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Förord 

  
  
Under en så lång tid som ett avhandlingsarbete pågår hinner många männis-
kor passera revy och lämna goda råd, uppmuntrade ord eller knuffar i endera 
riktningen.  Är det något jag lärt mig under denna resa är det att inspiration, 
jävlar anamma och kraft att ta nya tag kan komma från de mest oväntade 
håll, och på de mest oväntade sätt.  
Ekonomiskt understöd har jag fått från Ridderstads stiftelse för historisk 
grafisk forskning. Därefter har jag haft en doktorandtjänst på JMK under två 
år. Utan dessa stöd hade jag nog suttit kvar i kassan på en stormarknad än 
idag… 
På JMK finns givetvis många kollegor som alla skall ha ett stort tack för stöd 
under arbetets gång, särskilt mina handledare universitetslektor Kristina 
Widestedt och professor Håkan Hvitfelt. Men ett alldeles särskilt tack vill 
jag också ge till min förre handledare, Håkan Lindhoff, förutan hans oändli-
ga energi och entusiasm hade jag aldrig kommit på tanken att ens söka till 
forskarutbildningen. Må du aldrig gå i pension! I ett betydligt senare skede, 
när avhandlingen börjat ta form, har Stina Bengtsson från Söderstörns Hög-
skola opponerat på kapitel och vid slutseminariet levererade Marina Gherset-
ti, från Göteborgs universitet, ovärderlig konstruktiv kritik. James Pamment, 
vid JMK, ska ha stort tack för språkgranskning av avhandlingens summery. 
Även utanför den akademiska världen finns det många jag är stort tack 
skyldig. Som alla glada kollegor och kunder på World Class, för all energi. 
Och släkt och vänner som haft överseende med min ständiga tidsbrist. Bland 
dessa är det särskilt två jag vill nämna. Min allra bästa vän och ’syster’, Ma-
ria Örtlund, som det inte finns ord nog för att beskriva hur mycket hon betytt 
och betyder för mig. Och mannen i mitt liv, Henrik Broström, som inte bara 
gjort omslagsbilden till denna bok utan också gett mig kraft och ro nog att 
slutföra boken. Tack för att ni finns! 
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1. Inledning 

 
År 1849 publicerade Henry David Thoreau essän On civil disobedience och 
introducerade därmed teorin om civil olydnad i det sekulära tänkandet. Med 
essän, där han beskriver sin vägran att betala skatt som en symbolisk hand-
ling, som en protest mot och vägran att bidra till det amerikanska kriget mot 
Mexiko, slaveriet i sydstaterna och diskrimineringen av landets indianer, 
introducerades också begreppet civil olydnad i sig. Men det skulle dröja 
ytterligare ett halvt sekel innan teorin kom att upptas av andra tänkare såsom 
Leo Tolstoy, följt av Gandhi och Martin Luther King.1 Under efterkrigstiden 
har dock en mängd olika rörelser anammat den civila olydnadens teori och 
praktik för att, utifrån olika moraliska principer, med hjälp utav den påverka 
samhälleliga händelser och förhållanden.  

Håkan Thörn beskriver i sin bok Rörelser i det moderna de sociala rörel-
sernas framväxt från den franska revolutionen fram till sent 1990-tal och 
pekar därmed ut ett antal av de rörelser vilka tillämpat civil olydnad. Om 
man kan ringa in några frågor eller teman som dominerat rörelsernas verk-
samhet under decennierna så skulle man, enligt Thörn, kunna säga att 1950-
talet främst var fredsrörelsens decennium. Under 1960-talet når anti-
atomvapenrörelsen en höjdpunkt men även apartheid protesteras det emot, 
till exempel i Sverige 1967 genom stoppandet av en tennismatch mellan 
Rhodesia och Sverige, och året efter kulminerar student- och vietnamrörel-
sen. I Sverige 1971 utspelar sig den s k Almstriden liksom andra aktioner 
med ekologin som utgångspunkt. Ekologin är således ett tänkande som ma-
nifesteras under 1970-talet men så är även feminismen genom etablerandet 
av den ’nya’ 2 kvinnorörelsen och båda dessa lever vidare och kommer till 
uttryck i olika former under det följande decenniet.3 Inte minst Greenpeace 

                                                        
1 Bedau, H A (1991) Civil disobedience in Focus. London/New York: Routledge, s 2ff. Tho-
reau, H D (1849) On Civil Disobedience. I Bedau (1991). 
2 Genomgående kommer jag använda dubbla citattecken (”…”) vid citat. Enkla citattecken 
(’…’) markerar mina egna mer tveksamma ordval, som en signal för att det valda ordet kan 
uppfattas som något problematiskt.   
3 Kvinnorörelserna under 1960-1970-talen använde olika metoder för påverkan. Leonor Ca-
muer menar att det i huvudsak fanns två grenar av rörelsen. Dels Women’s Rights Movement, 
vilka arbetade inomparlamentariskt, dels Women’s Liberation Movement, vilka också tilläm-
pade olika utomparlamentariska aktiviteter. Camuer, L (2000) Feminism, Citizenship and the 
Media. An ethnographic study of identity processes within four women’s associations. Stock-
holm: Stockholms universitet, JMK, s 27f. 
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etablerar sig i det offentliga rummet med en rad spektakulära, medieinriktade 
aktioner. Under 1980-talet genomförs även den hittills största civila olyd-
nadsaktionen av ‘trädkramarna’ i protest mot ett motorvägsbygge i Bohus-
län. Också under 1990-talet förekommer såväl miljö- och fredsaktioner, ex-
empelvis mot Shells dumpning av oljeplattformar i Atlanten och Frankrikes 
kärnvapenprov i Stilla havet, som feministiska aktioner mot exempelvis 
porrbutiker. Men under 1990-talet seglar dessutom djurrättsfrågan upp på 
den politiska och mediala agendan genom bland annat aktioner mot djurupp-
födare, slakterier, djurförsökslabratorier och andra inrättningar där djur, en-
ligt aktivisterna, exploateras.4 

Betraktat i historiens ljus skulle man kanske kunna beskriva de frågor 
som stått i centrum för rörelserna och aktionerna som en successiv vidgning 
av de mänskliga rättigheterna, det moraliska hänsynstagandets omfattning 
och av människans empatiska förmåga till att dels omfatta alltfler människor 
(svarta, indianer, kvinnor) dels omfatta även ickemänskliga djur och natur. 
Frågor som dittills utdefinierats ur den politiska sfären. Thörn menar därför 
att det finns fog för att hävda att dessa rörelser "bidragit till att föra upp nya 
politiska teman på den politiska dagordningen" men också att de "på olika 
sätt utmanat etablerade former för politisk handling och organisation".5  

Rörelserna har således fungerat förnyande för såväl den politiska agen-
dans teman – för vem och vad som är ‘politiskt’ – som för formerna för det 
politiska handlandet och organiseringen. I båda dessa avseenden har medier-
na haft, och har, en central roll. De nya rörelserna har vuxit fram parallellt 
med den informationsteknologiska utvecklingen liksom med etableringen av 
televisionen. Under efterkrigstiden har mediemarknaden utvidgats markant, i 
Sverige inte minst sedan avregleringen på radio- och tv-området, med en 
tilltagande privatisering, kommersialisering och konglomoratisering. Där-
med har också den politiska arenan vidgats till att omfatta just den mediala 
arenan.  

Att politiken har medialiserats, visualiserats och/eller estetiserats har 
många teoretiker påpekat och en aspekt av detta är den ökade betydelsen av 
symboliskt handlande – vilket kan sägas vara den civila olydnaden i ett nöt-
skal. Civil olydnad innebär kortfattat ett lagbrott mot bakgrund av politiska, 
moraliska motiv och är som sådan per definition symbolisk. Och de sociala 
rörelserna lärde sig tidigt att utnyttja det expanderande mediala rummet för 
spektakulära symboliska handlingar. Medierna kan på så sätt betraktas som 
den civila olydnadens viktigaste arena vilken på ett ytterst medvetet sätt 
utnyttjas av aktivisterna – samtidigt som dessa i sin tur utnyttjas av medier-

                                                        
4 Thörn, H (1997) Rörelser i det moderna. Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 
1789-1989. Stockholm: Tiden Athena, del III s 253ff. Thörn, H (1999) Nya sociala rörelser 
och politikens globalisering. Demokrati utanför parlamentet? I Amnå, E (red) (1999) Civil-
samhället, SOU 1999:84, s 425f. 
5 Thörn, H (1999) s 426. Singer, P (1981) The Expanding Circle. Ethics and Sociobiology. 
Oxford: Clarendon Press. 
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na. Aktionerna erbjuder genom sina ofta dramatiska karaktärer tacksamt 
stoff för uppseendeväckande bilder, rubriker och löpsedlar vilket medför att 
relationen mellan dem som tillämpar civil olydnad och medierna snarast bör 
beskrivas som ömsesidig. Men det innebär också att medierna inte kan be-
traktas som enbart arena för aktivisterna utan i allra högsta grad är självstän-
diga aktörer. När, var, vad av och på vilket sätt aktioner gestaltas faller under 
mediernas beskrivningsmakt6 vilket skänker situationen och relationen par-
terna emellan en något paradoxal ‘hönan och ägget’ karaktär. Det är denna, 
eller snarare dessa, situationer och relationer som är föreliggande avhand-
lings huvudsakliga fokus. 

Det övergripande syftet med föreliggande avhandling är att visa på hur 
svensk dagspress konstruerar moraliska ställningstaganden samt visa vilka 
normer som föreskrivs. Detta genom att beskriva och karaktärisera journali-
stik om civil olydnad med särskilt fokus på djurrättsaktivism så som den 
kommit till uttryck i fyra stockholmsbaserade dagstidningar (Expressen, 
Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter) från 1990-talet till och 
med år 2004.7 Medierna bidrar givetvis på en mängd olika sätt till den dags-
tidningsläsande allmänhetens uppfattningar i moraliska och politiska frågor. 
Men det sker nog aldrig så tydligt som när utomparlamentariska metoder 
tillämpas för att ställa dem på sin spets. När gränser överskrids så tydliggörs 
de också. Att just djurrättsfrågan valts ut som särskilt fokus motiveras av ett 
liknande resonemang. Idéerna om djurrätt var nya på 1990-talet och nya 
idéer kan i sig vara provocerande. Som antytts ovan tangerar idéerna om 
djurrätt dessutom ytterligare en gräns på så sätt att de syftar till att vidga 
människans moraliska cirkel till att omfatta ickemänskliga djur. Här är det 
gränsen mellan människor och (andra) djur som problematiseras. Min infall-
svinkel på mediernas konstruktioner av moraliska ställningstaganden kan på 
så sätt beskrivas som en fallstudie av diskursens mer kritiska punkter.  

Ytterligare en anledning till att avhandlingen handlar om det den handlar 
om är ett personligt intresse för såväl moralfilosofi som djur och natur. Häs-
tar, katter och hundar har varit en naturlig del av min uppväxt, liksom 
Skogsmulle och Naturskyddsföreningen, även om, som för så många andra, 
intresset stannat vid stödmedlemskap i diverse föreningar istället för inom- 
eller utomparlamentarisk aktivism.8 
 

                                                        
6 Ekecrantz, J & Olsson, T (1994) Det redigerade samhället. Om journalistiken, 
beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia. Stockholm: Carlssons, s 14. 
7 Syftet och frågeställningarna kommer att utvecklas och preciseras i kapitel 3. 
8 Djurens Rätt (f d Nordiska Samfundet mot Plågsamma Djurförsök), Greenpeace, WWF, 
Amnesty, Ordfront. 
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1.1 Disposition 
 
I nästa kapitel kommer jag att redogöra för avhandlingens teoretiska ut-
gångspunkter. Jag utgår här ifrån några olika diskursiva krafter, eller intres-
senter, som kan tänkas ha inflytande på tidningarnas konstruktioner, liksom 
kontextuella faktorer jag menar är av intresse för att tolka och förstå kon-
struktionerna. Kapitel 2 kan således läsas som en sorts tolkningsram, eller 
komplex fond, att försöka förstå tidningsmaterialet i förhållande till. När de 
teoretiska ramarna är tecknade utvecklas och preciseras avhandlingens syfte 
och frågeställningar i kapitel 3 vilket följs av tidigare forskning i kapitel 4. 

Kapitel 5 och 6 tar upp avhandlingens material och metod. Först beskrivs 
insamling och urval av material, därefter beskrivs rätt ingående metoderna – 
kvantitativ innehållsanalys samt kvalitativ analys utifrån retoriskt och narra-
tologiskt perspektiv – samt olika problem på vägen. Sist, i avsnitt 6.4, preci-
seras materialet analyserna bygger på genom några enklare univariata och 
bivariata analyser.  

Analyserna, resultatredovisningen, är uppdelad på fem kapitel. Kapitel 7 
börjar deskriptivt genom att kvantitativt redovisa frekvenserna för några 
innehållsvariabler, exempelvis vilka sakfrågor, eller stridsfrågor, och aktivis-
ter som över huvud taget nämns i texterna. Därefter börjar analyserna av dels 
vad tidningarna definierar som civil olydnad, dels hur de förhåller sig till 
nämnda aktioner, sakfrågor och civil olydnad i princip. I samband härmed 
testas några hypoteser om vad som eventuellt kan förklara definitionsfrågan 
och/eller argumentationen.  

Efter kapitel 7 separeras materialet beroende på om det innehåller den ex-
akta frasen civil olydnad eller frasen militant vegan/militanta veganer alter-
nativt djurrätt (inklusive synonymer). I kapitel 8 och 9 behandlas sedan 
materialet med frasen civil olydnad (material CO) kvantitativt respektive 
kvalitativt och i kapitel 10 och 11 behandlas på motsvarande sätt materialen 
med frasen militant vegan (material MV) eller djurrätt och synonymer 
(material DR).  

Båda de kvantitativa kapitlen 8 och 10 studerar eventuell förändring över 
tid. Frågan här är om, och i så fall hur, tidsfaktorn är avgörande för tidning-
arnas konstruktioner. I kapitel 9 bortser jag, i stort sett, från tidsfaktorn och 
jämför istället kvalitativt hur några utvalda sakfrågor i material CO konstrue-
ras. Den centrala frågan här är hur journalistiken konstruerar etiska ställ-
ningstaganden beroende på vilken sakfråga den civila olydnaden har. I kapi-
tel 11 är det material MV och DR som studeras med fokus på den centrala 
frågan om hur journalistiken konstruerar etiska ställningstaganden när sak-
frågan är djurrätt. Men här behålls tidsfaktorn för att också kunna visa på ett 
begrepps mediala karriär, det vill säga hur ett begrepp som militant vegan av 
medierna anammas, etableras, förflyttas och förskjuts för att småningom 
försvinna från tidningarnas vokabulär. I detta kapitel ställs även frågan om 
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begreppsanvändningens betydelse för de verklighetskonstruktioner tidning-
arna producerar. Kan ordval så att säga påverka berättelsernas övriga former 
och innehåll. I kapitel 12 dras slutligen trådarna samman under fem rubriker 
vilka diskuterar tidens betydelse, sakfrågans och värderingarnas betydelse, 
ambivalens och dubbelmoral samt begreppens betydelse där användanden av 
historiskt etablerade begrepp, såsom civil olydnad, och nya, uppfunna ’me-
diebegrepp’ diskuteras i förhållande till varandra och i förhållande till tid-
ningarnas konstruktioner av etiska ställningstaganden. Under den sista rubri-
ken dikuteras mediernas betydelser för moralisk reflektion utifrån de resultat 
analyserna visat på. 

Avslutningsvis vill jag nämna att alla analyskapitel avslutas med sam-
mandrag av de viktigaste resultaten och svar på de frågor kapitlen inled-
ningsvis ställt. I de två längre kvalitativt analyserande kapitlen finns även ett 
avslutande sammandrag för varje avsnitt inom respektive kapitel. Det vill 
säga ett sammandrag för varje studerad sakfråga som motiverat civil olydnad 
(kapitel 9) och för varje studerat år för djurrättsaktivismen (kapitel 11). I 
appendix III bifogas dessutom en schematisk översikt, avsnitt för avsnitt 
inom respektive kapitel, för de centrala analytiska begreppen i de kvalitativa 
analyserna. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

 
Inledningsvis konstaterades att relationen mellan aktivister och medier har 
en sorts ’hönan och ägget’-karaktär. Medierna utgör dock bara en av parter-
na den civila olydnaden utspelas i förhållande till. Lika viktiga i samman-
hanget är givetvis staten och lagen. Civil olydnad innebär lagbrott mot bak-
grund av politiska, moraliska motiv. Ytterligare en part i målet, om än inte 
‘frivilligt’, är den (privat-) ekonomiska makten, det vill säga näringslivet och 
dess intresseorganisationer. Detta eftersom aktuella rörelser ofta riktar sig 
mot näringslivet då de står för och reproducerar de värden rörelserna riktar 
sig mot. Som ’måltavlor’ och kontrahenter blir de således indragna, även om 
djurrättsrörelser i stort inte primärt diskuterar samhällssystem.9  Civil olyd-
nad och andra utomparlamentariska aktioner kan till följd därav betraktas 
som en dragkamp mellan flera krafter, intressenter eller makter, vilket är mitt 
övergripande teoretiska perspektiv. De fall som studeras i avhandlingen be-
traktas således som ett spel eller en kamp om dels demokratins spelregler, 
dels om de lagar och den rättvisa som skipas inom ramarna för ett demokra-
tiskt samhälle – eller om man så vill, en kamp mellan lag och moral. Ett spel 
mellan främst fem storheter eller makter:  
 

* Den första och andra 
statsmakten: 
regering och riksdag 

 
* Den tredje 
statsmakten: 
medierna10 

* Den dömande makten samt 
‘lagens långa arm’: polisen 

* Den (privat-) ekonomiska 
makten: näringslivet och 
dess intresseorganisationer 

* De utomparlamentariska 
aktörerna, de olydiga 

 
                                                        

9 Greider, G förord till Jokkala, T & Strindlund, P (2003) Djurrätt och socialism. Göteborg: 
Lindelöws, s 9ff 
10 Teorin om medierna som tredje statsmakt säger att medierna skall övervaka de två andra 
statsmakterna. Teorin ställer således medierna på en jämbördig nivå med de andra statsmak-
terna och har av t ex Hivitfelt kallats ”en slags journalistikens överideologi”. Hvitfelt, H 
(2001) Konsten att dra en bra historia. Om mediernas politiska dramaturgi, s 126, i Hvitfelt, H 
och Karvonen, L (red) (2001) Demokratins konflikter. Mitt i opinionen 5. Sundsvall: Demo-
kratiinstitutet. Att medierna, och inte domstolsväsendet, är den tredje statsmakten är tämligen 
specifikt för Sverige, vilket den norske statsrättsjuristen Eivind Smith anser illustrerar den 
svaga konstitutionella tradition som utmärker Sverige. Petersson, O, von Beyme, K, Karvo-
nen, L, Nedelmann, B, Smith, E (1999) Demokratirådets rapport 1999. Demokrati på svenskt 
vis. Stockholm: SNS, s 44ff. Se även avsnitt 2.2. 
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Det är mötet mellan dessa makter avhandlingen studerar, mer precist mötet 
på den arena där parterna möter allmänheten – det vill säga medierna (tid-
ningarna) – och hur just tidningarna orienterar och positionerar sig inom den 
beskrivna institutionella ordningen.  

I maktutredningen betraktas makt som något vilket karaktäriserar relat-
ionen mellan två eller flera aktörer, där aktörer avser individer eller olika 
slag av kollektiv. Makt förutsätter vidare mänskligt handlande, någon form 
av påverkan vilken kan såväl åstadkomma som förhindra förändringar. ”A 
utövar makt över B när A påverkar B på ett sätt som strider mot B:s intres-
sen”. Det vill säga när A kan få B att göra saker men också när A kan på-
verka, forma eller bestämma själva hans behov. 11  Maktbegreppet använder 
jag i denna bemärkelse, det vill säga som ett relationellt begrepp där makten 
i mångt och mycket handlar om makten över tanken. Den som får beskriva 
verkligheten i det offentliga rummet bidrar till den officiella verklighetsvers-
ionen vilket innebär en möjlighet att utöva makt i denna bemärkelse. Makten 
det handlar om i denna avhandling är således diskursiv, beskrivande. De 
nämnda makterna eller parterna i modellen ovan kan inte betraktas som jäm-
bördiga i detta avseende. Socialt, politiskt och ekonomiskt är deras förutsätt-
ningar mycket olika, men givet dessa olikheter kan de betraktas som aktörer 
med intresse av att utöva inflytande på de verklighetsbeskrivningar den 
dagstidningsläsande allmänheten möter. Då beskrivningsmakten till syvende 
och sist ligger hos tidningarna ger det dem en unik position. De är såväl are-
nor för övriga parter som aktörer med egna intressen. Mycket kan försiggå 
utanför medierna men i detta sammanhang är det parternas förekomst i de 
undersökta tidningarna som är av intresse. Frågan blir då i vilken utsträck-
ning och på vilket sätt näringslivet, politiker, polis och rättsväsende respek-
tive aktivister representeras och kommer till tals i aktuella frågor, huruvida 
tidningarna uppträder som arenor eller aktörer och vilka moraliska ställ-
ningstaganden som därmed konstrueras. 

I enlighet med denna modell utgår jag ifrån teorier om de inblandade par-
terna och några relationer dem emellan men också teorier om den civila 
olydnadens teori och praktik, etik och moral samt djurrättsfilosofi. Hela ka-
pitlet ämnar skissera en bakgrund och en tolkningsram i förhållande till vil-
ken det studerade tidningsmaterialet kan förstås, men jag kommer även peka 
mer specifikt på några begrepp som är särskilt betydelsefulla i samman-
hanget. Nedan tar jag inledningsvis upp några mer grundläggande sätt att se 
på nyhetsprocessen (nyhetsvärdering, medielogik) och den konstruktion av 
verkligheten den resulterar i (den journalistiska händelsen). Därefter övergår 

                                                        
11 Gaventa, J (1980) Makt och deltagande. I Petersson, O (red) (1987) Maktbegreppet. Stock-
holm: Carlssons, s 34. Citatet bygger på Lukes (1974) definition av makt (den tredimensionel-
la ansatsen). Genom hela avhandlingen kommer jag referera till de nämnda ’makterna’ 
omväxlande som makter, krafter, parter, intressenter. Jag använder på så sätt dessa termer 
synonymt med varandra. 
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jag till att diskutera några av de villkor som omger, och således påverkar, 
processen och dess resultat: först den journalistiska självuppfattningen, eller 
ideologin, om dess roll i samhället och därefter journalistikens position i den 
institutionella ordningen. Särskilt dess position i förhållande till det politiska 
respektive ekonomiska systemet, vilken jag (med flera) menar har problema-
tiserats under de senaste decennierna, eventuellt så till den grad att man kan 
tala om en journalistikens kris. Nyckelord här är bland annat globalisering, 
ekonomisering, reflexivitet, livspolitik/identitetspolitik. Till denna kontext 
hör även teorier om politikens och ideologiernas död samt nationalstatens 
kris vilka diskuteras i avsnitt 2.4. Därefter tas statens förhållande till sociala 
rörelser/civil olydnad kortfattat upp för att därefter övergå till mediernas 
förhållande till desamma. Detta utifrån Thomas Mathiesens teori om medi-
erna som samtidens offentlighet med makten att ut- respektive indefiniera 
olika aktörer i denna. Förhållandet mellan medierna och den dömande mak-
ten/polisen berörs endast sparsamt och i samband med att andra relationer 
diskuteras, vilket även gäller relationerna mellan den civila olydnadens aktö-
rer och den dömande makten/polisen respektive det ekonomiska systemet. 
Successivt problematiseras även nämnda journalistiska kris ytterligare.  

Detta följs av en diskussion om vad civil olydnad egentligen är, liksom en 
presentation av några synsätt på företeelsen (dess roll eller betydelse i ett 
demokratiskt samhälle, vilket även berörts tidigare). I det följande avsnittet 
tas några grunder i etik och moral upp. Detta avsnitt har främst två syften. 
Det första är att motivera moralen ur individuellt och samhälleligt perspek-
tiv, och därmed studiet av journalistik om moraliska spörsmål. Det andra 
syftet är att visa några sätt att resonera i dessa frågor, hur man kan argumen-
tera för/mot olika ställningstaganden. Då dessa sätt att resonera kommer igen 
i analysmaterialet kommer jag använda vissa begrepp ur den filosofiska vo-
kabulären, men inte specifika filosofer, tanketraditioner eller skolor.  

Efter etik och moral följer ett avsnitt om djurvänner, djurskydd och djur-
rättsfilosofi ur historiskt och samtida perspektiv samt en introduktion till 
fenomenet militanta veganer. Detta avsnitt syftar dels till att utpeka ett par 
tanketraditioner eller sätt att se på djur som jag kommer att relatera tillbaka 
till i de kvalitativa analyserna, dels till att ge en något mer ingående beskriv-
ning av de teoretiska grunderna för sakfrågan djurrätt och djurrättsaktivism-
en. Avslutningsvis diskuteras dels teorier om etikens död, dels medierna 
betraktade som samtidens offentlighet eller Mediapolis med Roger Sil-
verstones ord.12  

Sammanfattningsvis skulle man således kunna säga att det är en tämligen 
krisande, problematisk, riskfylld och reflexiv kontext som tecknas nedan i 
vilken medierna fungerar likt spindeln i nätet. Utifrån denna komplexa kon-
text formuleras därefter, i kapitel 3, avhandlingens syfte och frågeställningar. 

                                                        
12 Silverstone, R (2006) Media and Morality. On the rise of the Mediapolis. Cambridge: 
Polity Press. Min kursivering. 
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2.1 Makten…. 
 
Att den bild av verkligheten nyhetsmedierna förmedlar inte är en exakt speg-
ling av den reella verkligheten, utan snarast är att betrakta som en bearbetad, 
omformad del av den verklighet den förutsätts återge är en given utgångs-
punkt för studier inom vårt forskningsområde. Nyhetsförmedling betraktas 
som en process där händelser och förhållanden, med vissa gemensamma 
egenskaper, definieras som nyheter och därför väljs ut för journalistisk och 
redaktionell bearbetning, resulterande i en form som förstärker de egenskap-
er hos en händelse eller förhållande som gjort att de valts ut – och därmed i 
en bild av verkligheten som avviker från dess faktiska motsvarighet.13 Medi-
erna konstruerar verklighet.14 

De egenskaper som utmärker de utvalda händelserna, och som ger den 
slutgiltiga nyhetsbildens verklighet en bestämd karaktär är, enligt vedertagna 
teorier om nyhetsvärdering, dels aktualitet och ett kort avstånd i tid, rum och 
kultur till mediernas spridningsområde, dels att de berör elitpersoner och 
företrädesvis utspelas inom områdena politik, ekonomi, brott och olyckor.15 
Nyhetshändelser är närmast per definition ‘avbrott’ mot ‘det normala’16 vil-
ket exempelvis givit kriminalitet i olika former en framskjuten plats i medie-
utbudet. Enligt Pollack är det en ofta framförd ståndpunkt att "medier och 
brott utgör ett samtida allt mera oskiljaktigt par", så till den grad att "det inte 
längre är möjligt att diskutera brottslighet utan att tala om medierna, liksom 
att det inte längre är möjligt att diskutera medierna utan att tala om brotts-
lighet".17 Ideologiskt motiverad kriminalitet torde därmed ha en given plats 
på mediernas agenda.  

                                                        
13 Se exempelvis Hvitfelt, H (1989) Nyheterna och verkligheten. Göteborg: Göteborgs univer-
sitet, journalisthögskolan, kap 1-2. McQuail, D. (1994 3:e rev. upplagan, 1:a upplagan 1987) 
Mass Communication Theory. An Introduction. London: Sage, kap 8. 
14 Ekecrantz, J & Olsson, T (1994) s 25ff. Pollack, E (2001) En studie i medier och brott. 
Stockholm: Stockholms universitet, JMK, s 62ff. 
15 Hvitfelt, H (1989), kap 4. Hvitfelt, H (1985) På första sidan. En studie i nyhetsvärdering. 
Stockholm: Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar, rapport nr 131, kap 2. van 
Ginneken, G (1998) Understanding Global News. London: Sage, s 28ff. Åtskilliga forskare 
har även pekat på förekomsten av konflikter i journalistiken, exempelvis att diskussionen av 
politiska sakfrågor s a s reduceras till en konflikt mellan två politiker. För en diskussion av de 
konstruerade konflikternas för- och nackdelar för publikens förståelse, se Johansson, B (2001) 
Kandidaterna i fokus – konflikter i mediernas personvalsbevakning under valrörelsen 1998, i 
Hvitfelt, H och Karvonen, L (red) (2001) Demokratins konflikter. Mitt i opinionen 5. Sunds-
vall: Demokratiinstitutet. 
16 van Ginneken, G (1998) s 109. 
17 Pollack, E (2001) s 9.  
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Att de utvalda händelserna har (eller snarare kan ges) en enkel, okomplice-
rad struktur och på så sätt är begripliga för publiken är även det karakterist-
iskt. Likaså att vissa händelser och förhållanden kan uppmärksammas av 
nyhetsmedierna under en viss tidsperiod, vilka kommer att tematiseras och 
bli till en sorts följetong. Vidare behandlar nyheterna främst sensationsartade 
förhållanden som avviker från det förväntade och utgör ett brott mot norma-
liteten, exempelvis moralkoder, men de bör samtidigt överensstämma, eller 
vara konsonanta, med den dominerande världsbilden och den grundläggande 
ideologin i det samhälle där nyheterna produceras och konsumeras. En even-
tuell konsekvens härav är att händelser och förhållanden som stödjer rådande 
världsuppfattning prioriteras framför de som står i motsatsförhållande till 
denna. Därmed kan en beskrivning av det avvikande symbolisera normali-
tetens negativa motsvarighet och fylla en funktion i stärkandet av normativ 
konsensus.18 Exempelvis skildringar av brott. En annan aspekt som likaså 
kan få konsensusskapande konsekvenser är nyhetstexternas ofta oavslutade 
form. En händelse väljs ut ur det kontinuerliga flödet av händelser för repre-
sentation. Därefter görs urval ur urvalet för att kläs i en språklig dräkt och i 
var och ett av dessa steg lämnas luckor åt läsaren att fylla i med hjälp av sin 
‘common sense’. Levereras inte en komplett historia i överensstämmelse 
med sunt förnuft så lämnas åtminstone möjligheten att tolka historien så.19 

Ytterligare en aspekt av bearbetningen är att de ur verkligheten valda de-
larna stöps om till en form anpassad efter mediets egenskaper. Med hänsyn 
till vilken publik mediet vänder sig, samt till vilken genre bearbetningen sker 
inom, följer bearbetningen en särskild logik för hur verkligheten bör beskri-
vas. Nyhetslogikens regler och normer, syftande till att på bästa sätt dra nytta 
av mediets egenskaper styr således den journalistiska bearbetningen av 
materialet till en verklighetsbeskrivning präglad av nyhetsgenrens grundför-
utsättningar: att på ett sakligt sätt återge verkligheten samt väcka intresse för 
denna. En av de viktigare aspekterna av hur denna bild genereras är det 
språk som används. Då språket är den struktur genom vilken människor upp-
fattar och förstår verkligheten påverkar språkanvändningen, medvetet eller 
omedvetet, människors tankar om verkligheten, vilket innebär att även på-
verka skeenden i den reella verkligheten.20  

Ekecrantz och Olsson har dock problematiserat själva händelsebegreppet. 
De använder termen den journalistiska händelsen vilken inkluderar den 
journalistiska insatsen: såväl produkten som processen och de relationer 
mellan journalist och omgivande samhälle den förutsätter. Nyhetsprocessens 

                                                        
18 Hvitfelt, H (1989) s 74ff, 132. Pollack, E (2001) s 78 ff.  
19 Allan, S (2004 2:a rev upplagan, 1:a upplagan 1999) News Culture. Maidenhead: Open 
University Press, s 83ff. van Ginneken, G (1998) s 110f. 
20 Hvitfelt, H (1989) s 134. Jfr Tomasteoremet: ‘det människor uppfattar som verkligt blir 
verkligt i sina konsekvenser’. Jfr även begreppet ‘beskrivningsmakt’ i Ekecrantz, J & Olsson, 
T (1994) s 25ff. För en diskussion av kopplingen mellan mentala strukturer och textstrukturer 
se van Dijk, T A (1998) Ideology. A multidisciplinary approach. London: Sage, del I och III. 
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kontextuella villkor blir till syvende och sist avgörande för hur urval, bear-
betning och den slutgiltiga bilden ser ut. Samhälleliga, ekonomiska och poli-
tiska förutsättningar liksom journalistikens arbetsförhållanden och den egna 
ideologin sätter ramarna för vad som blir nyheter och vilken form eller 
språklig dräkt de får. Hvitfelt menar att “Massmedierna och nyhetsför-
medlingen är en del av samhällets ideologiska system. Med den journalist-
iska utformningens hjälp frambringas bilder av personer, institutioner, hän-
delser och förhållanden som är förenliga med den dominerande ideologin.“21 
Nyhetsutbudet kan på så sätt komma att spegla ideologin hos dem som kon-
trollerar nyhetsprocessen och, eller åtminstone, på ett övergripande plan 
reflektera de i samhället dominerande värderingarna.22 Då nyhetsdiskursen 
består av både ett språksystem och av sociala förhållanden i det samhälle där 
den förekommer förändras nyheternas form när villkoren förändras och fyll-
ler varierande funktioner i förhållande till dessa.23 "Förändringar i det omgi-
vande samhället kan avläsas i förändrade konstruktioner av den journalist-
iska händelsen – ty journalistiken (…) representerar givetvis också någon-
ting utöver sig själv, en extern verklighet till vilken den står i ett dynamiskt 
förhållande".24 Poängen med termen den journalistiska händelsen är dock att 
den också säger något om journalistikens egna föränderliga roller och posit-
ioner i förhållande till den föränderliga kontexten, inklusive relationer till 
övriga relevanta parter, och när jag fortsättningsvis nämner ‘journalistiska 
händelser’ är det i denna bemärkelse jag använder begreppet. 

2.2 Journalistkårens syn på sig själv 
 

Medierna är, för sin frihets och sitt oberoendes skull, beroende av ett demo-
kratiskt statskick. Samtidigt är demokratin beroende av medierna för den fria 
åsiktsbildningens skull. Medierna och demokratin är således interdepen-
denta.25 

 
Som den främsta källan till kunskap och information om politiska spörsmål 
för medborgarna har medierna givetvis en betydelsefull roll att spela i den 
demokratiska processen. Spörsmålet om hur mediernas uppgift mer exakt 
skall formuleras har dock en lång historia. I slutbetänkandet till 1972 års 
pressutredning formulerades "tre centrala politiska funktioner hos svensk 

                                                        
21 Hvitfelt, H (1989) s 132. 
22 Hvitfelt, H (1989) s 17ff. 
23 Hvitfelt, H (1989) s 133. 
24 Pollack, E (2001) s 60. 
25 Strömbäck, J (2001) Gäster hos verkligheten. En studie av journalistik, demokrati och 
politisk misstro. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s 140. 
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dagspress: informationsförmedling, forum samt kommentar och gransk-
ning".26 En syn på relationen mellan press och demokrati som Göran Leth 
benämnt "biträdesteorin" och som innebär att pressen tilldelas en förhållan-
devis passiv roll i relation till det politiska systemet då rollen snarast påmin-
ner om ett biträdes.27 Strömbäck beskriver hur detta synsätt kom att succes-
sivt förändras till förmån för en betoning av pressens betydelse för "den fria 
åsiktsbildningen hos självbestämmande medborgare".28 I 1994 års pressut-
redning förtydligas såväl informationsuppgiften som forumuppgiften och 
granskningsuppgiften: "att verka som självständiga aktörer och att granska 
de inflytelserika i samhället".29 Denna sistnämnda roll som granskare och 
tredje statsmakt har inte minst medierna själva varit snara med att betona.  
Margareta Melin har genomfört en undersökning om, och vid namn, Journa-
listers syn på sin yrkesroll och drog då slutsatsen att svenska journalister 
"anser att journalisterna bör se sig som spårhundar eller pedagoger, dvs att 
de bör ha en aktiv journalistroll".30 Jenny Wiik har också studerat den 
svenska journalistkårens syn på granskningsidealet mellan åren 1989 och 
2005. Någon större förändring över tid gick inte att påvisa men däremot att 
granskningsidealet har en kontinuerligt stark ställning inom kåren.31 Journa-
listiken är således, enligt sin egen uppfattning, i opposition mot den etable-
rade makten – den är själv ‘olydig’. Samtidigt som den, enligt citatet ovan, 
förutsätter att övriga parter följer spelreglerna – att de är ‘lydiga’. 

Ett av de avgörande villkoren för nyhetsbilden som Hvitfelt nämner är 
samhällssystemet som genom mediepolitiken sätter ramarna samt formulerar 
mål för nyhetsförmedlingen.32 Den officiella funktion medierna tilldelats i 
det svenska samhället som länk mellan makten och medborgarna har det 
journalistiska kollektivet anammat. Den har blivit en central aspekt av jour-

                                                        
26 Strömbäck, J (2001) s 138. 
27 Leth, G (1996) Braständaren och iakttagaren. Engelsk press och journalistik 1695-1825. 
Stockholm/Stenhag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, s 55ff. Strömbäck, J (2001) s 
138f. 
28 Strömbäck, J (2001) s 139. 
29 Strömbäck, J (2001) s 139. 
30 Melin, M (1991) ‘Journalisters syn på sin yrkesroll’ i Weibull, L (red) (1991) Svenska 
journalister. Ett grupporträtt. Stockholm: Tidens, s 126. I samma bok finns även resultat av 
undersökningar gällande journalisters politiska ståndpunkter (observera dock att de ge-
nomfördes 1989). Värt att nämna här är att a) journalistkåren då stod något mer till vänster på 
den traditionella skalan än vad svenska folket allmänt gjorde medan b) journalisterna var 
mindre ‘gröna’ (miljömedvetna) än vad allmänheten var, och mycket mindre än vad riks-
dagsledamöterna var. Dessutom visade undersökningen att c) journalister har en viss förkärlek 
för små och mindre etablerade partier och en bristande sympati för de större, väletablerade. Se 
Asp, K (1991) Journalisternas åsikter – en jämförelse med politiker och allmänhet i Weibull 
(1991). En senare studie bekräftar att den svenska journalistkåren även efter 1989 står något 
mer till vänster än allmänheten. Miljöpartiet har dock fått fler sympatisörer i journalistkåren 
sedan slutet av 1980-talet. Asp, K (2007) Partisympatier. I Asp, K (2007) Den svenska jour-
nalistkåren. Göteborg: Göteborgs universitet, JMG. 
31 Wiik, J (2007) Granskningsidealet. I Asp, K (2007) 
32 Hvitfelt, H (1989) s 18. 
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nalistkårens självbild. Detta innebär dock att aktivister som tillämpar utom-
parlamentariska aktioner ifrågasätter eller utmanar denna självbild samtidigt 
som de ifrågasätter den demokratiska processen. Då mediernas betydelse 
som åsikts- och kunskapsförmedlare är central för den demokratiska proces-
sen i samhället kan de betraktas som en institution bland andra institutioner 
vars samhälleliga roll hotas tillsammans med övriga institutioners när någon 
försöker kringgå de etablerade parlamentariska spelreglerna.  

