvägagångssätt, men har alla på olika sätt fungerat 

som en utgångspunkt för denna undersökning. 

 Hanna Sofia Rehnbergs studie Att skapa en förebild. Transitivitet, ergativitet och 

berättelsestruktur i två kommunala hjältesagor (Rehnberg 2011) är den vars metod min främst 

kan liknas vid. Studiens syfte är att visa på hur olika roller kan konstrueras med hjälp av språ-

ket (grammatiskt och textstrukturellt) och hon har här främst fokuserat på hur hjälterollen kon-

strueras och framhävs lexikogrammatiskt. Materialet består av två hjältesagor från en intern 

marknadsföringskampanj där Malmö kommun samlat in muntliga berättelser om vardagliga så 

kallade hjälteinsatser från de anställda. Dessa har därefter använts i ett storytellingprojekt i 

syfte att stärka samarbetet och gemenskapen hos de anställda inom kommunen. Studien är en 

del av Rehnbergs doktorsavhandlingsprojekt i vilket ett 90-tal av dessa historier analyseras. 

Rehnberg har en textanalytisk utgångspunkt, närmare bestämt den systemisk-funktionella 

grammatiken (SFG) presenterad av Halliday (2004) och Holmberg & Karlsson (2006). Utöver 

detta använder hon sig av Greimas aktantmodell (Greimas 1966) samt en berättelsestruktur-

modell utifrån bland annat Labov & Waletsky (1967). Textanalysen är ideationellt inriktad 

och fokuserar på det erfarenhetsmässiga. Genom att analysera transitivitet och ergativitet kan 

hon urskilja processerna i texten samt de deltagare som är inblandade i dessa. Med hjälp av 

dessa analysredskap visar Rehnberg på olika lexikogrammatiska konstruktioner som framhä-

ver hjältens roll, även i processer där exempelvis någon annan utför själva handlingen (2011 s. 

73). Rehnberg visar även att hjälten (motsvarande subjekt med Greimas termer) ofta konstrue-

ras som aktör i materiella processer, och som upplevare i de mentala. Detta har att göra med 

att hjälten ofta framställs som handlingskraftig, vilket normalt överensstämmer med en aktör, 

samt att upplevaren är den vars tankar och resonemang man får följa och därmed får en unik 

roll i berättelsen (Rehnberg 2011 s. 72f). Intressant för min studie är en av slutsatserna som 

Rehnberg drar; att hjälten till stor del lyfts fram med hjälp av andra aktanter i berättelsen – 

genom positionering skulle man kunna säga. I Rehnbergs studie utgörs aktanterna främst av 

individuella deltagare och texterna är av den narrativa typen, till skillnad från min studie där 

ofta kollektiva deltagare (till exempel organisationer) utgör aktanterna och texterna snarare är 

journalistiska. Oavsett text- och deltagartyp är dock positionering ett för min studie väsentligt 

begrepp som hör ihop med identitet och hur identitet skapas. Just detta är något som Charlotte 

Engblom diskuterar i sin avhandling Samtal, identitet och positionering. Ungdomars 

interaktion i en multikulturell miljö (2004). Engblom definierar positionering som ett slags 
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relevantgörande av identiteter, och i en samtalssituation menar hon att det som undersöks då är 

deltagares situationellt förankrade relevantgörande av identitet (2004 s. 18). Identitet menar 

Engblom är interaktionellt betingat och därmed inte en inneboende egenskap vilket traditio-

nellt ansetts inom psykologin och sociologin (2004 s. 18). Hennes definition av positionering 

samt dess koppling till denna studie kommer jag att redogöra mer för i avsnitt 4.1 nedan.  

 Engbloms studie skiljer sig på många sätt från denna: deltagarna är ungdomar och inte 

organisationer, materialet består av inspelat tal och inte text och de analyserade situationerna 

är samtal som både möjliggör och kräver direkt feedback. Intressant för min studie är dock 

själva positioneringsförfarandet samt identitetsbegreppet. Engblom diskuterar i sin avhandling 

relevantgörande av identitet på olika nivåer och påpekar att identitet skapas i interaktion med 

andra. Med detta menas dels den aktuella samtalssituationen, men även all historia mellan 

samtalsdeltagarna är väsentlig i relevantgörandet av identitet (Engblom 2004 s. 19). Dock 

menar hon att detta måste undersökas på mikronivå, i de aktuella samtalssituationerna, efter-

som det är just där identitetens betydelse för talaren uppstår och kan undersökas (2004 s. 190).  

 Studien är en samtalsanalytisk undersökning av gymnasieungdomar i en mångkulturell 

förort till Stockholm. Hon använder sig av CA – Communication Analysis – som metod och 

materialet består av inspelningar av tre olika slag: videoinspelade fyrpartssamtal, egenin-

spelade samtal gjorda av undersökningspersonerna själva (endast ljud) samt videofilmade 

intervjuer. Analysresultaten visar bland annat hur ungdomar använder sig av och positionerar 

sig genom pronomenet vi och hur de agerar i gruppsamtal då de positionerar andra eller själva 

blir positionerade av andra samtalsdeltagare.  

 Att positionera och relevantgöra andra deltagares identitet är något som även Lena Lind 

Palicki tar upp i sin avhandling Normaliserande föräldrar. En undersökning av 

Försäkringskassans broschyrer 1974–2007 (2010). Här handlar det dock om myndigheters, 

och i synnerhet försäkringskassans, utpekande av mottagare i sina texter. Palicki undersöker 

hur försäkringskassans broschyrer riktade mot föräldrar mottagaranpassas ur ett jämställdhets-

perspektiv. Metoden är kritiskt diskursanalytisk och hon kombinerar i sin studie analys av 

texterna och relevanta kontexter. Palicki beskriver sin studie som starkt materialstyrd och 

menar att hon utifrån materialet valt en uppsättning analysmetoder som bäst svarar mot detta 

(2010 s. 33). 

 Palicki beskriver vidare att Försäkringskassan i rollen som myndighet och sändare av 

informationen besitter en makt att peka ut, positionera och normalisera mottagare och dess 

egenskaper (2010 s. 109). För att undersöka den ansvarsfördelning som Försäkringskassan 

förmedlar samt de funktioner som deltagarna tilldelas i texterna använder hon sig, liksom 

Rehnberg, av Greimas aktantmodell. Här menar Palicki att det strukturella synsättet som ur-

sprungligen kännetecknar denna modell får en underordnad roll och istället använder hon 

modellen som en utgångspunkt för diskussion kring deltagarnas roller och funktioner. 

 Modellen tillämpas på stycke- eller avsnittsnivå för att ligga nära det språkliga, och mest 

intressant i förhållande till min studie är kanske Försäkringskassan i sändarrollen, vilken kan 

jämföras med Djurens Rätt i denna studie. Palicki visar i analysen att sändaren i broschyrerna 

främst framkommer i form av metonymier eller uteblir genom passivt konstruerade satser. På 

detta sätt kan avsändaren delvis döljas genom språkliga konstruktioner (2010 s. 134). Detta 
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påpekar hon är vanligt i myndighetsspråk, men blir problematiskt när man talar om roller och 

ansvar. Till exempel blir det oklart vem som är avsändare av värderande påståenden då detta 

inte framgår av texten. Av Palickis analys framkommer bland annat att Försäkringskassan inte 

tar det ansvar för att utjämna mäns och kvinnors uttag av föräldraförsäkring som de tilldelats 

(2010 s. 136). Ansvaret tas inte heller av föräldrarna (mottagaren) eller av någon av de andra 

aktanterna i analysen.  

4 Teori och metod 

4.1 Positionering 

Djurens Rätt har som en idéburen organisation ständigt olika aktörer i samhället att förhålla 

sig till. Man kan säga att deras ideologi delvis framträder genom positionering; genom att 

exempelvis ta avstånd från ett politiskt partis åsikter och stödja ett företags handlingar gör de 

sina egna värderingar tydliga i förhållande till omvärlden. 

 Jag utgår i denna studie från den definition av positionering som beskrivs i Engbloms 

avhandling Samtal, Identiteter och positionering (2004 s. 20f), med vissa modifikationer. 

Engbloms studie rör sig om positionering i samtal, vilket hon beskriver som ett slags 

relevantgörande av identiteter. Vidare redogör hon för begreppet positionering på detta sätt: 

 

Relevantgörande av en identitet ses i undersökningen som ett sätt att förhålla 

sig till en pågående samtalssituation, utan att för den skull förneka den 

påverkan som bl.a. de generella bakgrundskunskaperna och deltagarnas 

tidigare förvärvade kunskaper om varandra kan ha. […] Det jag ovan kallar för 

att förhålla sig till den pågående samtalssituationen kan beskrivas som att 

positionera sig. I relation till andra samtalsdeltagare handlar det då också om 

att bli positionerad och att positionera andra. […] Positionering kan vidare 

beskrivas gå antingen i riktning mot distansering eller i riktning mot solidaritet 

i förhållande till övriga samtalsdeltagare, och ge en uppfattning om deltagarnas 

relevantgörande av identitet genom kontrastering.  

Engblom 2004 s. 20 

 

Enligt denna definition handlar således positionering om att förhålla sig till samtalssituationen 

och dess deltagare på olika sätt. I denna studie är dock inte delen om att bli positionerad rele-

vant i och med att Djurens Rätt som pressmeddelandenas författare utgör den enda talaren. Av 

den orsaken är det även rimligt att se på analystexterna i denna studie som ett enskilt yttrande i 

ett samhälleligt samtal eller en debatt. Med uttrycket att positionera sig menar jag fortsätt-

ningsvis alltså ett sätt att relevantgöra eller framhålla sin identitet i en viss samtalssituation – 

vilken i denna studie utgörs av pressmeddelandena – och i förhållande till deltagarna i denna. 

Jag ser även, såsom beskrivs i citatet ovan, på positionering som ett ställningstagande gent-

emot övriga deltagare genom exempelvis distansering eller solidaritet. Kontrastering tolkar jag 

i en något vidare bemärkelse och menar att detta har mer med ett framhållande av sin identitet 

att göra än med ett ställningstagande. Att kontrastera sig gentemot en deltagare är enligt min 

tolkning därmed inte detsamma som att distansera sig från denna. 
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Positionering har här således ingenting att göra med en fysisk placering, utan handlar i denna 

studie om att framhålla sin identitet med hjälp av andra deltagare samt ett visst förhållningssätt 

till dessa. 

4.2 Systemisk-funktionell grammatik 

Den systemisk-funktionella språkmodellen innebär, som hörs på namnet, en syn på språket 

som både systemiskt och funktionellt. Med detta menas att språket anses bestå av ett stort antal 

system till vilka vi ständigt förhåller oss och gör diverse val inom när vi yttrar oss språkligt. 

Samtidigt tar modellen fasta på grammatikens funktion och betydelse, istället för form. 

Således kan språkbruket sägas vara ett system av funktioner (Holmberg & Karlsson 2006 s. 

27). 

 Grammatikmodellen illustreras ofta (i till exempel Holmberg, Karlsson & Nord 2004 s. 

10) med en cirkel innehållande flera lager eller skift (Halliday kallar dessa för stratum). Varje 

lager motsvarar en funktion av språket, vilka dock i hög grad går ihop i varandra i praktiken. 

Tanken med modellen är att visa på olika nivåer i språket som tillsammans gör kommunika-

tionen begriplig och betydelsefull. 

  

 

 

Fonologin (eller ortografin om det är skriftlig kommunikation) utgör det innersta lagret i 

cirkeln och kan liknas vid en slags kärna som de andra lagren bygger vidare på. Här har vi de 

grundläggande språkliga ljuden/tecknen samt intonation och rytm. Lagret utanför handlar om 

det lexikogrammatiska – de ord och den grammatik som vi använder oss av för att uttrycka 

oss. Detta följs av det semantiska lagret. Semantik har med betydelse att göra och handlar 

exempelvis om hur vi förstår och tolkar det som uttrycks genom lexikogrammatiken. Det 
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yttersta lagret utgörs slutligen av kontexten, vilken egentligen ligger utanför det rent språkliga 

(Holmberg & Karlsson 2006 s. 19) men ändå är viktig ur språk- och kommunikationsper-

spektiv.  