2.3 En journalistik i kris? 
 
Under decennierna har de villkor medierna verkar under förändrats, inte 
minst som en sida av globaliseringen, vilket påverkat deras relation till såväl 
det politiska som ekonomiska systemet. 

Globalisering är ett ord som använts för att summera och karaktärisera, 
åtminstone, det senaste decenniets utmärkande drag. Bland annat till följd av 
att börsnoteringen av företag har accelererat samtidigt som det privata, en-
skilda fondsparandet och särskilt aktiehandeln har tilltagit varigenom de 
finansiella marknaderna tillförts fler aktörer och mångdubbelt större summor 
i daglig omsättning. Tillsammans med informationsteknologins utveckling 
kan det påstås ha resulterat i att ekonomin globaliserats samtidigt som värl-
den allt mer integrerats. Världens nationella ekonomier har, genom ett glo-
balt system för penningtransaktioner, sammanlänkats till en världsekonomi 
varigenom den nationella tiden och det nationella rummet stegvis förlorar i 
relevans till förmån för den finansiella sfärens ‘krympta' tid och vidgade 
rum.33  

Integreringen gäller i viss mån även på politikens område. I Sverige har 
inte minst EU-inträdet medfört att de första statsmakterna, regering och riks-
dag, börjat inordnas under andra maktstrukturer. Enskilda nationer tenderar 
att ge avkall på sin suveränitet för att bli delaktiga i en överstatlig gemen-
skap och dess beslutsprocesser, vars resultats giltighet överskrider tradition-
ella nationsgränser. Dessa tendenser har enligt Ekecrantz och Olsson föran-
lett att journalistiken nu befinner sig i kris: 

Den svenska journalistikens utveckling har varit nära förbunden med skapan-
det av det moderna Sverige. Journalistiken har fått ett officiellt sanktionerat 
uppdrag som oumbärlig länk mellan statsmakten och medborgarna. Som 

                                                        
33 Martin, H-P & Schumann, H (1997) Globaliseringsfällan. Angreppet på demokrati och 
välfärd. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Weatherford, J (1998) Pengar. 
Från sandsten till cyberrymden. Lund: Leander Malmsten. Detta avsnitt, och resonemang, 
kring ekonomin är hämtat ur undertecknads magisteruppsats, Andersson, Y (2000) Identitet, 
lojalitet och legitimitet. Konstruktionen av gemenskaper i journalistiken om den ekonomiska 
krisen i Asien 1997-1998. Stockholms universitet, JMK. Samt underlag för artikeln: Asien-
krisen är död - Länge leve Asienkrisen, del II. 
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tredje statsmakt förutsätter journalistiken att de övriga makterna är intakta. 
Råkar dessa i upplösning försvinner också basen för nyhetsjournalistiken 
såsom den definierat sig själv utifrån det offentliga uppdraget. Frågan är om 
det är just det som är på väg att ske under detta seklets sista år och att vi nu 
bevittnar slutpunkten på en epok: den nationella välfärdsstatens och journali-
stikens tid.34 

 
Journalistiken fyller olika funktioner under olika historiska perioder. Mot 
den moderna samhällsformen svarade den objektivistiska nyhetsjournalisti-
ken och det är denna epok som enligt Ekecrantz och Olsson förefaller närma 
sig sitt slut. Journalistiken har, både som profession och industri, gradvis 
institutionaliserats. Institutionaliseringen har dels medfört en standardisering 
av verklighetsbeskrivningar vilka uppträder i form av genrekonventioner. 
Men journalistiken har även positionerats som en samhällelig institution 
bland andra institutioner, i relation till bland annat politiken och ekonomin. 
Genom de sätt på vilka journalistiken representerar verkligheten, genom de 
element från andra institutionella diskurser journalistiken inkorporerar, 
kommer dessa relationer till uttryck. I representationen av verkligheten kan 
således journalistikens egna positioner skönjas.35  

De kriser Ekecrantz och Olsson menar föreligger gäller den journalistiska 
institutionen i sig liksom dess anspråk på att vara en realistisk diskurs. Den 
senmoderna journalistiken – svarande mot det senmoderna samhället – är 
inte att karaktärisera som ett kvalitativt nytt fenomen men har, enligt 
Ekecrantz och Olsson, vissa drag som skiljer den från sin, eller sina, före-
gångare. Bland de viktigaste är kanske att journalistiken inte längre fungerar 
som en arena för samhällsintressen utan har blivit en självständig aktör:  

Journalistiken är inte längre den hjälpgumma för den parlamentariska demo-
kratin som den kanske en gång var någonstans (...) makten genereras inne i 
själva mediesystemet och den utövas mot både andra institutioner i samhället 
och mot allmänheten.36  

 
Såväl ekonomin som politiken har kommit att medieras och i viss mån medi-
aliseras.37 Händelser på politikens område sker i allt högre grad på mediernas 
villkor, de har blivit en arena för politiken nödvändig att få tillträde till för 
dem som vill förmedla åsikter och bilda opinion.38 Politiken förs i och genom 
medierna vilket medför att politiker kommit att anpassa sitt agerande till 
medielogiken, dess sätt att arbeta, liksom att journalistikens makt inte endast 

                                                        
34 Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) Journalistikens tid. JMK Skriftserie 1998:2, s 5. 
35 Dvs i den journalistiska händelsen, se ovan. 
36 Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) s 29. 
37 Asp, K (1990) Medialisering, medielogik, mediekrati. I Nordicom Information nr 1990:4, s 
7-11. 
38 Carlberg, I & Petersson, O (1990) Makten över tanken. Stockholm: Carlssons, kap 2-3. 
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ligger i dess beskrivningar av verkligheten utan även innebär att på ett mer 
konkret sätt dirigera och påverka politiken.39  

Journalistiken konstruerar även händelser som genereras och utspelas inne 
i själva mediesystemet, ibland främst eller endast där. Och i den mediala 
offentligheten har journalisten själv fått stjärnstatus varför gränsen mellan 
journalist, källa och aktör blir allt mer diffus. En diskurs som ägnar sig åt 
självbespegling, inte åt att ‘spegla’ ett yttre objekt, kan inte gärna göra an-
språk på att vara realistisk, enligt Ekecrantz och Olsson. 

I konkurrens med det internationella informationsflödet har de nationella 
medierna börjat trängas undan från sin uppgift som mediator mellan 'makten' 
och samhällsmedborgarna. Det kalla kriget som tidigare utgjort en grund att 
definiera verkligheten utifrån är slut varmed de ideologiska gränserna, lik-
som gränserna mellan vi och dom, problematiseras. Händelser kan inte kon-
textualiseras på samma välkända sätt som förr. Och om den politiska makten 
är på väg att förflyttas utanför nationens gränser, till följd av politikens in-
ternationalisering, försvinner själva grunden för det journalistiska uppdra-
get.40  

Tesen om "journalistikens död"41 kan dock problematiseras något. Som 
ovan nämnts har de senaste decennierna karaktäriserats av en tilltagande roll 
för marknader i olika avseenden, till följd av exempelvis starkt växande pri-
vat, enskilt fondsparande och aktiehandel. De finansiella marknaderna har 
vuxit i styrka och betydelse varför journalistik om ekonomi har fått ökad 
betydelse. Samtidigt har pengarna i det finansiella systemet förlorat sin 
materialitet och omvandlats till elektroniska impulser vars värde definieras 
av de förväntningar och förtroenden omvärlden tillskriver dem. Elektroniska 
impulser rör sig dock med mycket hög hastighet varför kapitalet fått en "be-
nägenhet att förflytta sig en masse" och därför har beskrivits som "den mäk-
tigaste finansiella, politiska och sociala kraften i världen".42 Ett utmärkande 
drag för de senaste decennierna är således att de finansiella marknadernas 
makt ökat varmed styrkeförhållandet mellan ekonomin och politiken som 
samhälleliga institutioner har förändrats och problematiserats. 'Makten' har 
ändrat karaktär och medierna är inblandade på flera sätt.  

Denna tendens till "real ekonomisering"43 har sin motsvarighet på medie-
marknaden. Radio- och TV-området har avreglerats varigenom nya reklam-

                                                        
39 Hvitfelt, H (1996) Skurkar, kapplöpningar och sensationer. Om marknadsstyrd journalistik 
och politisk populism. I Carlsson, U (red) Medierna i samhället. Igår, idag, i morgon. Gö-
teboerg: Nordicom. Thompson, J B (1995) Medierna och moderniteten. Göteborg:Daidalos, 
kap 4. 
40 Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) s 31ff. 
41 Syftande på en successiv process under 1990-talet. Ekecrants, J & Olsson, T (1998) s 34. 
42 Weatherford, J (1998) s 385, 368-369. Se även Castells, M (1999 2:a rev. uppl., 1:a upplag-
an 1998) End of Millennium. The Information Age: Economy, Society and Culture. Vol. 3. 
Massachusetts: Blackwell Publishers. 
43 Lindhoff, H & Mårtensson, B (1998) Stat, marknad, kris. Nyhetsjournalistik om ekonomi 
under 1990-tal och 1930-tal. Nordicom Information, vol 20, nr 1/2, s 65-79.  
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finansierade, privatägda företag etablerat sig och konkurrensen ökat varför 
den ekonomiska drivkraften och målen fått ökad betydelse. Även ekonomin 
som redaktionellt innehåll har ökat i relevans och omfång. Exempelvis skap-
as nya sektioner och bilagor i redan etablerade medier, liksom nya kanaler 
för ekonomisk information, bland annat på Internet. Dessutom har handel via 
nätet för privatpersoner introducerats i Sverige. Det är därmed samma teknik 
som förmedlar nyheter som också möjliggör marknadsaktörernas agerande. 
Medierna är länken mellan marknadens aktörer, liksom mellan marknaden 
och samhället varför mediernas skriverier kan få konkreta och mycket 
snabba effekter. Det intima samspelet mellan ekonomin och medierna, vilket 
i forskarkretsar har börjat kallas 'media-economy-dynamic', blir på så sätt 
tydligt.44    

Mycket har skrivits och publicerats under de senaste åren om kommersia-
liseringen, ekonomiseringen osv av medierna.45 Att beteckna medier och 
journalistik 'marknadsstyrd' är inget nytt.46 Mot bakgrund av detta tål det att 
funderas över huruvida de slutsatser Ekecrantz och Olsson drar också kan 
appliceras på den journalistiska institutionens relation till den ekonomiska. 
Kanske är det så att medierna börjar orientera sig mot den ekonomiska in-
stitutionen, istället för den politiska. Att journalistikens spel mot politiken 
som institution har börjat ersättas av ett spel med ekonomin som institution. 
Istället för att agera hjälpgumma åt den parlamentariska demokratin blir den 
det åt marknadsekonomin.  

Den senmoderna journalistiken tycks på så sätt befinna sig i en något 
motsägelsefull situation då den, å ena sidan, riskerar förlora sin politiska 
legitimitet, å andra sidan, börjar få en allt större, men annorlunda, makt. Om 
och hur detta påverkar journalistikens förhållande till utomparlamentariska 
rörelser och politiska brott utförda mot bakgrund av anti-kapitalistiska värde-

                                                                                                                                  
 
44 Gavin, N T (ed) (1998) The Economy, Media and Public Knowledge. London/New York: 
Leicester University Press, s 1ff. 
45 Se t ex Gavin, N T (ed) (1998), McManus, J (1994) Market-driven Journalism. Let the 
citizen beware? Thousand Oaks: Sage. Senare exempel är Lindqvist, M (2001) Is i magen. 
Om ekonomins kolonisering av vardagen. Stockholm: Natur och Kultur. McChesney, R 
(2001) All makt åt medierna. Eller ge folk vad folk vill ha. Stockholm: Bokförlaget DN. 
46 Vad min studie Identitet, lojalitet och legitimitet skulle tillföra var en belysning av det 
faktiska medieinnehållet, av hur de undersökta tidningarna förhöll sig till 'ekonomin' och 
'politiken', inklusive hur de representerade aktörer från dessa sfärer i ett svenskt fall – när hela 
den finansiella marknadens grundvalar skakade. Därför studerades, utöver aktörer, hur krisen 
förklarades, vem/vilka som gavs skulden och vilka lösningar som förespråkades. Resultatet 
skulle i korthet, och något tillspetsas, kunna sammanfattas som att ekonomins aktörer stryks 
medhårs medan den politiska sidan stryks mothårs. Detta trots att krisen ifråga, på annat håll, 
beskrivits som en följd av marknadens egna mekanismer och i efterhand fått även vissa 
'marknadsliberaler' att efterlysa en Tobinskatt eller andra restriktioner. Studiens resultat var 
således långt ifrån självklart. Se t ex Soros, G (1999) Den globala kapitalismens kris. Stock-
holm: Norstedts. Wade, R & Veneroso, F (1998) The Asian Crisis: The High Dept Model 
Versus the Wall Street - Treasury - IMF Complex. I New Left Review. Nr 228, s 3-23. 
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ringar, eller värderingar som strider mot näringslivets verksamhet bör, enligt 
min åsikt, tas i beaktande i föreliggande studie.  

Ytterligare en aspekt av journalistikens eventuella kris är det förändrade 
medielandskapet. Dagstidningarnas position som länk mellan medborgarna 
och makten har problematiserats i rasande takt under, i synnerhet, det senaste 
decenniet. Tv är sedan flera decennier tillbaka en konkurrent om nyhets-
publiken men under senare år har Internet blivit en allvarligare konkurrent då 
nyhetskonsumtionen successivt förflyttats dit. Å ena sidan kan tidningarnas 
Internetversioner fånga upp delar av denna publik, å andra sidan har pap-
persversionerna fått vikande upplagor.47 Nyhetskällorna och rösterna som 
skriker efter en publik har dock blivit avsevärt fler vilket i sig problematise-
rar dagstidningarnas position. Den nya informationsteknologin möjliggör 
dessutom direktkommunikation medborgare emellan samt mellan maktha-
vare och medborgare vilket åsidosätter journalistikens förmedlande roll i 
dessa kommunikationsprocesser och undergräver på så sätt professional-
ismen som journalistisk ideologi.48 Till detta hör även att aktionsgrupper 
kommunicerar med varandra, organiserar sig samt sprider information med 
hjälp av den nya informationsteknologin. Att rörelser organiserar sig samt 
bildar opinion med denna teknologis hjälp var under 1990-talet en ny förete-
else, både för de undersökta tidningarna och polisen. Ny teknik väcker alltid 
förhoppningar och farhågor vilket vi i texterna från denna tid kommer att se 
prov på.  

Den ovan nämnda krisen för journalistiken i den institutionella ordningen 
kan alltså kompliceras ytterligare om sociala rörelser vilka organiserar sig 
via Internet och tillämpar civil olydnad förs in i bilden. Den informations-
teknologiska utvecklingen har möjliggjort nya vägar till och arenor för 
kommunikation, interaktion och aktion vilket innebär att traditionella medier 
i viss mån kringgås. Den har underlättat andra spelregler. Att studera jour-
nalistiska händelser om civil olydnad, eller utomparlamentarisk aktivism, för 
att dels ringa in vad som händer med journalistiken i denna något prekära 
situation, dels kasta ljus över den samhälleliga toleransen inför civil olydnad 
anser jag därmed vara relevant ur såväl mediekritiskt som samhälleligt per-
spektiv.   

2.4 En politik och nationalstat i kris? 
 

                                                        
47 Av de fyra tidningar som ingår i denna undersökning är det bara SvD som uppvisar en ökad 
upplaga mellan åren 1998-2007. Övriga tidningars upplagor har minskat något. Se 
www.ts.se/Public/PDF/upplage-och-rackviddsutveckling-Dagspress. (0809) 
48 Hallin, D C (1996) Commercialism and Professionalism in the American News Media. I 
Curran, J & Gurevitch, M (eds) Mass Media and Society. London: Arnold. 
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Ibland likställs globalisering med en tilltagande transnationalisering av eko-
nomin och mot bakgrund av det eventuellt förändrade styrkeförhållandet 
mellan ekonomi och politik har det, som framgått ovan, talats om en försva-
gad ställning för nationalstaten och dess politiska institutioner. Olika debat-
törer har till och med talat om en ”politikens död”.49 Till detta kan även läg-
gas åtskilliga teser om den nya ironiska generationen för vilka, lite tillspet-
sat, ingenting betyder något. Och är det något som betyder något så inte är 
det ideologierna för de är också döda.50 

Beaktar man ovan nämnda resonemang så må det förvisso ligga en del i 
detta prat om en försvagad ställning för nationalstaten och dess politiska 
institutioner. Men jag skulle inte vilja skriva under på att det är detsamma 
som att politiken dött ut. Globaliseringsprocessen inbegriper även framväx-
ten av nya former för politisk handling som sträcker sig över de nationalstat-
liga gränserna. Sociologen Håkan Thörn menar med Ulrich Beck exempelvis 
att framväxten av transnationella politiska nätverk av ickestatliga organisat-
ioner (NGO:s) världen över under de senaste decennierna, och i synnerhet 
under senare år, kan förstås som en politisk globalisering – vilket inte direkt 
gör den ovan beskrivna situationen mindre komplex.51  

Till detta hör begreppen, och teorier kring, livspolitik (eller livsstilspoli-
tik, identitetspolitik) och modernitetens reflexivitet. Som nämndes i inled-
ningen har civil olydnad använts av olika rörelser och för olika ändamål. 
Olika samhällen genererar olika frågor, konflikter och aktionsformer. Som 
också antytts brukar man skilja mellan ‘gamla’ och ‘nya’ rörelser utifrån 
nämnda aspekter. De så kallade ‘gamla’ rörelserna växte fram som en reakt-
ion mot industrisamhällets baksidor under andra hälften av 1800-talet och i 
fokus för dem stod ‘den sociala frågan’: nykterhets-, fördelnings- och väl-
färdsfrågor. Alltså konflikten arbete vs kapital och rörelserna antog då den 
mer formella organisationsformen (traditionella folkrörelser). De ‘nyare’ 
rörelserna började bli starka först fram på 1960-talet och nu gällde konflik-
terna snarare frågor om värderingar och identitet än materiella fördelnings-
frågor samtidigt som organisationsformerna fick mera karaktär av tillfällig-
het och reflexivitet över sig.52  

                                                        
49 Thörn, H (1999) s 428. 
50 För en diskussion av det minskade valdeltagandet och människors eventuella ovilja att delta 
i demokratin, se Ljungberg, E (2001) Finns viljan? I Hvitfelt, H och Karvonen, L (red) 
(2001). I Sverige har det bl a talats om den ironiska generationen, syftande på dem födda 
mellan åren 1964 och 1979, dvs barn till den stora generationen 40-talister. Dessa anses ha en 
välutvecklad känsla för ironi, möjligen som en reaktion mot föräldragenerationens ’allvar’. 
Benämningen är en svensk översättning av Generation X vilket är en boktitel av Coupland, D 
(1992) Generation X. Sagor för en accelererad kultur. Höganäs: Förlags AB Wiken. Se 
www.wikipedia.se. (0807). För en diskussion av teorier om ironins utbredning, eller 
etikens död, se Bauman, Z (1995) Postmodern etik. Göteborg: Daidalos, s 8ff. 
51 Thörn, H (1999) s 428f. 
52 Thörn, H (1997) s 20f, Thörn , H (1999) s 433ff. 
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Åtskilligt finns skrivet om detta och som exempel kan nämnas Castell’s 
trebandsverk om informationsåldern, i synnerhet band II, liksom Gidden’s 
Modernitet och självidentitet samt Melucci’s Nomader i nuet.53 Utan att gå 
för djupt i dessa verk skulle man kunna säga att de utgår från en syn på det 
(sen-)moderna samhället som komplext, präglat av snabba förändringar och 
beslut, mångfald och hög osäkerhet. Ett samhälle som komplicerar identi-
tetskonstruktionen och kräver medvetna val mellan möjliga, alternativa 
livsstilar och identiteter: ‘välj ditt liv’. Enligt exempelvis Giddens konstitue-
ras den moderna identiteten genom en reflexiv process, genom att individen 
konstant håller en berättelse om det egna jaget igång. "Självidentitetens be-
rättelse måste skapas, förändras och bevaras reflexivt i förhållande till ett 
socialt liv som snabbt förändras både lokalt och globalt".54 Men det är dessu-
tom ett samhälle där det individuella och institutionella påverkar varandra. 
"När individen brottas med intima problem, bidrar de aktivt till att rekon-
struera den värld av sociala aktiviteter som omger dem".55 Såväl det indivi-
duella som strukturella är således under ständig omarbetning genom en re-
flexiv process där de interagerar med varandra. En länk mellan det individu-
ella och institutionella är alla skrifter, program etcetera om dessa problem, 
det vill säga förmedlade, medierade erfarenheter av dem. "Sådana texter är 
en del av modernitetens reflexivitet. De bidrar rutinmässigt till att organisera 
och förändra de aspekter av det sociala livet som de rapporterar om eller 
analyserar".56  

Betraktade i ljuset av denna teori skulle de fall som studeras här kunna ses 
som uttryck för, och bidrag till, samhällets reflexivitet. Till omprövning av 
existerande normer och praktiker, vilket bland annat fått Hebert och 
Jacobssson, i sitt bidrag till demokratiutredningen, att driva tesen "att rörel-
serna praktiserar solidaritet i vardagen, på ett sätt som potentiellt kan stärka 
– snarare än försvaga – såväl välfärdsstat och demokrati".57 Enligt nämnda 
skrift i demokratiutredningen kan alltså rörelser vilka tillämpar civil olyd-
nad, som de för övrigt förutspår en ökning av, ha en positiv samhällelig 
funktion. Detta hävdas mot bakgrund av bland annat nämnda Giddens teori 
men även med hänvisning till Habermas syn på civil olydnad som "en nor-
mal – och nödvändig – komponent i en mogen politisk kultur".58 Enligt för-

                                                        
53 Castells, M (1998 sv. övers. efter 1:a upplagan 1997) Identitetens makt. Informationsåldern. 
Ekonomi, samhälle och kultur. Band II. Göteborg: Daidalos. Giddens, A (1996) Modernitet 
och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos. 
Melucci, A (1991) Nomader i nuet. Sociala rörelser och individuella behov i dagens sam-
hälle. Göteborg: Daidalos. Se även Hall, S (1990) Cultural Identity and Diaspora. I Wood-
ward, K (ed) (1997) Identity and Difference. London: Sage. 
54 Giddens, A (1996) s 254. 
55 Giddens , A (1996) s 21. 
56 Giddens, A (1996) s 23. 
57 Hebert, N & Jacobsson, K (1999) Olydiga medborgare? Statens offentliga utredningar 
1999:101. Skrift nr 27 i Demokratiutredningen, s 9. 
58 Hebert, N & Jacobsson, K (1999) s 30. Texten de hänvisar till är Habermas (1985) Civil 
Disobedience : Litmus Test for the Democratic Constitutional State. I Berkely Journal of 
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fattarna menar Habermas att graden av förståelse för civil olydnad är ett mått 
på en politisk kulturs mognad. Betraktat på så sätt torde även mediernas 
förhållningssätt till civil olydnad vara av betydelse för graden av mognad.  

2.5 …. och motmakten: något om statens förhållande till 
sociala rörelser 
 
Thörn tar upp en väsentlig aspekt vad gäller de sociala rörelserna, den civila 
olydnaden och dessas förhållande till statsmakterna. I Sverige har den s k 
Saltsjöbadsandan eller samförståndsandan samt traditionen med en relativt 
stark folkrörelse inneburit en tämligen stor lyhördhet från statsmaktens sida i 
förhållande till de nyare rörelserna. Nya politiska teman och konflikter har, 
enligt Thörn, "relativt snabbt upptagits och integrerats inom ramarna för det 
etablerade partisystemet" varför de nya rörelserna i Sverige haft en jämförel-
sevis stor "närhet till statsmakten". Men "(d)enna ‘lyhördhet’ hos staten gäl-
ler emellertid i första hand just de fall då nya rörelser har agerat inom ramar-
na för folkrörelsekulturens organisations- och handlingsformer och i betyd-
ligt mindre grad när man har agerat med mer radikala former – som civil 
olydnad".59 

I historiskt perspektiv ser det därmed inte ut som staten haft någon större 
förståelse för civil olydnad. Den ovan nämnda skriften i demokratiutred-
ningen skulle då kunna ses som ett uttryck för ett förändrat perspektiv.60  

En sökning bland Riksdagens protokoll och motioner visar att förhåll-
ningssättet till civil olydnad varierar med partifärgen. Jag har sökt från och 
med riksdagsåret 1989/90 fram till 2007/08 och endast funnit motioner för 
civil olydnad från (v) och (mp) medan motioner med krav på strängare straff 
för utomparlamentariska aktioner och liknande har främst (m) som avsän-
dare. Några få motioner och protokoll från riksdagen visar att även (kd) och 
någon enstaka centerpartist gått på moderaternas linje.61 Detta stämmer täm-

                                                                                                                                  
Sociology vilken jag tyvärr inte lyckats få tag i. Se även Habermas, J (1992) Further Reflec-
tions on the Public Sphere. I Calhoun, C (ed) Habermas and the Public Sphere. Cambridge, 
Mass./London: MIT Press. Habermas diskuterar här tidigare publicerade verk och pekar på 
behövliga revideringar men argumenterar ändå för ett bibehållande av begreppet Public 
Sphere, hellre än begreppet civilsamhälle (s 446, 455).  
59 Thörn, H (1999) s 435. 
60 Demokratiutredningens huvudsekreterare, Erik Amnå, betonar dock i inledningen att skrift-
en inte skall ses som ett ställningstagande från ledamöternas sida utan att ståndpunkterna 
enbart är skriftens författares. 
61 Både (v) och (mp) har motionerat för införande av civil olydnad i utbildningsväsendet, 
exempelvis som en del av samhällskunskapen. Se t ex 1996/97:Fö404, 2000/01:Ub812, 
2001/02:Ub409, 2005/06:v887. Moderater har istället motionerat om ”Skydd för svenska 
företag mot djurrättsaktivister” och ”Skärpta straff för civil olydnad” i varierande ordalag. Se 
t ex 2003/04:Ju315, 2005/06:Ju412, 2007/08:Ju355, 2007/08:Ju259. Samtliga avslogs. 
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ligen väl med partiernas mer generella linjer så som de kommit till uttryck i 
partiprogram och skrifter. Vänsterpartiet har under flera år diskuterat formu-
leringar till stöd för civil olydnad i sitt program (vilket också diskuteras i 
denna avhandlings material62) och Miljöpartiet pläderar för en utökad nöd-
värnsrätt, till skydd för exempelvis skyddsvärd skog, i sitt partiprogram.63 
Civil olydnad, under förutsättning att den sker öppet och utan våld, får här 
stöd.  Moderata ungdomsförbundet (bland andra Fredrik Reinfeldt, för när-
varande moderaternas partiledare och Sveriges statsminister) har istället 
pläderat starkt mot civil olydnad i skriften Stenen i handen på den starke .64 

Sökningen bland riksdagens motioner och protokoll som berör civil olyd-
nad visar även på en viss ökning över tid. Under 1990-talet förekommer bara 
enstaka, eller inga, per år för att öka till 10 riksdagsåret 1999/2000. Under 
2000-talet varierar det sedan mellan 4 och 14 dokument per år, men vad som 
också sker då är att civil olydnad diskuteras i samband med internationell 
terrorism. Exempelvis 2002/03 diskuterades olika formuleringar kring 
straffansvaret för terroristbrott för att det, å ena sidan, inte skall innefatta 
civil olydnad men, å andra sidan, inte heller legitimera civil olydnad.65  

Gällande djurrätt, djurrättsaktivism och militanta veganer är resultatet mer 
sparsamt, särskilt under 1990-talet. I ett protokoll från Riksdagens kammare 
1996/97 nämns militanta veganer för första gången och då i tämligen posi-
tiva ordalag. I en debatt om ett ekologiskt hållbart samhälle vs ekonomisk 
tillväxt påpekas att de militanta veganerna kan vara ett uttryck för ett ökat 
miljöengagemang bland dagens ungdomar. De motioner jag funnit handlar 
dock nästan bara om djurrättsaktivism som kriminalitet att bekämpa. Exem-
pelvis motioner om att ”se över den rättsliga påföljden vid djurrättsaktioner 
som liknar terroristverksamhet”66 eller ”vid djurrättsattentat”67. Dessa mot-
ioner om åtgärder mot djurrättsaktivism har en ganska spridd skara avsän-
dare: moderater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater och en social-
demokrat.68 En enda motion från (v) som pläderar för ett erkännande av djurs 
rättigheter har jag återfunnit, vilken dock avslogs.69 Å ena sidan förs således 
diskussioner i kammaren om hur man skall skilja civil olydnad från 
terrorism, å andra sidan benämns djurrättsaktivism som terrorism i vissa 
motioner. Det går givetvis inte att dra några generella slutsatser utifrån en så 
småskalig studie men den kan ändå ge en antydan om den inomparlamenta-

                                                        
62 Se även För en solidarisk värld, antaget 2001. www.vansterpartiet.se (0806) 
63 Antaget 020108. Gäller även partiprogrammet antaget 2005. Finns på www.mp.se. 
(0902) 
64Thörnquist, S & Reinfeldt, F (1995) Stenen i handen på den starke. Stockholm: Moderata 
ungdomsförbundet. 
65 Riksdagens protokoll 2002/03. 
66 2004/05:Ju234. 
67 2005/06:Ju488. 
68 t ex 1999/2000:Ju734, 2004/05:Ju255, 2004/05:MJ513, 2006/07:MJ207, 2007/08:Ju218, 
2007/08:Ju292, 2007/08:m1150. 
69 1999/2000:MJ521. 
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riska, politiska maktens förhållningssätt till civil olydnad och djurrättsaktiv-
ism under den studerade perioden.  

2.6 …. och motmakten igen: något om mediernas 
förhållande till sociala rörelser 
 
Thomas Mathiesen tar i sin bok Makt och Motmakt fasta på synen på mass-
medierna som förmedlare av dominanta uppfattningar och värderingar. Syf-
tet med boken är att lägga fram en strategi att arbeta utifrån för sociala rörel-
ser samt betona deras möjlighet att med det kollektiva handlandet som medel 
motarbeta rådande maktförhållanden och åstadkomma samhällsförändring.70 
Trots dess pragmatiska syfte anser jag boken vara teoretiskt intressant i detta 
sammanhang.  

Mathiesen menar att kampen måste ske på tre olika områden, varav of-
fentligheten utgör ett.71 Offentligheten betraktas här som en arena för kam-
pen om hegemonin där den offentliga meningen kan erövras av starka grup-
per vilka genom att definiera dess innebörd utövar kontroll. Med hänvisning 
till Habermas teori om den borgerliga offentlighetens refeodalisering, då 
dess aktiva skapande karaktär reducerades till en passiv, reproducerande 
offentlighet, hävdar Mathiesen att de moderna massmedierna under detta 
skeende erövrade offentligheten och att de sedan dess har utövat kontroll 
genom de framställningar de skapar och återskapar här. Genom de definit-
ioner av verkligheten medierna levererar försätter de människor i en position 
av vanmakt vilken måste bekämpas om motmakten skall kunna förverkli-
gas.72  De kollektiv Mathiesen här menar kan ses som “potentiella erövrare 
av den bredare offentligheten“73 är aktionsgrupper, definierade som “organi-
satoriska enheter som uppstår mer eller mindre spontant för att samla en-
skilda människor i ett gemensamt försök att påverka politiska beslut, och 
mer stabila och permanenta organisationer utanför det parlamentariska sy-
stemet och etablerade förhandlingssystem med samma typ av målsättning“.74 
De aktivister som förekommer i mitt material skulle således, enligt denna 
teori, kunna ses som potentiella erövrare av den offentliga meningen – och 
mötet mellan medierna och aktivisterna som ett möte mellan makt och mot-
makt. 

Mathiesen menar dock, vidare, att de moderna massmedierna motarbetar 
de potentiella erövrarna av den offentliga meningen, eller motmakten, på 

                                                        
70 Mathiesen, T (1982) Makt och motmakt. Göteborg: Korpen, s 13. 
71 Mathiesen, T (1982) kap 3. 
72 Mathiesen, T (1982) kap 4. 
73 Mathiesen, T (1982) s 103. 
74 Mathiesen, T(1982) s 14. Jfr de ovan beskrivna ‘nya’ sociala rörelserna. 
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främst två sätt.75 Dels genom att motmakten indefinieras med hjälp av de 
framställningar av den som görs inom offentligheten. Detta sker exempelvis 
genom att man i framställningarna försöker förmå motmakten att överge en 
oansvarig ståndpunkt till fördel för en ansvarsfull, förnuftig, betonar vikten 
av enighet innanför det etablerade systemet och av att det endast är inom 
detta påverkan kan åstadkommas. Om framställningarna på så sätt försöker 
förmå motmakten att anpassa sig till "den etablerade inställningen" kan det 
kollektiva handlandet fås att framstå som olönsamt varför motmakten inte-
greras i det etablerade systemet.76  

Den andra möjligheten för medierna är att genom framställningarna få det 
gemensamma oppositionella handlandet att framstå som meningslöst. Med 
hjälp av en utdefiniering dras en så skarp gräns mellan motmakten och det 
etablerade systemet att det framstår som omöjligt för motmakten att träda 
över denna gräns och handla gentemot systemet. Bakom gränsen skildras 
motmakten som om den utvecklas i ständigt mer oansvarig och allt våld-
sammare riktning, samtidigt som den framställs som krisskapare vilka mot-
arbetar kortsiktiga förändringar och därigenom i realiteten kämpar emot 
gruppens grundläggande intressen. De som utdefinieras representeras dessu-
tom gärna som splittrade med avseende på målsättningar och medel samt 
som en "extrem politisk sekt".77  

Enligt denna teori skulle man kunna se de undersökta tidningarnas förän-
derliga konstruktioner av aktivister och utomparlamentarisk aktivism som ett 
resultat av ut- och indefiniering. Jag kommer också att i det följande använda 
in- och utdefiniering som analytiska begrepp.  

2.7 Civil olydnad 
 
Inledningsvis beskrev jag hur begreppet civil olydnad myntades under 1800-
talet och sedan har anammats för disparata ändamål. De mest kända är troli-
gen frihetskamperna under ledning av Mahatma Gandhi och Martin Luther 
King. Civil olydnad har kommit att förknippas med dessa individer och de 
mål de strävade för vilket skänkt metoden vissa positiva, heroiska konnotat-
ioner. Men vad är egentligen civil olydnad? För det första är det en mångty-
dig och komplex företeelse vars definition är under ständig strid. Hugo 
Adam Bedau skriver att "the discription of an act as civil disobedience is 
likely to be ambiguous and controversial not only for the general public and 
the government but even in some cases for the protesters themselves."78 

                                                        
75 Mathiesen, T (1982) s 83. 
76 Mathiesen, T (1982) s 101. 
77 Mathiesen, T (1982) s 108. 
78 Bedau H A (1991) s 49. 
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Detta dels till följd av de olika synsätten på vad civil olydnad är, dels till 
följd av de många gånger dunkla omständigheterna kring den civila olydna-
den vad gäller motiv och konsekvenser – och huruvida dessa aspekter över-
huvud taget skall ha någon betydelse för om handlingarna skall definieras 
som civil olydnad eller ej. Några grundläggande aspekter torde dock de 
flesta kunna enas om som oumbärliga i en definition. Civil olydnad är för det 
första en handling som: 
 
a) förutsätter lagbrott. 
b) skall vara politisk, det vill säga rikta sig till individer i egenskap av med-
borgare, ej privatpersoner, och skall utföras i en fråga som är en kollektiv 
angelägenhet. 
c) syftar till att påverka samhället, den ämnar öppna för en dialog genom att 
adressera den allmänna opinionen och eventuellt direkt påverka identifierade 
missförhållanden79 genom direktaktion, det vill säga en handling som är 
omedelbar i sina konsekvenser och utförd i ett politiskt syfte: målet blir med-
let. Direktaktioner kan vara, men behöver ej vara, olagliga respektive i över-
ensstämmelse med övriga principer för civil olydnad.80 
 
Ytterligare aspekter som vissa vill lägga till definitionen är öppenhet och 
beredskap att ta sitt straff samt en ickevåldsprincip. Om dessa aspekter råder 
dock stor oenighet mellan olika teoretiker och praktiker på området. Exem-
pelvis Bedau kräver åtminstone öppenhet och beredskap att ta straffet, Hern-
gren kräver öppenhet samt ickevåldsprincipen medan Månssons definition 
endast inbegriper ett lagbrotts-, ett motiv- och ett ickevåldskriterium.81 

Civil olydnad bygger, vidare, på en tanke att det finns en högre rätt än la-
gen: lagen och moralen betraktas som två begreppsligt skilda normsystem. 
Likaså skiljer man mellan rättens och det politiska systemets legalitet – att 
ett politiskt beslut tillkommit i laga ordning – respektive legitimitet – att 
beslutet motsvarar rådande grundläggande moraliska principer. Ett politiskt 
beslut kan vara legalt (juridiskt korrekt) men sakna legitimitet om det inte 
överensstämmer med de grundläggande värderingar ett samhälle säger sig 
stå för och då har vi en juridisk skyldighet att följa det politiska beslu-
tet/lagen men en moralisk skyldighet att bryta den.82 På så sätt kan den civila 

                                                        
79 Bedau H A (1991) s 5ff. 
80 Herngren, P (1990) Handbok i civil olydnad. Stockholm: Bonnier, s 24ff. 
81 Bedau H A (1991) s 8. Se även Rawls, J (1991) Definition and Justification of civil disobe-
dience. I Bedau H A (1991) samt Morreall, J (1991) The Justifiability of Violent Civil Diso-
bedience. I Bedau H A (1991). Herngren, P (1990) s 22, 34f. Även Herngren, P (1999) Civil 
olydnad. En dialog. Göteborg: Lindelöws, s 20f. Månsson, T (2004) Olydnad. Civil olydnad 
som demokratiskt problem. Stockholm: Thales, s 29ff. För en genomgång av olika teoretikers 
ståndpunkter i frågan om våld/ickevåld se Hanqvist, D (1993) Civil olydnad. Om staten, lagen 
och moralen. Lund: Juristförlaget, kap 9. 
82 Bedeau H A (1991) s 9, Hebert, N & Jacobsson, K (1999) s 27, Herngren, P (1990) s 30f, 
Hanqvist, D (1993) s 35ff. 



 37 

olydnaden, enligt Hanqvist, "fungera som ett försvar för den legala ordning-
ens legitimerande principer".83 Å andra sidan kan givetvis all olydnad avfär-
das som kriminalitet, vilket bör förhindras då lagen är till för att försvara 
staten och dess medborgare. Utifrån ett sådant perspektiv är lagbrott aldrig 
legitimt. 

Andra mer positiva sätt att se på civil olydnad är att betrakta den som ett 
försvar för individuella rättigheter mot övergrepp från det poli-
tiska/moraliska systemet, eller som ett försvar för den demokratiska vilje-
bildningen, alternativt som en kritik av den representativa demokratins sty-
relseskick och en verkan för ett direktdemokratiskt styre. 

Det vill säga, som antytts ovan, betrakta den civila olydnaden som en vik-
tig aspekt i samhällets demokratiseringssträvanden. Hebert och Jacobsson 
argumenterar med bl a Melucci för att sociala rörelsers existens och verk-
samhet handlar om "symbolisk kamp – en kamp om definitioner, kunskap 
och symboler"84 – varigenom de pekar på alternativ, på att saker och ting 
skulle kunna vara annorlunda liksom på dolda maktförhållanden. "De ifråga-
sätter samhället och etablerade normer på ett fundamentalt sätt: vem etable-
rar normer för vad som är normalt?"85 Därmed bidrar de till att initiera en 
"offentlig måldiskussion".86 De "tvingar samhället att konfronteras med 
grundläggande värden. De pekar på det som samhället egentligen står för 
eller vill stå för – och att praktiken ser annorlunda ut. Såtillvida står de för 
ett sökande efter äkthet."87  

På liknande sätt har olika teoretiker argumenterat för att civil olydnad 
skall ses som en kollektiv, symbolisk handling och ett element i sociala pro-
cesser där demokratins former och samhällets mål definieras. Enligt Thörn 
har civil olydnad sedan 1950-talet använts för att:  

 
• ”försvara demokratiska rättigheter och procedurer” 
• ”peka på motsägelser i förhållandet mellan samhällets teori och 

praktik” 
• ”påverka politiska beslutsprocesser” 
• ”synliggöra dolda maktförhållanden” 
• ”initiera skapandet av nya former för demokratiskt inflytande”88 

 
Då är civil olydnad utomparlamentarisk men inte antiparlamentarisk: den 
förutsätter demokratiska institutioner och vänder sig delvis till dessa.89 

                                                        
83 Hanqvist, D (1993) s 17. 
84 Hebert, N & Jacobsson, K (1999) s 20. 
85 Hebert, N & Jacobsson, K (1999) s 20. 
86 Hebert, N & Jacobsson, K (1999) s 21. 
87 Hebert, N & Jacobsson, K (1999) s 21. 
88 Thörn, H (1999) s 447. 
89 Thörn, H (1999) s 447. 
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Det innebär dock att civil olydnad använts, och används, för en mängd dis-
parata ändamål. För att komplicera bilden ytterligare så kan den, givetvis, 
tillämpas av olika typer av aktörer, såsom enskilda individer, sociala rörelser 
av olika slag, såväl traditionella folkrörelser och formella organisationer som 
de nyare nätverksbaserade rörelserna.  
Civil olydnad kan dessutom utföras från såväl höger som vänster på den 
politiska skalan, men enligt Thörn så har de ideologiska skillnaderna mellan 
de mest inflytelserika företrädarna för 'höger' respektive 'vänster' minskat 
under de senaste decennierna.  Och många av de nya politiska diskurserna (t 
ex djurrätts- och miljöfrågan) som uppkommit låter sig svårligen placeras på 
skalan. Han ställer därför frågan om den nya skiljelinjen är 'framstegsbe-
greppet' på så sätt att de etablerade politiska diskurserna företräder ett slags 
'produktivitetsparadigm', knutet till industrisamhället, där tillväxt och fram-
steg är överordnade mål (det modernistiska framstegsbegreppet) medan till 
exempel den ekologiska diskursen hävdar global överlevnad och reprodukt-
ion. Oavsett vilket går det inte att på ett självklart sätt placera in de nyare 
rörelserna på höger- vänsterskalan: de måste ses "som nya, självständiga 
politiska kategorier med sina egna historiska tillblivelseprocesser, med spe-
cifika politiska teman och med sina höger- och vänsterflyglar".90  

Exempel på civil olydnad, med relevans för denna avhandling, finner vi i 
Månsson. Trädkramande eller sittdemonstrerande miljöaktivister som hind-
rar motorvägsbyggen, eller som tar sig in på miljöfarliga anläggningar alter-
nativt ”hindrar transporter med miljöfarligt gods”. ”Fredsaktivister som olag-
ligen uppehåller sig på kärnvapentestområden” eller som ”avrustar/förstör 
stridsflygplan med hammare”. Här inkluderas även ”Frihetsfronten som säl-
jer sprit på öppen gata utan tillstånd” samt ”Militanta feminister som blocke-
rar eller förstör en porrbutik”.91 Ytterligare intressant är att även militanta 
veganer här definieras in i den civila olydnadens domän: 

Militanta veganer som blockerar eller förstör en pälsaffär, eller blockerar el-
ler förstör laboratorier där det pågår djurförsök, eller olagligen befriar bur-
höns.92 

 
I mitt avhandlingsmaterial ingår samtliga ovan nämnda exempel på civil 
olydnad. Men som vi ska se inklderas även gömmande av flyktingar i mina 
studerade tidningstexter, vilket Månsson definierar bort med hänvisning till 
att gömmandet inte är brottsligt i Sverige.93 Definitionsfrågan, vad som är 
eller inte är civil olydnad, är onekligen komplex och jag kommer inte att 
stipulera någon definition. Istället undersöker jag hur journalistiken definie-

                                                        
90 Thörn, H (1999) s 440. 
91 Månsson, T (2004) s 41. 
92 Månsson, T (2004) s 41. 
93 Månsson, T (2004) s 42. Även Herngren, P (1990) s 30, problematiserar gömmande av 
flyktingar som civil olydnad, men på basis av att gömmandet strider mot öppenhetsprincipen. 
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rar in eller ut olika aktioner i den civila olydnadens domän och då är Måns-
sons exempel intressanta att jämföra med.  

Ovan nämndes några argument för/mot civil olydnad men det finns givet-
vis fler argument, såväl för som emot civil olydnad. Månsson har i sin av-
handling i praktisk filosofi diskuterat demokratibaserade argument för och 
emot civil olydnad, det vill säga vad som ”talar för att det är demokratiskt 
respektive odemokratiskt att utöva civil olydnad i representativa demokra-
tier”.94 De argument som diskuteras är olaglighetsinvändningen, majoritets-
invändningen, hinderinvändningen, undermineringsinvändningen, genera-
liseringsinvändningen, rättighetsbaserade argument samt civil olydnad och 
röstprincipen respektive maktprincipen.95  

Det viktigaste resultatet, enligt Månsson, ”är att de demokratibaserade 
skälen har svag normativ kraft och/eller liten räckvidd (…) och att de därför 
med vissa reservationer kan avfärdas från den generella diskussionen om det 
är moraliskt rätt eller fel att utöva civil olydnad”.96 Han har inte funnit något 
skäl som både har stark normativ kraft och stor räckvidd.  De demokratibase-
rade skälen för eller mot civil olydnad är således inte tillräckliga för att för-
svara eller avfärda en partikulär aktion, enligt Månsson. För detta krävs 
också svar på tämligen komplicerade moraliska och empiriska frågor, utöver 
de demokratiska skälen.97 Det är således inte bara definitionsfrågan som är 
komplex utan även den normativa frågan. Jag har dock inte för avsikt att 
avgöra denna fråga utan avser, liksom med definitionsfrågan, studera hur 
journalistiken förhåller sig i frågan. För att kunna studera detta behövs några 
ytterligare grunder i praktisk filosofi, vilket följer i nästa avsnitt. 

 
                                                        

94 Månsson, T (2004) s 9. 
95 Olaglighetsinvändningen menar att civil olydnad är brott mot en lag de folkvalda stiftat, 
vilket är odemokratiskt. Majoritetsinvändningen säger att de som utövar civil olydnad 
försöker ersätta majoritetsviljan med en minoritetsvilja, vilket är odemokratiskt. Hinderinvä-
ndningen syftar på att den som utövar civil olydnad för att hindra genomförandet av ett beslut 
fattat av styrande politiker de facto hindrar de folkvalda att utöva sitt ämbete, vilket är odem-
okratiskt. Månsson, T (2004) s 50ff. Med underminering avses att civil olydnad riskerar un-
derminera hela den representativa demokratin så att den ersätts av ett statslöst samhälle eller 
ett odemokratiskt system. Generaliseringsinvändningen syftar på att civil olydnad inte kan 
generaliseras, det vill säga påståenden som att om alla bröt mot lagen när de själva ansåg det 
vara rätt så skulle det demokratiska samhället raseras. Månsson, T (2004) s 138ff. Argumen-
ten mot civil olydnad baserade på röstprincipen, maktprincipen eller demokratiska rät-
tighetsprinciper menar att civil olydnad bryter mot dessa principer (såsom att var och en har 
en röst, varje medborgare skall ha lika mycket politisk makt). Månsson, T (2004) s  94ff, 
116ff. 
96 Månsson, T (2004) s 12. Ett arguments normativa kraft varierar mellan polerna maximal 
respektive minimal kraft och kan ungefär beskrivas som argumentets relevans. Vissa normer 
kan vara så grundläggande att man i princip alltid måste ta hänsyn till dem, då har de maximal 
kraft, medan andra kan ha en mer underordnad betydelse. Begreppet räckvidd syftar på argu-
mentets omfattning och lägst räckvidd har det argument som endast omfattar handlingar som 
inte har utförts eller kommer att utföras (såsom hypotetiska, orimliga handlingar). Månsson, T 
(2004) s 17f.  
97 Månsson, T (2004) s 176f. 
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2.8 Etik och moral 
 
Först definitioner av ett par centrala begrepp. Termerna etik och moral98 har 
ursprungligen samma innebörd: sed, sedvänja. I vardagligt tal brukar de 
också användas synonymt men inom nutida moralfilosofi skiljer man mellan 
begreppen på så sätt att etiken syftar på teorin och moralen på praktiken. 
Handlingar och ställningstaganden är moraliska medan reflexionen över 
dessa är etiken.99 I föreliggande avhandling använder jag begreppen på dessa 
sätt, även om distinktionen inte har någon avgörande betydelse i detta sam-
manhang.  

Avsikten med detta avsnitt, att ta upp praktisk filosofi här, är tudelad. 
Först vill jag motivera etiken och moralen ur individuellt och samhälleligt 
perspektiv, och därmed motivera studiet av konstruktionen av moraliska 
ställningstaganden i dagspressen. För det andra vill jag visa på några sätt att 
rättfärdiga handlingar och ställningstaganden då dessa sätt att resonera före-
kommer i tidningstexterna. Det är därmed inte de specifika filosoferna, filo-
sofiska skolor, inriktningar eller tanketraditioner som är det viktiga utan 
sätten att argumentera och för att kunna beskriva detta behövs några begrepp 
ur den praktiska filosofins vokabulär.100 

Vad moral egentligen är och vad den ska vara bra för finns åtskilliga upp-
fattningar om. En av dessa står moralfilosofen Harald Ofstad för, vilken 
definierar moral som ”Moral är att ta det allvarliga på allvar”.101 Jag kommer 
använda denna definition. Men vad som är allvarligt spänner över ett vitt och 
brett fält, såväl det privata som det offentliga. Därmed uppstår moraliska 
problem vilka vi inte kan förhålla oss likgiltiga till. ”De kräver engagemang 
av oss”.102 Kravet att vi lever engagerat, att vi inte förhåller oss likgiltiga till 
dem, har under lång tid förts fram av religiösa och filosofiska personligheter 
men under modern tid kanske särskilt av företrädare för existentialismen, 

                                                        
98 Grekiskans ethos respektive latinets moralis. 
99 Collste, G (1996) Inledning till etiken. Lund: Studentlitteratur, s 12f. 
100 Sätten att resonera eller argumentera kan i rättvisans namn inte påstås vara förbehållna etik 
eller praktisk filosofi utan spänner över ett mycket vidare fält. För att avgränsa och hålla 
diskussionen inom hanterliga ramar diskuterar jag dock endast dessa sätt att resonera i 
förhållande till moraliska ställningstaganden. De filosofer som tas upp nämns mycket kortfat-
tat och endast i den mån de har relevans för detta avsnitts syften. Vissa som nämns kanske 
snarare skulle sorteras in under den politiska filosofin men det förhindrar inte att de refereras 
till inom den praktiska filosofin. Jag gör alltså inte anspråk på att göra dessa filosofer full 
rättvisa, lika lite som jag gör anspråk på att utförligt beskriva filosofiska skolor eller tanketra-
ditioner. Det finns, givetvis, mycket mer att säga om detta men det lämnar jag åt avhandlingar 
i idéhistoria eller filosofi. 
101 Ofstad, H (1982) citerad i Collste, G (1996) s 8. 
102 Collste, G (1996) s 8. 



 41 

såsom Kirkegaard och Sartre. Dess tes om att friheten är utmärkande för 
människan har dessutom nått långt utanför den akademiska världen och kan 
sägas ligga väl i samklang med den människosyn som råder inom samhällen 
präglade av individualism och liberalism. Men med friheten kommer kraven 
på att välja och att ta ansvar för dessa val. Människan formar själv sitt liv 
och den som vill leva autentiskt måste låta sig beröras och engagera sig, 
annars stelnar hon. Jean-Paul Sartres ofta citerade tes att existensen föregår 
essensen innebär att människan, till skillnad från andra djur, existerar innan 
hon fått en natur. ’Människan i allmänhet’, som begrepp, går inte att säga 
något om då det bara existerar enskilda människor vilka var och en väljer ett 
innehåll (essensen) för sitt liv.103 Att ”ta det allvarliga på allvar” skulle där-
med kunna sägas vara ett sätt att leva autentiskt, att fylla existensen med 
essens och leva som en hel människa. På individnivå kan man på så sätt mo-
tivera etik och moral som en väsentlig del av att vara människa.  

En motivering för moralen på samhällelig nivå finner vi i Collstes definit-
ion av etik och moral som ”samhällets kitt”.104 För att ett samhälle skall fun-
gera behövs vissa regler och normer. Rättsväsendet och juridiken har till 
uppgift att kodifiera dem i lagar samt straffa dem som inte följer reglerna. 
Detta är den s k positiva rätten eller nomos.105 Andra normer och regler är 
outtalade men ändå kända och (ofta) accepterade i vårt vardagliga liv. En del 
argumenterar även för att vissa moraliska övertygelser och beteenden är så 
grundläggande att de snarare kan hänföras till människans biologiska kon-
stitution än det kulturella sammanhang inom vilket människan existerar. Att 
vissa moraliska beteenden haft ett evolutionärt värde och därför bestått.106 
Oavsett moralens ursprung förutsätter dock samhället som gemenskap tillit, 
förtroende och förväntningar på att de gemensamma men ofta outtalade 
normerna följs. Trygghet är en förutsättning för att människor skall fungera 
optimalt och särskilt för att vi skall ha modet att interagera och agera som 
samhällsmedborgare. Men trygghet förutsätter i sin tur en viss grad av förut-
sägbarhet. Vi måste kunna ha förväntningar på, och kunna lita på, våra 
medmänniskor och samhället i stort (på gott och ont).107 Moralens roll blir 
här att utgöra grunden för denna tillit och förutsägbarhet. Samtidigt kan även 
samvetet och de individuella moraliska uppfattningarna fungera som en kor-
rigerande kraft i förhållande till nomos, så som beskrevs i avsnitt 2.4 och 2.7. 

I religiösa gemenskaper är det Guden som levererar etiken vilken med-
lemmarna i gemenskapen har att följa och omsätta i moraliska handlingar. 
Under antiken var det begreppet dike som beskrev denna högre, gudomliga 

                                                        
103 Sartre, J P (1986 sv. översättning efter 1:a upplagan 1946) Existentialismen är en human-
ism. Stockholm: Askelin & Hägglund Förlag, s 35ff. 
104 Collste, G (1996) s 12. 
105 Jfr avsnitt 2.7 ovan. 
106 Singer, P (1981) kap 2. 
107 Sylwan, P (2005) Tillit. En bok om meningen i livet. Stockholm: Natur och kultur. 
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lag.108 Med sekulariseringen av (åtminstone) västvärlden har dock religiösa 
budord i viss mån förlorat sin kraft och övertygelse. Även om vissa politiska 
ledare, partier och rörelser än idag hänvisar till Gud måste moralens garanter 
i högre utsträckning än för bara något sekel sedan finnas hos människan. 
Människan är, eller skall enligt autonomiprincipen vara, moraliskt autonom 
och har därmed moraliskt ansvar. Zygmunt Bauman menar till och med att 
det moraliska ansvaret är jagets första realitet och som sådant en utgångs-
punkt för samhället, inte en produkt utav det: ”det finns inget jag före det 
moraliska jaget, eftersom moralen är den yttersta, icke-bestämda närva-
ron”.109 

Att vakna upp till att vara för den Andre är ett uppvaknande för jaget, som är 
jagets födelse. Det finns inget annat uppvaknande, inget annat sätt att upp-
täcka mig som det unika jaget, det absolut enda jaget, det som skiljer sig från 
alla andra jag, det oersättliga jaget, inte ett exemplar av en kategori.110  

 
Men den som vaknat kan också somna om varför det inte finns någon nöd-
vändighet i att vara moralisk. Att vara moralisk är, enligt Bauman, en möj-
lighet som kan tas till vara eller förspillas men om den förspills medför det 
även ”jagets förlorade möjlighet”.111 Och det finns hinder för ansvarstagan-
det. Beredskapen att lyssna till och följa auktoriteter kan vara ett sådant hin-
der. ’Jag lydde bara order’ är en replik som nog använts i åtskilliga samman-
hang för att hänskjuta ansvaret till högre ort. Hanna Arendt har exempelvis 
beskrivit hur just frånvaron av moralisk autonomi och ifrågasättande kan 
ligga till grund för ondskans banalitet.112  

Collste pekar ut tre tendenser i det västerländska samhället som han me-
nar försvårar individens moraliska ansvarstagande: svårbegriplighet, svårö-
verblickbarhet, förtingligande. Svårbegripligheten är en följd av teknikut-
vecklingen inom, snart sagt, tillvaron i stort. I samhällets alla beståndsdelar 
har tekniken blivit allt mer avancerad vilket innebär att allt färre behärskar 
den till fullo. Risken är då, menar Collste, att tekniken upplevs som en själv-

                                                        
108 I det antika Grekland var Nomos lagens gud medan hans dotter Dike var rättvisans 
gudinna. I romarriket kallades hon Justicia. Nomos vakade således över lagarna medan 
Dike/Justicia vakade över den högre rättvisan (justice) och straffade respektive belönade 
människor beroende på huruvida de handlade i enlighet med rättvisan. www.theoi.com (0812) 
109 Bauman, Z (1995) s 22. 
110 Bauman, Z (1995) s 98. Här kan man ana ett visst inflytande hos Bauman från Sartres 
filosofi. Människan väljer sig själv inte bara för sin egen skull utan för hela mänskligheten. 
Varje val är således ett val för alla människor vilket innebär ett totalt ansvar och som, i sin tur, 
ligger till grund för den existentiella ångesten. Sartre (1946/1986) s 39ff. 
111 Bauman, Z (1995) s 98. 
112 Arendt, H (svensk rev. upplaga 1996, 1:a upplagan 1964) Den banala ondskan. Eichmann 
i Jerusalem. Göteborg: Daidalos. Erich Fromm har diskuterat hur autonomin kan bli en 
förbannelse för den enskilda individen som i flykt från friheten och vanmakten låter andras 
förväntningar styra det egna beteendet eller anammar någon ny auktoritär rörelses principer. 
Fromm, E (1993 sv. översättning efter 4:e upplagan, 1:a upplagan 1943) Flykten från friheten. 
Stockholm: Natur och kultur. Se även Bauman (1995) s 26ff. 
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gående kraft vilken endast expertisen kan kontrollera varmed övriga reduce-
ras till passiva användare. Svåröverblickbarheten beskriver Collste som en 
följd av storskaligheten. Av tekniska och kostnadseffektiva skäl slås institut-
ioner samman till större enheter varmed de enskilda individerna riskerar 
uppleva sig som kuggarna i ett jättemaskineri. Avståndet mellan handlingar-
na och konsekvenserna blir då större varmed konsekvenserna dels blir svå-
rare att överblicka, dels blir allt avlägsnare från det egna ansvaret. Förtingli-
gandet blir i sin tur en följd av den beskrivna teknikaliseringen och rational-
iseringen av samhället. När teknisk och ekonomisk rationalitet blir styråran 
även för mellanmänskliga relationer (exempelvis inom vården) är risken att 
denna relation förtingligas, menar Collste.113  

Collstes tendenser kan också beskrivas med Baumans tes om teknikens 
splittring av det moraliska jaget. Det tekniska samhällets ideologiska grund 
är strävan efter förbättring, först i avsikt att kuva och ordna den oordnade 
naturen därefter för att ordna den oordning mänskligheten åstadkommit. 
Men för att genomföra tekniska förbättringar krävs att problemen sönderde-
las i mindre uppgifter som kan lösas ett i sänder genom processer av ”skil-
jande/söndrande/fragmenterande/atomiserande”114 vilka, förhoppningsvis, 
löser lokala problem men gör så utan hänsyn till helheten. Lokal reda riske-
rar således att också medföra global oreda. Än viktigare, hos Bauman, är att 
fragmentiseringen också drabbar individernas förmåga att uppleva sig som 
”helheter större än en samling fragment”.115 

Det moraliska jaget är det mest uppenbara och framträdande offret för tekni-
ken. Det moraliska jaget kan inte överleva och överlever inte fragmentering. I 
den värld som stakats ut av behoven och markerats av hindren för deras ome-
delbara tillfredsställelse, finns det rikt utrymme för homo ludens, homo eco-
nomicus och homo sentimentalis; för spelaren, entreprenören och hedonisten 
– men inte för det moraliska subjektet.116 

 
Fragmenterade jag kan givetvis engagera sig kollektivt för gemensamma 
angelägenheter men det sker på ett sätt som förstärker fragmenteringen och 
splittringen av jaget, menar Bauman och pekar ut nutida sociala rörelser som 
typexempel. Eftersom de oftast är enfrågerörelser upprätthåller de visionen 
om problemens autonomi på bekostnad av det systemiska perspektivet på 
världens beskaffenhet.117 Till detta kan man även lägga att nutida rörelser 
oftast har nätverkskaraktär vilket också bidrar till splittringen. Dessutom 
menar Bauman att ”De ojämförligt flesta bland de sociala proteströrelser 
som moderniteten alstrar är sådana som kräver omfördelning av vinsterna, 
inte revidering av vinstdefinitionen eller avskaffande av den vinstskapande 

                                                        
113 Collste, G (1996) s 10f. 
114 Bauman, Z (1995) s 242. 
115 Bauman, Z (1995) s 244. 
116 Bauman, Z (1995) s 245. 
117 Bauman, Z (1995) s 246. 
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mekanismen.” Och de underprivilegierade ”kräver en ny giv, inte ett nytt 
spel. De klandrar inte spelet, bara motståndarens starkare hand.”118  
Utifrån Baumans perspektiv skulle man kunna säga att nutida sociala rörel-
ser tenderar bidra till upprätthållande av systemen dels genom de sätt pro-
blem framställs och angrips på, dels genom de lösningar som föreslås. Jag 
anser dock att detta är en lite väl förenklad syn på rörelserna. Vissa ligger 
närmare, eller inom, systemet medan andra ligger längre ifrån, vilket även 
gäller de olydiga som studeras i denna avhandling. Alla rörelser och beteen-
den som studeras här är avvikande och/eller olagliga beteenden men de är 
inte avvikande och/eller olagliga i samma grad. Snarare rör de sig på en 
skala från ’kanske olagligt men moraliskt försvarbart’ till ’såväl olagligt som 
omoraliskt’ och min hypotes är att dessa skillnader spelar roll för hur medi-
erna och övriga parter i spelet förhåller sig till dem.  

Jag återkommer nedan till Baumans teorier om den teknisk-ekonomiska 
rationaliteten och fragmenteringen samt vad de betyder för denna avhand-
lings kontext, medierna och moralen. Först skall jag visa på några sätt att 
rättfärdiga handlingar.  

Vad är en rätt handling? Moraliska problem och krav hör, som sagt, till 
den mänskliga existensen och frågan om hur vi kan förhålla oss till dessa 
problem och krav hör till den normativa etiken. Hur kan man på ett genom-
tänkt sätt ta ställning samt motivera de ställningstaganden och handlingar 
som görs? Här går åsikterna isär. Jag ska inte referera alla teorier och me-
ningsskiljaktigheter som uppstått under historiens gång men ta upp några 
grundläggande tanketraditioner och begrepp vilka har relevans för den 
kommande analysen.  

Konsekvensetiska, eller teleologiska, teorier hävdar att det enda som kan 
avgöra en handlings moraliska kvalitet är dess konsekvenser. Den mest 
kända konsekvensetiska teorin, eller snarare teorierna, är utilitarismen vilken 
ursprungligen formulerades av 1700-talsfilosofen Jeremy Bentham och vida-
reutvecklades av John Stuart Mill. Dess grundläggande idé är att alla männi-
skor skall behandlas lika och att en handling endast skall ta hänsyn till kon-
sekvenserna för mänskligheten i stort. Den skall även kunna universaliseras, 
det vill säga att en handling för att vara rätt just nu och här också skall vara 
rätt i varje likvärdig, jämförbar situation. Vem som agerar gentemot vem är 
således irrelevant. Vissa inbegriper dock även andra djur än människorna i 
hänsynstagandet, exempelvis moralfilosofen Peter Singer vars teori behand-
las utförligare nedan, i avsnitt 2.9.  Målet för utilitarismen är att maximera 
lyckan och minimera lidandet i världen varför varje handling bedöms i för-
hållande till detta mål för att avgöra vilken handling som är rätt respektive 
fel. Lycka definieras vanligtvis som upplevelser av lust, välbefinnande eller 

                                                        
118 Bauman, Z (1995) s 267. 



 45 

välbehag. Hur man ska avgöra vilka handlingar som leder till lycka råder 
det, åter igen, delade meningar om.119  
De deontologiska teorierna om ’det som bör göras’ har den gemensamma 
nämnaren att de menar att annat än en handlings konsekvenser också måste 
iakttas för att avgöra dess moraliska kvalitet. Här finns bland annat pliktetik, 
kontraktsteorier och rättighetsteorier.120 Kants pliktteori, formulerad på 
1700-talet, har haft mycket stort inflytande på det västerländska moraliska 
tänkandet, exempelvis hans kategoriska imperativ.121 Tanken med Kants 
pliktetik var att formulera en sorts moralisk lag baserad på förnuftet (inte 
känslan) och formulerad av den moraliskt medvetna människan. Kontrakts-
teorierna har, liksom pliktetiken och utilitarismen, sin filosofiska grund hos 
tänkare under 1600-1700-talen. Samtliga har således sin grund i en tidsepok, 
ofta kallad upplysningen, där traditionella auktoriteter som adeln och kyrkan 
ifrågasattes starkt samtidigt som tron på förnuftet som ledstjärna för mänsk-
lighetens välgång var stark. Teorierna är därmed mycket förnuftsorienterade 
och antropocentriska. De är även kopplade till idéer om människans natur, 
vad människan är i ’naturtillståndet’ och vad som behövs för att få männi-
skor att fungera optimalt i en gemenskap.122 Detta kan i stora drag sägas gälla 
även för senare varianter av teorierna. Av 1900-talets kontraktsteorier är nog 
John Rawls A Theory of Justice samt Robert Nozicks Anarchy, State and 
Utopia de mest välkända och inflytelserika. Båda lägger stor vikt vid indivi-
den. Rawls vid individens frihet såsom möjligheter att utvecklas och påverka 
sitt liv och samhället i sig. Nozick lägger istället betoningen på individens 
rättigheter och brukar därför ibland kallas rättighetsteoretiker.123  

                                                        
119 Ett par inriktningar är preferensutilitarismen respektive behovsutilitarismen där den första 
menar att det är individens önskningar som avgör huruvida en viss handling leder till lycka 
eller ej. Behovsutilitarismen kopplar istället teorier om fysiologiska, psykologiska och sociala 
behov till utilitarismen och pläderar för en moral som syftar till tillfredsställelse av dessa 
behov. Exempelvis G H von Wright enligt Collste (1996) s 32. Mackie, J L (1990) Ethics. 
Inventing Right and Wrong. London: Penguin Books, kap. 6. 
120 Collste, G (1996) s 36ff. 
121 Ung. du skall endast handla så att din handling och motiven för denna, din maxim, kan 
upphöjas till allmän lag. En alternativ formulering av det kategoriska imperativet lyder 
”Handla så, att du behandlar mänskligheten såväl i din egen som i varje annan person aldrig 
blott såsom medel utan tillika såsom ändamål”. Höffe, O (ed) (1995) De stora filosoferna. 
Stockholm: Forum, del 2 s 210f. Citat s 212. 
122 Hampson, N (1993) Upplysningen. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 
123 Exempelvis Collste, G (1996). Rawls teori om rättvisa inbegriper bland annat en idé om 
att den rättvisaste fördelning av begränsade resurser sker under ’okunnighetens slöja’. Okun-
nigheten gäller den egna sociala positionen i samhället för, menar Rawls, om man skall 
fördela förnödenheter i en situation där man inte vet vilken position man själv skulle ha så 
skulle var och en rimligtvis se till att fördelningen sker på ett sätt så att den tar störst hänsyn 
till dem som har det sämst ställt. Den personen kan ju teoretiskt vara jag själv. Resurs-
fördelningen sker därmed enligt en ’maximin - princip’ där de som har det sämst ställt får 
störst utdelning, vilket kan motiveras dels av ren medmänsklighet dels av att det i längden 
kommer att gynna samhället som helhet. Rawls, J (1999 1:a rev upplagan, 1:a upplagan 1973) 
A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press. Nozicks teori tillåter däremot inte 
denna typ av fördelningspolitik då den medför en kränkning av individens rätt till egendom. 
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I det följande kommer jag att använda begreppen nomos och dike, konse-
kvensetik, utilitarism, deontologi, plikt och kontraktsteori som verktyg i ana-
lyserna av hur texter argumenterar och konstruerar ställningstaganden. Jag 
kommer däremot inte hänvisa begreppen till någon särskild filosof eller filo-
sofisk skola. Jag utgår inte ifrån att journalister och andra aktörer i texterna 
har läst filosofi och tillämpar exempelvis konsekvensetiska resonemang på 
ett teoretiskt grundat sätt men som nämnts har dessa sätt att resonera varit 
tämligen inflytelserika i västvärlden. Och som allmänt tankegods menar jag 
att de går att spåra i texterna, de utgör några sätt att resonera på, eller utifrån, 
gällande moraliska och politiska spörsmål. Därmed utgör de delar av journa-
listikens ställningstagande i förhållande till de sakfrågor och värden som står 
på spel samt aktioner som genomförs.124  

2.9 Djurvänner, djurrättsfilosofi och militanta veganer 
 
Människan har alltid, på ett eller annat sätt, varit tvungen att förhålla sig till 
(andra) djur. Tankar om detta förhållande finns bevarade ända från antiken. 
Idéer om djurskydd är dock av senare datum då de i västvärlden började 
formuleras under 1700-talet och systematiseras i djurskyddsrörelser under 
1800-talet. Sverige fick sin första djurskyddslagstiftning på 1850-talet och år 
1875 bildades den första rikstäckande djurskyddsföreningen: Svenska All-
männa Djurskyddsföreningen. Därefter bildades relativt snabbt flera andra 
djurskyddsrörelser. Detta innebar att Sverige relativt tidigt fick en stor, vital 
och självständig rörelse med internationella kontakter och inspiration från 
andra Västeuropeiska länder, särskilt Storbritannien.125  

Karin Dirke har studerat den tidiga svenska djurskyddsrörelsens idéhisto-
ria och pekat ut de centrala tanketraditionerna och argumenten, vilka är av 
intresse även för denna avhandling. Nedan skall jag referera de väsentligaste 
aspekterna av Dirkes forskning och peka på två tanketraditioner och begrepp 
som jag kommer att använda mig av i analyserna: den anglosaxiska empirist-
iska filosofin och den idealistiskt-rationalistiska filosofin. Därefter återger 
jag de centrala delarna hos två av nutidens mest inflytelserikaste filosofer på 

                                                                                                                                  
Eftersom Nozicks axiom är att det finns vissa grundläggande rättigheter som inte får kränkas 
bedöms varje handling, politik och samhällssystem i förhållande till dess respekt för rät-
tigheterna ifråga. Idealet är en minimal statsapparat och därav följande minimal reglering av 
individernas agerande. Teorin är således mer liberalistisk. Nozicks, R (1974) Anarchy, state 
and Utopia. Oxford: Blackwell. 
124 Angående begreppsparet nomos och dike så använder jag nomos synonymt med lagen, den 
positiva rätten. Dike använder jag i en något vidare bemärkelse än det ursprungligen avsåg. 
Istället för att syfta på högre, gudomlig rättvisa får det här står för högre moralisk ordning. 
Högre i bemärkelsen över partikulära lagar (nomos). 
125 Dirke, K (2000) De värnlösas vänner. Den svenska djurskyddsrörelsen 1875-1920. Stock-
holm: Almqvist & Wiksell, kap 1. 
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området i avsikt att försöka tydliggöra vad djurrättsaktivisterna egentligen 
strider för (kärnan i deras sakfråga). Avslutningsvis ger jag en kort intro-
duktion till de så kallade militanta veganerna och rörelsen Straight edge. 
För att ett djur över huvud taget skulle uppmärksammas av rörelser under 
1800-talet måste det uppfylla två kriterier. Det måste vara aktuellt samt lad-
dat med en positiv symbolvärld. Att djuret är aktuellt betyder att det konkret 
syns i det egna samhälleliga eller idémässiga sammanhanget. Hästar var i 
allra högsta grad aktuella i det svenska samhället vilket däremot lejon inte 
var. Symbolvärlden syftar istället för det konkreta på den mening djuret till-
skrevs, de idéer och värderingar djuret var behäftat vid. Ett djur måste såle-
des dels konkret existera i den närmsta omgivningen, dels vara en positiv 
betydelsebärare för att tas under den svenska djurskyddsrörelsens beskydd. 
Dessutom måste djuret uppfattas som en individ i den bemärkelsen att det 
kan tillskrivas ett känsloliv som tillmäts betydelse. Under 1700-talet, med 
genomslag under 1800-talet, skedde en attitydförskjutning i förhållande till 
djuren på så sätt att känslornas betydelse betonades alltmer, både djurs och 
människors. Särskilt inkännandets, medlidandets betydelse. Men det varie-
rade något beroende på vilken filosofisk tradition man lutade sig mot, eller 
snarare vilken tradition dåtidens idéströmningar går att hänföra till. Dirke 
pekar ut två sådana tanketraditioner.126  

Å ena sidan fanns idéströmningar som går att hänföra till den anglosax-
iska empiristiska filosofin vilken främst betonar likheterna mellan människor 
och djur, särskilt likheterna vad gäller förmågan till sinneserfarenheter. Uti-
från detta perspektiv användes därför identifikationsargument, baserade på 
djurens symboliska betydelse. Dessa djurvänner försökte främst framhäva 
och förstärka djurens positiva symbolvärde, exempelvis genom att tillskriva 
djuren moraliskt föredömliga egenskaper, och argumentera för att djur och 
människor görs till jämlikar.127  

Den idealistiskt-rationalistiska filosofin betonar istället skillnaderna mel-
lan människor och djur och använder nyttoargument. Djuren är dels praktiskt 
och ekonomiskt nyttiga för människan eftersom de ger mat och kläder, dels 
nyttiga som moraliska objekt för mänsklig godhet och omsorg. Djuren er-
bjöd, enligt detta tankesätt, en möjlighet till mänsklig förädling.128 Ett av de 
vanligaste argumenten mot djurplågeri under 1800-talet, baserat på Kants 
filosofi, var att ”Grymhet mot djur kan leda till grymhet mot människor”.129 
Själva vanan att orsaka eller betrakta lidande kunde verka förråande eller 
göra människor likgiltiga. Man förnekade således inte att djur kunde känna 
smärta men man tillskrev inte deras smärta någon betydelse, eftersom män-
niskan stod över djuren i skapelsens hierarkiska system. I de första försöken 

                                                        
126 Dirke, K (2000) s 13ff. 
127 Dirke, K (2000) s 17, 42ff. 
128 Dirke, K (2000) s 75. 
129 Dirke, K (2000) s 49. 
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till formulering av lagstadgat djurskydd under mitten av 1800-talet var denna 
idéströmning tydlig. Det som egentligen skulle skyddas var människan från 
förråande och försämring.130 
Under slutet av 1800-talet kom så flera olika djurskyddsrörelser, med varie-
rande filosofiska förhållningssätt, att bildas för att mattas av under 1920-
talet. Under 1900-talets senare decennier har dock intresset för djurens skydd 
återuppväckts något, samtidigt som flera olika förgreningar av det etiska 
intresset för djur har utkristalliserat sig. Animal Rights, Animal Welfare, 
Animal Liberation och Anti Vivisection är några av de begrepp som brukar 
nämnas även om termerna djurrätt och djurrättsrörelse oftast används som en 
sorts paraplybegrepp.131 Att över huvud taget använda rättighetsbegreppet i 
djursammanhang är definitivt av senare datum och kan nog ses som ett sorts 
svar på, eller följd av, deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Som 
antyddes i avsnitt 2.8 ovan är begreppet mänskliga rättigheter centralt i 
många etiska teorier och sammanhang. Av särskild relevans här är att FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna reglerar, eller åtminstone norme-
rar, mellanmänskliga relationer i åtskilliga samhällssystem i västvärlden. 
Dess normativa axiom är människovärdesprincipen, att alla människor är 
födda fria och lika i värde och rättigheter, och som sådan fungerar principen 
som hinder mot alla former av godtycklig diskriminering och trakasserier av 
människor.132 Men eftersom principen hänförs till egenskapen människa 
medför den också att andra arter än dem tillhörande Homo Sapiens tillskrivs 
lägre värde. Principen om människors lika värde har på så sätt tolkats och 
använts som ett argument för människans överhöghet över andra levande 
varelser och det är detta som ifrågasatts av vissa djurrättsteoretiker. I syn-
nerhet av djurrättsfilosofen Tom Regan vilken hävdar att även andra djur än 
människan har grundläggande rättigheter.  