 Därutöver delas även lagren in i metafunktioner. Dessa kan beskrivas som tre övergri-

pande funktioner för språket eller olika perspektiv att betrakta språket ur, beroende på vilken 

synvinkel som väljs. Halliday menar att ordet funktion av tradition har fått en förenklad bety-

delse vars innebörd blivit ungefär sätt eller orsak att använda språket (jfr Halliday 2004 s. 30 

f), varför han använder uttrycket metafunktion som en mer övergripande och teoretisk beteck-

ning. I An introduction to functional grammar utgår Halliday (2004 s 58 ff),  sin beskrivning 

av metafunktionerna utifrån satsen, vilken kan sägas vara den lexikogrammatiska grund som 

en analys enligt SFG analysmodell utgår ifrån. Metafunktionerna menar han dock lika väl be-

skriver språket i sin allmänhet som satsen: 

 

[The clause] is constituted not of one dimension of structure but of three, and 

each of the three construes a distinctive meaning. We have labelled these 

‘clause as message’, ‘clause as exchange’ and ‘clause as representation’. In 

fact, the threefold pattern of meaning is not simply characteristic of the clause; 

these three kinds of meaning run throughout the whole of language, and in a 

fundamental respect they determine the way that language has evolved.  

Halliday 2004, s. 60 

 

De tre metafunktionerna benämns på svenska som den interpersonella, den ideationella och 

den textuella metafunktionen. Den interpersonella handlar om hur språket fungerar i interak-

tion mellan människor, vilken relation vi skapar mellan talare och lyssnare (eller skrivare och 

mottagare) och hur detta görs. Den ideationella metafunktionen har att göra med våra erfaren-

heter av världen och hur vi förmedlar dessa (denna metafunktion beskrivs mer utförligt i av-

snitt 4.1.1 nedan). Till sist handlar den textuella metafunktionen om själva texten och om hur 

informationen i denna struktureras. 

 Metafunktionerna och lagren utgör tillsammans grunden i den systemisk-funktionella 

språkmodellen.  I varje metafunktion finns samtliga kommunikativa funktioner representerade 

– fonologin/ortografin, lexikogrammatiken, semantiken och kontexten – samtidigt som samt-

liga metafunktioner ingår i varje kommunikativ funktion. SFG kan på så sätt beskrivas som en 

holistisk språkmodell (Holmberg, Karlsson & Nord 2011 s. 10) där de olika lagren och meta-

funktionerna både kompletterar och realiserar varandra. 

4.2.2 Den ideationella metafunktionen 

Denna undersökning analyseras utifrån ett ideationellt och erfarenhetsmässigt perspektiv. Det 

innebär att jag främst intresserar mig för hur avsändarens syn på världen projiceras genom 

språket. Den ideationella metafunktionen beskriver Halliday (2004) på satsnivå som clause as 

representation, ungefär: satsen som representation. Det kan således sägas handla om hur ytt-

randen representerar avsändarens bild av världen. Mer övergripande definierar han den idea-

tionella metafunktionens innebörd som construing a model of experience (2004 s 61); det 

handlar alltså om en tolkningsmodell för erfarenhet. Till den ideationella metafunktionen räk-

nar Halliday även, förutom den erfarenhetsmässiga delen, en logisk aspekt som har att göra 
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med betydelserelationer inom satskomplex. Denna del kommer jag inte att gå in på här, och i 

min analys ligger fokus på det erfarenhetsmässiga perspektivet.  

 Den erfarenhetsmässiga delen kan i sin tur delas upp i två analysdelar: en transitiv och en 

ergativ del, vilka jag kommer att återkomma till senare i detta avsnitt.  Båda dessa analyser 

utgår dock ifrån det som kan sägas vara satsens kärna – processen. En process gestaltar något 

som sker i satsen, och uttrycks lexikogrammatiskt vanligen genom ett verb eller en verb-

grupp
2
, utan att för den sakens skull vara ett verb. En process kan egentligen inte beskrivas 

som en lexikogrammatisk enhet såsom ett verb, utan har och är en funktion i satsen. Processer 

kan delas in i olika processtyper utifrån den typ av skeende som de representerar. Halliday 

(2004) räknar med sex stycken processtyper: den materiella, relationella, mentala, verbala, 

existentiella och beteendemässiga processtypen. I Grammatik med betydelse (Holmberg & 

Karlsson 2006) anses dock de existentiella processerna tillhöra den relationella processtypen, 

och de beteendemässiga ofta passa in bland de materiella processerna. Jag har, liksom 

Holmberg och Karlsson, valt att avgränsa mig till att använda de fyra större kategorierna (den 

materiella, relationella, mentala och verbala processtypen) i min analys. Orsaken till detta är 

dels att jag anser det räcka med att urskilja dessa fyra processtyper för att kunna göra en 

intressant analys, dels att jag är av uppfattningen att de två ytterligare grupperna inte kommer 

att tillföra någonting ansenligt till analysen. 

 De materiella processerna utgörs i typfallet av handlingar eller händelser som förändrar 

något i den fysiska världen. Det rör sig ofta om konkreta och fysiska processer såsom 

springer, dricker, snöar och forsar, men det kan även handla om mer abstrakta skeenden som 

exempelvis stärker, tilltar och kontrollerar. 

 Till skillnad från materiella processer som i många fall kan beskrivas som dynamiska, är 

de relationella processerna oftast utpräglat statiska. De kan exempelvis beskriva hur saker och 

ting förhåller sig till varandra eller tillskriva en deltagare egenskaper, bestånd etc. Verbet är 

realiserar ofta en relationell process genom att exempelvis tilldela något eller någon en egen-

skap (trädet är grönt) eller en identitet (björken är ett lövträd).  

 Mentala processer sker, till skillnad från de materiella, inte i den fysiska världen utan 

gestaltar något som sker i någons inre tankevärld. Det kan röra sig om att någon älskar, 

lyssnar, förundras eller kanske känner sig rädd, glad eller orolig. Det rör sig alltså om de 

flesta tankar och känslor, samt det mesta som vi uppfattar med våra sinnen. 

 De verbala processerna handlar i typfallet om att någon säger eller uttrycker något, både 

muntligt och skriftligt. Det finns många sätt att uttrycka sig på och den verbala processtypen 

kan därför komma till uttryck genom verb som exempelvis frågar, påpekar, meddelar, skriver, 

yttrar och konstaterar. Övergripande handlar det således om kommunikation och Halliday 

påpekar att dessa processer bör tolkas i vid bemärkelse eftersom det även kan röra sig om 

kommunikation på ett mer symboliskt plan (Halliday 2004 s. 253). 

 Det finns naturligtvis många processer som kan vara svåra att placera in i ovanstående 

grupperingar; processer som är formmässigt abstrakt formulerade och metaforiska uttryck kan 

ibland utgöra gränsfall. För att kategorisera dessa krävs således ett tolkningsmoment . Detta 

                                                      
2
 Holmberg och Karlsson beskriver grupper som utvidgningar av ord (2006 s. 24). I systemisk-

funktionell grammatik talas således om grupper och inte om fraser.  
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gäller inte bara där metaforiska uttryck förekommer utan även i de flesta fall där en beteckning 

kan ha flera möjliga betydelser. I denna studie kommer tolkningen att ske i förhållande till den 

närmsta kontexten
3
 och utifrån betydelse och funktion i satsen snarare än form, såsom beskrivs 

i Funktionell textanalys (Karlsson 2011 s. 26 f). 

 Transitivitet- och ergativitetsanalysen, som jag nämnde tidigare, utgår båda ifrån proces-

sen men fungerar utöver det lite olika. Vid en transitivitetsanalys undersöks vilka deltagare 

som förekommer i samband med processen. Här urskiljs satsens olika funktioner såsom exem-

pelvis förstadeltagare, andradeltagare och mål. Deltagarnas funktion benämns olika beroende 

på vilken processtyp de förekommer tillsammans med, förstadeltagare i en materiell process är 

exempelvis satsens aktör och det som är målet för aktörens handling kallas just mål. Jag 

kommer i min analys att fokusera på textens förstadeltagare. Detta eftersom jag i första hand 

är intresserad av vem som gör vad i texten, och inte i lika hög grad vem detta görs mot. 

 Ergativitetssystemet handlar, istället för processens riktning som i transitivitetssystemet, 

om vilken påverkan deltagare får på andra deltagare genom processen. Ergativitetsanalysen 

kan exempelvis användas för att undersöka huruvida deltagare framställs som ansvariga eller 

som offer. Här används rollbeteckningar såsom agent och medium, där agenten är den delta-

gare som orsakar en process, medan medium är den som processen sker igenom. I exemplet 

Flickan puttade pojken är flickan agent och pojken medium, eftersom det är flickan som orsa-

kar puttandet medan pojken realiserar händelsen. I exemplet Pojken föll utgör pojken fortfa-

rande medium och agent uteblir istället eftersom processen inte uttrycker att någon orsakade 

fallet. 

4.3 Greimas aktantmodell 

Greimas aktantmodell grundar sig ett strukturalistiskt synsätt och är en modell utvecklad för 

analys narrativa berättelsers struktur. Modellen är baserad på Propps analys av ryska folksagor 

men har av Greimas utvecklats och konkretiserats en del. Själva aktantmodellen är en del av 

Greimas teoretiska verk om strukturalism och den narrativita diskursen, vilken på engelska 

presenteras i Structural Semantics. An attempt at a method (1966). Användningsområdet för 

aktantmodellen har utvidgats och använts även för mer eller mindre icke-narrativa texter, 

vilket exemplifierats i kapitel tre. 

 Modellen används mer specifikt för analys av aktantroller i berättelser. Aktanterna ska 

inte förväxlas med deltagare utan utgör en funktion i berättelsens djupstruktur (Rehnberg 2011 

s. 71). Detta innebär att en aktant i modellen inte nödvändigtvis utgörs av en person i berättel-

sen, även om så kan vara fallet. Aktanterna kan även utgöras av deltagare som exempelvis 

föremål, händelser eller andra mer eller mindre abstrakta företeelser. En aktant kan vidare ut-

göras av flera deltagare samt omvänt kan även en deltagare fungera som flera aktanter. 

 Modellen omfattar sex stycken aktanter: subjekt, objekt, avsändare, mottagare, hjälpare 

och opponent. Dessa är ordnade längs tre stycken axlar: projektaxeln, kommunikationsaxeln 

                                                      
3
 Med den närmsta kontexten avser jag här främst den sats i vilken processen förekommer, men i vissa 

fall även andra faktorer i texten som kan påverka processens betydelse. Bedömningen av osäkra katego-

riseringar kommer att diskuteras och motiveras i analysen. 
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och konfliktaxeln, vilka jag återkommer till nedan. Aktanterna fyller i berättelsen olika funk-

tioner, vilka beskrivs väldigt förenklat nedan. 

 

Subjekt    den som i berättelsen har ett uppdrag eller strävar efter någonting 

Objekt     föremålet för subjektets strävan 

Avsändare    den som ger subjektet uppdraget 

Mottagare   den som subjektets uppdrag riktas mot eller gynnar 

Hjälpare     den som hjälper subjektet att uppnå strävan 

Opponent     den som motarbetar subjektet i sin strävan 

 

Greimas modell ser ut som i figur 2 nedan (jfr Greimas 1966 s. xlii). De svenska termerna 

varierar något, men jag kommer här att använda mig termer i modellen nedan. Inom hak-

parenteserna anges de tre axlarna längs vilka de sex aktanterna är parvis ordnade, med 

projektaxeln centralt placerad. Axlarna beskriver relationen mellan aktanterna, och motsvarar 

de engelska benämningarna desire (projekt), knowledge (kommunikation) och power 

(konflikt) (Greimas 1966 s. xlii). Subjektet och dess strävan efter objektet befinner sig längs 

projektaxeln. På kommunikationaxeln finns objektets avsändare och den som erhåller eller 

mottar någonting av detta. Längst konfliktaxeln finner vi subjektets hjälpare och opponent – 

den som hjälper respektive motarbetar eller hindrar subjektet. 

 

  [projekt]     

       

avsändare → objekt → mottagare  [kommunikation] 

  ↑     

hjälpare → subjekt ← opponent  [konflikt] 

 

Den textnivå som modellen tillämpas på har även stor betydelse. Så här skriver Lind Palicki 

om modellens tillämpning på olika nivåer: 
 

Att tillämpa modellen på hela texter kan vara fruktbart vid en jämförelse 

mellan ett stort material med olika typer av texter, och att tillämpa modellen på 

lägre nivåer av texten kan vara fruktbart om fokus för analysen är textens 

skiftningar och betydelseförskjutningar. (Lind Palicki 2010 s. 111) 

 

Transitivitetsanalysen sker på satsnivå och för att få en uppfattning av pressmeddelandet som 

helhet tillämpar jag därför aktantmodellen på hela pressmeddelandet. I ett enskilt fall redovi-

sas även aktantmodellen applicerad på en lägre textnivå, vilket görs i just det syfte som Lind 

Palicki beskriver ovan. 

 I denna studie tillämpas aktantmodellen med avsikt att belysa resultaten av textanalysen 

från ett annat perspektiv. Aktantmodellen används således främst som utgångspunkt för 

diskussion. 
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4.4 Metodologisk tillämpning 

Jag har nu redogjort relativt övergripande för de analysmetoder och den teori som denna studie 

utgår från. Jag har redogjort för vad jag i studien avser med positionering, den systemisk-

funktionella grammatiken, ideationella metafunktionen med erfarenhetsmässig inriktning samt 

vad aktantmodellen går ut på i korta drag. Metodologiskt ligger i analysen fokus på texternas 

processer och deras förstadeltagare, varför den systemisk-funktionella grammatiken är den 

centrala teoretiska och metodologiska utgångspunkten. 

 Varför är det då intressant att undersöka textens processer? I och med att studien syftar 

till att undersöka hur Djurens Rätt positionerar sig i texterna är jag egentligen främst intresse-

rad av deltagarna och deras funktion i och betydelse för pressmeddelandet. Processerna indi-

kerar dock dels vad som händer i texten, dels vem som utför eller står för dessa handlingar. 

Man kan på så sätt säga att processerna beskriver deltagarna, vilket är orsaken till att proces-

serna är så centrala i detta sammanhang. Exempelvis kan man tänka sig en deltagare som 

enbart förekommer som upplevare i mentala processer jämfört med en deltagare som istället 

endast förkommer som aktör i materiella processer. Medan upplevaren främst känner, tänker 

och upplever saker men inte säger eller gör någonting konkret, är aktören tvärtom den som 

framställs som aktiv och handlingskraftig men vars inre värld vi inte får följa. Vad författaren 

låter de olika deltagarna göra i texten påverkar således dels hur vi som läsare upplever dem, 

dels hur vi uppfattar att författaren upplever deltagarna. 

 

Processerna är alltså centrala i textens konstruktion av världen. Genom valet av 

process väljs också vinkel och perspektiv.  

Karlsson 2011 s. 26 

 

Vidare kommer i första hand resultatredovisningen att fokusera på förstadeltagarna. Det är 

dessa som enligt SFGs grundsyn är mest framträdande i satsen och därför mest intressanta här 

(Karlsson 2011 s. 27). Andradeltagare har undersökts mer översiktligt än förstadeltagarna och 

presenteras därför inte i lika stor utsträckning som förstadeltagarna. Ergativitetsanalysen är 

således inte central för den här studien och analysen genomförs och redovisas enbart i enstaka 

fall där jag anser ett den tillför viss relevant fakta eller ett väsentligt perspektiv. För att förtyd-

liga studiens metodologiska tillvägagångssätt följer här en specificerad beskrivning av 

studiens sex steg som varje pressmeddelande gått igenom. 

 Steg ett innebär först och främst en noggrann genomläsning av pressmeddelandet för att 

få en uppfattning av det. Därefter följer en indelning av texten i fria, bundna och inbäddade 

satser där de fria och bundna utgör underlaget för analysen. I steg två identifieras satsernas 

processer, vilka räknas och kategoriseras som någon av de fyra processtyperna. Därefter följer 

ett moment där jag identifierar processernas förstadeltagare och gör en kvantitativ beräkning 

av fördelningen av dessa mellan de olika processtyperna. I steg fyra undersöker jag förstadel-

tagarna närmare och beräknar först vilka deltagare som dominerar kvantitativt. Jag tittar även 

lite närmare på förstadeltagarna för att göra en mer kvalitativ bedömning av dessa och vilka 

som exempelvis kan tänkas representera samma deltagare trots olika benämningar. Finns det 

deltagare som inte framgår av den kvantitativa analysen och på vilket sätt framträder dessa i så 

fall? 
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I steg fem fortsätter jag att analysera deltagarna och försöker urskilja vilka deltagare som är 

mest framträdande genom att ställa olika frågor till texten. Genom att exempelvis ställa sig 

frågan vad handlar texten om? framkommer ofta redan där de mest väsentliga deltagarna. I 

detta analyssteg granskar jag även texten och deltagarna mer förutsättningslöst för att fastställa 

om det finns osynliga deltagare (deltagare som inte direkt framkommer i analysen) eller om 

det finns andra faktorer i texten som påverkar hur deltagare upplevs. 

 Allra sist, i steg sex, tillämpas aktantmodellen där jag utgår från resultatet från analyserna 

ovan. Detta steg handlar om att försöka placera in deltagarna i ett sammanhang där man lättare 

kan förstå vilken relation de har med varandra och vilken funktion de fyller i texten. Medan 

processanalysen skett på främst satsnivå tillämpas aktantmodellen på hela texten. 

 Tillämpningen av aktantmodellen baseras på analysresultaten i tidigare steg, och får på 

sätt och vis fungera som en utgångspunkt för diskussion snarare än som en egen analys i direkt 

bemärkelse. 

 Som framgår ovan går jag i analysen från ett kvantitativt förhållningssätt till ett mer 

kvalitativt. Båda dessa anser jag är viktiga för att få en rättvis bild av pressmeddelandets 

innehåll och budskap varför jag använder dessa i kombination. 

 

5 Material och avgränsningar 

Materialet består av tre stycken pressmeddelanden från organisationen Djurens Rätt. Press-

meddelandena är hämtade från Djurens Rätts nyhetsrum på Mynewsdesk.com, och urvalet 

består av de i skrivande stund (12/11-13) tre senast utgivna pressmeddelandena. 

 Pressmeddelandet är ett öppet dokument som riktar sig mot i första hand media, vilka 

sedan antas föra informationen vidare till privatpersoner genom exempelvis tidningsartiklar. 

Pressmeddelanden kan därför sägas rikta sig mot en så kallad allmänhet, som till skillnad från 

organisationens medlemmar, inte förväntas vara intresserade av och insatta i området. För 

studiens syfte, att undersöka Djurens Rätts sätt att positionera sig själva i förhållande till andra 

aktörer i texterna, är därför pressmeddelanden ett lämpligt undersökningsmaterial eftersom det 

är just där (samt genom sociala medier) som organisationen når ut även till icke-medlemmar. 

Av denna anledning kan denna typ av text även tänkas ge en bild av organisationen såsom den 

själv vill bli uppfattad av omgivningen. Utöver ovan nämnda orsaker är pressmeddelandet 

även en genre av vilken forskningen är mycket begränsad, vilket enligt mig gör den till en 

intressant texttyp att undersöka. 

 I analysen ingår rubrik, ingress och brödtext, inklusive eventuella uttalanden. Brödtexten 

i Djurens Rätts pressmeddelanden löper i samtliga fall ner till rubriken kontakt; kontakt-

uppgifter, eventuella länkar, bilagor eller ytterligare information som följer efter denna rubrik 

ingår således inte i analysen. Inom ramen för denna studie ingår inte heller multimodala ana-

lysmoment, varför även eventuella bilder är utelämnade. Jag fokuserar således på texterna och 

hur deltagarna genom verbalt beskrivna processer framställs genom dessa. 

 Samtliga analyserade texter är av organisationerna klassificerade som pressmeddelanden, 

det vill säga texter med andra klassificeringar såsom nyheter eller dokument har valts bort.  
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6 Pressmeddelande I 

Pressmeddelandet publicerades den 15 oktober 2013 och har rubriken Ny rapport om livet 

efter koinstängningen. Texten innehåller 30 fria och åtta bundna satser, samt ett relativt stort 

antal inbäddade. Analysen utgår från de totalt 38 fria och bundna satserna och de därmed lika 

många processerna. 

 Pressmeddelandet handlar om Djurens Rätts nya rapport Mjölkfabriken där kornas förhål-

landen under vinterhalvåret beskrivs. I texten läggs dock fokus på att just beskriva dessa för-

hållanden, och rapporten nämns endast vid två tillfällen i texten. 

 I ingressen beskriver Djurens Rätt motsatsen till betessläppet – den stora koinstängningen 

som de kallar det – och påpekar att denna inte uppmärksammas på samma sätt som vårens 

betessläpp. Därefter beskrivs miljön som korna lever i under vinterhalvåret följt ett uttalande 

av Djurens Rätts etolog och en kort sammanfattning av vad som står i rapporten. I sista delen 

av pressmeddelandet beskrivs hur fokuset på mjölkproduktion drabbar korna, följt av ett utta-

lande om hur mjölkindustrin framställer produktionen. Sist i pressmeddelandet anger Djurens 

Rätt hur de ställer sig till informationen i pressmeddelandet. 

 Två uttalanden förekommer i texten vilka Lena Lindström, etolog på Djurens Rätt, står 

för. 

6.1 Processer 

Processerna i pressmeddelandet är kategoriserade i de fyra processtyperna enligt tabellen 

nedan. Här dominerar de materiella processerna, vilka generellt bidrar till att en text upplevs 

som dynamisk och ger en känsla av aktivitet och rörlighet. Den stora andelen materiella 

processer beror till stor del på de många beskrivningarna av hur mjölkproduktionen går till och 

hur djuren rent fysiskt påverkas av den. Den vanligaste både första- och andradeltagaren i 

dessa processer är djuren, men en stor del av processerna är även passivt formulerade och 

saknar därför aktör. I dessa fall är det dock oftast olika personer och fenomen inom mjölkin-

dustrin som underförstått utgör aktören, som exempelvis i djuren utfodras och de [korna] 

insemineras. 

Processtyp Antal Procent 

Materiella 19 50 % 

Relationella 11 29 % 

Verbala 6 16 % 

Mentala 2 5 % 

Totalt 38 100 % 

 

De relationella processerna beskriver främst djurens förhållanden under vinterhalvåret, och 

förstadeltagare utgörs av djuren samt av olika entiteter som jag här räknar till mjölkindustrin 

(som till exempel innevistelsen i exempel (1) nedan).  

 

(1) Innevistelsen står i stark kontrast till sommarbetet 

(2) Kor av mjölkras hör till de mest extremavlade 

(3) […] nötdjur ska ges rätt till utevistelse året om 
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De verbala processerna står Djurens Rätt för i processerna: vill sätta ljuset på, säger (två 

gånger) samt kräver, medan de med rapporten Mjölkfabriken även beskriver. Djurens Rätt är 

således den enda talaren i texten, samtidigt som ingen lyssnare förekommer . 

 Den sista processtypen, den mentala, är lika ovanlig i detta pressmeddelande som i studi-

ens två tidigare. Dock finns en likhet: förstadeltagarna. Liksom i de två tidigare pressmedde-

landena utgörs upplevarna här av någon sorts allmänhet, eller människor utanför de som jag i 

denna studie presenterat som huvuddeltagare. I exempel (1) och (2) nedan presenteras de 

mentala processerna samt dess deltagare (förstadeltagaren är kursiverad och processen under-

struken): 

(1) Många känner nog inte till att kor av mjölkras hör till de mest 

extremavlade djuren. 

(2) Det ligger något mysigt över mjölkproduktionen, tankarna går till 

sörgårdsidyll och ompysslade kor.  

 

Vems tankar det rör sig om i exempel (2) uttrycks inte, utan kan tolkas som att vara tankarna 

hos en allmänhet.  

6.2 Huvudsakliga deltagare 

I pressmeddelandet återfinns tre huvudsakliga deltagare: djuren, Djurens Rätt och mjölk-

industrin. Både dominerande och mest framträdande är djuren, vilka omnämns på lite olika 

sätt men som jag här räknar till en och samma kategori. Djurens Rätt förekommer som för-

stadeltagare fem gånger i texten och då som förstadeltagare i verbala processer, det vill säga 

som talare. Mjölkindustrin framstår lite som en osynlig fiende i pressmeddelandet och är 

ständigt närvarande i texten utan att för den del förekomma som förstadeltagare mer än ett 

fåtal gånger och då ofta uttryckt i abstrakta fenomen såsom det starka fokuset på produktion. 

6.2.1 Djuren 

Den både dominerande och mest framträdande deltagaren i texten är alltså djuren. Här talas 

det främst om korna inom mjölkindustrin men även i viss mån om andra djur, kalvar, tjurar 

och nötdjur. Jag kategoriserar dock dessa samtliga som deltagaren djur. Djuren förekommer 

som både första- och andradeltagare inom i första hand materiella, men även i ett fåtal 

relationella, processer.  

 Förstadeltagare i materiella processer (aktörer) framstår ofta som handlingskraftiga vilket 

Rehnberg menar är egenskap som kan kopplas till en hjälteroll (2011 s. 72). Trots detta 

framstår inte djuren som hjältar utan snarare som offer i texten. Detta beror dels på att de ofta 

är andradeltagare (mål) i passivt formulerade satser, där någon annan gör något med eller mot 

djuren som i exemplet nedan. 

 

(3) För att korna ska producera mjölk krävs att de får barn, så de insemineras 

och föder en kalv varje år. Kalvarna tas ifrån korna direkt efter födseln, 

bland annat för att inte störa mjölkningen.  

 

De passiva formuleringarna här gör dock även att djuren blir mer framträdande eftersom fokus 

läggs på dem istället för den deltagare som faktiskt utför handlingen (jfr Holmberg mfl 2011 s. 