I sitt verk The Case for Animal Rights (1983) etablerar Regan begreppet 
livssubjekt vilket syftar på alla varelser som utgör psykologiska helheter, 
varelser med känslor, preferenser och ett medvetande där dessa är centre-
rade. Enligt Regan torde (minst) alla däggdjur över ett år omfattas av be-
greppet livssubjekt i denna bemärkelse. Alla livssubjekt, menar Regan vi-
dare, har ett inneboende värde vilket inte får kränkas – det vill säga att alla 
livssubjekt har rättigheter. Regans resonemang tillåter därmed inga som helst 

                                                        
130 Dirke, K (2000) s 70f. 
131 Forsman, B (1992) Djurförsök. Forskningsetik, politik, epistemologi. Stockholm: Almqvist 
& Wiksell, s 104f. 
132 Enligt statens medicinsk-etiska råd förutsätts människovärde vara ”ett egenvärde, som alla 
människor har. Det går inte att leda i bevis att det existerar eftersom det inte kan bli föremål 
för empirisk observation och prövning.” Vidare har man fastslagit att detta värde inte är knu-
tet till människans funktion utan till hennes existens, att hon genom detta värde har vissa 
grundläggande rättigheter som skall respekteras men som för den skull inte utesluter att man i 
vissa sammanhang kan rangordna människor efter kvalifikationer och lämplighet. Statens 
Medicinsk-etiska råd (1991) Det svårfångade människovärdet: en debattskrift. Etiska 
vägmärken 4. Stockholm: Allmänna Förlaget, s 7f, 11. 
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nyttoargument i djurskyddsfrågan och har därför använts av bland annat 
motståndare till djurförsök, men han har också varit mer generellt inflytelse-
rik i djurrättsrörelser i USA.133 
En annan filosof som, inte minst i Sverige, har utpekats som djurrättsrörel-
sens guru är Peter Singer. Hans verk Animal Liberation har kallats dess bibel 
och vållat stor debatt i ett flertal länder sedan den utgavs år 1975. Eftersom 
denna debatt också förs i denna avhandlings material vill jag kort återge 
Singers huvudsakliga resonemang för att åtminstone ge en introduktion till 
den teoretiska grunden för djurrättsaktivismen och de s k militanta veganer-
na (utan att för den skull påstå att alla som utfört någon sorts djurrättsaktion 
är inläst på, och anhängare av, Singer eller ovan nämnde Regan134).  

Att leva i enlighet med etiska normer innebär, enligt Singer i boken Prak-
tisk etik, att man kan rättfärdiga sina handlingar och åsikter på ett godtagbart 
sett utifrån en universell utgångspunkt,135 vilket lett honom till att inta en 
utilitaristisk position. Vid beslutsfattande skall hänsyn tas till intressena hos 
alla dem som påverkas av beslutet i fråga och den handling som för alla in-
blandade har de bästa konsekvenserna skall väljas.136 Det är således intres-
sena i sig som är relevanta, oavsett vem de tillhör, vilket är i enlighet med 
den grundläggande principen om alla människors jämlikhet.137 Då det omöj-
ligen går att påvisa någon specifikt mänsklig egenskap som samtliga inom 
släktet besitter, och som skulle kunna utgöra en sorts gemensam nämnare för 
alla som skall räknas som jämlika blir, enligt detta resonemang, varje försök 
till gränsdragning, om så vid hudfärg, kön eller intelligenskvot, godtycklig 
diskriminering. Den enda relevanta egenskapen att ta hänsyn till är egen-
skapen att kunna inneha intressen, vilket endast förutsätter förmågan att för-
nimma smärta och därmed ha intresse av att slippa lida. Av det faktum att 
det stora flertalet djurarter innehar denna förmåga följer att den som vill leva 
i enlighet med principen om lika hänsyn till intresse bör vidga sin hänsyn till 
att gälla alla varelser som kan hysa intressen – det vill säga till att omfatta 
även ickemänskliga djur, samt att varje behandling av dessa utan hänsynsta-
gande faller under den med rasism analoga benämningen speciesism, artism 
eller artförtryck.138  

Termen, som myntades av Richard Ryder i antologin Animal, men and 
morals, är idag välkänd inom flertalet djurrättsorganisationer och betecknar 
avskiljning och sämre behandling av individer på grund av deras speciestill-

                                                        
133 Regan, T (1983) The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press. 
134 I Veronica Abnerssons studie framgår dock att flera av hennes informanter (djurrättsve-
ganer) är väl pålästa. Se Abnersson, V (2004) Djurrättsveganism. Social rörelse, identitet, 
livsstil. Lic. uppsats. Umeå: Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier, s 44ff. 
135 Singer, P (1990 sv. övers. efter 1:a upplagan 1979) Praktisk etik. Stockholm: Bokförlaget 
Thales, s 16f. 
136 Singer, P (1990) s 19. 
137 Singer, P (1990) s 25. 
138 Singer, P (1992 sv. övers. efter 2:a rev. upplagan 1990, 1:a upplagan 1975) Djurens 
frigörelse. Nora: Nya Doxa, s 33ff. 
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hörighet, eller det man menar är artegoistisk diskriminering av varelser som 
inte tillhör arten homo sapiens.139 Det är således gentemot det förtryck och 
det lidande artismen resulterar i djurrättsaktivisterna vänder sig och det ef-
fektivaste sättet är enligt Singers resonemang att bli vegetarian, sett som 
bojkott av en industri som i sin produktion av livsmedel upprätthåller för-
trycket.140 

I sin bok Praktisk Etik har Singer i ett resonemang om mål och medel 
dock även givit stöd åt civil olydnad som metod. Han menar här att det under 
normala omständigheter finns goda skäl att acceptera rådande lagar, i syn-
nerhet om dessa har tillkommit genom en demokratisk beslutsprocess och är 
ett uttryck för majoritetens uppfattningar, men att det “trots detta finns situ-
ationer där det kan vara berättigat att använda illegala medel“.141  

Av Singers konsekvensetiska resonemang följer även implikationer som 
av många uppfattas som kontroversiella. Då frågan går över från att gälla 
lidande till rätten till och värdet av liv är jämställdheten, enligt Singer, näm-
ligen inte lika självklar utan kräver en distinktion mellan personer och icke-
personer för att kunna avgöras. Med person avses här en rationell och själv-
medveten varelse, någon som är medveten om sig själv som separat entitet 
med ett förflutet och en framtid, som kan hysa en önskan om att leva vidare 
och som det därför blir moraliskt förkastligt att döda.142 Distinktionen kan 
dock inte dras så att den faller exakt med gränsen mellan Homo Sapiens och 
övriga arter då vissa ickemänskliga djur uppfyller kriterierna för att vara 
personer i denna bemärkelse, samtidigt som vissa människor faller utanför.143 
Till denna kategori räknas, förutom fiskar, reptiler, fåglar och andra enklare 
arter144 även den gravt retarderade människan och fostret145 varför dessa, då 
de saknar den mentala kapacitet som krävs för att kunna ha en önskan att 
leva vidare, kan avlivas utan att något moraliskt brott begås under förutsätt-
ning att det görs på ett smärtfritt sätt. Detta resonemang har lett Singer till att 
förespråka såväl eutanasi146 som infanticid147 vilket vållat starka reaktioner, 
exempelvis från de svenska Kristdemokraternas förre partiledare Alf Svens-

                                                        
139 Forsman, B (1992) s 83f. 
140 Singer, P (1992) s 81ff. 
141 Singer, P (1990) s 183. De medel som främst åsyftas här är passivt motstånd i form av 
sittstrejker, demonstrationer och liknande men han tar inget absolut avstånd från bruket av 
våld om det riktas mot materiella ting och kan rättfärdigas av ett konsekvensetiskt reso-
nemang. Frågan blir således “vilka medel som rättfärdigas av vilka mål“ (Singer 1990 s 174). 
I den reviderade upplagan av Djurens frigörelse tar han dock bestämt avstånd från dem som 
använder hot och trakasserier (Singer 1992 s 17f), vilka han inte anser vara representativa för 
rörelsen, något han även upprepat vid uttalanden i svenska tidningar (t ex DN 970209). 
142 Singer, P (1990) s 75ff. 
143 Singer, P (1990) s 94ff. 
144 Singer, P (1990) s 96. 
145 Singer, P (1990) s 74. 
146 Dödshjälp (eller barmhärtighetsmord), Singer, P (1990) s 135f. 
147 Spädbarnsdödande, Singer, P (1990) s 118ff. 
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son.148 Jag skall återkomma till denna debatt i analysen av materialet om de 
militanta veganerna, främst år 1997 i samband med filosofens Sverige-
besök.149  

Men var kommer då de militanta veganerna in i bilden? Från våren 1994 
genomfördes aktioner i norra Sverige mot olika företag inom kött- och meje-
ribranschen. I Umeå fick både Scan och Goman lås till sina lokaler tätade, 
rutorna till en skinnbutik sprayades igen och en korvkiosk utanför Umeå 
universitet antändes. Charko i Sollefteå fick rutor krossade. Några aktioner 
genomfördes även i Stockholm mot bland annat Farmek där en köttbil an-
tändes. Vid samtliga aktioner hade slagord sprayats, såsom ”Ned med köt-
tet”, ”Kött är mord”, ”Bär ditt eget skinn”, ”Djur är inte mat” och ”ALF” 
(Animal Liberation Front). Under samma period hade en ny livsstil, kallad 
Straight edge, börjat etablera sig bland ungdomar i norra Sverige. Straight 
edge står för att leva skärpt och klart, utan droger, gifter eller liknande var-
med veganismen blev en del av livsstilen. I de undersökta tidningarna, och 
av polisen, kom denna livsstil eller ungdomsrörelse att förknippas med akt-
ionerna. Den 12:e november 1994 skedde så den ditintills mest omfattande 
aktionen då åtta lastbilar och en garagebyggnad vid Arlas mejeri i Enskede i 
södra Stockholm antändes. I samband med detta ringde en kvinna till TT och 
meddelade att ”aktionsgruppen Militanta veganer” tog på sig ansvaret. Detta 
är första gången begreppet militant vegan används. Men vad det egentligen 
stod för, om det verkligen var en aktionsgrupp och om denna i så fall hade 
något att göra med de tidigare aktionerna var en öppen fråga. Något senare 
greps och dömdes den 18-åriga kvinna som ringt TT men allt pekade på att 
hon agerat på egen hand. Någon aktionsgrupp kallad militanta veganer gick 
inte att belägga men som jag skall visa kom beteckningen att leva kvar i de 
analyserade tidningarna. Kortfattat skulle man nog kunna säga att det finns 
djurrättsaktivister som agerar under olika aktionsnamn men några ”militanta 
veganer” finns inte. Hur begreppet, ändå, används i de studerade tidningarna 
är en av de frågor avhandlingen ställer.150  

                                                        
148 Se exempelvis SvD 971029. 
149 Här bör det även poängteras att alla djurrättsaktivister inte är anhängare till Singer eller 
Regan, men i de studerade tidningarna är det bara dessa som nämns. Andra teoretiska källor är 
exempelvis Lori Gruen, James Rachels, Ingmar Persson och Josephine Donovan. Se t.ex. 
Gålmark, L (red) 1997 Djur & människor. En antologi i djuretik. Nora: Nya Doxa. Både 
Singer och Regan har kritiserats hårt från exempelvis feministiska djuretiker för att i sina 
teorier upprätthålla ’the enlightment vision’ och en traditionellt manlig norm vilken utesluter 
egenskaper som traditionellt tillskrivs kvinnor. Se Jokkala, T & Strindlund, P (2003) s 24ff. 
150 Av de som anmälts för djurrättsrelaterade brott kan noteras att ungefär hälften är kvinnor, 
vilket är en avsevärt större andel än vid andra typer av brott. Genomsnittsåldern för gärn-
ingsmännen är mellan 18-22 år. Säkerhetspolisen (1997) Brottslighet kopplad till rikets inre 
säkerhet 1994/95. Stockholm. Säkerhetspolisen (1998) Brottslighet kopplad till rikets inre 
säkerhet 1995/96. Säkerhetspolisen (1998) Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 1997. 
Stockholm. Säkerhetspolisen (1999) Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 1998. 
Säkerhetspolisen (2000) Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 1999. Säkerhetspolisen 
(2001) Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2000. Säkerhetspolisen (2002) 
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2.10 Är etiken också död? 
 
Ovan har jag diskuterat diverse teorier om globalisering, tilltagande transnat-
ionalisering av ekonomin, en försvagad ställning för nationalstaten och dess 
politiska institutioner, ‘politikens död’, ’ideologiernas död’ samt den iro-
niska generationens framfart. I samband med dessa teoretiska perspektiv har 
också etiken dödförklarats. Eller snarare har vissa teoretiker hävdat att det 
postmoderna samhället är en postdeontisk epok då det etiska har ersatts av 
det estetiska. Etiken framstår då som ytterligare ett av modernitetens tvång 
mänskligheten nu befriats ifrån.151 Givet de ovan nämnda motiveringarna av 
moralen, på både individ- och samhällsnivå, skulle jag dock påstå att liket 
ännu rör sig, kommer att och måste fortsätta göra så.   

Andra har valt att inte dödförklara men däremot starkt kritisera de mo-
dernistiska etiska teorierna. I synnerhet är det tron på förnuftets absoluta 
överhöghet samt de universaliserande anspråken och kriterierna som kritise-
ras. Tron på möjligheten av en ickeambivalent, icketvetydig moralkodex 
som med förnuftets hjälp skall kunna frambringas och omfattas av alla rat-
ionellt tänkande varelser. En moralkodex som kan institutionaliseras och 
reduceras till procedurföljande. Bauman är en av dessa kritiker, men han är 
också en kritiker av den postmoderna relativismen och nihilismen. I korthet 
kan man säga att han först och främst pläderar för ett återinförande av det 
moraliska, autonoma subjektet i den normativa teorin.  Men också en syn på 
människor som moraliskt ambivalenta, på moraliska fenomen som icke-
rationella och moraliska handlingar som tvetydiga. Människor är i grunden 
varken onda eller goda utan pendlar snarare mellan dessa potentiella poler 
och moraliska fenomen är inte så regel- och förnuftsstyrda att de kan kallas 
rationella. Varje handling kan dessutom ha flera olika utfall beroende på 
vilket perspektiv de betraktas utifrån. Ingenting är entydigt gott och det finns 
ingen oberoende punkt utifrån vilken bedömningen kan göras.152   

Kritiken av universalismen riktar sig mot den form av moralisk universal-
ism som förespråkats under den moderna epoken eftersom den främst funge-
rat omyndigförklarande i förhållande till det moraliska jaget. Den har funge-
rat kontrollerande och tystande av ”autonoma, oregerliga och okontrollerade 
källor till moralisk bedömning”.153 Annorlunda uttryckt kan man säga att 
universalismen riskerar leda till en utplåning av det moraliska jagets impul-
ser och förmågor på ett sätt som gynnar dominerande ideologier och makter. 

                                                                                                                                  
Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2001. Säkerhetspolisen (2003) Brottslighet kop-
plad till rikets inre säkerhet 2002. Säkerhetspolisen (2004) Brottslighet kopplad till rikets inre 
säkerhet 2003. Säkerhetspolisen (2005) Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2004. 
AB 941114, GP 941114, Exp. 941113, Exp. 941114, Exp. 941218 
151 Bauman, Z (1995) s 8. 
152 Bauman, Z (1995) s 17ff. 
153 Bauman, Z (1995) s 20. 
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Gömd bakom rituellt procedurföljande behöver inte individen svara för sina 
handlingar. Det viktigaste som jag vill lyfta fram här är Baumans poängte-
ring av såväl människors som fenomens och handlingars ambivalenta eller 
tvetydiga karaktär samt betoning på människans moraliska autonomi. Etik 
och moral är komplext och varje avgörande går slutligen tillbaka på enskilda 
individers vilja och förmåga till moralisk reflektion. Vare sig individen är 
journalist, chefredaktör, politiker, företagare eller mediekonsument. Även 
om vi alla ingår i sociala sammanhang och strukturer vilka präglar oss så 
har, i varierande grad, var och en handlingsutrymme. Detta gäller också 
journalister, institutionsperspektivet till trots.154 Det vi kallar ondska kan 
ibland vara så banalt som brist på eftertanke och skall denna ondska bemötas 
måste det finnas utrymme och grogrund för reflektion, inte undertryckande 
eller kriminalisering.155 Det är här mediernas förhållningssätt kommer in i 
bilden, och det på flera nivåer. 

2.11 Medier och moral 
 
En av nivåerna är när enskilda etiska sakfrågor, och risker, förmedlas via 
medierna till allmänheten. Baumans teorier om den teknisk-ekonomiska 
rationaliteten och fragmenteringen är delar av, eller bidragande faktorer till, 
det så kallade risksamhället där alltmer kraft fokuseras på riskkalkylering 
och riskhantering men där farorna sällan går att avtäcka med blotta ögat och 
utan expertkunskap på området.156 Experter får därför till uppgift att hantera 
problemen (ett i sänder) samt bidra till det allmänna medvetandet om pro-
blemen. Företrädelsevis med hjälp av massmedierna. Det är bland annat 
detta som Giddens avser med modernitetens reflexivitet.157 Medierna kom-
mer här in som den viktiga länken mellan expertisen och allmänheten. Nya 
risker utgör perfekt stoff för braskande rubriker och lösnummerförsäljning, 
särskilt om de kan tillägga diverse tips och råd till allmänheten om hur de 
skall undvika den nya faran. Komplexa, etiska problem kan därvidlag redu-
ceras till enkla förklaringsmodeller om orsak och verkan vars lösningar pri-
vatiseras, samtidigt som visionen om problemens autonomi upprätthålls.158  

På en mer övergripande och samtidigt fundamental nivå utgör massmedi-
erna den enda egentliga offentliga sfären i en globaliserad värld och därmed 

                                                        
154 Se avsnitt 2.1 ovan.  För kritik av de strukturalistiska perspektiven och introduktion av 
neo-institutionsteori inom medieforskningen, se Olsson, E-K (2008) Media crisis decision 
making. A case study of SR (Swedish Radio), SvT (Swedish Television) and TV4. Stockholm: 
Stockholms universitet, JMK. 
155 Bauman, Z (1995) s 152f, Arendt, H (1996). 
156 Se t ex Giddens, A (1996), Beck, U (1992) Risk society. Towards a new modernity. Lon-
don: Sage. 
157 Se avsnitt 2.4. 
158 Bauman, Z (1995) kap 7. 
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den enda plats där mänskligheten potentiellt kan mötas. Roger Silverstone 
använder begreppet ”the mediapolis” för att beteckna denna sfär, senmoder-
nitetens ”space of appearance, both in the sense of  where the world appears, 
and in the sense of appaearance as such constituting that world”.159 ”The 
mediapolis” definierar på så sätt ”the mediated public space where contem-
poray political life increasingly finds its place”.160 Begreppet är som sådant 
både deskriptivt och normativt. Å ena sidan beskriver det en faktiskt existe-
rande väv av inter- eller transnationella medier via vilka vi får erfarenhet av 
platser, människor, händelser och förhållanden som vi annars aldrig fått.161 Å 
andra sidan sätter begreppet upp en norm för hur denna sfär skulle kunna 
fungera som en plats där människor möts som människor och som därmed 
möjliggör kommunikation i genuin bemärkelse.  

Medierna sätter ramarna för den andres uppträdande och definierar där-
med det moraliska rummet inom vilket den andre framträder för oss, samti-
digt som de uppmanar oss till någon sorts moralisk respons. Och eftersom 
den relation vi har till den andre definierar oss själva så blir vår relation till 
de medierade andra avgörande för oss som individer. Den tes han driver blir 
således att de globala medierna är ytterst relevanta för konstruktionen av en 
moralisk ordning vilken måste ta hänsyn till, eller vara i överensstämmelse 
med, världens ömsesidiga beroende, att världen är en helhet. Hur medierna 
skapar avstånd och närhet, likheter och skillnader är därmed centralt. Det 
handlar således inte så mycket om representation, yttrandefrihet eller mänsk-
liga rättigheter utan snarare om skyldigheten att se, lyssna och försöka förstå. 
En moralisk minimalism som både kan se likheterna, de gemensamma exi-
stentiella grundvillkoren, bortom skillnaderna och samtidigt medge att det 
finns gränser för det acceptabla. Men som också är medveten om såväl de 
gränser för sig själv den ställer upp som att dessa gränser kan överskridas i 
avsikt att försvara sig själv.162  

it is in the experienced dialectic of sameness and difference that the possibi-
lity of a personal or communal ethics emerge, and it is in the mediated repre-
sentation of that dialectic that the equivalent possibility of a media ethics 
emerges.163  

 
Det finns flera beröringspunkter mellan Bauman och Silverstone, delvis gäl-
lande utgångspunkterna och problemformuleringen för de båda ansatserna. 
Båda har iakttagit upphävandet av de rumsliga avstånden till följd av tekni-
kens utveckling och bristen på ett motsvarande upphävande av de moraliska 
avstånden. Eller som Bauman uttrycker saken:  

                                                        
159 Silverstone, R (2006) s 27. 
160 Silverstone, R (2006) s 31. 
161 Jfr Thompson, J B (1995) kap 7. 
162 Silverstone, R (2006) s 16. 
163 Silverstone, R (2006) s 16. 
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Moralen vi ärvt från förmodern tid – den enda moral vi har – är en närhets-
moral och som sådan sorgligt otillräcklig i ett samhälle där allt viktigt hand-
lande sker på avstånd.164 

 
Delvis i de förslag på problemlösningar som levereras, kanske för att båda 
bygger mycket av sina teorier på filosoferna Hans Jonas och Levinas. Ef-
tersom jag inte behandlar globala medier och därtill hörande problemområde 
ligger dessa teoretikers förslag något utanför mina ramar. Några begrepp och 
principer Silverstone presenterar kan dock även ha bäring i detta samman-
hang. Dessa är hospitality, justice, responsibility och proper distance.  
 

If justice is the first virtue of social institutions, as John Rawls suggests 
(Rawls 1999:3), and truth that of systems of thought, then hospitality (…) is 
the first virtue of the mediapolis. Hospitality as an obligation to welcome the 
stranger. Hospitality as a right not just to the freedom of speech but as an ob-
ligation to listen and to hear.165 

 
Hospitality syftar hos Silverstone på en av de mest grundläggande aspekter-
na av moralen, bortom det politiska, nämligen medmänsklighet och genero-
sitet. Skyldigheten att visa främlingen gästfrihet i det medierade rummet är 
en förutsättning för medial rättvisa. Det vill säga att låta folk tala och lyssna 
på dem. Rättigheterna (justice) syftar på rätten att få tala och framförallt bli 
hörd, vilket i sin tur kräver en teori om ansvar (responsibility). Liksom 
Bauman betonar Silverstone vikten av att Rawls teori om rättvisa (eller eti-
ken i stort) inte reduceras till procedurföljande bakom vilka individen kan 
gömma sig. Både Silverstones och Baumans etik blir, i Hans Jonas efter-
följd, i allra högsta grad en ansvarsetik. Rättighetsteorier skyddar möjligen 
individers rättigheter, exempelvis yttrandefriheten, men de kan aldrig garan-
tera rätten till kommunikation. Kommunikation är dialog mellan minst två 
parter och då måste båda parter vara villiga att interagera och, framförallt, 
lyssna. Det eftersökta ansvaret kan i sin tur ta sig i uttryck i ”proper 
distance”. Begreppet kan närmast beskrivas som ett förhållningssätt vilket 
inbjuder främlingen inom våra kognitiva, emotionella och moraliska ramar. 
Ett förhållningssätt där lyssnandet går före talandet. Givet dessa teoretiska 
utgångspunkter är det nu dags att precisera avhandlingens syfte och fråge-
ställning. 
 
 
 

                                                        
164 Bauman, Z (1995) s 268. 
165 Silverstone, R (2006) s 136. 
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3. Syfte och frågeställningar 

 
I inledningen beskrev jag avhandlings syfte som att visa på hur svensk dags-
press konstruerar moraliska ställningstaganden samt vilka normer som före-
skrivs. Jag vill åt texternas idémässiga innehåll, de normer som föreskrivs i 
texterna och hur de föreskrivs. Annorlunda uttryckt vill jag teckna journali-
stikens normativa gränser omkring sekelskiftet 2000, med fokus på de nor-
mer som aktualiserats i samband med begreppen civil olydnad, militanta 
veganer samt djurrättsaktivism (även när det inte beskrivs under något av de 
nämnda begreppen). Detta görs genom att i texter där begreppen ’civil olyd-
nad’ och/eller ’militant vegan’, eller där djurrätt på annat sätt förekommer, 
analysera vilka aspekter på inblandade rörelser eller enskilda individer, deras 
syften och handlingar, som (inte) förmedlas samt hur det förmedlas. De frå-
gor som ställs är: 

Hur förhåller166 sig svensk dagspress till den civila olydnaden, dess utö-
vare och de mål handlingarna är medel för? När understöds respektive för-
döms rörelserna och/eller deras handlingar och/eller deras mål? Kan ända-
målet så att säga helga medlen?  

De undersökta tidningarna betraktar jag som delar av Mediapolis, i de-
skriptiv bemärkelse, vilka kan relateras till Mediapolis i normativ bemär-
kelse.167 Förhållningssättet proper distance är en sådan norm att relatera 
journalistikens förhållningssätt till,168 främst i fråga om vilka parter som blir 
lyssnade till och i vilken utsträckning journalistiken bejakar de etiska pro-
blemens komplexitet och möjliggör genomtänkta ställningstaganden hos den 
publik de vänder sig till – det vill säga möjliggör människors moraliska 
autonomi och ansvar.  

Analysen av journalistikens förhållningssätt inbegriper frågor om, och i så 
fall hur, förhållningssättet varierar mellan: 
De undersökta åren? 
De olika sakfrågor som motiverar civil olydnad? 
De olika begrepp under vilka händelserna beskrivs? Det vill säga varierar 
förhållningssättet beroende på om protester/aktioner beskrivs under begrep-
pet civil olydnad, militant vegan respektive djurrättsaktivism eller liknande?  

                                                        
166 Begreppet förhållningssätt definieras och operationaliseras i avsnitt 6.2.3 och 6.3.2. 
167 Silverstone, R (2006), s 25ff. 
168 Silverstone, R (2006) s 119. 
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Avsikten med dessa frågor är dels begreppsanalytisk, dels att förklara och 
förstå journalistikens förhållningssätt.  

Främst den sista frågan är begreppsanalytisk och detta på två sätt. Först 
för att jag vill visa hur ett mediebegrepp, ’militanta veganer’, uppstår, etable-
ras och försvinner. För det andra för att jag vill kunna belysa hur, å ena si-
dan, ett etablerat begrepp som civil olydnad och, å andra sidan, ett nytt me-
diebegrepp används i journalistiken. Att applicera ett begrepp på verklighet-
en medför alltid implikationer. Det kan bära med sig konnotationer och vär-
deringar liksom att det successivt kan bidra till nya. Att applicera ett begrepp 
på verkligheten kan fungera likt ett filter genom vilket verkligheten ses var-
för appliceringen inte kan betraktas som neutral. Wittgensteins berömda tes 
om att ”mitt språks gränser betyder min världs gränser” har bäring än idag 
och åtskilliga teoretiker har uttryckt mer eller mindre liknande tanke-
gångar.169 Frågan här är således vilka eventuella implikationer appliceringen 
av begreppen civil olydnad respektive militant vegan för med sig. Att vissa 
händelser ses som civil olydnad respektive uttryck för militant veganism.  

Detta leder i sin tur över till frågan varför. Vad kan förklara eventuella 
skillnader i förhållningssätt över tid, mellan sakfrågor och/eller begreppsan-
vändningen? Ytterligare en aspekt av frågan varför hör ihop med frågan om 
vilka latenta tematiska drag som går att skönja i texterna samt vilka värden 
det är som står på spel.  I vilken utsträckning kan dessa förklara varför för-
hållningssättet i journalistiken varierar? Och slutligen, vad blir egentligen 
civil olydnad i tidningarna, vad blir deras definition av begreppet? Givet 
olydnadens mångskiftande karaktär och brokiga, ibland heroiska, historia 
öppnar sig en mångfald av möjliga definitioner och appliceringar av begrep-
pet. I spelet mellan lag och moral, så som det utspelas i Mediapolis, är frågan 
vilka av möjligheterna som väljs. 

Kortfattat har således avhandlingen tre ansatser: en deskriptiv och en be-
greppsanalytisk ansats vilken i sin tur hänger samman med en förklarande, 
tolkande ansats. 

Resultaten och svaren på frågeställningarna gällande fallen av civil olyd-
nad sammanfattas i avsnitt 9.9 medan resultaten och svaren gällande mili-
tanta veganer och djurrättsaktivism sammanfattas i avsnitt 11.6. I avsnitt 
11.6 förs även en diskussion om begreppens betydelse (den begreppsanaly-
tiska ansatsen). Denna diskussion fortsätter sedan i kapitel 12 där även resul-
taten för både civil olydnad, militanta veganer och djurrättsaktivism dras 
samman och relateras till de teoretiska utgångspunkterna. 

                                                        
169 Molander, B (1988) Vetenskapsfilosofi. En bok om vetenskapen och den vetenskapande 
människan. Stockholm: Thales, s 115. Citat ur Wittgenstein (1962) Tractatus Logico-
Philosophicus. Stockholm: Bonniers. Se äv. t ex Fiske, J (1990) Kommunikationsteorier. En 
introduktion. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 
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4. Tidigare forskning 

 
Flertalet studier av etik och journalistik eller medier kan klassificeras som 
antingen tillämpad etik eller deskriptiv etik. Åtskilligt finns skrivet om yr-
kesetiska regler och applicering av dessa inom medierna som verksamhets-
område.170 Det finns också en hel del skrivet om publikens moraliska före-
hållningssätt till, och behållning av, medierna och dessas innehåll.171 Förelig-
gande avhandling kan också klassificeras som deskriptiv etik men skiljer sig 
så till vida att den studerar journalistikens förhållningssätt till ett urval mora-
liska problem. Givetvis tangeras moraliska problem i åtskilliga studier av 
mediernas innehåll men då gärna under ideologikritiska perspektiv och i 
sammanhang där det studerade medieinnehållet inte uttryckligen diskuterar 
problem i moraliska termer. Problemområdet medier och brott ligger synner-
ligen nära till hands här. Civil olydnad är per definition kriminellt varför 
journalistiken om civil olydnad skulle kunna betraktas som en del av nämnda 
problemområde men den skiljer sig från övrig kriminaljournalistik genom att 
just (ofta) explicit diskutera problemet i moraliska termer.  

Vad gäller tidigare forskning som berör sociala rörelser och/eller frågor 
som tematiserats i samband med civila olydnadsaktioner har redan ovan 
antytts att det finns en hel del. Men vad gäller mediernas förhållande till 
sociala rörelser och/eller civil olydnad är utbudet mer begränsat. En av de 
äldre studierna på området är Halloran, Elliott & Murdock Demonstrations 
and Communication. A Case Study.172 Här bör även Cohens studie av Mods, 
Rockers och moraliska paniker i 1960-talets Storbritannien nämnas.173 En 
senare studie är Leonor Camuers avhandling om några svenska kvinnorörel-
sers mediestrategier och om mediernas betydelse i kvinnornas identitetspro-

                                                        
170 Några samtida exempel är Petersson, O (2006) Medieetik under debatt. Stockholm: SNS 
Förlag. Alia, V (2004) Media ethics and social change. Edinburgh: Edinburgh University 
Press. Wigorts Yngvesson, S (2006) Den moraliska journalisten. En analys av yrkesetik, ideal 
och dygder. Uppsala: Uppsala universitet. 
171 Bengtsson, S (2007) Mediernas vardagsrum. Om mediemoral och moral i vardagslivet. 
Göteborg: Göteborgs universitet, JMG. Morley, D (1988) Family television. Cultural power 
and domestic leisure. London: Routledge. Radway, J A (1987) Reading the Romance. Wom-
en, patriarchy and popular literature. London: Verso. 
172 Halloran, JD Elliott, P & Murdock, G (1970) Demonstrations and Communication. A Case 
Study. Harmondsworth: Penguin. (Vietnamnrörelsen är fallet de studerar.) 
173 Cohen, S (2002 3:e rev. upplagan,1:a upplagan 1972) Folk Devils and Moral Panics. 
London/New York: Routledge. 
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cesser.174 En annan senare bok som behandlar förhållandet mellan aktivister 
och medier är Opel & Pompper (eds) Representing Resistance. Media, civil 
disobedience and the Global Justice Movement.  Ytterligare en på samma 
eller näraliggande problemområde är de Jong, Shaw & Stammers Global 
Activism, Global Media. Som titlarna antyder behandlar dessa böcker främst 
den globala rättviserörelsen omkring sekelskiftet 2000.175  

Det finns även böcker som tangerar förhållandet mellan medier och soci-
ala rörelser, eller delvis behandlar det. I svensk kontext har dels publicerats 
åtskilliga böcker om de så kallade ‘Göteborgskravallerna’, flertalet dock 
med karaktären av debattinlägg snarare än systematiska undersökningar. Ett 
nämnvärt undantag är Gatans politik där exempelvis Olle Finndahl gjort en 
undersökning av, och med namnet: ‘Våldsfiltret. Om mediernas rapportering 
av demonstrationer från Vietnam till WTO och EU.’176  Även den s k vit 
makt-rörelsen är studerad och i, åtminstone, en av dessa  studier har medier-
na en central plats: Birgitta Löwanders avhandling från 1997 om television-
ens rapportering kring rasistiska och antirasistiska rörelser: Rasism och anti-
rasism på dagordningen. 177 Vad gäller nazism och vit makt finns en annan 
intressant avhandling, författad av Eva Kingsepp. Detta är inte en studie av 
någon rörelse men en analys av tredje riket i populärkulturen och en recept-
ionsanalys av dess användare. I samband härmed tar hon dock upp medier-
nas mainstreambild av tredje riket och nazismen som det absoluta onda.178 
Politiska brott och ’politisk extremism’ tas även upp i Merja Ellefsons av-
handling Staten är vår herde god. Representationen av annorlundahet och 
ordning i fyra svenska trettiotalstidningar.179 Några av de resultat hon fann 
har definitivt intresse i jämförelse med den journalistik jag studerar. Givetvis 
finns också åtskilligt skrivet om medierna i krig och i samband med 
terrorism, men merparten ligger något utanför mitt forskningsområde.180 

 Djurrättsaktivister eller veganer har också blivit föremål för studier, inte 
ur ett medieperspektiv men däremot ur inifrånperspektiv. Här kan nämnas 
Lintons Veganerna: en bok om dom som stör samt Veronica Abnerssons lic. 

                                                        
174 Camuer, L (2000), se även kap 1(inledningen). 
175 Opel, A & Pompper, D (eds) (2003) Representing Resistance. Media, civil disobedience 
and the Global Justice Movement. Westport/Connecticut: Praeger. de Jong, W, Shaw, M & 
Stammers, N (2005) Global Activism, Global Media. London: Pluto. 
176 Liliequist, M & Lundälv, J (red) (2002) Gatans politik. Göteborgsdemonstrationerna juni 
2000. Ur mediernas, polisernas och demonstranternas perspektiv. Gävle: Meyer. 
177 Löwander, B (1997) Rasism och antirasism på dagordningen – studier av televisionens 
nyhetsrapportering i början av 1990-talet. Nr 6 1997. Umeå: Umeå Universitet. 
178 Kingsepp, E (2008) Nazityskland i populärkulturen. Minne, myt, medier. Stockholm: 
Stockholms universitet, JMK. 
179 Ellefson, M (2007) Staten är vår herde god. Representationen av annorlundahet och ord-
ning i fyra svenska trettiotalstidningar. Stockholm: Stockholms universitet, JMK. 
180 Ett intressant undantag är Tamar Liebes och Zohar Kampf (2004) The PR Of Terror. How 
new-style wars give voice to terrorists. I Allan, S & Zelizer, B (eds) (2004) Reporting War. 
Journalism in wartime. Abingdon: Routledge. 
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uppsats Djurrättsveganism. Social rörelse, identitet, livsstil.181 Här ska också 
nämnas en avhandling som berör medierna (tv) och en av de sakfrågor som 
aktualiseras i mitt material, nämligen miljöfrågan. Camilla Hermanssons 
avhandling Det återvunna folkhemmet beskriver hur en ideologisk omsväng-
ning ägt rum på miljöområdet, från ett produktionsorienterat förhållningssätt 
till ett konsumtionsorienterat, och hur det gestaltats i tv. Miljörörelsen berörs 
bara kortfattat men har ändå relevans i detta sammanhang.182 

Jag vill även nämna ett tämligen nytt forskningsfält som min avhandling 
delvis vetter åt. Detta kallas ’human-animal studies’ och har sitt säte, än så 
länge, i Australien och New Zeeland. Det är ett tvärvetenskapligt fält som 
griper sig an relationerna mellan människor och djur ur flera olika perspek-
tiv. I en nyligen publicerad antologi beskriver exempelvis Tanja Schwam hur 
samma logik och retorik som används för att förklara och försvara utnyttjan-
det av djur har använts på liknande sätt när syftet är att marginalisera vissa 
kategorier av människor.183 Om den komplicerade relationen mellan natur 
och kultur finns åtskilligt skrivet och det har möjligen viss relevans för att 
förstå journalistikens förhållningssätt gentemot djurrättsrörelsen, även om 
det ligger något utanför denna avhandlings problemområde. För den som vill 
läsa mer om problematiken kring natur/kultur skulle jag rekommendera Ca-
rolyn Merchants bok Naturens död.184 

Avslutningsvis vill jag kort nämna några resultat jag fann i min studie av 
journalistiken om den ekonomiska krisen i Asien, ”Asienkrisen”, under slu-
tet av 1990-talet, vilken inspirerat den begreppsanalytiska delen av avhand-
lingens syfte. Jag samlade in materialet till studien genom användande av 
några söktermer i databaserna Presstext och Mediearkivet. Dels kriteriet 
”Asienkrisen”, dels kriteriet ”kris” och ”Asien” i en och samma text. Det föll 
sig sedan så att materialet hölls isär, beroende på vilket av kriterierna de 
samlats in med hjälp utav, under analysens gång och jag fann då några signi-
fikanta skillnader mellan materialkategorierna. Dels förekom sökorden på 

                                                        
181 Linton, M (2000) Veganerna: en bok om dom som stör. Stockholm: Atlas. Abnersson, V 
(2004). 
182 Hermansson, C (2002) Det återvunna folkhemmet. Tevejournalistik och miljöpolitik i 
Sverige 1987-1998. Linköping: Linköpings universitet, Studies in Arts and Science. 
183 Simmons, L och Armstrong, P. (2007) Knowing Animals. Leiden: Brill. I detta samman-
hang kan även en studie av den svenska medieforskaren Hillevi Ganetz nämnas. I sin artikel, 
Familiar Beasts. Nature, Culture and Gender in Wildlife Films on Television, visar hon hur 
den normativa reproduktionen (i synnerhet skapandet av manligt kvinnligt och heteronorma-
tiviteten) sker i svenska naturfilmer på SVT genom en ’tillrättalagd’ representation av ’na-
turen’. Utgångspunkten är att djur är symboliska. Vi tillskriver dem och deras beteenden 
mening och värderingar, vilka oftast har väldigt lite att göra med deras verklighet, i avsikt att 
rättfärdiga våra synsätt på andra människor och mänskliga beteenden. Det vill säga den tämli-
gen välkända strategin att hänföra våra kulturell skapade normer och värderingar till naturen i 
avsikt att rättfärdiga dem som ’naturliga’ samt skilja dem från det ’onaturliga’. Ganetz, H 
(2004) Familiar Beasts. Nature, Culture and Gender in Wildlife Films on Television. I Nor-
dicom Rewiew (2004) nr 1/2, s 197-211. 
184 Merchant, C (1994) Naturens död. Kvinnan, ekologin och den vetenskapliga revolutionen. 
Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposion. 
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delvis olika platser i de undersökta tidningarna (Expressen, Aftonbladet, 
SvD, DN). På utrikessidorna beskrevs krisen oftare som ”kris i Asien”, eller 
liknande formuleringar, medan begreppet Asienkrisen främst figurerade på 
inrikes nyhetssidor och i ekonomidelen. Innehållsligt fanns en etnisk di-
mension som tenderade prägla materialets tematiska drag men den fram-
trädde än tydligare om de olika materialkategorierna iakttogs var för sig. I 
material ‘kris i Asien’ tenderade källorna och aktörerna i högre grad vara 
asiater och de tematiska dragen i något högre grad vara fokuserade på krisen 
i Asien medan källorna och aktörerna samt de tematiska dragen i material 
‘Asienkris’ i något högre grad hade en svensk eller västerländsk prägel.  