73). Tittar vi på djurens funktion ur ergativitetsperpektiv kan vi även se att de i flera fall är 
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medium och inte agent i satsen, även i satser där de transitivt fungerar som aktör. I GMB be-

skrivs materiella processer inom agentiviteten
4
 som handlingar eller händelser. En handling 

kräver en agent som utför och ansvarar för handlingen, medan en händelse endast kräver ett 

medium som processen realiseras genom. Det sistnämnda ser vi alltså flertalet gånger i texten; 

saker händer med djuren utan att de aktivt gör någonting eller är ansvariga för händelsen: 

 

(4) Korna trängs på hårda betonggolv […] 

(5) Varje år drabbas var femte ko av juverinflammation. 

 

Genom att djuren lexikogrammatiskt framställs som passiva deltagare som saker händer med 

och görs mot ligger det nära till hands att kategorisera dessa som offer. De gånger som djuren 

faktiskt utgör aktör och agent i satsen, som till exempel då de producerar eller föder, sker 

detta ofta som en följd av något som de tidigare utsatts för (se exempel (1)). 

 Avslutningsvis är det även intressant att djuren i ett flertal fall benämns i termer av 

statistik: 

(6) En genomsnittlig ko i mjölkindustrin 

(7) Närmare hälften av korna 

(8) var femte ko 

 

Detta fenomen säger dock troligen mer om Djurens Rätt, som ligger bakom texten, än om 

djuren som deltagare. Jag diskuterar därför detta vidare i avsnitt 6.2.2 nedan. 

6.2.2 Djurens Rätt 

I detta pressmeddelande har Djurens Rätt en något mindre framträdande roll än i de tidigare. 

De förekommer som deltagare fem gånger i texten, och vid samtliga tillfällen som talare i 

verbala processer. Även rapporten Mjölkfabriken innehar rollen talare en gång, vilket jag här 

räknar till Djurens Rätt eftersom det är de som producerat rapporten och står bakom informa-

tionen i den.  

Djurens Rätt utgör förstadeltagare i de verbala processerna vill sätta ljuset på, beskriver, 

kräver samt säger två gånger. Vem som är lyssnare i dessa processer är inte heller helt tydlig 

utan andradeltagarna innehar istället roller som utsaga eller talmål. Den information och de 

åsikter som Djurens Rätt uttrycker i dessa processer riktar sig således inte mot någon särskild 

(explicit uttryckt) mottagare utan istället läggs mer fokus på det som sägs eller uttrycks.  

 Eftersom Djurens Rätt är den enda deltagare som innehar rollen som talare i texten tycks 

det återigen vara som får komma tills tals i pressmeddelandet. De får således en roll som av-

sändare av informationen, dels genom de verbala processerna men även genom relationella 

processer. 

 De relationella processerna uttrycker olika typer av sakförhållanden, och eftersom 

Djurens Rätt är författaren bakom pressmeddelandet så är det deras uppfattning som uttrycks i 

dessa processer. Man kan alltså säga att relationella processer kan uttrycka åsikter/perspektiv, 

eftersom det alltid är någon som ligger bakom denna tolkning. 

                                                      
4
 Här åsyftas en förenklad förklaringsmodell för det som IFG kallar för ergativitet. Jag använder mig av 

GMB:s förklaring eftersom de på ett tydligt sätt visar det just som jag vill beskriva, skillnaden mellan 

handlingar och händelser och hur det påverkar hur deltagaren framställs.  
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Som jag nämnde i avsnittet ovan är det även intressant att Djurens Rätt ofta beskriver djuren i 

statistiska termer. På sätt och viss har dessa formuleringar en objektifierande verkan på djuren, 

vilket kan anses vara tvärt emot vad Djurens Rätt bör vilja uttrycka. Å andra sidan kan detta 

vara ett drag för att framställa de själva som en objektiv och inte känslostyrd organisation, 

vilket dock enbart går att spekulera om i detta fall. 

6.2.3 Mjölkindustrin 

Den tredje och sista rollen i pressmeddelandet utgörs av en något abstrakt deltagare som jag 

här kallar mjölkindustrin. Till denna räknas olika mer eller mindre abstrakta entiteter som alla 

är kopplade till mjölkindustrin på något sätt. Exempel är: den stora koinstängningen, 

innevistelsen, det starka fokuset på produktion och just mjölkindustrin. I exempel (1) ovan är 

det även personer inom mjölkindustrin som är aktörer, om än inte explicit uttryckt, i de passivt 

uttryckta processerna insemineras och tas ifrån. Liksom Lind Palicki (2010 s. 113) påpekar 

syns inte alltid roller i texten rent lexikogrammatisk, trots att man som läsare rent logiskt för-

står att någon finns där som ansvarig eller handlande (jfr avsnitt 4.2 om Greimas aktantmo-

dell).  

 Mjölkindustrin finns relativt påtagligt närvarande i och med att pressmeddelandet handlar 

om djuren som används inom denna. Däremot är det väldigt sällan – eller närmare bestämt en-

dast en gång – som mjölkindustrin, benämnt som just detta, fungerar som förstadeltagare. På 

så sätt hålls mjölkindustrin på sätt och vis ansvarig utan att egentligen explicit och konkret 

göra särskilt mycket i texten. Det förekommer inga formuleringar med materiella processer 

där mjölkindustrin exempelvis plågar, vansköter eller missgynnar djuren, vilket man kanske 

kan förvänta sig av den asymmetriska relation som beskrivs. Istället sätts djuren i fokus, även 

då det kräver en passiverad formulering, och mjölkindustrin blir ofta ett fenomen (i icke-

grammatiska termer) som bara finns där och drabbar djuren.  

 Som jag nämnde tidigare blir således mjölkindustrin lite av en osynlig fiende och tycks 

inte behöva framhävas som förstadeltagare av Djurens Rätt. De finns i texten, främst som and-

radeltagare, närvarande i omständigheter eller underförstådda genom passiveringar, men gör 

rent konkret inte så mycket alls. 

6.3 Aktantmodellen 

Utifrån analysresultaten ovan har jag urskiljt följande aktanter: 

 

Subjekt   den som ska strävar efter objektet   Djurens Rätt 

Objekt    föremålet för strävan   Avveckling av mjölkindustrin 

Avsändare   avsändare av info/strävan   Djurens Rätt 

Mottagare  den som på gynnas av strävan    Djuren 

Hjälpare    någon som hjälper subjektet   Rapporten Mjölkfabriken 

Opponent    den som motarbetar subjektet   Mjölkindustrin 

 

Djurens Rätt utgör här subjektet som strävar efter ett objekt som här kan tolkas som en av-

veckling av mjölkindustrin. Detta i förmån för djuren inom mjölkindustrin, vilka således utgör 

textens mottagare – de som gynnas av subjektets strävan. Emot sig har Djurens Rätt 
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opponenten mjölkindustrin, vilken i detta pressmeddelande innehar en något abstrakt roll och 

ofta uttrycks genom olika underordnade deltagare såsom innevistelsen eller det starka fokuset 

på produktion. Vem eller vad som utgör hjälparen är inte helt självklart i och med att ingen av 

de tre mest framträdande rollerna direkt stämmer in på den här rollen. Till deltagaren Djurens 

Rätt har jag dock ovan räknat in rapporten Mjölkfabriken, genom vilken de ämnar upplysa 

allmänheten om kornas situation, och denna rapport ligger därför nära till hands att fungera 

som hjälpare.  

  [projekt]     

       

Djurens Rätt → 
Minska/avveckla 

mjölkproduktion 
→ Djur  [kommunikation] 

  ↑     

Rapport/ 

allmänhet 
→ Djurens Rätt ← Mjölkindustrin  [konflikt] 

 

På projektaxeln har vi således Djurens Rätt som strävar efter att förbättra mjölkkornas 

situation. På konfliktaxeln har vi opponenten Mjölkindustrin, som rimligtvis inte är särskilt 

intresserad av ökade kostnader för bättre djurhållning eller minskad produktion. I motsatt rikt-

ning på konfliktaxeln har vi rapporten Mjölkfabriken, vilken genom att upplysa den så kallade 

allmänheten om djurens situation, ska hjälpa Djurens Rätt att uppnå sin strävan. På kommuni-

kationsaxeln har vi Djurens Rätt som avsändare och uppdragsgivare, som genom att uppnå 

målet/strävan ska gynna mottagaren djuren.
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7 Pressmeddelande II 

Text nummer två handlar om att Cirkus Scott valt att sluta använda vilda djur i sina föreställ-

ningar, och har rubriken Cirkus Scott lyssnar till kritiken – slutar med vilda djur. Pressmed-

delandet publicerades den 15 oktober 2013. 

 Detta pressmeddelande är något kortare än det i förra avsnittet; det består av 18 fria och 

fyra bundna satser, samt ett flertal inbäddade som inte inbegrips i analysen. Texten inleds med 

en presentation av nyheten samt Djurens Rätts inställning till denna. Därefter följer informa-

tion om nyhetens bakgrund och på vilket sätt Djurens Rätt har arbetat för att få igenom ett lag-

stadgat förbud. Till sist riktas viss kritik mot regeringen som inte lagt fram ett lagförslag om 

detta.  

 Texten innehåller två uttalanden, båda av Djurens Rätts förbundsordförande. 

7.1 Processer 

Tabellen nedan visar fördelningen av textens processer mellan de olika processtyperna. Mest 

anmärkningsvärt är den lilla andelen relationella processer i jämförelse med Pressmeddelande 

I. Istället domineras detta pressmeddelande av de materiella processerna, följt av de verbala. 

 

Processtyp Antal Procent 

Materiella 11 48 % 

Relationella 4 17 % 

Verbala 6 26 % 

Mentala 2 9 % 

Totalt 23 100 % 

 

Även i detta pressmeddelande får verbet applådera realisera den materiella process genom 

vilken Djurens Rätt välkomnar och visar uppskattning för ett beslut. Materiella processer an-

vänds även för att gestalta djurens situation, såsom i exemplen nedan. 

 

(1) Anledningen var att djurens naturliga beteende inte tillgodoses på cirkus. 

(2) […] och att djuren inte kan få utlopp för sitt naturliga beteende i de 

tillfälliga inhägnaderna. 

 

Av de sex verbala processerna står Djurens Rätt för hälften, och de resterande tre Cirkus Scott, 

Djurskyddslagsutredningen samt Sveriges veterinärförbund. Här handlar det, förutom om de 

två uttalandena av Djurens Rätt (realiserat som säger), om cirkusdirektören som beslutet 

meddelades av samt Djurskyddslagsutredningen och Sveriges veterinärförbund vilka föreslog 

respektive gick ut och uppmanande regeringen. Regeringen förekommer således som motta-

gare i två verbala processer, men inte själva som talare. 

 Relationella processer förekommer endast fyra gånger i pressmeddelandet, och 

förstadeltagarna utgörs av mer eller mindre abstrakta entiteter såsom cirkusmiljön och 

anledningen. Processerna realiseras i alla fyra fallen som verbet vara i formerna är och var. I 
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tre av fyra fall kan man även säga att de relationella processerna uttrycker informationeller 

ståndpunkter ur Djurens Rätts perspektiv, som i exempel (3): 

(3) Därför är det här ett mycket bra beslut, säger Camilla Björkbom, 

förbundsordförande i Djurens Rätt. 

7.2 Huvudsakliga deltagare 

I detta pressmeddelande är, liksom i det förra, tre deltagare mer framträdande än andra. Det rör 

sig om Cirkus Scott, Djurens Rätt samt djur av lite olika slag som jag här grupperar som en 

och samma deltagare.  Utöver dessa tre bedömer jag även regeringen som en central deltagare, 

trots att denna enbart förekommer som förstadeltagare en gång, vilket motiveras i avsnitt 

7.2.4. Utöver dessa finns även ytterligare två deltagare vilka dock endast förekommer som för-

stadeltagare en gång vardera. Eftersom jag anser dessa fylla en viktig funktion utan att vara 

centrala, kommer dessa att behandlas i samband med de huvudsakliga deltagarna i avsnitten 

nedan. 

7.2.1 Cirkus Scott 

Cirkus Scott är en både den dominerande och mest framträdande förstadeltagaren i texten, i 

vilken jag förutom Cirkus Scott som organisation räknar in Cirkusdirektören, elefanttränaren 

samt meddelandet om beslutet.  

 Vid första anblick får Cirkus Scott till synes mycket utrymme genom att de och deras be-

slut nämns ett flertal gånger i texten. Å ena sidan lyfts Cirkus Scott fram som aktiva deltagare 

i rubriken som lyssnar och slutar, men därefter tonas de alltmer ned genom att fokus flyttas 

från Cirkus Scott till själva beslutet och Djurens Rätts inställning till detta.  

 

(4) Cirkus Scotts beslut applåderas av alla vi som lidit med elefanterna och 

sjölejonen. 