En slutsats av studien blev därför att Asienkrisen förefaller vara ett be-
grepp vilket företrädelsevis används av svenskar och av västerländska me-
dier för att beskriva händelser av ekonomisk och inrikespolitisk karaktär, 
eller vad krisen gör med Oss, men inte för att beskriva vad krisen gör med 
De Andra. Asienkrisen skulle därmed kanske kunna ses som ett diskursivt 
begrepp vilket reserverats för att tala om hur hotet från de andra drabbar, 
eller förväntas drabba, oss. Medan händelser i krisens förlopp som berör oss 
definieras in i följetongen ‘Asienkrisen’ utdefinieras händelser med relevans 
för asiaterna själva. Om man dessutom jämförde de olika materialkategori-
ernas tidsperspektiv samt fördelning av teman såsom, å ena sidan ’orsaker’ 
och ’skuld, å andra sidan ’förväntade effekter av krisen’ uppträdde ytterli-
gare en skillnad: de mer ‘tillbakablickande’ temana förekom med lägre fre-
kvens i material ‘Asienkris’ än i material ‘kris i Asien’ medan krisens för-
väntade effekter förekom som tema i större utsträckning i artiklarna med 
begreppet ‘Asienkris’. Ytterligare en slutsats av studien blev således att 
‘Asienkrisen’ även tenderar vara en term med vars hjälp framtiden beskrivs 
och föreskrivs snarare än en term som används i syfte att beskriva krisens 
historia och uppkomst. ‘Asienkrisen’ i sig förefaller inte ha en orsak eller en 
förklaring - ‘Asienkrisen’ i egenskap av ‘faktor X’ är orsaken till annat.185 

Det är utifrån dessa slutsatser jag funderat på, och vill pröva, om använ-
dandet av begreppen militanta veganer och civil olydnad respektive andra 
uttryck för djurrättsaktivism eventuellt sammanfaller med andra innehålls-
liga eller placeringsmässiga skillnader. Och, om så är fallet, resonera kring 
tänkbara förklaringar till och konsekvenser av dessa skillnader. Kan det ex-
empelvis vara så att begreppet militanta veganer används på ett liknande sätt 
som begreppet Asienkrisen? Eller kan det finnas andra tematiska skillnader 
mellan texter där djurrättsaktivism beskrivs just som djurrättsaktivism re-
spektive som militant veganism? Och vad får i så fall dessa skillnader för 
konsekvenser för journalistikens konstruktion av moraliska ställningstagan-
den? 
 

                                                        
185 Andersson, Y (2000)  
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5. Material, insamling och urval 

Det material som studeras i föreliggande avhandling är artiklar ur fyra 
Stockholmsbaserade tidningar. Två kvällstidningar, Aftonbladet och Expres-
sen, samt två morgontidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Av 
dessa kan de två kvällstidningarna betraktas som rikstäckande medan de två 
morgontidningarna har sin främsta spridning i och omkring Storstockholm.186  

Det finns flera anledningar till att jag valt just dessa. För det första ville 
jag ha en blandning av kvälls- och morgonpress då de förstnämnda är lös-
nummerförsålda medan de sistnämnda är prenumererade. De olika försälj-
ningssätten kommer ofta till uttryck i tidningarnas tilltal till publiken på så 
sätt att de lösnummerförsålda har större behov av starka rubriker och spekta-
kulära förstasidor för att dra uppmärksamheten till sig. Att utesluta kvälls- 
eller morgonpress skulle därför medföra brister. Att de kvällstidningar som 
valdes blev Aftonbladet och Expressen är motiverat av, som ovan nämnts, att 
de är nära nog rikstäckande. Anledningen till att bland alla morgontidningar 
välja Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har däremot inte med sprid-
ning att göra utan med dessas normativa kraft. Debatter som startar i någon 
av dessa tidningar har en tendens till att ge eko i andra medier och de betrak-
tas ibland som tidningar med hög status. På så sätt kan de fungera norme-
rande.  

Urvalet av dessa fyra tidningar medför dock vissa brister. Kanske främst 
att de utvalda tidningarna är tämligen ’Stockholmsfixerade’ vilket troligen 
påverkar såväl deras urval som bearbetning av material för publicering. Flera 
av de civila olydnadsaktioner och djurrättsaktioner som studeras i avhand-
lingen äger rum i andra delar av landet och det är möjligt att bilden av dessa 
händelser blir en annan i tidningar som har en närmare beröring med det 
inträffade. För analysen av konstruktionen av djurrättsaktivismen skulle 
särskilt Västerbottenkuriren och Barometern ha varit intressanta att studera 
då åtskilliga av de så kallade militanta veganernas aktioner utspelade sig i 
dessa tidningars upptagningsområden. Materialet ur Aftonbladet, Expressen, 
Dagens Nyheter och Svenska dagbladet vara dessvärre tämligen omfattande 
varför andra tidningar fick uteslutas.  

                                                        
186 Under 2007 hade Aftonbladet på vardagar en upplaga på 399 400 exemplar och en räck-
vidd på 1 281 000. Dagens Nyheters upplaga var 344 200 exemplar och räckvidden 858 000, 
Expressens upplaga var (inklusive GT och KvP) 320 200 och räckvidden 1 066 000, Svenska 
Dagbladets upplaga var 196 600 exemplar och räckvidden 486 000. Bara Göteborgsposten 
hade större upplaga än SvD. Källa: www.ts.se samt www.tu.se . (0812) 
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Materialet från de fyra utvalda tidningarna har samlats in från databaserna 
Presstext, där tidningarna Expressen och Dagens Nyheter finns från 1990 
respektive 1992, och Mediearkivet där Aftonbladet och Svenska Dagbladet 
finns från 1994 respektive 1995.  

Båda databaserna har vaskats med hjälp av några sökord. För att fånga in 
material om de s k militanta veganerna har ’militanta veganer’ och ’djur-
rättsaktivism’ inklusive synonymer använts. Vilka synonymerna är bestäms 
av databasernas sökmotorer och exakt vilka som aktualiserats i detta fall har 
jag inte lyckats få fram. Det material som sökningarna resulterade i är dock 
omfattande och har krävt viss sållning då även irrelevant material fångats in 
av sökmotorn. Exempelvis recensioner av krogar med vegetarisk mat på 
menyn, recept på vegetarisk mat och texter om andra så kallade ’militanta’ 
fenomen såsom terroristdåd. I de fall dylika texter inte har nämnt något om 
djurrättsaktivism har de sållats bort. I de fall en till synes irrelevant text 
nämner något om företeelsen har den inkluderats i analysmaterialet. En re-
ceptsamling kan alltså inkluderas om den någonstans inbegriper en referens 
till aktivister, detta eftersom jag intresserar mig för den mediala berättelsen 
om de militanta veganerna och djurrättsaktivismen som helhet. Och jag be-
traktar olika begrepps förekomst i olika sammanhang som signaler, eller 
indikatorer, på berättelsers eller diskursers strukturer och gränser. Att ett 
visst begrepp dyker upp i ett annat sammanhang än det från början avsetts 
för säger något om dess mening i en viss tid och i ett specifikt socialt sam-
manhang.   

För att fånga in material om civil olydnad har det specifika begreppets fö-
rekomst någonstans i texten varit sökkriterium. Här har inga synonymer 
inkluderats men inga texter har heller sållats bort. Att de inbegripit den ex-
akta frasen civil olydnad någonstans i texten har räckt för att komma med i 
urvalet. 

Sökningen avslutades 2004-12-31 och inkluderade då allt material från 
det år respektive tidning finns med i databaserna. Som ovan nämnts varierar 
detta årtal mellan tidningarna och det är först 1995 som alla fyra studerade 
tidningar finns med. Sökningen resulterade sammanlagt i 1115 texter ur de 
fyra dagstidningarna. 

Att samla in sitt material på dylikt sätt har såväl för- som nackdelar. För-
delen med att samla in material med hjälp av databaser är först och främst 
tidsekonomisk. Det är en avsevärt mycket snabbare metod för materialin-
samling än att, exempelvis, gå via Kungliga bibliotekets microfilmsarkiv. 
Det är dessutom ett säkrare sätt för insamling eftersom databasernas sökmo-
torer är effektivare än det mänskliga ögat när det gäller att scanna av texter. 
Att samla in material efter de kriterier jag ställt upp men försöka sköta in-
samlingen manuellt hade kort sagt varit omöjligt.  

Nackdelarna med att samla in sitt material via databaser är dels att sökre-
sultatet begränsas av databasernas materialomfattning. Analysresultaten åren 
före 1995 blir definitivt haltande eftersom alla tidningar inte finns med. 
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Dessutom finns risken att inläggningen av material i databaserna de första 
åren har haltat något till följd av bristande rutiner och vana vid arbetsuppgif-
ten. Å andra sidan så förekom inte de så kallade militanta veganerna förrän i 
slutet på 1994, så analysen av det materialet torde inte påverkas. Vad gäller 
civil olydnad så kommer det framgå att inte heller det ser ut att ha varit sär-
skilt ofta förekommande i tidningarna före 1995. Det material jag, trots be-
gränsningarna, har fått in från 1990-talets första år är ofta kommentarer till 
tevedebatter och liknande om civil olydnad. Det ser ut som att civil olydnad 
förvisso diskuteras i medierna, men mer sällan praktiseras. Till följd av 
nämnda brister i databasernas omfattning och tillförlitlighet kommer jag 
dock inte att ta med åren 1990-1994 i analyserna. Jag kommer att presentera 
samtliga 1115 texter inledningsvis i avsnitt 6.4 men därefter tar jag bort de 
103 texterna (9%) från åren 1990-1994, vilket innebär att analyserna baseras 
på totalt 1012 texter. 

Ytterligare en konsekvens av att vara styrd av databasernas omfattning är 
att texter som publicerats i tidningarna av en eller annan anledning kanske 
inte lagts in i databaserna. Min uppfattning är dock att detta inte är något 
större problem. Värre är att urvalstexterna, när de hämtas från databaser, 
uppträder i A4-format. Nästan all layout, bilder och grafik försvinner vilket 
givetvis påverkar själva läsupplevelsen. Det går inte att komma ifrån att det 
är en delvis annan sak att möta en text formgiven för sin tidning jämfört med 
tryckt på ett A4. Dessutom tas texterna ur sin textuella kontext. Vilka övriga 
artiklar som publicerats i samband med en aktuell text kan jag således inte 
säga något om, inte heller något om texternas formmässiga eller estetiska 
kvaliteter. Analysen begränsar sig helt till texternas ord och struktur, vilket 
givetvis är en brist i analys och tolkning. Å andra sidan är det material ana-
lysen inkluderar så omfattande att det ändå inte är möjligt att ta hänsyn till 
alla aspekter. Att på något sätt koda alla eventuella bilder som hör till de 
1012 texterna har inte låtit sig göras inom en rimlig tidsrymd.  

För att ändock uppväga något av denna brist har jag plockat fram ett urval 
texter från Kungliga bibliotekets microfilmsarkiv för att studera dem så som 
de såg ut vid publiceringen. De texter som tagits fram är dem jag diskuterar 
utförligare i de kvalitativa analyserna, eftersom det är först ur retoriskt per-
spektiv layout och bildspråk blir så väsentligt. I de kvalitativa kapitlen 
kommer jag således att ta upp bilder, eventuella intressanta textmässigt kon-
textuella faktorer och liknande, vilket jag inte tagit hänsyn till i kodningen 
under den kvantitativa analysen.187 

En avslutande konsekvens av urvalsförfarandet är att jag inte kan göra 
någon konsekvent jämförelse mellan tidningarna eftersom de inte finns re-
presenterade i databaserna i samma utsträckning. Jag kommer dock inte hel-

                                                        
187 Totalt har jag plockat fram 97 artiklar på KB, varav 36 är ur material civil olydnad och 61 
är ur material militanta veganer och djurrätt. Urvalet gällande bildmaterialet är alltför be-
gränsat för att iakttagelserna ska kunna generaliseras till samtliga texter.  
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ler att lägga någon tonvikt vid dylika jämförelser då jag är intresserad av den 
samlade framställningen av civil olydnad, militanta veganer och djurrättsakt-
ivism. När det är befogat att nämna skillnader/likheter mellan tidningarna så 
gör jag det men generellt är detta inte någon fråga avhandlingen avser att 
besvara.  

Den kanske viktigaste aspekten att påpeka är dock att jag studerar texter 
som inkluderar vissa begrepp. Aktioner motiverade av olika moraliska ställ-
ningstaganden, liksom de specifika sakfrågorna, kan förekomma på en 
mängd olika sätt – och beskrivas med en mängd olika begrepp – som inte 
fångas upp av sökkriterierna. En gissning är att civil olydnad inte är det 
första begrepp en journalist skulle applicera på exempelvis en olaglig de-
monstration. Jag gör alltså inte anspråk på att ha studerat alla typer av utom-
parlamentariska aktioner eller alla texter som på något sätt har beröring med 
aktionerna eller de moraliska frågor som står på spel. Jag gör inte heller an-
språk på att ha studerat alla texter som kan tänkas påverka den dagstidnings-
läsande allmänhetens uppfattningar i dessa frågor. Jag har studerat delar av 
de medierade budskap som sammantagna kan tänkas påverka allmänhetens 
uppfattningar. Detta är inte en avhandling inom ramarna för rörelseforsk-
ningen, även om den rör sig i dess utkanter. Detta är en textanalys som vetter 
åt begreppsanalys, såväl i dess materiella som ideella bemärkelse. Det är 
förekomsten och användandet av skriftliga begrepp och dessas idémässiga 
innehåll som är i fokus och som jag genom att analysera vill visa hur de bi-
drar till konstruktionen av etiska ställningstaganden.   
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6. Metod & analyserat material 

 
Sedan materialet samlats in har jag använt en kombination av kvantitativ och 
kvalitativ innehållsanalys. Samtliga 1012 artiklar (analysenheter) har kodats 
för 19 variabler och analyserats i dataprogrammen Stat View och SPSS. 
Kodschema, kodinstruktioner och definitioner beskrivs i avsnitt 6.1 nedan, 
men bifogas även i appendix I. För att se det fullständiga kodschemat hänvi-
sas till appendix. När den kvantitativa analysen var klar gjordes ytterligare 
ett urval inför den kvalitativa analysen. Hur urvalet gjordes beskrivs i avsnitt 
6.4 nedan medan den kvalitativa metoden beskrivs i avsnitt 6.2. I avsnitt 6.3 
diskuteras undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
  

6.1 Kvantitativ analys, inklusive kodschema 
 
Kvantitativa metodologiers fördel är att de kan omfatta en större mängd 
material medan dess nackdel är att de tenderar stanna på ytan. Detta är väl-
kända synpunkter vilka är relevanta även för denna avhandling. Variablerna 
som formulerats spänner från enklare egenskaper, såsom vilken tidning arti-
keln härrör ur, till egenskaper som kräver något mer tolkning för att fånga in, 
exempelvis argumentationen i texterna. Det är dock inga mer avancerade 
tolkningar som behövts för att koda materialet. Analysen här kan därför an-
klagas för att ’skumma på ytan’ men tanken är att detta skall kompenseras av 
den kvalitativa analysen. Fördelen är att berättelsernas strukturer och ramar 
kan beskrivas på ett översiktligt sätt. 

Variablerna har formulerats delvis deduktivt, delvis induktivt. Inlednings-
vis utgick jag ifrån att texterna skulle beskriva vad, när, var, vem, hur och 
varför civil olydnad och/eller djurrättsaktivism utövas varför jag började 
med att formulera om dessa frågor/påståenden till en uppsättning variabler. 
Värdena för dessa variabler har däremot formulerats induktivt. Genom läs-
ning av materialet har värdena successivt vuxit fram. Dessa värden är ömse-
sidigt uteslutande samt uttömmande i förhållande till materialet. Konsekven-
serna av detta är dels att flertalet variabler har värden som ’blandat’ och/eller 
’övrigt’, dels att flera variabler har ganska många värden – detta för att samt-
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ligt material skall kunna kodas. I resultatredovisningen har jag dock valt att 
slå samman vissa näraliggande värden för att tydliggöra tendenser i materi-
alet. Ytterligare ett deduktivt moment i formuleringen av variablerna är des-
sas koppling till avhandlingens frågeställningar. Hur jag tänker mig denna 
koppling beskrivs under rubriken validitet, avsnitt 6.3.2.  

Här nedan följer en beskrivning av kodschemat, från de enklaste variab-
lerna vars syfte främst är sorterande av materialet och ge svar på frågorna 
om när och var händelser äger rum, via variabler som besvarar frågorna om 
vad, vem, hur och varför händelser äger rum, till variabler som mer precist 
avser att fånga in tidningarnas förhållningssätt till händelserna i fråga.  

Kodschemats sex första variabler avser att beskriva enklare egenskaper 
hos materialet, vilka senare har kunnat användas som sorteringsredskap i 
analysen. Dessa variabler är löpnummer (identifikationsnummer), publice-
ringsdatum/årtal, vilken av de fyra tidningarna artikeln kommer ifrån, vil-
ken artikeltyp det är samt vilket/vilka av sökbegreppen som förekommer i 
texten. Sistnämnda variabel har fyra värden: begreppet militant vegan, be-
greppet civil olydnad, båda dessa begrepp eller, slutligen, inget alls. Att inget 
av sökbegreppen förekommer kanske verkar lite märkligt, men det betyder 
bara att varken begreppet militant vegan eller civil olydnad explicit och ex-
akt förekommer. Här finns istället alla texter med djurrätt och synonymer, 
vilket oftast betyder djurrättsaktivism, djurrättsförespråkare, djurrättsrörelse 
eller veganer (utan prefixet militanta).188 I avhandlingen kommer jag referera 
till detta material som material djurrätt eller DR. Material militanta veganer 
(MV) betyder att texterna inbegriper detta begrepp och i ett fåtal fall även 
begreppet civil olydnad. Det vill säga de texter som kodats för värdet ’båda 
begreppen’ på variabeln begreppsförekomst/sökbegreppen. Material civil 
olydnad (CO) betyder, å sin sida, att begreppet civil olydnad förekommer. 
Att texter kombinerar begreppet civil olydnad och djurrätt med synonymer 
förekommer också men har inte fångats in med något eget variabelvärde. 

Med hjälp av variabeln begreppsförekomst/sökbegreppen kommer jag så-
ledes att sortera materialet i tre delar eller materialkategorier. Materialkate-
gori skall därmed förstås som en grupp texter med förekomsten av ett speci-
fikt begrepp som gemensam nämnare. Nedan, under avsnitt 6.4, skall jag 
beskriva dessa olika materialkategorier lite närmare.  

Jag har även lagt till en variabel som fångar in de tillfällen då begreppet 
’militant’ förekommer i någon annan sammansättning än med ’vegan’. Detta 
efter att jag upptäckte uttryck som ’militanta feminister’, ’militanta köttä-
tare’ och liknande i texterna. Det såg på så sätt ut som att militantbegreppet 
spred sig och för att undersöka om så var fallet skapades denna variabel. 

Till de mer sorterande variablerna kan även läggas två som avser att defi-
niera texternas perspektiv i tid och rum. Den ena beskriver texternas geogra-
fiska fokus och svarar på frågan var händelser och förhållanden äger rum. 

                                                        
188 Se kapitel 5 för beskrivning av användandet av sökorden i databaserna. 
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Den andra svarar på frågan när händelser och förhållanden ägt eller äger 
rum. Variablerna kan på så sätt sägas beskriva avstånd och närhet mellan 
händelserna och dem som beskriver dem, tidningarna. De kan också sägas 
beskriva några välkända nyhetskriteriers eventuella inverkan på journalisti-
ken. Ju större kulturell och geografisk närhet en händelse har, desto större 
sannolikhet att händelsen blir nyhetsstoff, vilket även gäller händelser inom 
ramarna för det senaste nyhetsdygnet.189 

Därefter följer en uppsättning variabler som avser att beskriva texternas 
innehåll. Först och främst har vi variabeln huvudsakligt manifest tema (med 
21 underkategorier/värden) vilken definierar artikelns huvudsakliga tema 
eller ämne. Vad handlar denna artikel om? Vilken karaktär har den? Det 
värde som kodats är det som upptar störst utrymme i texten, vilket oftast är 
detsamma som nämns i rubrik/ingress. De värden variabeln kan anta är em-
piriskt motiverade. De har således formulerats efter noggrann genomläsning 
av texterna och s a s uppstått ur materialet. Att ha så många värden med i 
analysen är dock en nackdel vid tolkningen av tabellerna, men jag kommer 
att lyfta fram, och ibland slå ihop, vissa av dem för att tydliggöra tendenser i 
materialet.  

Sex variabler har använts för att fånga in vilka aktivister eller aktionsföre-
språkare som förekommer i materialet, vilka de riktar sig mot, varför och 
med vilken metod. En av dessa variabler beskriver vilken/vilka djurrättsakti-
vister som förekommer. Värdena variabeln kan anta, 13 stycken, är dels 
olika djurrättsrörelser/grupper alternativt Straight edge, dels en kombinat-
ionskategori samt ett värde för okänt/militanta veganer som massa. Detta 
variabelvärde har kodats vid de tillfällen då aktivisterna just bara beskrivs 
som ’militanta veganer’ utan någon närmare precisering. Som nämnts i av-
snitt 2.9 är de s k militanta veganerna inte en specifik grupp utan ett sam-
lingsbegrepp som appliceras på diverse djurrättsaktioner (med mera, vilket 
vi senare ska se) där aktivisterna egentligen är okända. Ett sätt att betrakta 
detta värde på är därför som att begreppet figurerar i texterna, ibland som en 
aktiv entitet i sig i brist på mänskliga aktörer.  

På motsvarande sätt fångar en annan variabel in vilken/vilka förespråkare 
och/eller utövare av aktion/civil olydnad (exklusive djurrättsaktivister) som 
förekommer i texterna. De värden variabeln kan anta är 15 till antalet men 
det är främst fem-sex stycken som behöver kommenteras här. Ett av dessa är 
värdet ’okänt’ vilket betyder att texten innehåller svepande formuleringar 
som ’allmänheten’, ’man’, ’ungdomar’ istället för preciserade aktivister. 
Ibland förekommer även att aktivisterna explicit beskrivs som ’okända’. Ett 
andra värde är ’sociala rörelser’ vilket är en mycket bred kategori. Alla olika 
typer av nätverk, rörelser och mer eller mindre organiserade grupperingar 
har kodats för detta värde (såväl Greenpeace med styrelse, ordförande och 
betalande medlemmar som Reclaim the streets utan något av nämnda struk-

                                                        
189 Hvitfelt, H (1985) s 120, 209f, van Ginneken, G (1998) s 119f. 
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tur). Jag började kodningen med olika värden för olika rörelser men efter 
hand framstod det som allt mer orimligt. Värdena blir helt enkelt för många 
då för att det skall gå att få ut något av analysen. Vilka de sociala rörelserna 
är (vid olika tillfällen) kommer dock att framgå av den kvalitativa analysen. 
Denna får således kompensera för den något ihopklumpande kvantitativa 
varianten.  

Övriga värden för aktivistvariabeln som bör kommenteras gäller olika ty-
per av politiska aktörer. Ett värde definierar aktiva politiker inom en parla-
mentarisk demokrati, ett annat definierar politiska ungdomsförbund inom 
samma samhällsstruktur och ytterligare ett värde definierar politiker eller 
politiska organisationer inom ickedemokratiska länder. Som ickedemokra-
tiska definierar jag länder med kända demokratiska problem, exempelvis där 
valfusk belagts, där icke önskade valresultat ogiltigförklarats av sittande 
regim och länder där oberoende valövervakare har behövts vid allmänna val. 
Med detta vill jag inte påstå att länder jag kodar som demokratiska är fullän-
dade och perfekta. I detta sammanhang tillämpar jag dock en ganska mini-
malistisk definition av ’demokratiskt’. Det skall endast förstås som ett funge-
rande parlamentariskt system i ett land där också yttrande- och åsiktsfrihet 
råder. Exempelvis Sverige och övriga Västeuropa. Den väsentliga åtskil-
jande punkten här mellan demokratisk och ickedemokratisk är huruvida det 
finns andra, inomparlamentariska, vägar än de utomparlamentariska att gå 
för att försöka påverka rådande förhållanden. Det är, kort sagt, en avsevärd 
skillnad mellan att tillämpa utomparlamentariska metoder i ett land där inga 
andra alternativ finns och i, exempelvis, Sverige.  Eftersom jag är intresserad 
av tidningarnas förhållningssätt gentemot civil olydnad, och denna distinkt-
ion är väsentlig för förhållningssättet, är det nödvändigt att en variabel syn-
liggör den. 

Vid aktioner finns (oftast) någon sorts måltavla för aktionen i fråga. Nå-
gon eller något aktivisterna riktar sig mot. För att definiera dessa har två 
variabler formulerats: måltavla/offer för djurrättsaktivister respektive mål-
tavla/offer för andra civila olydnadsaktivister. Måltavla eller offer skall för-
stås som likvärdigt med föremål för aktion och kritik. Att jag använder ordet 
’offer’ synonymt med måltavla här är främst för att en del texter har karaktä-
ren av ’offer-journalistik’. Texter där, exempelvis, en indignerad näringslivs-
företrädare får vittna om vad hon/han utsatts för av någon aktivistgrupp vil-
ket får till följd att hon/han framställs just som offer. Denne placeras i offer-
rollen och läsaren inbjuds att sympatisera med denne. Vem som egentligen 
är offer respektive förövare är ofta en betydligt mer komplex fråga på vilken 
svaret kommer variera beroende på perspektiv. Men det hindrar inte journa-
listiken från att konstruera tydliga offer. De värden variablerna för mål-
tavla/offer kan anta är staten eller statliga institutioner och myndigheter, 
respektive näringslivet eller en kombination av staten och näringslivet. Un-
der dessa värden faller således alla typer av aktioner som riktar sig mot väg-
byggen, forskningslaboratorier eller en olaglig demonstration utanför riks-
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dagshuset, respektive aktioner mot butiker, pälsfarmare, slakterier och andra 
företag. Dessa värden skall på så sätt fånga in två av de makter, krafter eller 
intressenter jag i teoriavsnittet framhöll: den politiska makten respektive den 
ekonomiska makten. Variabeln måltavla/offer för andra civila olydnadsakti-
vister har även värden för militära mål, rådande regim och samhällssystem i 
ett land, kyrkan samt religiösa seder och bruk, polisen och rättsväsendet. 
Båda variablerna måltavla/offer har dessutom värdena ’demokratin’ och 
avslutningsvis ’annat’ och ’blandat’. De sistnämnda värdena har endast ko-
dats om inget av de andra värdena gått att urskilja. När ’demokratin’ kodats 
som måltavla/offer betyder det att texten hävdar att en aktion just är ett hot 
mot demokratin. Det är ytterst sällsynt i mitt material att någon aktivist säger 
sig vara emot demokratin, däremot förekommer det att någon annan menar 
att de är det. Om en text framhäver just denna aspekt så har värdet kodats, 
annars har den konkreta måltavlan (t ex ett vägbygge) kodats. Vad som väljs 
är således beroende på framställningssättet.  

En variabel besvarar frågan hur aktionen genomförts. Vilken metod an-
vänds? Värdena här skiljer mellan ickevåld, materiellt våld, våld och hot om 
våld mot människor alternativt ’blandat’. Vilket av värdena som kodats är 
(åter igen) beroende av vad som sägs i texten. Påstås en aktion vara en icke-
våldsaktion har den kodats så. Om den, å andra sidan, beskrivs som mord-
brand har den kodats som våld och hot om våld mot människor.  

En annan variabel svarar på frågan varför civil olydnad/aktion föresprå-
kas och/eller genomförs. Det vill säga aktionens sakfråga eller dess syfte. 
Vilka moraliska principer och/eller lagar står på spel? Variabeln har totalt 18 
empiriskt motiverade värden (inklusive oklart/nämns ej samt blandat och 
övrigt) varav 15 definierar olika moralfilosofiska och politiska sakfrågor. 
Denna variabel kan betraktas som en nyckelvariabel i analysen och den lig-
ger till grund för urvalet av texter till den kvalitativa analysen. Jag kommer 
att beskriva värdena mer ingående i resultatredovisningen (för att undvika 
upprepning) men de viktigaste värdena kan nämnas helt kort: demokratiut-
veckling/brist på demokrati, mänskliga rättigheter (t ex förtryck av barns, 
flyktingars, etniska minoriteters människovärde), individuella rättighet-
er/liberalism (inklusive droger, tobak), djurrätt, miljöfrågan, fredsfrågan 
(exempelvis avrustning/nedrustning av vapen) samt ekonomiska motiv (pri-
vat- eller företagsekonomiska) för civil olydnad.  

Därefter följer fyra variabler som börjar ringa in journalistikens förhåll-
ningssätt till aktuella aktioner och de principer de strider för. En variabel har 
använts för att fånga in huruvida den i texten nämnda aktionen begreppsfäs-
tes som civil olydnad eller ej. Att en aktion beskrivs i mitt material behöver 
på intet sätt betyda att den också kallas civil olydnad, begreppet kan ju före-
komma på något annat sätt i texten. Om ingen aktions nämns finns inget att 
begreppsfästa så då har värdet ’nej’ kodats. Detsamma gäller för de tillfällen 
då en aktion uttryckligen sägs inte vara civil olydnad. Om en aktion däremot 
kallas civil olydnad har värdet ’ja’ kodats och för de mer tveksamma fallen 
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finns värdet ’diskuteras/oklart’, vilket dels kan betyda att det faktiskt disku-
teras, dels att det är svårt att avgöra.  

Avslutningsvis har tre variabler använts för att fånga in texternas explicita 
argumentation i förhållande till en aktuell aktion, dess sakfråga samt civil 
olydnad generellt. Värdena som var och en av dem kan anta är övervägande 
pro-argument, övervägande contraargument, både pro- och contraargument 
samt inget alls. Detta blir en ganska grov skissering av texternas argumentat-
ion och tar enbart fasta på vad som faktiskt sägs i texten, oavsett vem som 
säger det. Argumentera kan man dock göra på mer subtila sätt i en text och 
det är detta som den kvalitativa analysen senare tar fasta på.   

I avsnittet 6.4 nedan kommer jag att börja redovisa viss univariat och bi-
variat statistik, sådan som är relevant för att bättre se vilket material avhand-
lingen bygger på. Resultatredovisningen i kapitel 7 utgörs huvudsakligen av 
bivariata analyser utifrån tre variabler vilka jag betraktar som oberoende: 
publiceringsdatum/årtal, vilket/vilka av sökbegreppen som förekommer i 
texterna (vilket är synonymt med de olika materialkategorierna: DR/djurrätt, 
MV/militanta veganer, CO/civil olydnad) samt sakfråga/syfte för aktionerna. 
Med hjälp av dessa vill jag spåra eventuell förändring över tid, skillnader 
och likheter mellan journalistiken om militanta veganer, djurrätt respektive 
civil olydnad samt mellan olika sakfrågor. Förändras journalistiken med 
sakfrågornas variation? Förändras journalistiken över tid och förändras den 
beroende på vilka begrepp händelser beskrivs med hjälp utav? Hur jag tänker 
mig att frågeställningar och variabler hänger ihop, det vill säga operational-
iseringen, diskuterar jag vidare under avsnitt 6.3.2. Men först skall jag redo-
göra för min valda kvalitativa metod. 

6.2 Docere, delectare, movere. Kvalitativ analys: retorik 
och narratologi 
 
Allt skrivande är handlingar utförda i sociala rum, handlingar vilka med 
hjälp av konventioner upprättar nya rum av ord. Dessa utgör på en gång ”en 
bild av en värld och ett förslag till en gemenskap”.190 Den nya konstruerade 
världen, textens nya sociala rum kan liknas vid en scen, iscensatt av journali-
stiken som bestämmer rekvisitan och rollerna, placerar människor i rollerna 
och bestämmer relationerna dem emellan. Detta rum erbjuds (den implicite) 
läsaren som ett ”förslag” och en invitation till läsaren att dela. Granskar vi 
detta förslag, den scen som byggts upp, får vi syn på mediets relation till 
verkligheten samt de värderingar och uppfattningar dessa relationer bygger 
på och förutsätter.191  

                                                        
190 Nerman, B (1981) Massmedieretorik. Stockholm: AWE/Geber, s 18. 
191 Nerman, B (1981) s 18f. 
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I denna avhandling studeras spelet mellan lag och moral så som det utspelar 
sig på mediernas scen, eller arena. Närmare bestämt på fyra svenska dagstid-
ningars scen. Varje medium har sin logik vilken delvis bestäms av det speci-
fika mediets egenskaper och ekonomiska förutsättningar. I detta fall betyder 
det medier som uttrycker sig skriftligen i text och bild. Samtidigt verkar 
dessa tidningar på, åtminstone, fyra marknader vilkas krav och villkor präg-
lar tidningarnas innehåll. De undersökta tidningarna är kommersiella pro-
dukter och konkurrerar på publikmarknaden, reklammarknaden, källmark-
naden och kapitalmarknaden.192 I takt med att medierna blivit allt mer mark-
nadsstyrda har forskare visat på hur mediernas innehåll samtidigt förändrats i 
riktning mot effektivare berättarteknik, dramaturgi samt  fiktionalisering av 
verkligt stoff, så kallad ’infotaiment’.193 Mediedramaturgi ser därmed ut att 
vara högst aktuellt i de svenska dagstidningarna och i enlighet med detta 
resonemang kommer jag att utgå från ett mediedramaturgiskt perspektiv i 
min kvalitativa innehållsanalys. Detta genom tillämpning av begrepp och 
verktyg ur, främst, retorikanalysen men även narratologin. 

Med ett mediedramaturgiskt perspektiv avser jag att betrakta texter och 
dess konstruktioner som en scen där ett drama av något slag iscensätts. Rek-
visitan arrangeras, roller tillsätts och repliker utdelas. Såväl textens form, hur 
den är arrangerad, som dess konkreta språkliga innehåll är väsentliga reto-
riska pelare vilka iscensättningen vilar på. Ett drama kan spelas upp i en 
enda text men det kan också bli till en följetong, en längre narrativ med olika 
vändpunkter där roller kan kastas om eller bestå beroende på händelsernas 
utveckling. Ett annat utmärkande drag för dramat är att rollerna det inklude-
rar ofta är arketypiska, såsom hjältar och skurkar, oskyldiga offer och onda 
förövare, listiga och dumma. Kulturbundna, grundläggande sätt att kategori-
sera, förstå, förklara och berätta om händelser och förhållanden. Beroende på 
vilka roller som inkluderas och vilka aktörer som får spela respektive roll 
berättas olika berättelser om dessa händelser och förhållanden, olika berät-
telser som i sin tur appellerar till olika kulturella grundteman. Då dramat 
gärna har någon form av moraliskt budskap genererar också olika berättelser 
olika moraliska ordningar. Hur dramer iscensätts och vilka moraliska ord-
ningar som genereras betraktar jag som följder av och uttryck för journalisti-
kens förhållningssätt.  

Retoriken är ”läran om kommunikation ur avsändarens perspektiv”.194 Re-
toriken analyserar således förhållandet mellan texten och dess avsändare. 
Eftersom min ambition är att beskriva hur tidningarna representerar den ci-
vila olydnadens problematik, dvs hur den förhåller sig till aktivister, det poli-

                                                        
192 McManus, J (1994) s 4f. 
193 Postman, N (1987) Amusing Ourselves to Death. Public discourse in the age of showbusi-
ness. London: Methuen. Hvitfelt, H (1996) Skurkar, kapplöpningar och sensationer. Om 
marknadsstyrd journalistik och politisk populism i Carlsson, U (1996) Medierna i samhället: 
igår, idag, imorgon. Göteborg: Nordicom. Hvitfelt, H (2001). 
194 Gripsrud, J (2002) Mediekultur – mediesamhälle. Göteborg: Daidalos, s 193. 
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tiska systemet, rättssystemet och näringslivets företrädare, anser jag retori-
ken vara en fruktbar analysmetod. Men den räcker inte riktigt hela vägen. 
För att länka texterna till den kulturella dimensionen har jag därför lagt till 
delar av narratologin, vilken också kan bidra med perspektiv på kontinuiteter 
och förändringar i texterna över tid.195  

6.2.1 Retorik 
 
Retoriken är onekligen en teoretisk tradition med långa anor. Ursprungligen 
hör den hemma i det antika Grekland (omkr. år 500 f Kr) och den romerska 
senaten där den uppstod som en teori om vad som utmärker det goda talet. 
Retoriken kan alltså även beskrivas som en lära om talekonsten eller ”kons-
ten att övertyga”.196 Men man kan inte reducera retoriken till att endast 
handla om att ha en övertygande effekt på publiken, att ’bara’ vara propa-
ganda, demagogi eller sofism. All kommunikation har en retorisk dimension, 
även en saklig redogörelse eller förhållandevis opartisk nyhetsartikel (eller 
avhandling).197 Aristoteles (384-322 f Kr) hävdade i sin avhandling om Reto-
riken att kännetecknet för det goda talet var att det överrensstämde med det 
sanna, det goda och det vackra. Att en text eller ett tal har en utpräglad reto-

                                                        
195 Inom medievetenskapen finns vissa teorier och begrepp som delvis överlappar mina be-
grepp. Jag har ett konstruktivistiskt perspektiv på journalistiken (se avsnitt 2.1) men använder 
ibland begreppet representation, då som synonym till konstruktion. Ett teoretiskt perspektiv, 
och begrepp, som delvis överlappar mitt perspektiv men som jag valt bort är frame analysis. 
Mina valda metoder, kvantitativ innehållsanalys, retorikanalys och narratologi, skulle mycket 
väl kunna motiveras inom ramarna för frame analysis och en del av studiens resultat skulle 
troligen kunna tolkas i termer av frames. Frames kan förstås som en uppsättning 
föreställningar, idéer, värderingar och begrepp vilka är gemensamma för en kultur och som 
därför latent påverkar såväl mediearbetare som mediepubliken. Frames är, eller kan vara, den 
gemensamma länken mellan det individuella kognitiva schematat och kulturen liksom länken 
mellan journalisten och läsaren. En händelse kan ramas in (representeras) på en mängd olika 
sätt och ramens makt ligger i dess förmåga att styra tolkningen i en specifik riktning (jfr Hall, 
S (1980) Encoding/decoding. I Hall S, Hobson D, Lowe A, Willis P (red) Culture, media, 
language. London: Hutchinson). Vilken av alla möjliga ramar som väljs är en följd av flera 
faktorer utanför själva texten, såsom organisatoriska rutiner, källornas inflytande och 
ekonomiska faktorer. Läsarens tolkning är i sin tur beroende av flera faktorer, exempelvis 
egna erfarenheter av händelser liknande den som beskrivs eller befintliga uppfattningar i 
frågan (schemata). Resultaten av min analys skulle, som sagt, troligen kunna tolkas i termer 
av frames och jag kommer även att resonera kring tänkbara förklaringar till varför representa-
tionen ser ut som den gör. Publikens tolkningar kommer jag dock helt utesluta vilket är ett 
argument för att inte använda frame analysis. Begreppet frames är dessutom något diffust och 
låter sig inte helt enkelt undersökas på ett systematiskt sätt. Tuchman, G (1978) Making News. 
A Study in the Construction of Reality. London/New York: Macmillan Publishing, Free Press. 
van Gorp, B (2007) The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back In. I 
Journal of Communication nr 57:1, s 60-78. 
196 Johannesson, K (1990) Retorik eller konsten att övertyga. Stockholm: Norstedt, s 10. 
197 Karlberg, M & Mral, B (1998) Heder och påverkan. Att analysera modern retorik. Stock-
holm: Natur och kultur, s 10. 



 74 

rik behöver således inte stå i motsats till att den ger en rimlig (sann) och 
etiskt godtagbar betraktelse över händelser och förhållanden.198 Huruvida 
texten/talet lever upp till de aristoteliska kraven beror dock på de komponen-
ter den är uppbyggd på. Den retoriska analysen är därmed inte bara deskrip-
tivt empirisk utan framförallt tolkande och värderande.199 Nedan refererar jag 
retorikens centrala begrepp men de som återkommer i textanalyserna, de jag 
använder, kursiverar jag nedan. 

Inom retoriken brukar man dela in talet i fem faser. Den första är inventio 
vilket syftar på förberedelserna inför talet, i synnerhet materialinsamling och 
problemformulering eller infallsvinkel på ämnet/motivet för talet. Ett så kal-
lat topos. Här finns även en uppsjö av locus communis (eller doxa) vilket är 
mer standardiserade infallsvinklar på vissa ämnen, ungefär som klichéer. 
Något som vi, enligt Gripsrud, känner igen i dagens journalistik. Ett exempel 
Gripsrud nämner är den ständigt återkommande berättelsen om den lilla 
människans kamp mot systemet/byråkratin/makten. Ett annat kan vara as-
kungesagan om den lilla människans väg, mot alla odds, till toppen. Eller 
tvärtom: den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Det är inte helt 
ovanligt att hitta dylika ordspråksliknande vinklar/topos i svensk dagspress. 
Jag har i min kvantitativa analys kodat vilka huvudsakliga manifesta teman 
artiklarna har. Vissa av dessa huvudteman kan också betraktas som topos, 
exempelvis ’offer och mobilisering’ eller ’aktionsreferat’. I viss mån kan 
man alltså säga att texternas topos beskrivs kvantitativt, men det är i den 
kvalitativa analysen jag ämnar gå djupare med vilka vinklar/topos som läggs 
an på de respektive ämnena.  

Detta gör jag delvis med hjälp av textens/talets andra fas: dispositio, det 
vill säga textens disposition. I nyhetssammanhang brukar dispositionen vara 
i enlighet med den ’omvända pyramiden’.200 Ett traditionellt tal inleds före-
trädelsevis med ett exordium, en sorts aptitretare, något som skall dra till sig 
uppmärksamheten. Därefter följer mellanpartiet med den egentliga argumen-
tationen och avslutningsvis ges en conclusio, gärna kryddat med mycket 
pathos, eller känsla. En nyhetsartikel lyfter gärna fram slutsatsen i rubriken, 
kan ha ett exordium i ingressen och eventuella bilder, illustrationer etc. och 
placerar själva argumentationen i brödtexten. Det viktigaste först, det minst 
viktiga sist.201 Texten har s a s en relevansstruktur eller en global (övergri-
pande) form, en schematisk struktur, som lyfter fram det skribenten anser 
vara textens, och det den representerar, viktigaste aspekter. van Dijk beskri-
ver även denna globala form eller schematiska struktur som en tematisk 
struktur på så sätt att den (ofta) lyfter fram de ämnen/teman som textens 
budskap kan sammanfattas i.202 I min analys tar jag fasta på hur texterna är 

                                                        
198 Höffe, O (red) (1995) s 59, 83. Gripsrud, J (2002) s 197. 
199 Karlberg, M & Mral, B (1998) s 12f. 
200 Gripsrud, J (2002) s 243. 
201 Gripsrud, J (2002) s 200ff. 
202 van Dijk T (1998) 206ff. 
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disponerade (dispositio) med avseende på texternas schematiska och tema-
tiska strukturer, vad hamnar var i texternas relevansstruktur, för att belysa 
och diskutera textens topos. 

Textens/talets tredje fas är elocutio som är utarbetandet av själva talet och 
den stil som därmed realiseras. Det goda talet skall idealt docere (upplysa), 
delectare (underhålla) och movere (beröra).203 Journalistiken har sedan sin 
begynnelse haft för avsikt att såväl informera som underhålla – och att skapa 
beröring är en grundförutsättning för att den skall behålla sin publik.204 Ner-
man menar att varje upprättat textrum medför fyra aspekter, eller funktioner. 
Varje text medför ett uttalande om den existerande verkligheten, sakpåståen-
den (symbolfunktionen), samtidigt som de uttrycker en vilje- eller känsloytt-
ring från skribentens sida. Detta är textens symptomfunktion eller uttrycks-
funktion då den visar skribentens hållning. Varje textrum har också en sig-
nal- eller appellfunktion då den försöker att röra vid läsaren, framkalla en 
reaktion, samtidigt som textrummet inviterar läsaren att kliva in rummet och 
dela det, vilket är dess gemenskapsfunktion. Detta gemenskapsskrivande 
kallar Nerman även för fiktionsfunktion då dess syfte främst är att erbjuda 
läsning och skapa en förbindelse mellan mediet och läsaren i texten. Textens 
relation till verkligheten är svag medan dess känslorelation mellan mediet 
och läsaren är desto starkare.205 Retorikens docere skulle därmed kunna ses 
som textrummens symbolfunktion medan delectare blir dess gemenskaps-
funktion/fiktionsfunktion. Textens gemenskapsfunktion blir också relevant 
för talets movere tillsammans med dess symptomfunktion/uttrycksfunktion 
och signalfunktion. En nutida journalistisk text ser på så sätt ut att ha fler 
funktioner som motsvarar retorikens movere än docere och delectare. I min 
kvalitativa analys kommer jag ändå att använda de klassiska retoriska be-
greppen för funktionerna, docere, delectare, movere, för att sedan avslut-
ningsvis relatera dessa till Nermans funktioner.  

Vilken av funktionerna som aktualiseras i en text beror på hur den argu-
menterar. Den goda talaren måste i enlighet med idealet vara trovärdig i kraft 
av sin personlighet eller karaktär (ethos), ha god kännedom om mänskliga 
lidelser, emotioner (pathe) samt kunna hantera de retoriska teknikerna, såväl 
de känslobaserade som de mer förnuftsbaserade övertalningsmedlen (logos). 
Dessa egenskaper och begåvningar hos talaren kan även i sig betraktas som 
de tre huvudstrategierna när en publik ska övertygas om något, tre strategier 
vilka motsvarar de tre elementen i kommunikationsmodellen: talaren, talet 
och publiken.206 Som antytts ovan handlar ethos om vem som talar eller på-
står något. I detta sammanhang är tidningarnas ev. goda rykte att betrakta 
som väsentligt för huruvida en text ska kunna övertyga. Journalistiken har 

                                                        
203 Gripsrud, J (2002) s 215, Karlberg, M & Mral, B (1998) s 31ff. 
204 Ekecrantz, J & Olsson, T (1994) s 23. 
205 Nerman, B (1981) s 20. 
206 Gripsrud, J (2002) s 204ff. 
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(liksom vetenskapen) traditionellt vilat på ett objektivitetsideal och har uti-
från detta gjort sanningsanspråk. Journalistiken skall vara en realistisk dis-
kurs och dess ethos vilar, vill jag påstå, huvudsakligen på detta sanningsan-
språk. Från 1960-talets New Journalism har dock journalistens litterära för-
måga och subjektivitet successivt blivit mer framträdande. I dag är vissa 
journalister också författare, programledare för och deltagare i allehanda 
teveprogram, lekledare såväl som expertkommentatorer samt gratisätare på 
mingelfester och biopremiärer. Kort sagt har vi en hierarki av journalister 
där vissa blivit kändisar bland andra kändisar, såsom sångare och skådespe-
lare. Alla journalister har därför inte samma ethos.  

Men i lika hög grad som mediets och journalistens ethos är texternas käl-
lor och aktörer väsentliga. Att experter och myndigheter figurerar som källor 
i texterna är försök att övertyga med hjälp av ethos. Att ett medium refererar 
till ett annat medium kan på liknande sätt betraktas som försök att öka tex-
tens ethos.207 Troligen kan det faktum att flera medier rapporterar en viss 
nyhet framstå som att rapporteringen har hög trovärdighet. En text som inte 
ger minsta antydan om var informationen kommer ifrån riskerar tvärtom 
tappa i ethos, åtminstone för den noggranne läsaren. Jag kommer i min ana-
lys inte fästa avseende vid de enskilda journalisterna. Däremot kommer jag 
titta på vilka källor/aktörer som förekommer i texterna, var i texternas rele-
vansstruktur de förekommer och på vilket sätt. Att exempelvis en myndig-
hetsperson citeras i en rubrik betraktar jag som ett ethos-argument. Jag 
kommer även att titta på hur aktörer kan tillskrivas eller frånerkännas ethos. 

Logos som strategi syftar på de intellektuella övertalningsmedlen, i hu-
vudsak två. Det första är en vardaglig variant av deduktion och den veten-
skapliga syllogismen. Det vill säga logisk slutledning från en allmän regel. I 
retoriken används enthymemet vilken skiljer sig från syllogismen på så sätt 
att den allmänna regeln, premissen för slutsatsen, utesluts. I en analys ur 
retoriskt perspektiv är därmed en uppgift att lyfta fram och synliggöra de 
premisser som förutsätts i resonemangen. Vad måste antas för att resone-
manget och slutsatsen skall vara hållbar?208 Denna analys är på intet sätt för-
behållen retorikanalys utan förekommer även i flera varianter av diskursana-
lys209 och är helt central i argumentationsanalysen.210 En anledning till detta 
är att det som inte utsägs, utan förutsätts vara common sense/sunt förnuft, 
kan avslöja sin tids förgivet tagna fakta och värderingar liksom eventuella 

                                                        
207 En invändning är att en diskurs som hänvisar till sig själv knappast kan göra anspråk på att 
vara realistisk, det vill säga ’spegla’ eller referera till något utanför sig själv. Rundgången i 
mediesystemet riskerar, utifrån detta perspektiv, undergräva journalistikens sanningsanspråk 
och därmed dess ethos. Frågan är dock om den dagstidningsläsande allmänheten resonerar i 
dessa banor. Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) s 33. 
208 Karlberg, M & Mral, B (1998) s 39, 41f, Gripsrud, J (2002) s 206. 
209 se t ex van Dijk, T (1998) s 207, 267. Fairclough, N (1995) Media Discourse. Lon-
don/New York: Arnold, s 103ff. 
210 se t ex Björnsson, G Kihlbom, U Tersman, F Ullholm, A (1994) Argumentationsanalys. 
Stockholm: Natur och kultur. 
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ideologiska bias i texten. I föreliggande avhandling om förhållningssätt(-en) 
till civil olydnad och djurrättsaktivism är detta angreppssätt centralt. För-
hållningssätt framträder minst lika tydligt i vad som ’vilar mellan raderna’ 
som det som skrivs ut.  

Det andra logos-argumentet är exemplet. Detta är mer induktivt till sin ka-
raktär: det pekar på det enskilda fallet för att antyda en allmän regel. Genom 
att peka på hur något varit, blivit etcetera förr kan det antydas att saker och 
ting skall eller kommer att bli på samma sätt nu.211 Precis som för 
enthymemet är den outsagda, förgivet tagna, allmänna regeln av stort intresse 
i denna avhandling. 

Textens pathos, det vill säga dess förmåga att väcka starka känslor hos sin 
publik, ligger delvis redan i dess ämne och topos. Valet av ämne och infalls-
vinkel på detta kan s a s bädda för mer eller mindre pathos hos publiken, 
eftersom vissa ämnen berör mer än andra. Men textens pathos ligger även i 
dess mer litterära kvaliteter, i dess ornatus. Ornatus betyder utsmyckning och 
tjänar främst talets underhållande funktion men kan även fungera berörande 
eller upplysande. Ornatus omfattar ordval, harmonia (samklangen eller sam-
ordningen mellan orden) samt figurläran och av dessa är främst ordval och 
delar av figurläran av intresse här. Ord kan ibland fungera som troper i tex-
ter, det vill säga att enstaka ord används på ett annorlunda sätt än vanligt 
varmed en viss betydelseförskjutning uppstår.212 Fiske beskriver hur ord, 
eller tecken i vid bemärkelse, alltid har en denotativ respektive konnotativ 
sida – en sida som refererar till, eller återger, någonting konkret utanför 
språket och en annan sida som refererar till de idéer, värderingar och känslor 
som förknippas med tecknet. Noterna till ett musikstycke anger vad som ska 
spelas, men hur det spelas avgör vilka känsloupplevelser som musikstycket 
förmedlar. Vilka associationer, dvs konnotationer, ett tecken ger är relativt 
till den samhälleliga kontexten. Fiske beskriver konnotation som den mänsk-
liga delen av den betydelseskapande processen och som sådan en godtycklig, 
kulturell konvention.213 Vissa ord är mer känsloladdade än andra, vilket in-
nebär att vissa har större styrka som pathos-argument än andra. 

Figurläran omfattar, i sin tur, ovan nämnda troper samt uttrycksfigurer 
och innehållsfigurer.214 Innehållsfiguren uttrycker en åsikt med hjälp av 
språkliga figurer som ironi och jämförelser. Här ingår de implicita jämförel-
serna i form av metaforer vilka är tankefigurer, sätt att se på något eller att 
’se något som något’. Hela vårt språk är fullt av metaforer varför de präglar 
såväl vårt vardagliga tänkesätt som politiska övertygelser. Ofta kan de an-
vändas mer medvetet för att framhäva vissa positiva eller negativa aspekter 

                                                        
211 Karlberg, M & Mral, B (1998) s 40f, Gripsrud, J (2002) s 206. 
212 Gripsrud, J (2002) s 215f. 
213 Fiske, J (1990) s 118ff. 
214 Uttrycksfigurer bestäms av språkets materiella kvaliteter, såsom rytm och rim. Exempelvis 
många stående uttryck (tripp, trapp, trull) men de kan också iakttas på åtskilliga löpsedlar och 
tidningsrubriker. Gripsrud, J (2002) s 216. 
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av det som omtalas då de ”har förmågan att mobilisera åhörarnas känslor och 
fungerar som pathos-argument”.215 Men metaforen kan likaväl vara en krea-
tiv kraft. Att beskriva något med andra ord är, enligt Ricoeur, inte bara en 
bildlig omskrivning utan ett nytt sätt att förstå saken på.216 I min analys tittar 
jag på vilka metaforer, och vilka tänkbara nya möjligheter att förstå saken 
på, som förekommer i texterna.217 Denna typ av metaforer, de som skapar 
mermening och fungerar kreativt, kallas ibland även poetiska metaforer. Den 
poetiska metaforen är frigörande till följd av dess kreativa polaritet mellan 
orden. Den poetiska metaforen kan därför ge möjlighet att betrakta händelser 
och förhållanden ur nya perspektiv och (idealt) fungera frigörande i förhål-
lande till rådande ideologi. Den ideologiska metaforen fungerar tvärtom – 
den blockerar den ideologiska ordningen. ”Systemet och aktören imploderar 
i den ideologiska metaforen, vilket innebär ett undertryckande av mening, 
dvs det som är accepterat att sägas görs av personer som passar in i den typ 
av ideologi (…) som kännetecknar en viss tid”.218 Kanske skulle man kunna 
säga att den ideologiska metaforen upprätthåller rådande förhållanden, det 
’politiskt korrekta’219 och fungerar som ideologiska gate keepers i journali-
stiken.220  

Ett exempel på en mycket framträdande ideologisk metafor i dagens sen-
moderna samhälle är begreppet marknaden. Hermansson för ett intressant 
resonemang, baserat på Jameson (1991) som menar att begreppet mark-
nadens styrka står i direkt korrelation till debatten om de politiska ideologi-
ernas död. Medan de politiska ideologierna framstått som alltmer urholkade, 
att de saknar en fast grund, så har marknadsliberalismen en fast grund i be-
greppet marknaden, eftersom den betraktas som ett naturligt tillstånd. Mark-
naden är som det ekologiska systemet och den mänskliga naturen: om den 

                                                        
215 Gripsrud, J (2002) s 219. 
216 Metaforen ”upprepar inte bara vad vi vet på förhand, utan pekar på nya möjligheter”. 
Ricoeur, P (1993 sv. översättning, 1:a upplagan 1975) Från text till handling. Stockholm: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s 23. 
217 Man kan även säga att jag betraktar själva texterna ur ett metaforiskt perspektiv. Jag anvä-
nder i viss mån metaforer som ett analysredskap i den narrativa analysen när jag försöker se 
talet om civil olydnad och de militanta veganerna som något utöver dess bokstavliga 
betydelse (se vidare avsnitt 6.2.2). 
 Jfr Ehn, B och Löfgren, O (1982) Kulturanalys. Ett etnologiskt perspektiv. Stockholm: Liber, 
s 96f. 
218 Jonsson, T (1994) citerad i Hermansson, C (2002), s17f. 
219 Begreppet politiskt korrekt använder jag genomgående i Dan Egonssons bemärkelse. 
Begreppets kärninnehåll är då en ”politiskt föranledd eller motiverad anpassning” i avsikt att 
inte stöta sig med, eller såra, någon. Egonsson, D (2007) Om det politiskt korrekta. Nora: Nya 
Doxa, s 56. Begreppet har ofta använts för att föra fram kritik från den högra politiska flanken 
mot den vänstra, eller så har man applicerat begreppet PK på allt som analyserar makt i termer 
av kön, ras, etnicitet etc. Se t ex Kullbom, P & Landin, P (red) (1998) Politisk korrekthet på 
svenska – en antologi. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion. Begreppet måste således 
inte tolkas så och skall inte tolkas så här.  
220 Gate keepers är Hermanssons benämning (2002) s 18. Se även van Dijk, T (1998) s 208 
om retoriska figurers betydelse för reproduktion av ideologier. 
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lämnas i fred så korrigerar den sig själv och intar ett jämviktstillstånd.221 
Även Emmison menar att det finns en tendens i journalistiken till att reifiera 
ekonomin. I satser utesluts de subjekt vilkas agerande genererar de ekono-
miska händelserna varmed exempelvis frågor om ansvaret för det inträffade 
lämnas obesvarade medan ekonomin, eller den ekonomiska händelsen, fås 
att framstå som en okontrollerbar kraft, eller aktiv entitet i sig.222  

Begreppen ideologisk metafor och reifiering (förtingligande) är av in-
tresse i denna avhandling, främst med avseende på skriverierna om de mili-
tanta veganerna (även om det också förekommer i andra delar av materialet). 
Det jag är intresserad av är att se huruvida begreppet militant vegan reifieras 
och eventuellt kan tolkas som en ideologisk metafor.  

Utöver de ovan beskrivna sätten metaforer kan förekomma på så kan en 
hel text vara metaforisk: en allegori. Exempelvis ironiska kåserier och sede-
lärande berättelser. Och det finns även andra typer av omskrivningar såsom 
synonym (nytt ord men samma betydelse), perifras (en mer ordrik omskriv-
ning), eufemism (förskönande omskrivning), antifras (motsatsen till det som 
åsyftas/ironi), understatment (underdrift), hyperbol (överdrift) samt meto-
nymi (delen står för helheten/helheten står för delen). Även dessa begrepp 
betraktar jag som möjliga verktyg under hela den kvalitativa analysen. Till 
detta kommer jag även att lägga ett inslag av narratologiskt perspektiv – 
läran om berättelser.  

6.2.2 Narratologi 
 
Enligt narratologin är en berättelse först och främst en tankeform, ett kogni-
tivt schema som vi kan ordna och förstå verkligheten med hjälp utav. Berät-
telsen är därför en ”kulturell grundform” som kan framställas genom vilket 
medium som helst och inte är begränsad till fiktionen.223  

En berättelse kan också beskrivas som en serie händelser som leder från 
ett relativt stabilt tillstånd (ett ekvilibrium) via en kris och en vändpunkt (ett 
disekvilibrium) till ett nytt, delvis annorlunda jämviktstillstånd (ekvilibrium). 
Berättelsen har även ett subjekt i huvudrollen, ”som har ett projekt (vilja, 
önskan, begär) och som genomlever en kausal kedja av sammanhängande 
händelser”.224 Några centrala begrepp jag avser använda mig av är motiv, 

                                                        
221 Hermansson, C (2002) s 18ff. 
222 Emmison, M (1983) The Economy: Its Emergence in Media Discourse. I Davis, H & 
Whalton, P (eds) Language, Image, Media. Oxford: Blackwell. Se även Goddard, P (1998) 
Press rhetoric and economic news: a case study. I Gavin (ed) (1998) The Economy, Media and 
Public Knowledge. London/New York: Leicester University Press.  
223 Gripsrud, J (2002) s 241. 
224 Gripsrud, J (2002) s 237. 
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(latent) tema, värden och narrativt perspektiv.225 Motiv betyder just textens 
konkreta framställning, dess manifesta nivå. Min variabel huvudsakligt ma-
nifest tema i den kvantitativa analysen kan sägas sammanfalla med motivet. 
Som påpekats ovan sammanfaller detta, i sin tur, i viss mån med det reto-
riska begreppet topos.  Tema syftar enligt narratologins begreppsapparat på 
det berättelsen egentligen handlar om, dess latenta nivå i form av exempelvis 
kulturella grundteman, vilka ofta kan formuleras som konflikter mellan två 
värden, t ex lag vs moral, anarki vs auktoritärt styre osv. Vissa texter kan 
dock vara ambivalenta och möjliggöra flera tolkningar, eller innehålla flera 
värdekonflikter.226  

För att analysera fram det latenta temat använder narratologin aktantmo-
dellen.227 Detta är en modell över de sex roller som figurerar i den tradition-
ella folksagan och är inte direkt applicerbar på mitt material. Denna innehål-
ler en kommunikationsaxel (avsändare, objekt, mottagare) en konfliktaxel 
(medhjälpare, protagonist, antagonist) samt en projektaxel (subjektet och det 
åtrådda objektet). Det som går att applicera här är konfliktaxeln: vem står i 
centrum som subjektet, protagonisten? Vem/vilka är dennes eventuella med-
hjälpare respektive motståndare, antagonist? Vilket narrativt perspektiv har 
berättelsen, eller vilken berättarposition intar skribenten?228 Varje berättelse 
har en faktisk författare vilken uppträder implicit i texten. Dessutom kan 
texten ha en konkret berättare vilken inte måste sammanfalla med författa-
ren. I exempelvis en roman är det oftast en fiktiv berättare, huvudperson 
eller ej, som återger berättelsen. I sammanhanget nyhetsjournalistik i svensk 
dagspress kan man i hög utsträckning betrakta den implicite författaren och 
berättaren som en och samma person. Även i en intervju eller längre repor-
tage om en person är det inte intervjuobjektet ifråga som är den slutgiltige 
berättaren, utan denne berättar (kommer till tals) via skribenten. Om än i 
varierande grad. I vilken utsträckning journalisten tystnar inför, eller träder 
tillbaka till förmån för, sina källor säger något om journalistikens förhåll-
ningssätt gentemot dessa. 

Den position (den implicite) författaren/berättaren intar förväntas (den 
implicite) läsaren dela. Det sociala rum texten konstruerar är, som inled-
ningsvis påpekades, ett förslag och en invitation till läsaren.229 Skribenten 

                                                        
225 I narratologins begreppsapparat förekommer även fabel och sujett. Fabel syftar här på en 
händelses faktiska förlopp medan sujett syftar på berättelsens framställning av förloppet. 
Gripsrud, J (2002) s 243ff. Jag har ingen möjlighet att komma åt den s k fabeln men däremot 
sujetten. Delvis kommer den ovan beskrivna analysen av hur exordium leder vidare till con-
clusio att visa på textens sujett. Detta är dock inget jag kommer utveckla eller använda mig 
vidare av i analysen. 
226 Gripsrud (2002) s 250f. 
227 Aktantmodellen här är en vidareutveckling av Vladimir Propps funktioner, vilken gjordes 
av den franske strukturalisten Algirdas J Greimas. Jag vill poängtera att narratologin inte är en 
specifik modell för texttolkning utan har flera olika inriktningar. Det jag använder är enbart en 
liten del, vilken helt baseras på Gripsrud, J (2002) s 235-279. 
228 Dvs vems perspektiv intar berättaren? Gripsrud, J (2002) s 249f. 
229 Nerman, B (1981) s 18f. 
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skriver för en föreställd publik varför det finns ett intimt samband mellan 
den implicite berättaren och den implicita läsaren. Givetvis finns även en 
faktisk läsare av texten vilken kanske inte alls instämmer med skribenten, 
men den aspekten ligger utanför min analys.230 Det intressanta här är vilken 
berättarposition journalisten intar (synlig eller dold? Aktör eller arena?) och 
som den implicite läsaren förväntas stiga in i och ta del av. Vems perspektiv 
gynnas? Och vad är egentligen objektet – vilka värden är det som står på 
spel? 

6.2.3 Analysverktygen i korthet och i förhållande till 
frågeställningarna 
 
En central teoretisk utgångspunkt för föreliggande avhandling är att berättel-
serna om civil olydnad och de militanta veganerna kan betraktas som en 
kamp om demokratins spelregler, eller som en kamp mellan lag och moral. 
Detta tema har jag s a s förutsatt. Jag utgår dessutom från att denna kamp 
utspelar sig mellan främst fem ’krafter’ i det nutida svenska samhället: det 
politiska systemet, det ekonomiska systemet, rättssystemet/den dömande 
makten, aktivisterna och slutligen journalistiken genom de fyra undersökta 
tidningarna. En central aspekt av frågorna om journalistikens förhållnings-
sätt, som avhandlingen ställer, gäller hur tidningarna förhåller sig till de öv-
riga makterna, krafterna eller parterna vid olika tidpunkter och när skälen 
(sakfrågorna) för olydnaden varierar. Hur ser styrkeförhållandena mellan 
dessa makter ut i tidningarna och när uppträder tidningarna som arenor re-
spektive aktörer? Vilka sakfrågor understöds respektive fördöms? Och vilka 
fler värden än demokratins spelregler är det som står på spel?  

Betraktat i förhållande till de beskrivna analysverktygen skulle man sam-
manfattningsvis kunna säga att jag betraktar texterna som sociala rum, vilka 
av journalisterna konstrueras som scener där ett spel mellan lag och moral 
utspelas. Journalisterna bestämmer rekvisitan och vilket motiv som skall vara 
mest framträdande och vilket topos texten får. De bestämmer textens dispo-
sitio, dess schematiska och tematiska struktur, vad som skall placeras var i 
texternas relevansstruktur och vilken typ av argumentation som artikuleras. 
Talar texten med ethos, pathos, eller logos? Vilka ord, källor och röster har 
valts? Vad får texten därmed för funktion: docere, movere eller delectare? 
Vilka aktörer blir agenter respektive patienter? Sker nominalisering eller 
reifiering? Därmed besätter de också rollerna som protagonist, medhjälpare 

                                                        
230 Jfr Edins begrepp “den föreställda publiken”. Edin, A (2000) Den föreställda publiken. 
Programpolitik, publikbilder och tilltalsformer i svensk public service-television. Stock-
holm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Se även Kleberg, M (1999) Skötsam 
kvinnosyn. Hem- och familjereportage i svensk TV åren 1956-1969. Stockholm: Stockholms 
universitet, JMK. 
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och antagonist samtidigt som de själva intar en viss berättarposition. I och 
med allt detta tar texterna ställning. De uttrycker förhållningssätt. Det är på 
så sätt vissa aktioner och sakfrågor understöds medan andra fördöms, det är 
på så sätt styrkeförhållanden befästs eller förskjuts och det är på så sätt jour-
nalistikens normativa gränser avtecknar sig, liksom de värden som anses 
värda att strida om. 

6.3 Metodreflektioner 
 
På vilket sätt är då den kunskap avhandlingen slutligen mynnar ut i tillförlit-
lig? Och, i så fall, för vad?  

6.3.1 Reliabilitet 
 
Allt material har kodats och i övrigt analyserats av en och samma person 
vilket innebär att problematiken kring interkodarreliabilitet inte uppstår här. 
Men även en person kan halka omkring i tolkningarna. Som redan nämnts 
var utarbetandet av ett fungerande kodschema en ganska lång process av 
växling mellan materialet och variablerna. Flera variabler har strukits efter 
hand, antingen för att de var för svårtolkade eller för att jag märkte att de 
knappast skulle ge några resultat av intresse. Jag har således provkodat delar 
av materialet innan jag slutligen hade ett godtagbart kodschema, därefter 
började jag om kodningen av materialet. Detta innebär att jag var ganska 
välbekant med materialet innan kodningen började ’på allvar’ vilket torde 
gynna reliabiliteten. Jag valde dessutom att sålla bort de variabler som kräv-
de mera tolkning och behålla dem som ganska snabbt kan fastställas. Detta 
gäller i synnerhet variablerna som fångar in texternas argumentation. Inled-
ningsvis hade jag fler variabler som skulle fånga in olika sätt att argumentera 
på, dvs ett försök att inte bara fånga vad som sägs utan hur det sägs, men då 
det är så många aspekter att ta hänsyn till valde jag bort detta. Istället valde 
jag att endast definiera texternas explicita argument kvantitativt och ta resten 
i den kvalitativa analysen. Nackdelen är att ett uttalande i stil med (påhittat) 
”Jo, jag förespråkar absolut civil olydnad men dessa småligister som bara 
sabbar…. ”  kodas som ett pro-argument. Personen i fråga säger sig uttryck-
ligen stödja civil olydnad medan resten av texten är en argumentation mot 
civil olydnad.  Då har ’både pro- och contraargument’ kodats trots att de på 
intet sätt får samma utrymme och vikt i artikeln. Bara förekomsten säger 
således långt ifrån allt. En mer tolkande variabel här hade kanske kunnat 
göra argumentationen mer rättvisa men jag kunde, som sagt, inte hitta en 
variant som fungerade konsekvent. Ytterligare en aspekt som kan ha påver-
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kat reliabiliteten negativt är att flertalet variabler haft många underkatego-
rier/värden, varav några är snarlika. Här finns därför en risk att kodningen 
varierat från fall till fall. I resultatredovisningen kommer jag dock att slå 
ihop en del näraliggande värden.  

6.3.2 Validitet 
 
Att variablerna och/eller värdena formulerats genom en växling mellan em-
piri och teori torde borga för en tämligen god validitet. Att jag har arbetat 
med ganska många värden för de olika variablerna innebär att materialet kan 
beskrivas mer nyanserat (se nackdelen ovan). Men det är inte så att variab-
lerna huvudsakligen är empiriskt motiverade. Denna motivering kommer 
från avhandlingens syfte och frågeställningar. I syftesformuleringen och 
frågeställningarna använder jag ofta begreppet förhållningssätt och med det 
menar jag attityd, inställning, ståndpunkt. Att förhålla sig betyder enligt 
svenska akademins ordbok att bete sig, uppföra sig, handla, uppträda, gå till 
väga eller bära sig åt.231 Förhållningssätt betraktar jag därför som ett dyna-
miskt och mångfacetterat begrepp, inte som statiskt eller något givet utan 
just som ett resultat av att någon (tidningarna i detta fall) handlat, betett, 
uppfört sig och uppträtt på ett visst sätt. Förhållningssätt är (resultat av) 
handlingar, i detta fall språkliga handlingar eller textkonstruktioner.  

För att konkretisera det jag här kallar förhållningssätt har jag gjort dels en 
kvantitativ, dels en kvalitativ operationalisering. Den kvalitativa har jag re-
dogjort för i avsnitt 6.2.3 ovan. Den kvantitativa tar fasta på vilka manifesta 
teman som får dominera journalistiken samt vilka argument som förekom-
mer (totalt fyra variabler). Jag har även formulerat tre variabler, vilka an-
vänds som oberoende variabler, utifrån avhandlingens huvudsakliga fråge-
ställningar: publiceringsdatum/årtal, vilket/vilka av sökbegreppen som före-
kommer i texten (de olika materialkategorierna: DR, MV eller CO) samt 
sakfråga/syfte för aktionerna. Som ovan nämnts är det med hjälp av dessa 
jag vill spåra eventuell förändring över tid, skillnader och likheter mellan 
journalistiken om militanta veganer, djurrättsaktivism respektive civil olyd-
nad samt mellan olika sakfrågor. Som kontrollvariabler använder jag de 
olika aktivistkategorierna, offer/måltavlor, samt variabeln som beskriver 
vilken metod en aktion använder sig av.  

Givetvis finns mycket mer man skulle kunna titta på här för att till fullo 
undersöka vad jag avsett att undersöka. En väsentlig fråga att ställa sig är 
huruvida det är rimligt att studera mediedramaturgi/medieretorik utan att 
systematiskt studera layout, bilder etc.? Blir tolkningarna rimliga? Eftersom 
formen onekligen är en viktig del av budskapet så är detta en brist i under-
sökningens validitet. Å andra sidan har hänsyn tagits till allt som konkret står 

                                                        
231 www.saob.se. (0401) 
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i texterna så rimliga torde tolkningarna bli, om än inte fullständigt uttöm-
mande för allt material.  

6.3.3 Representativitet 
 
Detta leder över till frågorna om representativitet och generaliserbarhet. Ef-
tersom den kvantitativa analysen omfattar allt material i de fyra tidningarna 
(åren omkring millennieskiftet) som inbegriper begreppen civil olydnad 
och/eller militanta veganer så har jag ett totalurval ur dessa tidningar. Något 
annat material än detta har jag inte för avsikt att uttala mig om. Som redan 
nämnts kan utomparlamentariska aktioner begreppsfästas på många olika 
sätt, vilka därmed hamnar utanför mitt urval, men jag gör inte anspråk på att 
studera alla möjliga sorters utomparlamentariska aktioner. Det är sökbegrep-
pen och de värderingar som aktualiseras i samband med dem som analysen 
fokuserar.232  

Gällande det studerade materialets representativitet bör här poängteras att 
den kvalitativa analysen omfattar ett urval av urvalet. Exakt hur många tex-
ter och vilka kommer jag att beskriva i kapitel 8. Men här kan sägas att jag 
för de militanta veganernas och djurrättsaktivismens del (material DR och 
MV) gjort nedslag vartannat år: 1995, 1997, 1999, 2001 och 2003. År 1995 
var det år då händelserna i de militanta veganernas namn tog sin början, 
1997 är kulmen och 2003 det sista år jag återfunnit material. Under dessa 
nedslagsår har jag närläst allt material efter den kvalitativa analysmodell 
som ovan beskrivits. Jag kommer dock inte redogöra för samtliga texter 
varje år (men de år texterna inte är fullt så många) utan lyfta fram de drag 
som jag menar är karaktäristiska för respektive år – och ibland tydliga avvi-
kelser från det karaktäristiska.  

Detta sätt att läsa respektive redovisa gäller även för material civil olyd-
nad (CO). Urvalsförfarandet är dock något annorlunda. Istället för att an-
vända år som urvalsprincip är det sakfrågorna som styr. Jag har valt ut sju 
sakfrågor som förekommer i större utsträckning och tittat närmare på det år 
respektive sakfråga förekommer som mest. Detta resulterade sedan i en kro-
nologisk ordning då det visade sig att vilken sakfråga som är högst på dag-
ordningen varierade år från år. På så sätt kan man förvisso säga att journali-
stiken om en viss sakfråga är tämligen karaktäristisk för journalistiken det 
året. Undantaget från kronologin är sakfrågan djurrätt i samband med civil 
olydnad som är ganska jämnt spridd (vilket inte skall blandas ihop med 
material MV som analyseras för sig). Hur stor andel av materialet respektive 

                                                        
232 I den kvantitativa analysen nämner jag ibland de statistiska måtten Cramers V (mäter 
styrkan på samband mellan variabler) och P-värde (anger signifikans, eller slumpens sannoli-
ka inverkan på samband mellan variabler) som stöd för tolkningarna, inte i avsikt att general-
isera till en tänkt population. 
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urval utgör och hur urvalet texter för kvalitativ analys kvantitativt förhåller 
sig till resterande texter kommer redovisas fortlöpande i analysen, först i 
varje avsnitt om respektive sakfråga.  

Efter varje analys av en specifik sakfråga det år då denna förekommer 
som mest gör jag även enklare utblickar på behandlingen av sakfrågan öv-
riga år. Avsikten med denna är främst att fortlöpande diskutera de kvalitativa 
analysernas representativitet och peka på eventuella avvikelser från det som 
framkommit. Därmed sätter jag punkt för diskussionen här men i avsnitt 6.4 
ger jag en närmare beskrivning av materialet, vilket säger något ytterligare 
om representativiteten. Först några ord om diskursbegreppet i förhållande till 
begreppet narrativ och retorik. 