(5) Djurens Rätt applåderar Cirkus Scotts beslut […] 

 

I exemplen ovan gör Djurens Rätt det således tydligt att det är Cirkus Scotts beslut som applå-

deras och inte organisationen i sig. Cirkus Scott förekommer således som förstadeltagare eller 

som del av andradeltagare, medan beslutet ofta fungerar som huvudord i andradeltagare. Även 

om Cirkus Scott nämns ett stort antal gånger i texten är det således beslutet som Djurens Rätt 

sätter i centrum för pressmeddelandet. 

7.2.2 Djurens Rätt 

Till deltagaren Djurens Rätt räknar jag dels själva organisationen, benämnda som just Djurens 

Rätt, dels dess förbundsordförande Camilla. I detta pressmeddelande är inte Djurens Rätt fullt 

så framträdande som i det förra, och inte heller den förstadeltagare som dominerar till antalet. 

Däremot är det Djurens Rätt som till störst del är talare i texten och därmed står för det mesta 

som sägs och uttrycks. Dessutom låter Djurens Rätt även andra organisationer komma till tals 

genom att använda dessa som ett slags referens eller bakgrundsinformation: 

 

(6) Djurskyddslagsutredningen, där Djurens Rätt satt med, föreslog för 

regeringen 2011 att elefanter och sjölejon ska förbjudas på cirkus. I somras 
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gick Sveriges veterinärförbund ut och uppmanade regeringen att snarast 

lägga fram ett lagförslag om förbud mot att ha dessa djurslag på cirkus.  

 

Här kan vi således se att Djurens Rätt tar hjälp av andra organisationer för att uttrycka sina 

egna ståndpunkter.  

 Ett intressant fenomen är även förstadeltagaren alla vi som […] från exempel (4) ovan. 

Här kan till att börja med Djurens Rätt räknas in i och med att pronomenet vi används samt att 

detta görs i en anföring av Djurens Rätts förbundsordförande. Men intressant är även faktumet 

att deltagaren uttrycks i subjektsform (vi) istället för objektsform (oss) vilket kan tyckas vore 

mer grammatiskt korrekt i sammanhanget. Huruvida detta är en felskrivning eller ett medvetet 

val för att framhäva deltagaren är således en fråga som enbart författaren kan svara på, om än 

en intressant aspekt.  

 Rehnberg påpekar i sin analys av hur hjältar konstrueras att verbala processer ofta visar 

på handlingskraft (Rehnberg 2011 s. 72), vilket här kan kopplas till aktantrollen subjekt. Att 

uttrycka många verbala processer i en text är även ett effektivt sätt att framhålla talarens per-

spektiv, i detta fall Djurens Rätt. 

7.2.3 Djuren 

Till djuren räknar jag här vilda djur, djuren, djurens naturliga beteende samt elefanterna 

Sonja och Vana Mana. Dessa fyra förekommer dels som förstadeltagare, dels som andradelta-

gare i passiverade satser där de framhävs i och med aktören uteblir.  

 Trots att djuren förekommer i materiella processer framstår de dock inte som särskilt ak-

tiva. I de passiva satserna handlar det om att elefanter och sjölejon ska förbjudas på cirkus och 

att djurens naturliga beteende inte tillgodoses i cirkusmiljön. Genom dessa formuleringar kan 

man säga att djuren, samtidigt som de framhävs i avsaknad av aktör, även objektifieras en 

aning. Detta har att göra med att andra deltagare, i satsen ospecifika, framstår som ansvariga 

för handlingen och således är de som aktivt ska göra någonting. Vid ett tillfälle i texten om-

nämns dock djuren vid namn: 

 

(7) Elefanterna Sonja och Vana Mana som under sommaren turnerat med 

cirkus Scott förekommer i en smygfilmad video | där man ser hur den 

elefanttränare som i år arbetat med Cirkus Scott slår djuren. 

 

Att elefanterna benämns med sina namn har en personifierande verkan, samtidigt som proces-

sen turnerat
5
 ger känslan av att de är mer aktiva deltagare än exempelvis djuren i nästa materi-

ella process som inte kan få utlopp för sitt naturliga beteende.  

 I den andra satsen (avskiljt med ett lodrätt streck) i exempel (5) ovan blir Sonja och Vana 

Mana återigen djuren och mål för den materiella processen slår. Man kan säga att de går från 

att vara aktiva och självständiga individ er till offer i elefanttränarens process. På detta sätt kan 

Djurens Rätt med hjälp av processer framställa djuren på ett för verksamheten ändamålsenligt 

                                                      
5
 Här har vi att göra med en sats inbäddad i en deltagare, som därför inte ingår i transitivitetsanalysen. 

Jag tar dock upp processen turnerat eftersom det som verb är intressant i sitt sammanhang. 
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sätt; å ena sidan är djuren individuella varelser med egna namn och uppgifter, å andra sidan är 

de offer för människans makt. 

7.2.4 Regeringen 

Regeringen förekommer endast som förstadeltagare i pressmeddelandet vid ett tillfälle men 

fungerar tre gånger som andradeltagare, vilket ger den en särskilt roll i texten. Regeringen 

dyker inte upp förrän mot slutet av pressmeddelandet, och då som andradeltagare (utdraget är 

detsamma som exempel (6) ovan med skillnaden att andradeltagaren här är kursiverad): 

 

(8) Djurskyddslagsutredningen, där Djurens Rätt satt med, föreslog för 

regeringen 2011 att elefanter och sjölejon ska förbjudas på cirkus. I 

somras gick Sveriges veterinärförbund ut och uppmanade regeringen att 

snarast lägga fram ett lagförslag om förbud mot att ha dessa djurslag på 

cirkus. 

 

I exempel (8) ovan blir regeringen mottagare i de verbala processerna föreslog och 

uppmanade där två nya deltagare utgör förstadeltagarna. Här tar Djurens Rätt stöd av två 

andra organisationer
6
 emot regeringen, vilket jag kommer att diskutera mer i avsnittet nedan. 

Man skulle kunna säga att Djurens Rätt i denna del bygger upp med bakgrundsinformation 

inför den kritik mot regeringen som kommer i sista stycken på pressmeddelandet: 

 

(9) Med det här beslutet har Cirkus Scott till och med gått före regeringen 

som, ännu inte lyckats lägga fram något förslag om förbud mot elefanter 

och sjölejon på cirkus, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för 

Djurens Rätt. 

 

Här är regeringen först förstdeltagare vilka Cirkus Scott gått före, för att sedan själva bli för-

stadeltagare som ännu inte lyckats lägga fram något förslag. Denna formulering är intressant 

eftersom det lika gärna hade kunnat stå som inte lagt fram något förslag. Istället har reger-

ingen enligt Djurens Rätt ännu inte lyckats lägga fram förslaget, vilket antyder dels att de för-

väntas göra detta så småningom, dels att det handlar om ett misslyckande och inte ett medvetet 

undvikande. Djurens Rätt använder här således ett uttryckssätt som förmildra kritiken samti-

digt som de visar sin övertygelse om att förslaget kommer läggas fram och att det är en tids-

fråga.  

 Regeringen har följaktligen ingen direkt aktiv roll i detta pressmeddelande, utan istället är 

det tänkbart att Djurens Rätt till viss del riktar pressmeddelandet mot regeringen och därmed 

använder det som ett medel att nå sina mål. 

7.3 Aktantmodellen 

I pressmeddelandet framstår till att börja med Cirkus Scott som lite av en hjälte. De får redan i 

rubriken vara förstadeltagare i både en materiell och mental process, vilket Rehnberg menar 

kan stämma överens med hjälterollen (2011 s. 72 f). Därefter hyllas beslutet av Djurens Rätt 

där istället själva beslutet sätts i centrum, tillsammans med Djurens Rätt inställning till detta. 

                                                      
6
 Med organisation avser jag någon typ av verksamhet i form av företag, myndighet, förening etc. Det 

relevanta är den mänskligt kollektiva och organisatoriska aspekten. 



- 29 - 

 

Framåt slutet byter pressmeddelandet på sätt och vis tema och börjar istället fokusera på att 

regeringen inte lagt fram något lagförslag om detta, och här bildar Djurens rätt till synes 

allians med andra organisationer (Djurskyddslagsutredningen och Sveriges veterinärför-

bund)och tar på så sätt ställning mot regeringen. Till sist träder Cirkus Scott återigen in i 

pressmeddelandet som aktörer i den materiella processen där Cirkus Scott till och med gått 

före regeringen. 

 I och med pressmeddelandets skiftande tema anser jag det lämpligt att sammanfatta detta 

med två olika modeller över aktanterna. Figuren nedan skildrar ett förlopp där Cirkus Scott ut-

gör subjektet och till stor del står i centrum för pressmeddelandet. Denna modell fokuserar på 

textens rubrik samt fyra första stycken, det vill säga innan temaskiftet sker i femte stycket. 

 

  [projekt]     

       

Cirkusdirektören 

Växande kritik 
→ 

Slutat med 

vilda djur 
→ 

Vilda djur 

på cirkusen 
 [kommunikation] 

  ↑     

Djurens Rätt 

Växande kritik 
→ 

Cirkus 

Scott 
← 

Djurens Rätt 

Växande kritik 
 [konflikt] 

 

Projektaxeln visar här inte på en strävan mot objektet såsom jag beskrivit denna axel tidigare 

utan här handlar det istället om ett projekt som redan genomförts. Det som modellen visar är 

således Att Cirkus Scott, subjektet, har slutat med vilda djur på sina föreställningar (objekt). 

Detta på uppdrag av cirkusdirektören, men hit kan man även räkna ännu en deltagare som jag 

inte tidigare nämnt: 

 

(10) Meddelandet om beslutet kom idag, efter växande kritik mot elefanter på 

cirkus. 

 

I exemplet ovan används en ideationell grammatisk metafor (Karlsson 2011 s. 31 f) vilket 

medför att både processen och deltagaren döljs. Uttrycket växande kritik antyder dels att det 

finns personer som kritiserat användandet av vilda djur, dels att denna kritik växt. Vem eller 

vilka som kritiserat framgår dock inte, och inte heller på vilket sätt kritiken växt – har fler 

börjat kritisera eller har de kritiska personerna börjat kritisera högre?  

 Hur som helst är detta en deltagare som bidragit till Cirkus Scotts beslut, vilket gör den 

till dels en avsändare, dels en hjälpare eller opponent beroende på Cirkus Scotts inställning till 

beslutet (har det tvingats fram genom protester från allmänheten eller var det eget val?). 

Djurens Rätt fungerar på av samma anledning som antingen opponent eller hjälpare. 

 Motiveringen ovan överensstämmer inte helt och hållet med det sätt på vilket jag beskri-

ver eller använder modellen i övrigt. Jag tar dock ändå upp denna tänkbara tolkning därför att 

det är ett intressant perspektiv och visar på en skillnad beroende på vilken textnivå modellen 

appliceras på (jfr avsnitt 4.2). Det visar även hur komplext tolkningsmomentet kan vara då inte 

alla orsakssamband framgår av texten som analyseras.  
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I figuren nedan framgår istället modellen baserat på pressmeddelandet i sin helhet. Här utgör 

istället Djurens Rätt subjektet eftersom det är denna deltagare som finns närvarande genom 

hela pressmeddelandet samt vars perspektiv man som läsare får följa. Subjektets strävan är att 

förbjuda vilda djur på cirkus (objekt), till förmån för just de vilda djuren (mottagare). Djurens 

Rätt är själva avsändare, tillsammans med den växande kritiken som jag tog upp ovan. Cirkus 

Scott blir i det här fallet ett slags hjälpare vilka fattat beslut utan att ett lagstadgat förbud 

funnits, och även den växande kritiken, Djurskyddslagsutredningen och Sveriges veterinärför-

bund fungerar som Djurens Rätts hjälpare. Opponent utgör här regeringen, vilka inte lyckats 

lägga fram ett förslag om förbud i riksdagen.  

 Intressant är att Cirkus Scott och den växande kritiken tillsammans fungerar som hjälpare 

i denna modell, trots att de var potentiella opponenter i förra. Detta har att göra med att det här 

är Djurens Rätts perspektiv som modellen utgår ifrån, istället för Cirkus Scotts. Regeringen 

har här dessutom en given plats som opponent, medan relationen mellan Cirkus Scott och 

regeringen inte framgick i texten. 