6.3.4 Diskurs, narrativ, retorik 
 
I beskrivningen ovan (6.2.1) av retorikanalysen har jag plockat in analys-
verktyg från van Dijks diskursanalys och i avhandlingen använder jag bitvis 
diskursbegreppet. Anledningen till att jag använder verktyg från van Dijk är 
att tillvägagångssättet i retorikanalys respektive diskursanalys inte är väsen-
skilda, tvärtom. Retorikens faser dispositio och elocutio sammanfaller i 
mångt och mycket med diskursanalysens textorienterade fas hos, exempel-
vis, van Dijk och Fairclough.233 Särskilt van Dijk har själv påpekat att en 
diskursanalys inte måste vara strikt lingvistiskt orienterad utan gärna kan 
orienteras mot retoriken.234 Både diskursanalys och massmedieretorik lägger 
dessutom stark betoning på kontexten. Kristina Lundgren vill till och med 
mena att massmedieretoriken ”är en typ av diskursanalys” och att metoderna 
”i stora delar genererar samma kunskap”.235 Skillnaden dem emellan är att 
massmedieretoriken inte (ännu) har fullt lika fasta strukturer som diskursana-
lysen. Retoriken är mer hermeneutiskt, cirkulär i sitt tillvägagångssätt.236  

Inledningsvis började jag analysera några texter utifrån ett mer lingvist-
iskt, diskursanalytiskt perspektiv men fann snart att metoden var något för 
’närsynt’ för att fungera på mitt material. Dels för att mitt material är alldeles 
för stort för att en närgången lingvistisk analys skall vara görbar på en (nå-
got) representativ mängd texter. Dels för att analysen av de första texterna 
inte gav mer med hjälp utav de lingvistiska begreppen. Detta är anledningen 
till att jag istället tog vägen via retoriken och sedan narratologin. Begreppet 
narrativ använder jag i den ovan givna bemärkelsen (6.2.2) berättelse och 
tankeform, ett kognitivt schema att ordna och förstå verkligheten med hjälp 

                                                        
233 Fairclough, N (1995) van Dijk, T (1988) News as Discourse. Hillsdale: Lawrence Erlbaum 
Associates. van Dijk, T (1998) 
234 van Dijk, T (1988) s 18, 28. 
235 Lundgren, K (1997) Diskursanalys vs massmedieretorik. I Rhetorica Scandinavica: 
tidskrift för skandinavisk retorikforskning. Köpenhamn, vol 1997:2, s 64-76, citat s 65. 
236 Lundgren, K (1997) s 74. 
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utav. Alla berättelser har latenta nivåer, teman vilka är vad berättelsen egent-
ligen handlar om. Ett tema kan aktualiseras genom flera olika berättelser och 
en berättelse kan generera flera teman. Samtidigt kan flera olika berättelser 
ha specifika textkonstruktioner gemensamt. Sätt att konstruera exempelvis 
konflikter mellan parterna. Det finns s a s några särskilda sätt att tala och 
berätta om, eller konstruera, konflikter om de värden som står på spel vilka i 
sin tur avslöjar journalistikens förhållningssätt till temat.237  

Diskursbegreppet kommer jag i det följande att använda just i bemärkel-
sen ’sätt att tala/berätta om något’ vilka kan, men inte måste, vara gemen-
samma för flera narrativ. Diskursbegreppet är dock inte centralt i avhand-
lingen. 

6.4 Berättelsernas strukturer och gränser 
 
För att ge en mer precis introduktion till det material som studeras och över-
siktligt beskriva berättelsernas strukturer skall jag här presentera enklare 
statistik över materialet. Det som presenteras är artiklarnas fördelning mellan 
tidningarna och fördelning över år samt när och var de olika sökbegreppen 
förekommer. Avslutningsvis skall jag också visa hur materialet fördelar sig 
över artikeltyper. I avsnittet om material, insamling och urval menade jag att 
jag ser begreppens förekomst och variation som signaler, eller indikatorer, 
på diskursers eller berättelsers strukturer och gränser. När och var ett visst 
begrepp dyker upp, särskilt om det dyker upp i ett annat sammanhang än det 
från början avsetts för, säger något om dess mening i en viss tid och socialt 
sammanhang. Detta avsnitt är således både en materialöversikt och en för-
studie till innehållsanalyserna. 

Beskådas linjediagrammet på nästa sida (figur 1) så ser materialfördel-
ningen mycket skev ut. Under 1990-talets början är det sparsamt med artik-
lar innehållande något av sökorden, därefter ökar frekvensen successivt med 
två höjdpunkter, 1997 samt år 2000. Därefter avtar publiceringen drastiskt, 
den halveras året efter, för att slutligen år 2004 vara på ungefär samma nivå 
som 1992 och 1994. Dessa variationer förklaras delvis av att alla de under-
sökta tidningarna inte finns med i databaserna förrän 1995. Som nämnts 
finns endast Expressen 1990-1991, DN från 1992, Aftonbladet från 1994 och 
SvD från 1995. År 1995 ser vi också en drastisk ökning av materialet men 
hela denna ökning kan knappast förklaras av att en tidning tillkommit i urva-
let. Det är ökningen för stor för. Istället förklaras ökningen av att de mili-
tanta veganerna uppträder på den mediala arenan i december år 1994. Åren 
innan dess handlar således artiklarna endast om civil olydnad och ett par 
gånger om djurrättsaktivism, utan att begreppet civil olydnad används.   

                                                        
237 Jfr begreppet den journalistiska händelsen i avsnitt 2.1. 
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Figur 1. Hela materialets (1115 artiklar) fördelning över tid. 

 
 
Variationen i materialmängden blir tydligare och begripligare om de olika 
materialkategorierna separeras, men först en kort titt på hur materialet totalt 
fördelar sig mellan de undersökta tidningarna. 

De första undersökta åren syns knappt alls i diagrammet på nästa sida (fi-
gur 2), men de representeras av den mörkblå och gröna stapeln hos Expres-
sen. Därefter kan vi se att samtliga tidningar ganska väl följer den fördelning 
över tid som figur 1 ovan uppvisar. Materialmängden börjar skjuta i höjden 
1995, kulminerar under år 1997 och 2000, men har även relativt mycket 
material åren däremellan, innan publiceringen från år 2001 vänder nedåt. 

Tittar vi på fördelningen för Expressen, som finns med i databaserna alla 
sökår, så ser vi att dess material kulminerar mellan åren 1995-2001 samt 
2003. Vad SvD publicerat 1990-1994 vet vi inget om men även Aftonbladet 
och Dagens Nyheter ser ut att ha publicerat färre artiklar dessa år än åren 
efter. Och för samtliga tidningar minskar publiceringen år 2002, ökar totalt 
sett 2003 för att sedan minska radikalt år 2004.  

Åren 1995-2003 ser därmed ut att ha inneburit ett förhållandevis starkt 
medialt intresse för djurrättsaktivism och civil olydnad (sagt med reservation 
för skevheten i urvalet). Det är under just dessa år som djurrättsfrågan förs 
fram på ett mer aktivt, spektakulärt sätt än någonsin förr eller senare. Det är 
även under dessa år de första ’toppmötesdemonstrationerna’ äger rum i Se-
attle 1999, i Prag år 2000, i Genua och i Göteborg under 2001 samt i Köpen-
hamn år 2002. Händelserna i Göteborg, de s k Göteborgskravallerna, kom att 
röna stort medialt intresse i Sverige och har även genererat ett antal böcker, 
vilket kan förklara att civil olydnad är på de undersökta tidningarnas 
agenda.238 
 
 
 

                                                        
238 Se t ex Löfgren, M & Vatankhah, M (2002) Vad hände med världen i Göteborg? Stock-
holm: Ordfront. 
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Figur 2. Materialet fördelning mellan de undersökta tidningarna och åren. Totalt 
1115 artik-

lar.  
 
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat publiceringen är det så kallade 
kriget mot terrorismen som följde på attacken mot World Trade Center  11/9 
2001. Terrorism är, liksom civil olydnad, en form av utomparlamentarisk 
aktivism om än med våldsammare metoder och, oftast, andra motiv. Som vi 
kommer se i den kvalitativa analysen används ändå terrorism för att beteckna 
såväl civil olydnad som de militanta veganernas aktioner, tidvis i så pass hög 
utsträckning att även ’terrorism’ skulle ha kunnat kodats som en medial sy-
nonym till djurrättsaktivism eller militant veganism.  

Ytterligare en reflektion man kan göra angående publiceringen och det 
mediala intresset är att kurvan ovan sammanfaller rätt väl med spridningen 
av motioner i riksdagen, vilket redogjordes för i avsnitt 2.5. Också i riksda-
gens kammare var intresset för civil olydnad som störst åren omkring år 
2000. Och det är från och med riksdagsåret 1999/2000 som djurrättsaktivism 
börjar diskuteras i termer av ”terrorism” och ”attentat”, samtidigt som civil 
olydnad börjar diskuteras i samband med terrorism. 

Jag separerar nu materialet med avseende på vilket av de olika sökbe-
greppen texterna innehåller för att se hur de förhåller sig till varandra och 
varierar över tid (figur 3).  

I figur 3 ser vi att den största andelen av de 1115 artiklarna innehåller be-
greppet civil olydnad. 623 texter, 56%, innehåller detta och 33 texter (3%) 
innehåller både civil olydnad och militant vegan. Bara militanta veganer 
förekommer, å sin sida, i 334 texter, eller 30%, medan endast djurrätt och 
synonymer förekommer i 125 texter, eller 11%. Det ser därmed ut som att 
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begreppet militant vegan förekommer oftare än, det kanske mer korrekta, 
’djurrättsaktivister’ under dessa år.  
 
Figur 3. Begreppens förekomst över tid i absoluta tal. 

 
Men förekomsten varierar över tid. Av figur 3 framgår att ’djurrättsaktivis-
ter’ finns 1993 och det är först 1994 ’militanta veganer’ dyker upp. År 1995 
tar händelserna i de militanta veganernas namn sin början på allvar och kul-
minerar 1997, men de ser ut att bibehålla tidningarnas intresse även under de 
två följande åren för att därefter successivt försvinna. Texterna där endast 
uttryck som djurrättsaktivism och liknande används kulminerar också under 
1997, men de är hela tiden färre än texterna med begreppet militant vegan. 
Mot slutet av den undersökta perioden, 2003, är dock artiklarna om ’djur-
rättsaktivister’ och liknande fler än dem med begreppet ’militant vegan’. 
Djurrättsfrågan och aktivismen ser ut att fortfarande finnas på agendan men 
av någon anledning beskrivs det inte längre som uttryck för militant ve-
ganism. Kanske har begreppet spelat ut sin roll, kanske har händelserna änd-
rat karaktär så till den grad att begreppet inte längre går att applicera. Detta 
är aspekter som kommer lyftas fram senare, i den kvalitativa analysen. Här 
får vi nöja oss med enkla frekvenser och notera att det sista undersökta året, 
2004, förekommer inget av dessa begrepp eller uttryck. Djurrättsfrågan ser 
därmed ut att ha lämnat tidningarnas arena, åtminstone för en tid.  

Artiklarna som på något sätt nämner civil olydnad är mer jämnt fördelade 
över åren. Flest artiklar har återfunnits år 1995 samt 1997-2001 med kulmen 
år 2000.  
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I det följande kommer jag, som nämnts, plocka bort de 103 texter som åter-
funnits åren 1990-1994. Dessa år kommer jag endast att beskriva översiktligt 
i kapitel 9 som en inledning till den följande kvalitativa analysen av civil 
olydnad i tidningarna. De kommer således inte räknas in i den kvantitativa 
innehållsanalysen.  

I kapitlen med kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys kommer jag att 
separera materialet efter vilket/vilka av sökorden texterna innehåller. Allt 
material som innehåller begreppet militant vegan samt de texter som också 
innehåller civil olydnad kommer att analyseras för sig. Detta kommer jag att 
kalla material MV (material militanta veganer) och består således av 329 
plus 33 texter, totalt 362 texter. Övriga texter som innehåller begreppet civil 
olydnad kommer jag att referera till som material CO (material civil olyd-
nad), vilket totalt består av 527 texter. Resterande 123 texter, de som hittats 
med hjälp av termen djurrätt och synonymer, kallar jag material DR (materi-
al djurrätt). Materialet, de 1012 texterna, är på så sätt tredelat beroende på 
vilka begrepp som förekommer.  

Jag vill dock påpeka att djurrätt och synonymer också kan förekomma 
tillsammans med begreppen civil olydnad och/eller militant vegan. Det vill 
säga att en artikel som betecknar aktivister som militanta veganer också nå-
gonstans i texten kan innehålla ordet djurrätt, utan att detta kodats på något 
sätt. Samma sak gäller för texterna med begreppet civil olydnad. Jag behand-
lar således materialet som tredelat men begreppen kan ibland överlappa 
varandra. Merparten av de tillfällen då begreppen överlappar varandra kom-
mer dock tydliggöras i analysen. De 33 tillfällen då militant vegan och civil 
olydnad överlappar varandra har beskrivits ovan: de har fått en särskild kod i 
den kvantitativa analysen men de kommer även lyftas fram i den kvalitativa 
analysen (kapitel 11). Av texterna med begreppet civil olydnad är sakfrå-
gan/syftet djurrätt i 30 texter, det vill säga här möts begreppen civil olydnad 
och djurrättsaktivism eller liknande i texterna (utan att begreppet militant 
vegan nämns), och dessa kommer att lyftas fram särskilt i avsnitt 9.8. Möjli-
gen kan det finnas några fler texter där båda begreppen civil olydnad och 
djurrättsaktivism/synonym förekommer men de kan inte ha någon avgörande 
betydelse för analysen. Ord som djurrättsaktivist och synonymer (djurakti-
vist, djurbeskyddare, djurvänner etcetera) förekommer också (samtidigt) 
med begreppet militant vegan i 23% av de 362 texterna, men dessa texter 
kommer inte särredovisas.  

Ytterligare en figur får beskriva avhandlingens tre materialkategorier och 
hur de förhåller sig till varandra: 
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Figur 4. Begreppens/materialkagoriernas relation till varandra (%). 
 
 Civil olydnad (CO) 52% av 1012 
 
 
 
 
 
 
 
Djurrätt (DR) 12%  
     

        Militanta Veganer (MV) 36% 
av1012 

 
     
 
 
 
      
Går vi vidare och tittar på hur de olika materialkategorierna (begreppen) 
fördelar sig mellan tidningarna så kan det först noteras att alla fyra tidningar 
har använt alla söktermer. Den största skillnaden mellan tidningarna finns 
bland texter med begreppet civil olydnad. DN är den tidning som bidragit 
med flest texter, nästan dubbelt så många som Aftonbladet (32% jämfört 
med 17% av 527). För de övriga materialkategorierna är skillnaderna inte 
lika stora, men genomgående är SvD den tidning som bidragit med minst 
material.  

 
 
Figur 5. Begreppens fördelning mellan tidningarna (1012 artiklar) 
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Avslutningsvis skall vi titta på vilka typer av artiklar materialet består av. 
 
Tabell 1. Artikeltyper i allt analyserat material. 
Typ Absoluta tal (%) 
Ettapuff 5 0,5 
Ledare/ledarsidan 87 8,6 
Debatt/Brännpunkt etc. 67 6,6 
Debatt kultur 32 3,2 
Insändare 61 6,0 
Nyheter inrikes 336 33,2 
Nyheter utrikes 78 7,7 
Nyheter kultur/nöje/tv 57 5,6 
Nyheter ekonomi 8 0,8 
Kommentar/analys 32 3,2 
Krönika/annat tyck & tänk 33 3,3 
Kåseri 33 3,3 
Recension (böcker, tv, musik, 
film, etc.) 

55 5,4 

Reportage/personporträtt/ längre 
intervjuer 

109 10,8 

Klocknotiser, Dagens namn, 
Namn & nytt 

19 1,9 

Totalt 1012 100% 
 
Nästan hälften av materialet är nyhetsmaterial, i synnerhet inrikes men även 
en del utrikes samt kultur/nöje/tv och radio. Ungefär 11% utgörs dessutom 
av längre reportage och personporträtt. Den kommenterande journalistiken 
(ledare, kommentar/analys samt krönikor) respektive åsiktsuttryck från annat 
håll, i form av debattartiklar och insändare, står för ungefär lika stor andel 
vardera, ca 15%.  

Merparten av det analyserade materialet utgörs således av nyhetsjournali-
stik, eller ’news’ till skillnad från ’views’. Med denna distinktion (och ter-
mer) avser jag, å ena sidan, redaktionellt material (genrer) som gör anspråk 
på att förmedla nyheter i enlighet med normer om opartiskhet och utan ut-
tryckanden av åsikter. Å andra sidan material syftande till opinionsbildning 
där utrymme för ställningstaganden finns.239 I praktiken må denna distinktion 
vara aningen flytande men det finns ändock en ambition från tidningarnas 
sida att hålla isär nyhetsmaterial och opinionsmaterial.240 

                                                        
239 Skillnaden mellan ’news’ och ’views’ kan även uttryckas som en skillnad i förväntningar 
hos publiken på de olika materialen. I nyhetsmaterial förväntar sig inte publiken en ideologisk 
tendens vilket kan medföra att ideologiska diskurser är som mest effektiva där. van Dijk, T 
(1998) s 265. 
240 Andersson Odén, T (2007) Olika bud om mediernas uppgifter. I Asp, K (red) (2007) Den 
svenska journalistkåren. Göteborg: Göteborgs universitet, JMG. Relaterat till avhandlingens 
frågeställning om journalistikens förhållningssätt skulle man kunna förvänta sig att 
förhållningssätten kommer tydligare till uttryck i genrer syftande till opinionsbildning (views) 
än nyheter (news). Jfr views med begreppet ställningstagande: inställning, attityd, ståndpunkt, 
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Vad som ytterligare bör kommenteras här är de få ettapuffarna, det vill säga 
små notiser eller större texter på tidningarnas förstasidor som ’puffar’ för 
någon artikel längre in i tidningen. Dessa lades inte in i databaserna Presstext 
och Mediearkivet förrän i slutet av den undersökta perioden vilket innebär 
att siffran i tabellen ovan inte överensstämmer med det faktiska antalet etta-
puffar. Eftersom de som jag fick med under materialinsamlingen var så få, 
och därför inte gärna kan påverka resultaten nämnvärt, lät jag dem ändå vara 
kvar. 

En jämförelse mellan tidningarna visar inte några större skillnader med 
avseende på artikeltyper. De två morgontidningarna har något mer utrikes-
nyheter samt längre reportage/personporträtt/intervjuer medan kvällstidning-
arna har något mer kultur/nöje/tv och radio. För övrigt är fördelningen unge-
fär densamma.  

Jämför vi fördelning mellan materialkategorierna upptäcks inte heller 
några markanta skillnader (tabell 2).  

 
Tabell 2. Begreppen/de tre materialkategorierna och artikeltyper, absoluta tal.241 
Typ Civil olydnad 

(CO) 
Militanta veganer 
(MV) 

Djurrätt etc. 
(DR) 

Ettapuff 3   2 0 
Ledare/ledarsidan 50 26 11 
Debatt/Brännpunkt etc. 41 21 5 
Debatt kultur 9 5 18 
Insändare 32 27 2 
Nyheter inrikes 153 150 33 
Nyheter utrikes 63 2 13 
Nyheter nöje/kultur 26 25 6 
Nyheter ekonomi 6 2 0 
Kommentar/analys 17 5 10 
Krönika/annat tyck & tänk 25 6 2 
Kåseri 5 24 4 
Recension (böcker, tv, mu-
sik, film, etc.) 

24 27 4 

Reportage/personporträtt/ 
längre intervjuer 

63 36 10 

Klocknotiser, Dagens namn, 
Namn & nytt 

10 4 5 

Totalt 527 362 123 
 

                                                                                                                                  
åsikt, mening, uppfattning. Ställningstaganden betraktar jag som en del av det något vidare 
begreppet förhållningssätt. www.saob.se. (0902) Man kan ha tagit ställning för/mot, eller 
hysa en åsikt om, något vilket i sin tur kan prägla ens handlingar och hela förhållningssätt.  
241 Civil olydnad är endast texter där begreppet civil olydnad förekommer. Material militanta 
veganer består av artiklar där endast begreppet militant vegan förekommer (329 texter) och 
ibland även civil olydnad (33 texter). Material djurrätt är artiklar om djurrättsaktivism där 
varken militant vegan eller civil olydnad används. 
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Samtliga förekommer mest på nyhetsplats. Men medan både civil olydnad 
och djurrätt förekommer utrikes så är de militanta veganerna i stort sett 
osynliga där. Militanta veganer får vi nog betrakta som en inrikes angelä-
genhet. Å andra sidan förekommer de militanta veganerna, relativt sett i 
något större omfattning i kåserier (7%) och recensioner av olika medie-
material (7,5%). När djurrättsfrågan i något avseende diskuteras i kultursi-
dornas debattartiklar är det däremot inte främst som militanta veganer, utan 
som djurrättsaktivister eller liknande (15% jämfört med 1,4% av material 
militanta veganer). Civil olydnad representeras, i sin tur, relativt oftare i 
längre reportage och personporträtt (12%) och krönikor (5% jämfört med 
1,6% i vardera av de andra materialkategorierna). 

Jämför vi hur typerna av artiklar varierar över tid i de olika materialkate-
gorierna framträder ytterligare några mindre, men intressanta skillnader.  

Börjar vi titta på material civil olydnad finner vi samtliga år en stor kon-
centration till nyhetsmaterialet, i synnerhet inrikesnyheter (tabell 3).  

 
Tabell 3. År och artikeltyper i material civil olydnad (527 texter). Absoluta tal. 
Typ 199

5 
199
6 

199
7 

199
8 

199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

Etta 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
Ledare 8 0 5 4 7 19 5 0 2 0 
Debatt/debatt 
kultur 

5 1 3 4 2 17 6 3 6 3 

Insändare 1 3 1 5 0 3 4 5 7 3 
Nyheter, 
inrikes 

14 11 12 21 25 31 20 7 7 5 

Nyheter, 
utrikes 

6 6 8 6 3 18 3 4 6 3 

Nyheter 
nöje/kultur 

3 2 1 1 6 3 4 1 2 3 

Nyheter, 
ekonomi 

0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 

Kommentar 
/analys 

3 2 0 0 1 2 0 3 4 2 

Kå-
seri/krönika 

4 3 3 5 5 4 1 2 0 3 

Recension 2 3 1 3 4 4 5 1 1 0 
Reportage 4 8 4 5 9 14 5 8 4 2 
Namn & Nytt 0 0 0 1 0 1 0 7 1 0 
Totalt 50 39 41 57 62 118 55 41 40 24 

 
Under åren 1998-1999 är uppåt 40% av texterna inrikesnyheter. År 2000, 
liksom de avslutande åren, ökar den relativa andelen utrikesnyheter. Andelen 
ledare är som störst under åren 1995, 1997 och, i synnerhet, år 2000. Det vill 
säga samma år som flest antal artiklar publicerats. Detta år är även den rela-
tiva andelen debattartiklar större än övriga år (14 % av 118). Här ser det 
således ut som att ett generellt stort intresse för civil olydnad i tidningarna 
sammanfaller med uttryckandet av synpunkter på civil olydnad.  
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De sista undersökta åren, från 2002, kan vi även notera att insändarnas andel 
ökar. Det vill säga läsarnas ’views’. För övrigt är det svårt att utläsa några 
specifika tendenser i materialet.  

Tittar vi vidare på material militanta veganer så finner vi en ännu större 
koncentration till de inrikes nyheterna (tabell 4).  
 
Tabell 4. År och artikeltyper i material militanta veganer (362 texter). Absoluta tal. 
Typ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Etta 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Ledare 5 3 6 3 5 4 0 0 0 
Debatt/ debatt 
kultur 

1 0 2 12 4 3 4 0 0 

Insändare 0 0 3 5 6 6 3 2 2 
Nyheter, 
inrikes 

13 30 49 29 17 5 3 1 3 

Nyheter, 
utrikes 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Nyheter 
nöje/kultur 

0 2 3 4 8 4 3 0 1 

Nyheter, 
ekonomi 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Kommentar 
/analys 

0 0 0 3 2 0 0 0 0 

Kåseri/krönika 0 2 7 3 7 4 2 3 2 
Recension 1 0 4 2 7 8 4 0 1 
Reportage 3 1 11 9 4 4 2 1 1 
Namn & Nytt 0 1 0 0 1 1 0 1 0 
Totalt 24 40 85 72 61 40 22 8 10 
 
Under åren 1995-1998 varierar den relativa andelen mellan 40-75%, men  
därefter minskar inrikesnyheternas relativa andel. Samtidigt ökar, från 1999, 
den relativa andelen nöjes-/kulturnyheter, kåserier och recensioner (av olika 
slags medieinnehåll, exempelvis tv, böcker). För de militanta veganernas del 
sker således en successiv förskjutning, parallellt med materialets ’krym-
pande’, från platsen för inrikesnyheterna till platser längre bak i tidningen 
och till sammanhang där skribentens åsikter och egna reflektioner är det 
centrala. Kåserier förekommer redan 1996 och samtliga år därefter men i och 
med att det totala antalet texter successivt minskar så ökar den relativa ande-
len kåserier. Kanske skulle man kunna säga att när de militanta veganerna 
lämnar nyhetsagendan finns de ändå kvar i en och annan kåsörs minne.  

Efter kulmineringsåret 1997 minskar således andelen egentligt nyhets-
material, i relation till andra artikeltyper. Istället ökar den relativa andelen 
ledare, debattartiklar, insändare och kåserier. Som ovan nämnts ökar även 
andelen recensioner – det vill säga texter där militanta veganer och aktivister 
endast förekommer i förbifarten och ofta som fiktivt stoff. Ett sätt att be-
trakta detta på är som ett tecken på att en ’metadiskurs’ breder ut sig på be-
kostnad av en ’reell diskurs’, vilket jag senare i kapitel 10 och 11 återkom-
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mer till.  Möjligen är det en effekt av att färre aktioner utförs under de avslu-
tande åren (1998/1999 till 2002). Men förekomsten av dessa artiklar ska 
jämföras med artiklarna i material DR (tabell 5).  
 
Tabell 5. År och artikeltyper i material djurrätt (123 texter). Absoluta tal. 
Typ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Etta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ledare 2 0 3 0 3 3 0 0 0 
Debatt/ debatt 
kultur 

0 3 11 0 4 2 0 2 1 

Insändare 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Nyheter, inri-
kes 

0 4 15 3 0 2 0 0 9 

Nyheter, utri-
kes 

0 0 3 0 1 0 0 0 9 

Nyheter 
nöje/kultur 

0 2 1 0 1 0 0 0 2 

Nyheter, eko-
nomi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kommentar 
/analys 

2 1 2 0 0 1 1 0 3 

Kåseri/krönika 0 0 2 0 0 1 1 0 2 
Recension 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Reportage 1 1 0 0 2 6 0 0 0 
Namn & 
Nytt/klocknotis 

1 1 1 0 0 0 0 0 2 

Totalt 6 12 40 3 11 16 2 2 31 
 
Även dessa kulminerar 1997 för att därefter minska de följande åren. Hela 
tiden är de färre än artiklarna med begreppet militant vegan – fram till år 
2003 då artiklarna utan begreppet militant vegan ökar markant och plötsligt 
blir fler än de med begreppet. Då det framförallt är nyhetsstoffet som åter tar 
fart 2003, såväl inrikes som utrikes, verkar det vara nya aktioner som äger 
rum. Men de beskrivs alltså inte längre främst under begreppet militant ve-
gan.  

För övriga år (det vill säga undantaget 1997 och 2003) är material DR inte 
lika koncentrerat till nyhetssidorna såsom material CO och MV. Istället är 
det de relativa andelarna ledare (1999-2000), debatt kultur (1997 och 1999) 
och längre reportage, som mest 6 av 16 år 2000, som framträder. 

Skulle detta betraktas som en första glimt av berättelsernas eller diskur-
sernas strukturer och gränser skulle man därmed kunna säga att talet om, 
eller representationen av, civil olydnad och militanta veganer främst sker på 
nyhetsplats. Men de militanta veganerna figurerar även i, och relativt sett allt 
mer efterhand, i andra sammanhang än dem begreppet ursprungligen upp-
stod i. Detta, menar jag, är en indikator på att också en betydelseförskjutning 
för begreppet sker. I kapitel 10, och framförallt kapitel 11, återkommer jag 
till denna betydelseförskjutning och till skillnaderna mellan det material som 
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använder begreppet militanta veganer och det som beskriver händelser och 
förhållanden i andra termer, såsom djurrätt. Nu är det dags att övergå till den 
kvantitativa innehållsanalysen för att börja skissera journalistikens förhåll-
ningssätt.  
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7. Kvantitativa resultat för materialet som 
helhet samt jämförelser mellan de olika 
materialkategorierna 

 
I föregående kapitel beskrevs i vilken utsträckning de undersökta tidningarna 
skrev om civil olydnad respektive militanta veganer och djurrättsaktivism 
under den studerade perioden. Nu skall vi titta närmare på texternas innehåll. 

Vilka andra sakfrågor, än djurrätt, förekommer i samband med begreppet 
civil olydnad? Vilka huvudsakliga manifesta teman har texterna, det vill säga 
vad skrivs det (inte) om i tidningarna? Vilka aspekter av händelserna lyfts 
fram i texterna? 

Som nämnts i avsnitt 6.1 och 6.3.2 har variabelsetet fyra tänkbara obero-
ende variabler: tidningarnas förhållningssätt till aktivismen skulle kunna 
tänkas variera beroende på vilket av de olika begreppen händelserna besk-
rivs med hjälp utav, vilket årtal händelserna utspelar sig, sakfrågorna aktiv-
ismen utövas för samt i vilken av de fyra tidningarna händelserna beskrivs. 
Av dessa kommer nu tidningarna i skymundan eftersom variabeln dels inte 
motiveras av min frågeställning, dels inte visat på några större skillnader 
tidningarna emellan under analysens gång. I den mån intressanta och rele-
vanta skillnader (eller likheter) mellan tidningarna återfunnits nämner jag det 
fortlöpande men fokus ligger nu på materialet som helhet samt på jämförel-
ser mellan materialkategorierna/begreppen och mellan sakfrågorna. Hur 
texterna med begreppen civil olydnad, militanta veganer respektive djurrätt 
kvantitativt förändras, eller består, över tid (årtal) kommer sedan att vidare-
utvecklas i kapitel åtta och tio. 

Detta kapitel är indelat i fyra delar. Den första delen redovisar resultaten 
för variablerna som beskriver vilka manifesta teman och sakfrågor som fö-
rekommer i materialet totalt och i de olika materialkategorierna (sökbegrep-
pens förekomst, det vill säga material CO, material MV, material DR). Här 
tas även upp vilka tidsperspektiv och geografiska fokus texterna har. I nästa 
del beskrivs vilka aktivister som förekommer i texterna, vilka måltavlor eller 
offer de riktar sig mot och med vilka metoder. Den tredje delen tar upp ’de-
finitionsfrågan’. I vilken utsträckning begreppsfästes aktuella, represente-
rade aktioner i texterna som civil olydnad? Vilka aktioner definieras in re-
spektive ut ur den civila olydnadens domän? Den avslutande delen fokuserar 
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texternas explicita argumentation. Frågan här är huruvida argumentationen 
förändras beroende på sakfråga, aktionsmetod, utövare av och måltavla för 
aktionen? Varierar argumentationen beroende på perspektiv i tid och rum? 
Det vill säga vilka olika förhållningssätt från tidningarnas sida kan skönjas 
här?242 
 

                                                        
242 Genom detta kapitel samt i kapitlen 8 och 10 kursiverar jag variablerna i den löpande 
texten i ett försök att underlätta läsningen. Resonemanget som förs stöds till stor del av tabel-
ler. För att öka läsbarheten har dock inte alla tabeller bifogats. 
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7.1 Sakfrågor, manifesta teman, tidsperspektiv och 
geografiskt fokus 
 
Varför genomförs aktionerna, det vill säga vilka sakfrågor har de aktioner 
som förekommer i texterna? Vilka sakfrågor, och därmed värden, är det som 
står på spel? Tittar vi på materialet som helhet är det djurrättsfrågan som 
oftast förekommer, vilket är en konsekvens av urvalsförfarandet (tabell 6). 
Ungefär en tredjedel av de 1012 texterna har djurrättsfrågan som moraliskt 
spörsmål. Men i en relativt stor andel, i 181 av de totalt 1012 texterna, är det 
ingen aktion eller sakfråga som preciseras, eller så uttrycks sakfrågan så 
oklart att aktionen blir obegriplig. Detta iakttaget, tillsammans med att ytter-
ligare 8%  har ’blandade syften’ i en och samma text, antyder att sökbegrep-
pen civil olydnad och militanta veganer ibland förekommer i mer svepande 
eller generella sammanhang.  
 
Tabell 6. Sakfrågor i hela materialet. 
 Absoluta  tal (%) 
Djurrätt 366 36,2 
Miljöfrågan 54 5,3 
Demokratiutveckling/brist på 
demokrati 

47 4,6 

Mänskliga rättigheter 46 4,5 
Fredsfrågan, upp-/nedrustning 40 4,0 
Socialpolitik, omsorgsfrågor 36 3,6 
Världssystemets orättvisor, den 
globala kapitalismen 

29 2,9 

Ekonomi: privat, företags eller 
national 

27 2,7 

Individuella rättigheter/ liberal-
ism 

22 2,2 

Etniska/religiösa konflikter 20 2,0 
Kön/genus 19 1,9 
Yttrande- /tryckfrihet, tystnads-
plikt 

14 1,4 

Klassfrågan 10 1,0 
Arbetsrätt/arbetsmarknads- poli-
tik 

7 0,7 

Religiösa sakfrågor 3 0,3 
Övrigt 9 0,9 
Blandat 82 8,0 
Oklart/förekommer ej 181 18,0 
Summa 1012 100 
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Efter djurrätt är miljöfrågan relativt ofta förekommande, vilket betyder ex-
empelvis protester mot vägbyggen, företag som sysslar med framställning av 
fossila bränslen eller andra miljöförstörande verksamheter samt räddnings-
aktioner till förmån för hotad natur. Greenpeace är troligen den mest väl-
kända aktionsgruppen på området. Givetvis kan djur- och miljöfrågan ibland 
gå in i varandra och vid dessa tillfällen har textens framställningssätt och 
betoning varit avgörande för kodningen. Sammantaget betyder resultaten att 
ca 40% av materialet tematiserar djur och natur.  

Bland övriga sakfrågor förekommer även fredsfrågan/avrustning av vapen 
liksom demokratiska skäl, mänskliga rättigheter och socialpolitiska sakfrå-
gor i nämnvärd omfattning. Den förstnämnda, fredsfrågan, är som vi senare 
ska se nästan uteslutande representationer av Plogbillsrörelsens aktioner 
gentemot vapenindustrin. Utan att egentligen ha räknat efter skulle jag våga 
påstå att Plogbillsrörelsen är den absolut oftast förekommande civila olyd-
nadsaktivisten. Demokratiska skäl för civil olydnad har främst aktualiserats i 
samband med valfusk, korruption och liknande uttryck för maktmissbruk, 
främst i länder med bristande demokratiska styrelseskick. Vilket inte helt 
utesluter Sverige, som vi senare ska se. Demokratiska skäl för civil olydnad 
kan, i princip, anges i samband med vilken beslutsprocedur som helst eller 
som en protest mot det parlamentariska systemet i sig. När mänskliga rättig-
heter är skäl för civil olydnad/en aktion är det nästan uteslutande gömmande 
av flyktingar det handlar om. Närmare bestämt svenskar som gömmer män-
niskor som flytt till, och sedan utvisats ifrån, Sverige. Här förekommer också 
enstaka fall av (svenska) barns rättigheter samt funktionshindrades. Social-
politiska syften är en betydligt mer blandad kategori och inbegriper exem-
pelvis fuskåkande på Stockholms tunnelbana i protest mot höga avgifter och 
läkare som (olagligen) strejkar i protest mot en alltför krävande arbetsbelast-
ning.  

Bland de sakfrågor som förekommer minst hittar vi klassfrågan, arbets-
marknadspolitiska frågor samt religiösa sakfrågor. Ytterligare värt att notera 
är att såväl kön/genus eller jämställdhetsfrågor liksom yttrande- och tryck-
frihetsfrågor är ytterst sällsynta. Att klassperspektivet (Marxismen), och med 
det arbetsmarknadspolitiken och fackens roll, successivt konkurrerats ut av 
mer liberala teorier och perspektiv under de senaste decennierna skulle 
kunna förklara frånvaron av dessa sakfrågor.243 Men det kan inte förklara 
varför kön eller yttrande-/tryckfrihet inte förekommer i större omfattning. 
Eller varför HBT-frågor, queerperspektivet eller gayrörelsen inte finns med 
alls. Generella tendenser inom den akademiska och partipolitiska världen, 
liksom för mediernas agenda, har dels inneburit en så kallad kulturell vänd-
ning, poststrukturalistiska teorier och efter hand ett större intresse för den s k 
identitetspolitiken. I kölvattnet har såväl feminismen som gayrörelsen (se-

                                                        
243 Boréus, K (1994) Högervåg. Nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969-
1989. Stockholm: Tiden. 
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nare HBT) rönt medial uppmärksamhet. Jämförs detta med vilka sakfrågor 
som aktualiseras i materialet ser de således inte ut att direkt överrensstämma 
med varandra. Den civila olydnaden ser ut att aktualisera en delvis annan 
dagordning.  För att närmare precisera vilka frågor som aktualiseras med 
begreppen civil olydnad respektive militanta veganer och djurrätt separerar 
jag materialet. Vilka aktioner, med avseende på sakfråga, förekommer i 
respektive materialkategori? 

 
Tabell 7. Begreppsförekomst och sakfrågor i absoluta tal. 
 Djurrätt 

etc. 
Militant 
vegan 

Civil 
olydnad 

Både 
militanta 
v. & civil 
o. 

Totalt 

Djurrätt 93 228 30 15 366 
Miljöfrågan 4 2 46 2 54 
Demokratiutveckling/brist 
på demokrati 

1 1 41 4 47 

Mänskliga rättigheter 1 0 45 0 46 
Fredsfrågan, upp-
/nedrustning 

0 0 40 0 40 

Socialpolitik, omsorgsfrå-
gor 

2 0 34 0 36 

Världssystemets orättvisor, 
den globala kapitalismen 

4 0 25 0 29 

Ekonomi: privat, företags 
eller national 

0 0 27 0 27 

Individuella rättigheter/ 
liberalism 

0 0 22 0 22 

Etniska/religiösa konflik-
ter 

0 0 20 0 20 

Kön/genus 1 2 14 2 19 
Yttrande- /tryckfrihet, 
tystnadsplikt 

0 0 14 0 14 

Klassfrågan 3 2 5 0 10 
Arbetsrätt/arbetsmarknads- 
politik 

0 1 6 0 7 

Religiösa sakfrågor 0 0 3 0 3 
Övrigt 0 0 9 0 9 
Blandat 6 26 41 9 82 
Oklart/förekommer ej 8 67 105 1 181 
Totalt 123 329 527 33 1012 
 
I material MV är det, föga överraskande, främst djurrättsaktioner som före-
kommer men även en del texter med flera olika typer av aktioner (tabell 7). 
Det vill säga att djurrättsaktioner tas upp tillsammans med andra aktioner. 
Här finns dessutom 67 texter där sakfrågan inte framgår (eller så saknas sak-
fråga), vilket antyder att begreppet förekommer i andra sammanhang än de 
det ursprungligen förekom i. Vid enstaka tillfällen förekommer militanta 
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veganer när sakfrågan är demokratiutveckling, kön/genusfrågor, arbets-
marknadspolitik, miljöfrågan och klassfrågan. Här må begreppet ha flyttats 
från djurrättsfrågan men det är ändå aktivism texterna handlar om.  

Även i material CO förekommer texter där någon sakfråga/syfte inte 
framgår, faktiskt är den största andelen texter av denna karaktär. Detta kan 
innebära att det är civil olydnad i princip som diskuteras, men också att be-
greppet ibland förekommer i helt andra sammanhang än politisk aktivism. 
Liksom militanta veganer kan det s a s förflyttas.  

När sakfrågan anges är det oftast miljö, mänskliga rättigheter eller demo-
krati följt av fred/vapen. Djurrättsfrågan förekommer 30 gånger i material 
CO. I kolumnen med texter där båda begreppen civil olydnad och militanta 
veganer förekommer framgår att djurrätt är sakfrågan i ungefär hälften av 
texterna. Detta innebär att texterna med båda begreppen civil olydnad och 
militanta veganer egentligen behandlar betydligt fler frågor än djurrättsfrå-
gan, ofta (27%) flera sakfrågor samtidigt. Inte heller material DR behandlar 
enbart djurrättsfrågan, om än denna fråga är den oftast förekommande 
(76%).244 I grova drag kan vi dock säga att material MV och DR huvudsakli-
gen har djurrätt som sakfråga medan material CO har en större variation i 
detta avseende.  