 

Subjekt   den som ska strävar efter objektet   Djurens Rätt 

Objekt    föremålet för strävan   Förbud mot vild djur på cirkus 

Avsändare   avsändare av info/strävan   Djurens Rätt, Växande kritik 

Mottagare  den som på gynnas av strävan    Djuren 

Hjälpare    någon som hjälper subjektet   Cirkus Scott, Växande kritik 

Opponent    den som motarbetar subjektet   Regeringen 

 

  [projekt]     

       

Djurens Rätt 

Växande kritik 
→ 

Förbud mot 

vilda djur på 

cirkus 

→ 
Vilda djur 

på cirkus 
 [kommunikation] 

  ↑     

Cirkus Scott 

Växande kritik 
→ Djurens Rätt ← Regeringen  [konflikt] 
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8 Pressmeddelande III 
Pressmeddelandet publicerades den 7 november 2013 och har rubriken Djurens Rätt 

applåderar förbud mot sexuella övergrepp på djur men kräver mer av regeringen. Kort sagt 

handlar det om att regeringen har beslutat att lägga fram en proposition om ändringar i djur-

skyddslagstiftningen i Riksdagen. I texten tas sedan några av punkterna i förslaget upp, vad 

dessa kommer att innebära för olika parter samt Djurens Rätts inställning till dem. Två utta-

landen förekommer, båda av Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom. Texten 

består av 20 fria satser och 11 bundna, vilka denna analys baseras på. Ett fåtal inbäddade sat-

ser förekommer även, vilka har borträknats eftersom de fungerar som deltagare, del av 

deltagare eller omständighet istället för att uttrycka en självständig process (jfr Halliday 2004 

s. 426 och Holmberg & Karlsson 2006 s. 120).  

8.1 Processer 

I tabellen nedan framgår de processtyper som förekommer i texten, angivet i antal samt i 

ungefärlig procentandel. Den mest frekvent förekommande processtypen är här den relatio-

nella, vilken utgör strax under femtio procent av processerna i texten. Relationella processer 

beskriver ofta statiska (sak)förhållanden, egenskaper och hur olika entiteter förhåller sig till 

varandra, och hit räknar jag även existentiella processer, vilka det finns ett fåtal av i texten.  

 

Processtyp Antal Procent 

Materiella 8 26 % 

Relationella 15 48 % 

Verbala 5 16 % 

Mentala 3 10 % 

Totalt 31 100 % 

 

Av denna orsak, att de beskriver hur sker och ting är förhåller sig, är de relationella proces-

serna vanliga i faktatexter (Holmberg & Karlsson 2006 s. 90). I pressmeddelandet realiseras 

dessa processer främst i form av verb som har, är och finns och i många fall används de även 

för att visa på Djurens Rätts ståndpunkt i olika frågor: 

 

(1) Djurens Rätt är också positiva till… 

(2) Djurens Rätt är fortsatt starkt kritiska till… 

 

Den näst största gruppen utgörs av de materiella processerna vilka främst representeras av 

verb eller verbgrupper i något abstrakta bemärkelser, såsom stärker, underlättar och skyddar. 

Även de materiella processernas förstadeltagare – aktörerna – är ofta relativt abstrakta, som till 

exempel en lagstiftning och den nu föreslagna lagändringen. Till de materiella har jag även 

räknat processen beslutat med Regeringen som aktör, trots att denna på många sätt kan likna 

en verbal process. I detta fall ligger dock inte fokus på det kommunikativa i att gemensamt 

fatta ett beslut, utan snarare på den fysiska förändring som beslutet medför. 
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Även Djurens Rätt förekommer som förstadeltagare i de materiella processerna, två gånger 

som aktör i processen applåderar. Denna är intressant eftersom den enligt min analys utgör ett 

gränsfall mellan att vara materiell och verbal. Å ena sidan är det en typisk handling som sker i 

och påverkar den fysiska världen, å andra sidan ligger det någonting väldigt symboliskt och 

kommunikativt i att applådera något. Efter noga övervägande kategoriserar jag dock denna 

som en materiell process med motiveringen att Djurens Rätt sannolikt har valt detta uttryck av 

en orsak; kanske vill de framhålla sig själva som aktiva i en nyhet där de i övrigt faktiskt inte 

är särskilt framträdande? 

 I de verbala processerna är dock Djurens Rätt än mer framträdande som förstadeltagare – 

talare – i processerna kräver, krävt samt säger två gånger. Den femte verbala processen är 

passivt formulerad (presenterades) och har därför ingen explicit uttryckt förstadeltagare. 

Utifrån den närmsta kontexten (i detta fall satserna före) är det dock möjligt att utläsa reger-

ingen som talare. Den sista processtypen, den mentala, är inte särskilt representerad i detta 

pressmeddelande. Här handlar det dels om regeringen som vill att Sverige ska behålla sin 

definition […] samt skrivningen som borde […] oroa alla som värnar om djurskyddet. 

8.2 Huvudsakliga deltagare 

I detta pressmeddelande urskiljer jag enbart två huvudsakliga deltagare: Djurens Rätt och 

Regeringen. Djuren som haft en given roll i de tidigare två pressmeddelandena är i denna text 

varken särskilt framträdande eller frekvent förekommande som förstadeltagare. Djuren utgör 

förstadeltagare vid två tillfällen i texten och då i en och samma grafiska mening. Båda proces-

serna uttrycks dessutom som relationella
7
 och ger därmed djuren en tämligen statisk roll: 

 

(3) Djur befinner sig i beroendeställning gentemot människan, och [djur] har 

få möjligheter att protestera eller värja sig mot övergrepp. 

 

I övrigt förekommer djuren enbart som andradeltagare eller som del av andra deltagare ett 

fåtal gånger. 

8.2.1 Djurens Rätt 

Djurens Rätt är i detta pressmeddelande den deltagare som både dominerar kvantitativt och 

som är mest framträdande. Organisationen omnämns i mer än varannan grafisk mening och tar 

således mycket plats i texten. Som jag nämnt ovan är Djurens Rätt de enda som kommer till 

tals i texten, dels genom att dess förbundsordförande står för båda uttalandena, dels genom 

processerna kräver samt krävt vilka indikerar ett auktoritärt karaktärsdrag. Djurens Rätt 

framstår även till viss del som aktiva i och med processerna applåderar. Som jag redan nämnt 

ser jag på detta som ett gränsfall där Djurens Rätt dels symboliskt kommunicerar en åsikt, dels 

aktivt gör något (det handlar således om en tolkning huruvida applåderandet sker bildligt eller 

bokstavligt talat).  

                                                      
7
 Att befinna sig kan även tolkas som en materiell process, men eftersom processen inte uttrycker att 

djuren fysisk befinner sig någonstans tolkar jag detta som en relationell process där djuren är beroende 

av människan. 
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Intressant är faktumet att Djurens Rätt ger sig själva så pass mycket utrymme i pressmedde-

landet, i och med att nyheten i sig varken handlar om dem som organisation eller grundar sig 

på något som enbart Djurens Rätt står bakom. Dessutom tas ett flertal olika aspekter upp, av 

inte bara lagändringen utan även om förslag som Djurskyddslagsutredningen lagt fram. Detta 

gör att pressmeddelandet upplevs som något spretigt och själva nyheten så att säga försvinner 

bland alla åsikter och ståndpunkter. Detta gör att jag tolkar hela pressmeddelandet som snarare 

ett ställningstagande – ett sätt att positionera sig – från Djurens Rätts sida än en nyhetsuppda-

tering. 

8.2.2 Regeringen 

Regeringen förekommer i pressmeddelandet som aktör (beslutat, förhalar), underförstådd 

talare (presenterades) och som upplevare (vill inrätta, vill att…). Till regeringen som deltagare 

är det även möjligt att räkna ett flertal icke-mänskliga förstadeltagare, såsom den nu 

föreslagna lagändringen, proposition om djurskydd, förbudet, vilka jag dock inte går in på 

här. Fokuset ligger här istället på regeringen som organisation, vilka alltså förekommer som 

förstadeltagare – upplevare – i mentala processer två gånger. Detta är intressant eftersom 

ingen av de huvudsakliga deltagarna i de tidigare undersökta pressmeddelandena haft denna 

roll. I båda fallen handlar det om att regeringen vill någonting: 

 

(4) Djurens Rätt är också positiva till | att regeringen vill inrätta ett 

kompetenscentrum för att ersätta, begränsa och förfina användningen av 

djurförsök, | samt att regeringen vill | att Sverige ska behålla sin definition 

av djurförsök.  

 

Ännu en intressant aspekt är att dessa satser tycks ingå i ett slags relationell anföring av 

Djurens Rätts åsikter (första satsen). Satserna med regeringen som förstadeltagare (andra och 

tredje satsen) är även möjliga att tolka som inbäddade, men jag gör här bedömningen att de 

uttrycker självständiga processer inom ramen för Djurens Rätts åsiktsanföring, i likhet med 

exempelvis mentala anföringar (jfr Holmberg & Karlsson 2006 s. 132). 

 Trots att regeringen varken aktivt gör eller gjort någonting i exempel (4) ovan framhåller 

sig Djurens Rätt som positiva till deras vilja att göra någonting. Detta ger känslan av att 

Djurens Rätt i och med pressmeddelandet uppmuntrar regeringen. Detta överensstämmer med 

min tolkning i avsnittet ovan (8.2.1) att pressmeddelandet delvis är riktat mot regeringen och 

därmed används i syfte att positionera sig och frambringa handling snarare än att förmedla en 

nyhet.  

8.3 Aktantmodellen 

Subjekt   den som ska strävar efter objektet   Djurens Rätt 

Objekt    föremålet för strävan   Lagändring 

Avsändare   avsändare av info/strävan   Djurens Rätt 

Mottagare  den som på gynnas av strävan    Djuren 

Hjälpare    någon som hjälper subjektet   Djurskyddslagsutredningens 

   förslag, Regeringen 

Opponent    den som motarbetar subjektet   Regeringen 
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Som subjekt i pressmeddelandet fungerar Djurens Rätt vars åsikter och ståndpunkter press-

meddelandet utgår ifrån. Hade pressmeddelandet däremot enbart handlat om regeringens be-

slut är det möjligt att istället denna hade räknats som subjekt, men i och med att Djurens Rätts 

åsikter blir så pass centrala för denna text räknar jag dessa som subjekt. 

 Objektet som Djurens Rätt strävar efter är en lagstiftning som skyddar djuren, vilket 

regeringen både motarbetat och hjälpt till med enligt pressmeddelandet. Regeringen får 

således en slags dubbel roll där de dels applåderas för proposition de ska lägga fram, dels 

kritiseras för att de inte tagit med mer Djurskyddslagsutredningens förslag i denna. 

Regeringen motsvarar på så sätt två funktioner i aktantmodellen, där de först främst innehar 

rollen som hjälpare för att därefter framställas mer och mer som opponent.  

 En grupp som jag inte räknat med som deltagare ovan är Djurskyddslagsutredningen. 

Denna omnämns ett flertal gånger i pressmeddelandet men som förstdeltagare förekommer de 

endast i form av Djurskyddslagsutredningens förslag. Själva Djurskyddslagsutredningen 

framstår därmed inte som deltagare i texten, utan fokus läggs istället på förslaget som de lagt 

fram. Detta förslag syftar till att förbättra djurens situation vilket går i linje med Djurens Rätts 

arbete, varför detta fungerar som en slags hjälpare i modellen nedan. 

 

  [projekt]     

       

Djurens Rätt → Lagändring → Djur  [kommunikation] 

  
 

↑ 
   

 

Regeringen 

Förslag från 

Djursskyddslags- 

utredningen 

→ Djurens Rätt ← Regeringen  [konflikt] 
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9 Sammanställning av resultat och jämförelse 
Diagrammet nedan visar den ungefärliga totala fördelningen av processtyper mellan de olika 

aktanterna i alla tre pressmeddelanden. Jag inkluderar här enbart de aktanter som representeras 

av levande deltagare, varför objekt exkluderats. Inte heller aktanten avsändare finns represen-

terad i detta diagram eftersom denna utgörs av Djurens Rätt i alla tre texterna, och jag inte be-

dömer det som möjligt att urskilja när Djurens Rätt fungerar som subjekt respektive avsändare 

i texterna.  

 I aktanterna nedan ingår alla de deltagare från pressmeddelandena som jag klassificerat 

till respektive aktantroll. Detta innebär exempelvis att subjektet enbart representeras av 

Djurens Rätt och de processer där Djurens Rätt har fungerat som förstadeltagare. Som 

opponent räknas exempelvis både deltagarna regeringen samt mjölkindustrin. Eftersom inte 

alla processer i pressmeddelandena har någon av aktantrollerna som förstadeltagare blir inte 

heller summan av processerna 100 % i detta diagram. Diagrammet visar istället vilka 

processtyper som är representativa för de olika aktantrollerna. 

 

 

Av diagrammet framgår att subjektet främst förekommer som förstadeltagaren talare i tex-

terna. Mottagaren innehar ofta rollen som aktör och även bärare, medan både hjälparen och 

opponenten främst fungerar som aktörer.  

 I Rehnbergs studie (2011) påpekas att hjälterollen (motsvarande subjektet i denna studie) 

ofta framstår som aktiv och handlingskraftig genom att vara aktör i materiella processer. Som 

framgår av diagrammet ovan förekommer Djurens Rätt dock enbart ett fåtal gånger som aktö-

rer. I själva verket är Djurens Rätt sällan centrala i de nyheter som förmedlas, men framstår 

ändå som aktiva i och med att deras åsikter får stort utrymme i texterna. Där använder de sig 

av främst materiella (1) och relationella (2) processer för att uttrycka sina åsikter: 

  

(1) Djurens Rätt applåderar förbud mot sexuella övergrepp på djur […] 

(2) Därför är det här ett riktigt bra förslag […] 

 

Djurens Rätt blir följaktligen subjekt i texterna eftersom det är deras åsikter och perspektiv 

man som läsare får följa, även om detta sällan sker genom mentala processer såsom Rehnberg 

beskriver (2011 s. 72f).  

0%

20%

40%

60%

80%

Subjekt Mottagare Hjälpare Motståndare

Materiell

Relationell

Verbal

Mental



- 36 - 

 

Djurens Rätt finns även närvarande i processer där de inte själva utgör förstadeltagaren, till 

exempel i relationella processer. Denna typ av process tilldelar ofta en egenskap till en så kal-

lad bärare. Ibland är dessa egenskaper värderande, det vill säga positivt eller negativt laddade. 

De relationella processerna är sällan värderande i sig, men genom att tilldela en negativ eller 

positiv egenskap kan processen i sin helhet komma att uttrycka ett slags värdering (Holmberg 

& Karlsson 2006 s. 194 f). Djurens Rätt uttrycker i pressmeddelandena relativt många värde-

ringar på detta sätt, ofta genom relationella processer i sina uttalanden: 

 

(5) Det är lite märkligt att mjölkindustrin så gärna vill […] säger Lena 

Lindström, etolog på Djurens Rätt. 

(6) Det är under all kritik att […] säger Camilla Björkbom. 

(7) Därför är det här ett riktig bra beslut, säger Camilla Björkbom, 

förbundsordförande på Djurens Rätt. 

 

En annan viktig deltagare är djuren, vilka i alla tre texterna fungerar som aktanten mottagaren. 

Djuren får enligt mig förvånansvärt lite plats och förekommer ofta i inbäddade satser som 

omständighet, andradeltagare eller del av andradeltagare. Då djuren utgör förstadeltagare 

framstår de ofta som passiva genom att ergativt fungera som medium vilka diverse händelser 

sker genom. På detta sätt får djuren lite av en offerroll i texterna. I vissa fall personifieras och 

aktiveras de, som i till exempel elefanterna Sonja och Vana Mana som turnerade med Cirkus 

Scott. I många andra fall – till exempel då de beskrivs i termer av statistik (var femte ko), 

fungerar som medium (korna står fastbundna) eller är andradeltagare i passiva satser (de 

insemineras) – kan man säga att djuren objektiveras och dessutom skildras som ett kollektiv 

istället för som individer.  

 Opponenterna i texten, regeringen samt mjölkindustrin, förekommer som aktörer i materi-

ella processer eller som bärare i relationella. Dessa får således inte komma till tals eller ut-

trycka sina perspektiv i de pressmeddelanden som ingår i studien. Regeringen kan dock sägas 

få mer utrymme än mjölkindustrin när det gäller rollen som förstadeltagare. Mjölkindustrin 

beskrev jag ovan som en sorts osynlig fiende vilken därmed finns närvarande i texten, men inte 

konkret förekommer som förstadeltagare i hög grad. 

 De mentala processerna har inte fått särskilt mycket utrymme i analyserna ovan i och med 

att de här utgör en underrepresenterad processtyp; dock är de värda att kommentera. Första-

deltagarna i de mentala processerna framgår inte i sin helhet av diagrammet ovan. Detta beror 

på att texternas upplevare främst utgörs av allmänt uttryckta och ospecificerade deltagare 

(kursiverade i exemplen nedan), där det kan sägas vara upp till läsaren att avgöra om denna 

anser sig ingå eller inte: 

 

(8) Cirkus Scotts beslut applåderas av alla vi som lidit med elefanterna och 

sjölejonen. 

(9) Många känner nog inte till att kor av mjölkras hör till de mest 

extremavlade djuren. 

(10) Skrivningen om att förenkla den djurförsöksetiska prövningen borde dock 

oroa alla som värnar om djurskyddet. 
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10 Diskussion 

10.1 Resultatdiskussion 

Om vi tittar på diagrammet i avsnittet ovan ser vi att de två mest avvikande processtyperna är 

de verbala och de mentala, vilka således är de som jag främst kommer att diskutera här. Först 

och främst tycker jag att den lilla andelen mentala processer är intressant. Detta med tanke på 

att Djurens Rätts verksamhet och pressmeddelanden handlar om dels människors medlidande 

för djuren, dels om djurens (vilka i Djurens Rätts värdegrund beskrivs som kännande varelser) 

upplevelser. Pressmeddelandena ger relativt litet utrymme för känslor som argument och foku-

serar istället på fakta och Djurens Rätt åsikter och ståndpunkter utifrån dessa. I de fall som 

mentala processer förekommer är det en relativt ospecifik förstadeltagare som står för dessa, 

exempelvis vi som lidit med djuren… och alla som värnar om… Här kan helt enkelt vem som 

helst räkna in sig själv. Djurens Rätt tycks överhuvudtaget ta tydligt avstånd från subjektiva 

och känslostyrda formuleringar som kommer till uttryck genom mentala processer uttrycks-

sätt. Djurens Rätt uttrycker inte överhuvudtaget att de exempelvis tycker, tänker eller vill 

någonting; istället tycks det vara ordets makt som gäller i och med att Djurens Rätt i stort 

förekommer som talare. En intressant aspekt är även att det utöver Djurens Rätt enbart är del-

tagare inom aktantrollen hjälpare som får vara talare i texten. Djurens Rätt låter således inte 

opponenterna komma till tals överhuvudtaget i dessa tre pressmeddelanden. I och med detta 

blir det tydligt att det Djurens Rätt väljer att framhålla enbart sina egna perspektiv, och även 

här kan man alltså tänka sig att deras ideologi och övertygelse framträder. De verbala proces-

serna i vilka Djurens Rätt är talare, exempelvis menar, sätta ljuset på och beskriver bidrar 

även till att framställa de som sakkunniga och kunskapsmässigt erfarna. 

 Att Djurens Rätt är texternas främsta talare medan ett slags allmänhet får utgöra upple-

varna ger intrycket av att Djurens Rätt tar en roll där de agerar representant för dessa. Kanske 

vill Djurens Rätt inte framstå som en organisation som styrs av känslor utan förmedlar logisk 

och saklig information. Detta får mig att tänka att de i sina pressmeddelanden istället låter oss 

vanliga människor representera de känslosamma med vilka de dock identifierar sig i och med 

ord som vi och oss. Djurens Rätt tycker, tänker eller vill som sagt inte så mycket; istället 

kräver och belyser de exempelvis olika saker, vilket ger intrycket av att de som organisation 

har en kunnig och kanske något auktoritär karaktär. Som representant tar de i så fall en relativt 

saklig och objektiv roll där de verbalt presenterar fakta och redogör för djurens förhållanden. 

Även det att djuren ett flertal gånger beskrivs i termer av statistik styrker detta – de visar att de 

är en organisation som styrs av fakta och logik och inte av känslor. 

 Det är även intressant att se till de eventuella grepp som Djurens Rätt tar för att framhålla 

sig själva som aktiva i förhållande till nyheterna som tas upp, även i de fall de som organisa-

tion inte själva som är direkt inblandade i nyheten. Exempel är då de låter materiella processer 

gestalta organisationens inställning, som till exempel i Djurens Rätt applåderar förslag om... 

Ordvalet applåderar är återkommande i texterna, vilket jag tycker är ett intressant val. Man 

kan dels tolka det såsom jag gjort ovan, men man skulle även kunna se det som en lite nedlå-

tande gest där Djurens bredvid står bredvid och applåderar någonting som de redan känt till 
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länge. Med denna tolkning ser jag detta som ännu ett auktoritärt drag som antyder ungefär: 

Djurens Rätt vet lite mer än andra. Motsatt kan det helt enkelt vara så att Djurens Rätt vill 

betona glädjen i det som applåderas och att de inte anser att exempelvis uttrycket Djurens Rätt 

gläds åt räcker till. 

 Djurens Rätts ideologi framträder mer eller mindre i alla pressmeddelanden t i den 

information och de budskap som framförs genom pressmeddelandena. Men tydligast tycker 

jag att deras värderingar kommer fram i det enskilda fallet då de benämner djuren vid namn 

och låter dem vara aktörer som turnerar. Kanske kan man till och med förvänta sig fler lik-

nande formuleringar där djuren i större grad framstår som självständiga individer. 

 

10.2 Metoddiskussion 

I och med studiens omfattning är det svårt att kunna ge en representativ bild av Djurens Rätt 

positionering genom pressmeddelanden mer än utifrån de tre studerade texterna. Det hade 

naturligtvis varit intressant att analysera fler pressmeddelanden för att kunna få mer av en hel-

hetsbild av Djurens Rätt positioneringsarbete genom denna kanal. Det hade även varit intres-

sant att studera fler kanaler som Djurens Rätt använder sig av, till exempel sociala medier så-

som Twitter och Facebook.  

 Utifrån studiens karaktär och omfattning är min uppfattning dock att rätt analysmetod har 

använts – det ideationella perspektivet ger effektiva verktyg för att identifiera deltagare och 

finna deras roll i texten. I denna studie har jag haft ett starkt fokus på texternas förstadeltagare, 

och andradeltagare har på sätt och vis fått andra prioritet. Detta i och med att jag sökt utröna 

vem i texten som gör vad, och inte i första hand vem handlingen riktas mot. Det beror således 

till stor del på att jag i förhållande till studiens omfattning har begränsat mig till det mest vä-

sentliga för att kunna analysera och diskutera detta djupare. Jag är dock av uppfattningen att 

en grundligare transitivitets- och ergativitetanalys skulle ha gjort studien gott, och detta är så-

ledes där man skulle börja vid en utveckling eller påbyggnad av studien. Att även undersöka 

andradeltagarna närmare skulle tillföra ännu ett perspektiv där deltagarnas påverkan på andra 

deltagare även skulle komma fram i större utsträckning.  

 Utöver detta skulle det även kunna vara av intresse att analysera texterna ur ett 

interpersonellt perspektiv. Genom att undersöka texternas språkhandlingar skulle man få en 

större uppfattning om på vilket sätt Djurens Rätt förmedlar information och hur de förhåller 

sig till läsaren. I själva verket vore förmodligen en ideationell och interpersonell analys i kom-

bination det exemplariska, och gärna tillsammans med en närmare studie av diverse material 

om Djurens Rätts mål och ideologi. 
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11 Slutsatser 
Jag har nu redogjort för och diskuterat hur de olika deltagarna och aktanterna framställs i stu-

diens tre pressmeddelanden. På vilket sätt kan man då säga att Djurens Rätt använder sig av 

dessa skildringar för att positionera sig? Nedan följer mina slutsatser med fokus på Djurens 

Rätt som subjekt samt de tre aktanter som positioneringen huvudsakligen sker i förhållande 

till. 

11.1 Djurens Rätt i förhållande till Mottagaren 

Som mottagare räknas i alla tre pressmeddelandena djuren, för vilka Djurens Rätt kan sägas 

positionera sig som en objektiv representant. Djuren förekommer som förstadeltagare i materi-

ella och relationella processer, det vill säga att de i texterna ofta gör eller är någonting. Djuren 

kan inte tala för sig själva och deras inre värld är således svår att komma åt, även om det trots 

detta kan anses vara möjligt att föreställa djurens tankar och känslor och redogöra för dessa. 

Djurens Rätt spekulerar dock inte kring hur djuren känner sig, utan presenterar sakliga fakta 

om hur saker och ting förhåller sig, vad djuren gör och vilka följder detta får. I många fall till-

skrivs de ett slags offerroll genom att inte framställas som självbestämmande varelser. Djuren 

beskrivs ibland personligt, men främst objektivt med hjälp av statistiska termer. Jag tolkar 

detta som att Djurens Rätts ideologi (att djur är sina egna varelser med egen rätt till sina egna 

liv) framträder i och med personifieringen, samtidigt som de söker en objektiv roll i syfte att 

nå organisationens och ideologins mål.  

11.2 Djurens Rätt i förhållande till Hjälparen 

Som aktantrollen hjälpare räknas i pressmeddelandena deltagare som på något sätt hjälper 

Djurens Rätt i sin strävan efter objektet. Som denna aktantroll får andra organisationer fungera 

(till exempel Sveriges Veterinärförbund), icke-levande deltagare (rapporten Mjölkfabriken) 

samt även deltagare vilka i andra fall även utgör opponent – regeringen.  

 Dessa deltagare är de enda, utöver Djurens Rätt, som får komma till tals genom verbala 

processer i texterna. Djurens Rätt kan sägas använda sig av denna aktantroll för att förstärka 

sitt egna budskap; hjälparen används således i syfte att understödja de fakta och åsikter som 

uttrycks. Genom att enbart Djurens Rätt och deras hjälpare får komma till tals i texten 

framkommer på sätt och vis deras ideologi och övertygelse om denna. De tycks inte ha något 

intresse av att verbalt framhålla andra ståndpunkter än sina egna, utan driver istället dessa 

övertygelser framåt. I och med att hjälparen understödjer argument i texten visar även Djurens 

Rätt på ett slags opinion – att de inte är ensamma om en viss åsikt. 

 Utöver just den handling som fungerar hjälpande läggs dock relativt litet fokus på själva 

deltagaren. Exempel på detta är Cirkus Scott i pressmeddelande II. Som jag visade i kapitel 7 

ovan läggs fokus endast i början av pressmeddelandet på Cirkus Scott som organisation, och 

därefter flyttas detta till själva beslutet, vilket således framstår som central i hjälparrollen. 

11.3 Djurens Rätt i förhållande till Opponenten  

Opponenterna utgörs av dels regeringen, dels mjölkindustrin i dess tre texter. Regeringen fun-

gerar i pressmeddelande III som både hjälpare och opponent. I de fall som åsikter eller 
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handlingar, vilka går i linje med Djurens Rätts ideologi, beskrivs, får regeringen rollen som 

hjälpare. I andra fall fungerar Regeringen istället som opponent då beslut inte tagits eller lagts 

fram enligt Djurens Rätts ståndpunkt. Att Djurens Rätt här positionerar sig till enskilda 

handlingar istället för deltagare i stort visar på en saklig framhållning liksom jag beskrivit 

ovan. På så sätt kan man säga att Djurens Rätt använder sig av opponenternas handlingar – 

och inte opponenterna i sig – för att positionera sig. De tar tydligt avstånd från ett visst bete-

ende istället för deltagare.  

 Genom att inte fokusera på deltagare utan på dess åsikter eller handlingar (vad gäller både 

hjälpare och opponenter) låter Djurens Rätt sin ideologi stå i centrum, om än kanske inte alltid 

helt explicit. Att organisationen ska vara partipolitiskt obundet (avsnitt 1.2 ovan) blir även 

tydligt i pressmeddelande I där regeringen framställs som både vän och fiende. 

11.4 Och till sist… 

Utöver ovanstående slutsatser vill jag även påstå att Djurens Rätt positionerar sig i förhållande 

till allmänheten genom de mentala processerna, såsom jag diskuterat i avsnittet ovan. Djurens 

Rätt tar till synes avstånd från känslomässiga uttryck vilka de överlåter till andra deltagare, 

men dock ofta inkluderar sig i genom pronomenet vi. På detta sätt skapar de även en gemen-

skap där alla som vill kan räkna sig in utan att själva framstå som känslostyrda. De kan istället 

sägas fungera som en objektiv representant även för den känslomässiga allmänheten. 

 Med utgångspunkt i Engbloms definition av positionering framträder här även det som 

hon benämner som kontrastering. I och med att Djurens Rätt framstår som sakliga och objek-

tiva, tycks de i sina pressmeddelanden kontrastera sig mot allmänheten, såsom de beskrivs 

med hjälp av processer, utan att för den sakens skull distansera sig från dem. Djurens Rätt blir 

istället ett slags professionell företrädare för dessa – och för djuren.  Djurens Rätt intar i 

dessa pressmeddelanden således en saklig och representativ roll, där dock ideologin och själva 

idén bakom organisationen ofta lyser igenom.  
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Pressmeddelande I 
 

Ny rapport om livet efter koinstängningen 

Pressmeddelande  •  2013-10-15 07:24 CEST 

 

Varje vår slås nya besöksrekord för mjölkgårdarnas betessläpp. Nu på hösten infaller istället den 

stora koinstängningen, men korna och de andra djuren i mjölkindustrin får inte samma 

uppmärksamhet då. Med rapporten Mjölkfabriken vill Djurens Rätt sätta ljuset på de delar av 

kornas liv som inte är solsken och gröngräs. 

 

En genomsnittlig ko i mjölkindustrin tillbringar mer än 90 procent av sitt liv inomhus. Närmare hälften av 

korna står dessutom fastbundna under större delen av den tiden. Innevistelsen står i stark kontrast till 

sommarbetet: korna trängs på hårda betonggolv, utfodras med foder som gör dem sjuka och har små 

möjligheter till ett naturligt flockliv.  

– Det är lite märkligt att mjölkindustrin så gärna vill visa upp djurens glädje över att släppas ut från deras 

anläggningar. Det vi ser när kor och kvigor skuttar ut på bete är resultatet av deras frustration över att 

knappt ha kunnat röra på sig månader i sträck, säger Lena Lindström, etolog på Djurens Rätt. 

I Djurens Rätts nya rapport Mjölkfabriken belyses situationen för korna, kalvarna och tjurarna i 

mjölkindustrin. Rapporten beskriver de mer okända delarna av djurens liv, det som inte visas upp vid 

betessläpp och i annan reklam. Många känner nog inte till att kor av mjölkras hör till de mest 

extremavlade djuren. De producerar runt tio gånger så mycket mjölk som vore naturligt och de har ofta 

svårt att föda sina ungar utan assistans. För att korna ska producera mjölk krävs att de får barn, så de 

insemineras och föder en kalv varje år. Kalvarna tas från korna direkt efter födseln, bland annat för att 

inte störa mjölkningen. Det starka fokuset på produktion gör korna sjuka. Varje år drabbas var femte ko 

av juverinflammation, en smärtsam åkomma som kan leda till antibiotikabehandling och utveckling av 

resistenta bakteriestammar. 

– Mjölkindustrin har lyckats väl med sin marknadsföring. Det ligger något mysigt över mjölkproduktionen, 

tankarna går till sörgårdsidyll och ompysslade kor. Men det är ingenting mysigt eller gulligt med att djur 

pressas till att producera maximalt, utan hänsyn till deras naturliga behov, säger Lena Lindström. 

Djurens Rätt kräver bland annat att kor och kalvar ska få gå tillsammans, att nötdjur ska ges rätt till 

utevistelse året om och att aveln för hög mjölkproduktion ska upphöra.  

Kontakt: 

Camilla Björkbom 

Förbundsordförande, Djurens Rätt 

070-649 20 41 

Rapporten Mjölkfabriken finns som bifogad fil i detta pressmeddelande, går att ladda ner på 

www.djurensratt.se och att beställa i tryckt format via www.djurensratt.se/webbshop 

  

http://www.mynewsdesk.com/se/djurens_ratt/pressreleases
http://www.djurensratt.se/
http://www.djurensratt.se/webbshop.
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Pressmeddelande 2 
 

Cirkus Scott lyssnar till kritiken - slutar med 

vilda djur 

Pressmeddelande  •  2013-10-15 13:05 CEST 

Djurens Rätt applåderar Cirkus Scotts beslut att sluta använda vilda djur i sina föreställningar. 

Meddelandet om beslutet kom idag, efter växande kritik mot elefanter på cirkus. 

– Cirkus Scotts beslut applåderas av alla vi som lidit med elefanterna och sjölejonen. Cirkusmiljön är 

problematisk för alla djur, men särskilt problemfylld är den för just de här djuren. Därför är det här ett 

mycket bra beslut, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt. 

Beslutet om att upphöra med vilda djur på Cirkus Scott meddelades av cirkusdirektör Robert Bronett i 

radioprogrammet  P4 Extra med Lotta Bromé den 15 oktober. 

Elefanterna Sonja och Vana Mana, som under sommaren turnerat med Cirkus Scott, förekommer i en 

smygfilmad video där man ser hur den elefanttränare som i år arbetat med Cirkus Scott slår djuren. 

Förutom avsaknaden av insyn i träningsmetoderna har Djurens Rätt kritiserat de ständiga transporterna 

som djur på cirkus utsätts för, och att djuren inte kan få utlopp för sitt naturliga beteende i de tillfälliga 

inhägnaderna. 

Djurskyddslagsutredningen, där Djurens Rätt satt med, föreslog för regeringen 2011 att elefanter och 

sjölejon ska förbjudas på cirkus. I somras gick Sveriges veterinärförbund ut och uppmanade regeringen 

att snarast lägga fram ett lagförslag om förbud mot att ha dessa djurslag på cirkus. Anledningen var att 

djurens naturliga beteende inte tillgodoses i cirkusmiljön. 

– Med det här beslutet har Cirkus Scott till och med gått före regeringen som, ännu inte lyckats lägga 

fram något förslag om förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus, säger Camilla Björkbom, 

förbundsordförande för Djurens Rätt. 

Kontakt: 

Camilla Björkbom 

Förbundsordförande, Djurens Rätt 

070-649 20 41 

Ytterligare information: 

Ikväll, den 15 oktober, sänder TV4 Nyheterna ett granskande reportage om Cirkus Scott som visar på 

hur cirkusen har fått ett stort antal anmärkningar, både vid inbesiktningar och vid flera övriga kontroller. 

Inslaget visas i sändningarna kl. 19.00 och kl. 22.00. 

Ett antal länder runt om i världen har redan förbjudit vilda djur på cirkus. Se listan på 

www.djurensratt.se/cirkus 

Debattartikel av Djurens Rätt på SVT Debatt den 20 september: "Direktör Bronett, hur vet du att dina 

elefanter inte misshandlas?" http://debatt.svt.se/2013/09/20/direktor-bronett-hur-vet-du-att-dina-elefanter-

inte-misshandlas/ 

http://www.mynewsdesk.com/se/djurens_ratt/pressreleases
http://www.djurensratt.se/cirkus
http://debatt.svt.se/2013/09/20/direktor-bronett-hur-vet-du-att-dina-elefanter-inte-misshandlas/
http://debatt.svt.se/2013/09/20/direktor-bronett-hur-vet-du-att-dina-elefanter-inte-misshandlas/


- 45 - 

 

Debattartikel av Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige, artisterna Lili & Susie, programledaren Klara 

Zimmergren och konstnären Angelica Wik på SVT Debatt den 5 juni: "Låt elefanterna slippa 

cirkusmanegen i sommar". http://debatt.svt.se/2013/06/05/lat-elefanterna-slippa-cirkusmanegen-i-

sommar/

http://debatt.svt.se/2013/06/05/lat-elefanterna-slippa-cirkusmanegen-i-sommar/
http://debatt.svt.se/2013/06/05/lat-elefanterna-slippa-cirkusmanegen-i-sommar/
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Pressmeddelande 3 

 

Djurens Rätt applåderar förbud mot 

sexuella övergrepp på djur men kräver mer 

av regeringen 

Pressmeddelande  •  2013-11-07 17:16 CET 

Regeringen har idag beslutat om en proposition för ändringar i djurskyddslagstiftningen. Djurens 

Rätt applåderar förslagen om ett förbud av sexuella övergrepp på djur och att inrätta ett 

kompetenscentrum för djurförsök, men är starkt kritiska till att inte fler av 

djurskyddslagsutredningens förslag finns med. 

I den proposition om djurskydd som regeringen idag har beslutat om finns som väntat ett förbud mot 

sexuella övergrepp på djur med. Förbudet ska enligt propositionen träda i kraft från den 1 april 2014. 

– Djur befinner sig i beroendeställning gentemot människan, och har få möjligheter att protestera eller 

värja sig mot övergrepp. Det är därför Djurens Rätt under lång tid har krävt en lagstiftning som skyddar 

djur mot sexuella övergrepp. Den nu föreslagna lagändringen stärker skyddet för djuren och underlättar 

rättsväsendets möjligheter att ingripa, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt. 

Djurens Rätt är också positiva till att regeringen vill inrätta ett kompetenscentrum för att ersätta, 

begränsa och förfina användningen av djurförsök, samt att regeringen vill att Sverige ska behålla sin 

definition av djurförsök. En anpassning till EU:s definition hade inneburit ett sämre skydd för många djur 

som används i försök. Skrivningen om att förenkla den djurförsöksetiska prövningen borde dock oroa alla 

som värnar om djurskyddet. 

Djurens Rätt är fortsatt starkt kritiska till att inte mer från djurskyddslagsutredningen finns med i 

regeringens proposition. 

– Det är under all kritik att stora delar av utredningen fortfarande är under beredning inom 

Regeringskansliet, trots att det har gått två år sedan slutbetänkandet presenterades. Det ger intrycket av 

att regeringen förhalar djurskyddsarbetet, säger Camilla Björkbom. 
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