Hur ser då texternas huvudsakliga manifesta teman ut? Vilka aspekter 
lyfts fram i texterna och skiljer sig detta åt mellan materialkategorierna 
och/eller sakfrågorna? Den övervägande delen av materialet består av an-
tingen rena aktionsreferat eller artiklar om civil olydnad, utomparlamenta-
riska metoder eller demokratin i något annat avseende (tabell 8). Aktionsre-
ferat är, som ordet antyder, referat av en aktion. Någonting har hänt och tex-
ten beskriver vad, när, hur och möjligen av vem. Polisen är den mest fre-
kventa källan, men ibland förekommer även uttalanden från aktivister 
och/eller de som ’drabbats’ av aktionen (måltavlorna, offren). Texter som, å 
andra sidan, behandlar civil olydnad och demokrati kan sägas fokusera me-
toderna. Sakfrågan och de faktiska aktionerna kommer i skymundan för den 
mer principiella frågan om att över huvud taget tillämpa utomparlamenta-
riska metoder.  Övergripande, och något hårddraget, skulle man därför kunna 
säga att journalistiken om civil olydnad och militanta veganer är tämligen 
händelsefixerad och låter metodfrågan överskugga sakfrågan. Det vill säga 
föredrar teman med mer dramatisk potential.  

Å andra sidan behöver inte texterna som tematiserar civil olydnad och 
demokrati vara så dramatiska utan kan vara av betydligt mer reflekterande 
karaktär. Hur de kan se ut kommer visas i främst kapitel nio. Dessutom före-
kommer även texter med sakfrågorna som huvudtema i ganska stor utsträck-
ning. I tabell 8 finns de redovisade på tre rader: djurrättsfrågan i sig (6%), 

                                                        
244 Här förekommer exempelvis även miljön samt världssystemet och den globala kapitalis-
men som sakfrågor, vilka särskilt aktualiserades i samband med demonstrationerna mot 
toppmöten i bland annat Seattle, Prag och Göteborg. Se avsnitt 6.4. 
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djurrättsfrågan och metodfrågan (3%) samt sakfrågan exklusive djurrätt 
(8%). Sammanlagda uppgår de till ungefär samma nivå som aktionsreferaten 
(17%). Ett visst mått av självkritik måste jag dock infoga här för jag har nog 
varit lite väl generös vid kodningen av sakfrågorna. En text som, exempel-
vis, pläderar för det nyttiga med att äta vegetarisk mat, både för människor, 
djur och natur, har kodats som ’djurrättsfrågan’. Trots att den kanske lika väl 
skulle ha kunnat kallas ’hälsoartikel’ eller liknande. Det finns således en viss 
risk för överkodning av sakfrågorna, i synnerhet djurrättsfrågan, men hur 
dessa artiklar konkret ser ut kommer framgå i de kvalitativa analyserna.  
 
Tabell 8. Huvudsakliga manifesta teman i hela materialet. 
 Absoluta tal (%) 
Civil olydnad/ utomparlamen-
tariska metoder i sig/demokrati 

193 19,1 

Aktionsreferat 178 17,6 
Sakfrågan exkl. djurrätt 79 7,8 
Metadiskurs/ kåseri/ fiktion 78 7,7 
Djurrättsfrågan i sig 61 6,0 
Offer & mobilisering 53 5,2 
Partiprogram, partipolitiska 
spörsmål 

45 4,4 

Politiska lägesbeskrivningar 45 4,4 
Rättegångsreferat, domslut 34 3,4 
Intervju med aktivist 33 3,3 
Kartläggning av rörel-
ser/aktioner 

32 3,2 

Djurrättsfrågan & metodfrågan 29 2,9 
Fakta om vega-
ner/vegetarianism 

24 2,4 

Juridik/ekonomi allmänt 24 2,4 
Förväntade effekter/ utveckl-
ing 

18 1,8 

Aktivism som tidstecken/ 
symptom 

14 1,4 

Intervju med ve-
gan/”djurvänner” (icke-
aktivist) 

7 0,7 

Intervju med ’experter’, polis, 
åklagare 

2 0,2 

Övrigt 63 6,2 
 1012 100 
 
Det därefter oftast förekommande temat är texter av mer kåserande, fiktivt 
eller metadiskursivt slag (8%). Ibland är det hela kåserier om civil olydnad 
eller militanta veganer, men oftare är det kortare, ironiska eller på annat sätt 
’lustiga’ kommentarer. Att texten, eller kommentaren, är metadiskursiv in-
nebär att texten tagit, exempelvis, begreppet militanta veganer och placerat 
det i ett sammanhang som handlar om något helt annat. Ibland uppnår texten 
därigenom en komisk eller absurd effekt, ibland antyder det snarare att civil 
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olydnad eller de militanta veganerna blivit något sorts tidstypiskt fenomen. 
Ett exempel på det sistnämnda är en artikel om skivbolag där journalisten åkt 
till Berlin för att prata med ”skivjätten EMI”. Hotellet journalisten befinner 
sig på beskrivs som att ”Inredningen skänker en gedigen känsla av den 
gamla tiden. Före Big Mac och militanta veganer.”245 Här är det inte några 
faktiska militanta veganer som åsyftas utan fenomenet militanta veganer 
vilka, tillsammans med Big Mac, symboliserar den tid vi nu (1996) lever i.  

Andra teman som förekommer i nämnvärd omfattning är offer och mobi-
lisering (5%) samt politiska lägesbeskrivningar (4,4%) och partipolitiska 
spörsmål såsom partiprogram (4,4%). Lägesbeskrivningar innebär skildring-
ar av den politiska situationen i något land, oftast med inslag av civil olyd-
nad. Partipolitiska spörsmål såsom partiprogram är beskrivningar av, eller 
utspel om, poliska frågor av mer internt slag, inom något politiskt parti. Oft-
ast gäller det formuleringar om civil olydnad (eller djurrätt) i något partipro-
gram eller stadgar, företrädelsevis svenska vänsterpartiet och miljöpartiet. 
De politiska lägesbeskrivningarna gäller, å andra sidan, nästan uteslutande 
icke nordiska länder. Möjligen skulle man även kunna betrakta kategorin 
aktivism som symptom eller tidstecken som en sorts lägesbeskrivning, men 
mer fokuserad på Sverige och med en något mer samhällsanalytisk prägel. 
Dessa få texter är tillfällen då skribenten försöker s a s höja perspektivet från 
de partikulära fallen till en mer övergripande nivå och analysera, exempelvis 
militanta veganer, som uttryck för vissa generella tendenser i samhället. 
Dessa texter är dock, som sagt, få men inslag av samhällsanalys finns i flera 
artikelmotiv.  

Offer och mobilisering är artiklar som fokuserar ’offren’ eller föremålen 
för aktionerna samt åtgärder gentemot aktivisterna, exempelvis minkfarmare 
som ger sin bild av aktionernas konsekvenser, vilka åtgärder som vidtagits, 
samt polisens åtgärder. Polisens åtgärder beskrivs även, eller i synnerhet, i 
kategorin kartläggning av rörelser och/eller aktioner (3%) men då handlar 
det om mer systematiska åtgärder. Dessa texter är en sorts kartor, eller kro-
nologiska beskrivningar, av vilka grupperingar som finns, hur de ev. hänger 
samman och vad de gör eller gjort. Ibland är texterna mer eller mindre refe-
rat av någon polisrapport (gärna Säpos), ibland har de något mer självständig 
karaktär när journalisten själv ger sig ut på spaning.  

I tabellen finns även några kategorier som beskriver intervjuer med olika 
grupper: aktivister (3%), veganer men icke-aktivister eller ’djurvänner’ 
(0,7%, vem som helst som definierar sig som sådan) samt experter av olika 
slag (0,2%). Intervju är inte riktigt samma sak som tema, vilket variabeln 
skall definiera, men betyder här att någon intervjuas med avseende på sak-
frågan och/eller metoderna och därmed bereds plats för att ge sitt perspektiv 
på dessa. Man skulle således kunna se ’intervjuerna’ som sakfråga/metoder 
ur aktivisternas perspektiv, ur andra veganers och andra djurvänners per-

                                                        
245 Exp. 961129 
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spektiv samt ur experters, polis och åklagares perspektiv. Som nämnts be-
reds polisen plats även i temana kartläggning, offer och mobilisering samt 
aktionsreferat vilket pekar på att polisen är en mycket frekvent källa i 
materialet.246 

Avslutningsvis kan nämnas något om temat juridik, kriminalitet eller 
ekonomi allmänt vilket kan betraktas som ’övrigt’ då det inte behandlar civil 
olydnad, militanta veganer eller något närstående. Det gemensamma för 
dessa kategorier är att föremålen för denna avhandling bara berörs i förbifar-
ten (som exempel på något eller liknande), när det egentliga ämnet är något 
annat. 

Sammanfattningsvis skulle man därmed kunna säga att texternas mani-
festa teman främst rör den civila olydnaden (och demokratin), referat av 
aktioner alternativt de olika sakfrågorna, men här finns också en betydande 
andel texter av kåserande eller metadiskursivt slag. Det kan också konstate-
ras att föremålen för aktionerna (offren) och deras åtgärder bereds något 
större utrymme än aktivisterna (ca 5% jämfört med 3%), vilket även gäller 
de etablerade politiska partierna (4,4%). Polisens perspektiv är dock det oft-
ast förekommande, eftersom de spelar roll i flera teman. Givetvis förekom-
mer även andra aktörer i olika teman, vilket kommer framgå i de kvalitativa 
analyserna där rollfördelningen och relationerna dem emellan preciseras.  

Nästa fråga här är hur temana fördelar sig mellan materialkategorierna 
CO, MV och DR? De största skillnaderna mellan materialkategorierna är att 
material DR och MV har en relativt större andel aktionsreferat medan 
material CO har en relativt större andel med temat civil olydnad, utompar-
lamentariska aktioner och demokrati (tabell 9). Att material CO har en större 
andel texter med temat civil olydnad är föga överraskande med tanke på 
sökorden. Att djurrättsmaterialet och militanta veganer däremot skulle 
handla mer om aktionsreferat är mindre givet. Detsamma gäller temat kå-
seri/metadiskurs. I material CO är denna andel bara ca 3% av 527 jämfört 
med ca 14% i material MV (362 texter) och 8% i DR (123 texter).  

Ytterligare skillnader mellan material CO, å ena sidan, och material MV 
samt DR å den andra är att de sistnämnda har en större andel av temat offer 
och mobilisering samt kartläggning av rörelser och aktioner (militanta vega-
ner). I material CO förekommer istället intervjuer med aktivister i större 
utsträckning än i de övriga materialkategorierna. I material MV och DR ges 
således större utrymme åt offren, polisen och åtgärder gentemot aktivisterna 
än åt aktivisterna själva. I material CO är relationen den omvända (tabell 9). 

 
 
 
 
 
                                                        

246 Bland experterna finns även forskare men dessa är mycket sällsynta. 
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Tabell 9. Materialkategorierna/begreppen och huvudsakliga manifesta teman i (%). 
 Civil olydnad Militanta veganer Djurrätt 
Civil olydnad i 
sig/demokrati 

28,1 10,2 6,5 

Aktionsreferat 15,2 19,3 22,8 
Sakfrågan exkl. djurrätt 14,2 0,6 1,6 
Metadiskurs/ kåseri/ 
fiktion 

3,4 13,8 8,1 

Djurrättsfrågan i sig 0,8 7,7 23,6 
Offer & mobilisering 1,5 9,9 7,3 
Partiprogram, partipoli-
tiska spörsmål 

7,8 0,3 2,4 

Politiska lägesbeskriv-
ningar 

8,5 0 0 

Rättegångsreferat, 
domslut 

3,8 2,2 4,9 

Intervju med aktivist 4,0 2,5 2,4 
Kartläggning av rörel-
ser/aktioner 

1,3 6,6 0,8 

Djurrättsfrågan & 
metodfrågan 

0 7,2 2,4 

Fakta om vega-
ner/vegetarianism 

0 4,4 6,5 

Juridik/ekonomi all-
mänt 

3,6 0,8 1,6 

Förväntade effekter/ 
utveckling 

0,4 3,9 1,6 

Aktivism som tidsteck-
en/ symptom 

0 3,3 1,6 

Intervju med vegan/ 
”djurvänner” (ej akti-
vist) 

0,2 1,2 1,6 

Intervju med ’experter’, 
polis, åklagare 

0,2 0,3 0 

Övrigt 7,0 5,8 4,1 
Totalt 100% 100% 100% 
n =  527 362 123 
 
En sista väsentlig skillnad mellan materialkategorierna gäller i vilken ut-
sträckning sakfrågorna är tema för artiklarna. I material CO utgör dessa to-
talt 15%, vilket är på ungefär samma nivå som i material MV, medan sakfrå-
gorna i material DR uppgår totalt till hela 27,6%. Detta om man slår samman 
de tre kategorierna sakfrågan exkl. djurrätt, djurrätt i sig samt djurrättsfrågan 
och metodfrågan. Om den sistnämnda kategorin, som behandlar metoderna i 
(minst) lika stor utsträckning som sakfrågan, räknas bort blir skillnaderna 
mellan materialen större. För material CO utgör sakfrågorna fortfarande 
tema i 15% av artiklarna medan temat i material MV minskar med ungefär 
hälften, till 8,3%. Även i material DR minskar sakfrågorna som tema något, 
men uppgår ändå till 25,2%. Den läsare som vill veta något om djurrättsfrå-



 108 

gan gör således klokt i att välja materialet där händelserna inte beskrivs un-
der begreppet militanta veganer.  

Hur ser då fördelningen av temana ut om vi bortser från materialkategori-
erna och istället utgår från de olika sakfrågorna? Om man börjar titta på de 
två grupperna med oklar (181 texter) eller övrig (9 texter) sakfråga så skiljer 
de ut sig så till vida att här förekommer relativt stora andelar kåserande och 
metadiskursiva texter. I texterna med oklar sakfråga förekommer också en 
förhållandevis stor andel med temat partipolitiska spörsmål. Troligen är detta 
uttryck för att det snarare är civil olydnad eller militant veganism i princip, 
än något specifikt fall, som diskuteras eller kåseras om.247 

Övergår man till att jämföra temanas förekomst i de texter där olika sak-
frågor är preciserade kan vi se att aktionsreferaten generellt utgör relativt 
stora andelar av texterna, framförallt av texterna om fredsfrågan/avrustning, 
ekonomiskt motiverad civil olydnad och djurrätt. Artiklarna där djurrättsfrå-
gan är syftet för aktioner utmärker sig även genom att temana offer och mo-
bilisering samt kartläggningar utgör relativt stora andelar. Intervjuer med 
aktivister utgör, å andra sidan, en relativt liten andel jämfört med aktivister 
för flera andra sakfrågor.   

Liksom aktionsreferat förekommer temat civil olydnad, utomparlamenta-
riska metoder och demokrati i relativt stor utsträckning för alla sakfrågor. 
Särskilt i samband med sakfrågorna demokratiska skäl, miljöfrågan, freds-
frågan eller världssystemets orättvisor. 

Att sakfrågorna är huvudsakligt tema förekommer också i relativt stor ut-
sträckning, oberoende av sakfråga, men särskilt när sakfrågan är socialpoli-
tisk, ekonomisk, yttrande-/tryckfrihet, mänskliga eller individuella rättighet-
er: mellan 25-50%. I de 366 texter där sakfrågan är djurrätt förekommer 
djurrättsfrågan som huvudtema i lägre grad, i 16% av texterna. Å andra sidan 
utmärker sig texterna med fred som sakfråga, på så sätt att inte en enda text 
har sakfrågan som huvudtema.248 En möjlig tolkning är att fred är ett så 
självklart värde att försvara, åtminstone i den svenska kulturen, att det därför 
inte diskuteras.  

Ett anmärkningsvärt resultat gäller fördelningen av temat metadis-
kurs/kåseri. Av alla sakfrågor är det särskilt aktivism motiverad av individu-
ella rättigheter och djurrätt det kåseras över, men även vid enstaka tillfällen 
om civil olydnad motiverad av mänskliga rättigheter, miljöfrågan, 
kön/genus, arbetsmarknadspolitik och klassfrågan. Vad man möjligen kan 

                                                        
247 När partipolitiska spörsmål handlar om aktivism för någon särskild sakfråga är det hu-
vudsakligen mänskliga eller individuella rättigheter. I de 82 texterna där flera sakfrågor 
nämns är temat oftast civil olydnad, utomparlamentariska metoder eller demokrati i sig alter-
nativt olika kartläggningar. Detta torde vara rimliga, ganska förväntade resultat. Kolumnpro-
centtabellen är rätt stor och otymplig så den har ej bifogats. 
248 Inte heller texterna där sakfrågan är demokrati har sakfrågan som huvudsakligt tema. För 
texterna med demokratiskt motiverad civil olydnad kan det förklaras av att sakfrågan som 
tema sammanfaller med temat civil olydnad, utomparlamentariska metoder och demokrati, 
vilken här utgör nära hälften av texterna. 
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anse vara anmärkningsvärt gällande de sistnämnda sakfrågorna är att de, 
trots deras sällsynthet, blir föremål för kåserande eller metadiskursiva artik-
lar. Eftersom temat kåseri också inbegriper metadiskursiva texter kan, som 
nämnts, värdena ibland betyda att begrepp och företeelser förflyttats till 
andra kontexter än de som de uppstod i, vilket kan ses som ett tecken på att 
företeelsen och begreppet blivit etablerat. Att det s a s blivit common sense, 
det kan tas för givet. Värdena betyder således inte bara att texterna kåserar 
över eller driver med företeelsen. Likväl kan humor och, särskilt, förlöjli-
ganden fungera som vapen mot en företeelse man ogillar. Att skribenter dri-
ver med vissa sakfrågor/aktioner men inte andra är därför icke neutralt.  

Sammanfattningsvis kan man därmed säga att texter om aktioner motive-
rade av sakfrågan djurrätt, oavsett om de beskrivs under termen djurrätt eller 
militanta veganer, består till förhållandevis stor andel av referat av aktioner, 
konsekvenserna av dessa för ’offrens’ del samt åtgärder gentemot och kart-
läggningar av aktivisterna (åtminstone kartläggning av militanta veganer). 
Dessutom förekommer en relativt stor andel kåserande eller metadiskursiva 
texter, jämfört med flera andra sakfrågor. Att sakfrågan, djurrättsfrågan i sig, 
är huvudtema för artiklarna förekommer på en ganska genomsnittlig nivå, 
jämfört med övriga sakfrågor, men då inte i texter som beskriver händelser 
och förhållanden under begreppet militanta veganer. Bland texterna om akt-
ioner motiverade av de andra sakfrågorna är sakfrågan i sig huvudtema 
främst när den gäller socialpolitik, ekonomi, yttrande-/tryckfrihet och 
mänskliga eller individuella rättigheter. På en mer övergripande nivå skulle 
man därför kunna säga att sakfrågan kommer mer i förgrunden när dessa 
ämnen behandlas, än exempelvis djurrättsfrågan eller miljöfrågan, och i syn-
nerhet fredsfrågan. Vad detta egentligen betyder är dock för tidigt att säga 
något om ännu. Fler likheter och skillnader i representationen av de olika 
sakfrågorna, och mellan de olika materialkategorierna, kommer att belysas i 
de följande kapitlen där det också blir möjligt att resonera kring frågan var-
för det ser ut som det gör. Här skall jag istället, översiktligt och kortfattat, 
visa på texternas tidsperspektiv och geografiska fokus. När och var utspelar 
sig händelserna som beskrivs? 
 
Tabell 10. Dominerande tidsperspektiv i hela materialet. 
 Absoluta tal (%) 
Nu/nära nuet 679 67 
Kombinerat 230 23 
Tidlösa/obestämbart 58 6 
Då/historiskt persp. 29 3 
Framtid  16 1 
Summa 1012 100 
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Den större delen av texterna är fokuserade på nuet (tabell 10). Drygt två 
tredjedelar av de 1012 texterna har ett nutidsperspektiv. I den näst största 
kategorin, kombinerat, finns texter som kombinerar nutidsperspektivet med 
tillbakablickar och/eller spekulationer om framtiden. En betydligt mindre 
andel utgör de texter som enbart beskriver händelser en bit tillbaka i tiden 
(3%). Än färre är de som enbart beskriver en förväntad utveckling eller lik-
nande (1%). 

En jämförelse mellan materialkategorierna uppvisar inga större skillnader, 
då samtliga huvudsakligen har nuet i fokus.249 Jämförs tidsperspektivet mel-
lan de olika sakfrågorna kvarstår likheten i fokus på nuet.250 

Huvudsakligen kan därmed fastslås att journalistiken om civil olydnad, 
militanta veganer och djurrätt i hög utsträckning är fixerad vid nuet. En titt 
på texternas geografiska perspektiv visar att de även är ytterst fixerade vid 
’här’, det vill säga Sverige (tabell 11).  
 
Tabell 11. Huvudsakligt geografiskt fokus i hela materialet. 
 Absoluta tal (%) 
Sverige 741 73,2 
Övriga Västeuropa, ev inkl Sv 111 11,0 
Obestämbart/nämns ej 44 4,3 
Globalt/internationellt persp. 26 2,6 
Östeuropa inkl Turkiet 22 2,2 
Nordamerika 22 2,2 
Norden, ev inkl Sv 18 1,8 
Asien 9 0,9 
Afrika 9 0,9 
Västbanken,Ghazaremsan (Israel 
vs Palestina) 

6 0,6 

Sydamerika 2 0,2 
Australien, Nya Zeeland 2 0,2 
Summa 1012 100 

                                                        
249 Särskilt material DR har nuet i fokus (80% av 123). Material CO har, å sin sida, något mer 
texter med historiskt perspektiv (4,2% av 527) jämfört med de andra två materialkategorierna, 
vilka har en dryg procent vardera. Material CO har även i något högre grad obestämbart per-
spektiv (8,3% av 527 jämfört med ca 3% i de andra materialen). Det vill säga att här 
förekommer mer generella eller principiella texter utan något särskilt fokus. 
250 När texterna behandlar aktioner i djurrättssyfte eller motiverade av kön/genus, socialpoli-
tik, ekonomi eller yttrande-/tryckfrihet är tidsperspektivet i ungefär 80% nuet. Det historiska 
perspektivet förekommer i något större utsträckning när sakfrågan gäller etniska eller religiösa 
konflikter (14%), mänskliga rättigheter (9,6%) och individuella rättigheter (7%). Framtidsper-
spektivet är däremot mer spritt med enstaka texter i samband med olika sakfrågor. Texter som 
kombinerar nuet med ett framtidsperspektiv förekommer dock i betydligt högre utsträckning 
när sakfrågan är världssystemets orättvisor (38%), men även i samband med etniska/religiösa 
konflikter (20%) och miljöfrågan (13%). Här är således spekulationerna om eventuella fram-
tida händelser eller utveckling som störst. 
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Nära tre fjärdedelar av de 1012 texterna är fokuserade på ’här’. Därefter, i 
11% av texterna, är dessas geografiska fokus övriga Västeuropa. Övriga 
världsdelar förekommer i någon/några få procent vardera. Kulturell, geogra-
fisk och tidsmässig närhet mellan händelserna och de som beskriver dem är 
välbekanta kriterier för nyhetsjournalistiken.251 Det västerländska, i synner-
het svenska, perspektivet dominerar här, liksom i annan svensk journalistik.  

En jämförelse mellan de tre materialkategorierna respektive de olika sak-
frågorna uppvisar något mer variation här, än gällande tidsperspektivet. 
Militanta veganer ser dock ut att vara en mycket svensk angelägenhet, då ca 
90% av dessa 362 texters händelser utspelar sig i Sverige. Scenen för andra 
djurrättshändelser är lite mer spridd (70% Sverige av 123) medan det geo-
grafiska perspektivet vidgas ytterligare något mer i material civil olydnad 
(dock 63% av 527 Sverige).   

Jämförelsen mellan sakfrågorna och texternas geografiska perspektiv vi-
sar att Sverige är den främsta scenen för flertalet sakfrågor, med ett undan-
tag. Undantaget är etniska/religiösa konflikter vilka främst utspelar sig på 
Västbanken/Ghaza eller i övriga Västeuropa. Av de 366 texterna med djur-
rättsfrågan utspelar sig dock 88% i Sverige.252 

I de kvalitativa analyserna kommer jag att, liksom journalistiken, främst 
fokusera texter som behandlar händelser och förhållanden i Sverige. Inte för 
att civil olydnad i andra delar av världen är ointressant eller oviktigt utan för 
att det blir betydligt mer komplext att förhålla sig till journalistik om civil 
olydnad inom olika samhälleliga system och strukturer.  

Avslutningsvis kan de viktigaste resultaten här sammanfattas i några 
punkter. 
• De oftast förekommande sakfrågorna i de 1012 texterna är djurrätt, mil-

jöfrågan, demokratiska frågor, mänskliga rättigheter, fredsfrågan samt so-
cialpolitiska frågor. De 1012 artiklarnas huvudsakliga manifesta teman är 

                                                        
251 Hvitfelt (1985) s 18f. 
252 När textens geografiska fokus är obestämbart så är även syftet ofta obestämbart (vilket 
även kan betyda att ingen aktion förekommer i texten, texten är fiktiv etc.). Är perspektivet 
mer internationellt, globalt så är det oftast ’globaliseringsfrågor’, världssystemets orättvisor 
och liknande som är på tapeten. Om jämförelsen utgår från texternas geografiska fokus ser vi 
att i Sverige (714 texter) är aktionernas sakfrågor främst djurrätt men även miljö. Miljöfrågan 
är också framträdande i de 18 texterna med nordiskt fokus. I de 111 texterna med västeuro-
peiskt fokus är djurrättsfrågan åter framträdande (26%), liksom fredsfrågan. I de få texterna 
om Östeuropa är det nästan bara demokratiutveckling/brist på demokrati som är sakfrågan för 
aktionerna, vilket även gäller Sydamerika och Afrika. I texter om dessa delar av världen 
förekommer även etniska/religiösa konflikter mellan folkgrupper som sakfråga – vilket i 
västbanken/Ghaza är den enda sakfrågan. I de 22 texterna med Nordamerikanskt perspektiv 
(USA) är fredsfrågan framträdande, liksom mänskliga rättigheter som sakfråga, och i de 9 
texterna om Asien är det djur respektive etniska/religiösa konflikter mellan folkgrupper det 
främst handlar om. En viss geografisk variation går således att skönja, åtminstone när ämnet 
är civil olydnad, trots journalistikens fixering vid här och nu. 
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oftast civil olydnad och demokrati i sig, aktionsreferat, sakfrågorna och 
metadiskursiva eller kåserande teman.  

• Några väsentliga skillnader mellan materialkategorierna har påvisats. 
Medan material MV och DR främst behandlar djurrätt och djurrättsaktiv-
ism så har material CO större variation i detta avseende. I material MV 
och DR förekommer en relativt större andel teman som ger mer utrymme 
åt offren, polisen och åtgärder gentemot aktivisterna än åt aktivisterna 
själva, medan relationen mellan temana i material CO är den omvända.  

• Här har också påvisats väsentliga skillnader mellan material MV och DR. 
Medan material MV har den största andelen metadiskursiva texter så har 
material DR den största andelen texter där sakfrågan är huvudtema.  

 
Dessa tendenser återkommer jag till på olika ställen senare i avhandlingen. 
De nästkommande frågorna som först ska besvaras gäller vilka aktivister 
som förekommer i texterna, vilka de riktar sig mot och med vilka metoder.  

7.2 Aktivister, metoder och måltavlor 
 
Aktivisterna som nämns i materialet har fångats in med hjälp av två variab-
ler, en för djurrättsaktivister och en för dem vilka förespråkar och/eller utö-
var civil olydnad. En aktivist kan alltså vara såväl en utövare av aktion(er) 
som en förespråkare av det. Måltavlornan eller föremålen för aktionerna har 
på motsvarande sätt fångats in med hjälp av två variabler, en för djurrättsak-
tivisterna och en för de civilt olydiga. Användandet av fyra variabler för att 
fånga in dessa aktörer har motiverats av att alla fyra parter kan förekomma i 
en och samma text. Då har användandet av fyra variabler möjliggjort kod-
ning av dem alla. Metoderna har däremot definierats med hjälp av en varia-
bel, grovt indelad i fyra kategorier beroende på graden av våld: ickevåld, 
materiellt våld, våld eller hot om våld mot människor, kombination av meto-
der samt ingen metod/nämns ej. Den sistnämnda kategorin syftar på de till-
fällen ingen aktion nämns eller metoderna för en nämnd aktion inte går att 
utläsa av texten. Övriga har avgjorts av vad som faktiskt står i texterna. Att 
metodvariabeln enbart definierar graden av våld, och inte är mer precis än 
så, motiveras av att just graden av våld ofta är avgörande för huruvida en 
aktion definieras som en civil olydnadsaktion eller ej, liksom om aktionen är 
’acceptabel’ eller ej.  

Som också nämnts i avsnitt 3.6 är öppenheten, enligt vissa, ytterligare en 
faktor som bestämmer om en aktion dels är civil olydnad, dels är acceptabel 
eller ej. Variablerna som definierar aktivisterna har därför kategorier som 
fångar in förekomsten av anonyma eller opreciserade aktivister.  
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Frågorna som ställs här är därmed vilka aktivister som förekommer i texter-
na, vilka de riktar sig mot och med vilka metoder. I vilken utsträckning är 
aktivisterna anonyma och i vilken utsträckning förekommer våld? Indirekt 
kommer vi därmed även få en bild av vilka aktörer som över huvud taget 
förekommer i texterna.  

Djurrättsaktivister förekommer i nästan hälften av alla artiklar (tabell 12). 
Vilka de riktar sig mot nämns något mer sällan, i ungefär 32% av materialet 
(tabell 13). Men när aktivisterna nämns är det oftast den okända/anonyma 
massan militanta veganer (eller bara ”veganer”) som utför någon aktion mot 
näringslivsföreträdare (slakterier, pälsaffärer eller liknande). Mindre ofta är 
det statliga institutioner som hotas, men trots det hotas demokratin eller riket 
i sig, enligt textförfattaren eller någon källa i texten, vid 51 tillfällen. Om 
aktivisterna vid en djurrättsaktion inte är ’militanta veganer’, eller ’vegan’ 
kort och gott, så benämns de istället ’straight edge’ eller liknande. Straight 
edge är ungdomsrörelsen som kom att förknippas med de sk militanta vega-
nerna (se avsnitt 2.9 och 11.1) och beteckningen används ibland på djurrätts-
aktivisterna. Det varierar dock huruvida det också finns något faktiskt sub-
jekt i dessa texter. Ibland är dessa lika anonyma eller ’diffusa’ som de mili-
tanta veganerna eller veganerna. Man kan därmed konstatera att djurrättsakt-
ivism måste framstå som ett ytterst diffust fenomen – och hot – i det svenska 
samhället.  

Om aktivistgrupperingar preciseras så är det oftast flera som nämns i en 
och samma artikel. Detta har troligen att göra med temat ’kartläggningar’ av 
grupper och aktioner (se tabell 9). Om en enskild gruppering nämns är det 
oftast Animal Liberation Front/Djurens Befrielsefront.  
 
Tabell 12. Djurrättsaktivister i hela materialet. 
 Absoluta tal (%) 
Ingen djurrättsaktivist 523 51,7 
Okänt. Anonyma mv/aktivister 
(som massa) 

304 30,0 

Straight edge, djurrättsaktivister 
etc. 

66 6,5 

Kombination av nämnda ak-
tivisttyper, ev. m fl  

38 3,8 

Enskilda aktivister 31 3,1 
DBF/ALF 24 2,4 
Djurens Rätt/NSMPD 12 1,2 
Gruppen Militanta Veganer 5 0,5 
Djurrättsalliansen/armén 5 0,5 
De vilda minkarna 3 0,3 
Elektronisk pälsinformation 1 0,1 
Summa 1012 100 
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Tabell 13. Offer/måltavlor för djurrättsaktivister i hela materialet. 
 Absoluta tal (%) 
Ingen 667 65,9 
Näringslivsföreträdare 200 19,8 
Demokratin, samhällsmoralen, 
rikets säkerhet 

51 5,0 

Både näringslivet & staten 41 4,1 
Annat t ex enskilda personer, 
djur, jaktlag 

31 3,1 

Institutioner/statliga föremål 22 2,2 
Summa 1012 100 
 
De civilt olydiga förekommer i ungefär 56% av texterna medan föremålen 
för deras aktioner nämns i ungefär 35% (tabell 14 och 15). I ungefär 56% av 
fallen nämns således inte vem/vad aktivisterna riktar sig mot. Troligen är 
detta en konsekvens av att mycket är protestaktioner mot någon form av 
beslut där ingen egentlig måltavla finns (nämns), utöver det specifika beslu-
tet. Protestaktioner där ’måltavlan’ också kan ses som medierna i kampen 
om uppmärksamhet. Ytterligare en förklaring är att texterna ibland diskute-
rar eller förespråkar civil olydnad mer generellt.  
 
Tabell 14. Utövare/förespråkare av civil olydnadsaktion i hela materialet. 
 Absoluta tal (%) 
Ingen 448 44,3 
Sociala rörelser, nätverk 142 14,0 
Enskilda individer, skribenter 
tillfälliga enfrågerörelser 

97 9,6 

Politiker, myndighetspersoner 
inom parlamentarisk demokrati 

82 8,1 

Ej preciserat, t ex ungdomar, 
rökare, allmänheten 

74 7,3 

Oppositionella politiska org. 
/partier icke-demokratiska 
länder 

24 2,4 

Politiska ungdomsförbund 22 2,2 
Journalisten/något medium 22 2,2 
Religiösa ledare, kyrkan 16 1,6 
Etniska grupperingar, minorite-
ter 

14 1,4 

Fackförbund, yrkeskår 14 1,4 
Historiska personer 14 1,4 
Fiktiva personer 12 1,2 
Folkrörelser/föreningar 8 0,8 
Näringslivsrepresentanter 7 0,7 
Blandat 16 1,6 
Summa 1012 100 
 
Olika namngivna sociala rörelser eller nätverk är dem vilka oftast utö-
var/förespråkar civil olydnad (tabell 14). De följs av enfrågerörelser eller 
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enskilda (exempelvis skribenter av debattartiklar) och därefter, något över-
raskande, av politiker/politiska partier inom en parlamentarisk demokrati. 
Mindre ofta men ändock vid 22 tillfällen är det tidningen/en betald medarbe-
tare eller annat medium som är utövare/förespråkare. 
 
Tabell 15. Offer/måltavla för civil olydnadsaktivism i hela materialet. 
 Absoluta tal (%) 
Ingen 663 65,5 
Institutioner/statliga, civila 
föremål 

137 13,5 

Både näringsliv & inst. 47 4,6 
Landets regim 
/samhällssystemet i sig 

42 4,2 

Näringslivsföreträdare 38 3,8 
Demokratin, samhällsmoralen, 
rikets säkerhet 

32 3,2 

Militära mål 33 3,3 
Kyrkan, religiösa seder/bruk 2 0,2 
Polisen/rättsväsendet 3 0,3 
Kombination/övrigt 15 1,5 
Summa 1012 100 
 
Jämfört med djurrättsaktionerna kan dels konstateras att de civilt olydiga 
mer sällan än djurrättsaktivisterna är anonyma. Dels riktar sig djurrättsakt-
ionerna förhållandevis oftare mot näringslivet, medan andra civila olydnads-
aktioner förhållandevis oftare riktar sig mot statliga/samhälleliga mål, mot 
militära mål eller ett lands regim/samhällssystem i sig. Ändå utmålas de 
militanta veganerna/djurrättsaktivisterna något oftare än andra aktivister som 
hot mot demokratin, samhällsmoralen eller rikets säkerhet.  

Jämför vi hur de olika aktivistkategorierna fördelar sig mellan material-
kategorierna kan först konstateras att de flesta aktivister eller förespråkare 
av andra aktioner än djurrättsaktioner förekommer i material CO.253 De flesta 
djurrättsaktivister finns å sin sida, givetvis, i material MV och DR. En viss 
skillnad mellan material MV och DR finns dock, på så sätt att den ’diffusa 
massan’ av veganer främst finns representerad i material MV medan de 
namngivna grupperingarna samt ’straight edgare’ och liknande främst före-
kommer i material DR. När begreppet militanta veganer förekommer i en 
text ser det därför ut som att detta gärna får stå för, eller ersätta, de faktiska 
subjekten.  

Ovan såg vi att politiker, företrädare för politiska partier inom en parla-
mentarisk demokrati, är en tämligen frekvent förespråkare av civil olydnad. 
Vi såg också att den främsta måltavlan för de civilt olydiga är staten, vilket 

                                                        
253 I den mån de förekommer i material MV eller DR är det främst olika namngivna sociala 
rörelser/nätverk, alternativt opreciserade aktivister av typen ’ungdomar’. Även enskilda före-
språkare av civil olydnad och enfrågerörelser förekommer vid några tillfällen. Andra ak-
tivister kan förekomma vid enstaka tillfällen. 
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sammantaget kan te sig något paradoxalt. Men vilken aktivist riktar sig mot 
vilken måltavla? 

Bland djurrättsaktivisterna kan inga nämnvärda skillnader iakttas. Bland 
de aktivistkategorier som förekommer i något större omfattning riktar sig 
alla främst mot näringslivet. Men här bör också nämnas att när djurrättsakti-
visternas egentliga måltavla i texterna påstås vara demokratin är det nästan 
bara när flera grupperingar nämns eller när militanta veganer som ’massa’ är 
aktivister. Anonymitet och mängd ser på så sätt ut att korrelera med större 
hotbilder. 

Vi går vidare och tittar på vilka civila olydnadsaktivister som riktar sig 
mot vilka måltavlor.254 För att knyta an till det ovan sagda om djurrättsakti-
visterna som hot mot demokratin kan det först konstateras att de civilt oly-
diga påstås hota demokratin i 21 av 527 texter. Av dessa är aktivisterna 
blandade eller anonyma/opreciserade i hälften (10 texter). Resonemanget om 
anonymitet och mängd som faktorer vilka ökar den medierade hotbildens 
kraft tycks ha bäring även här. Bland preciserade civila olydnadsaktivister 
som sägs hota demokratin finner vi i fyra fall inomparlamentariskt politiskt 
aktiva. Med tanke på att förtroendevalda politiker och politiska ungdomsför-
bund förekommer som förespråkare av utomparlamentarism i 104 texter kan 
siffran fyra betraktas som anmärkningsvärt låg. Är det några aktörer som 
man kan förvänta sig ska respektera och följa de parlamentariska spelregler-
na är det väl de som bokstavligen är centrala delar av systemet? Ytterligare 
en paradox här är att det inomparlamentarikerna främst riktar sig mot, när 
måltavlan finns angiven, är det egna systemet, staten. Jag kommer att åter-
komma till politikers aktivism längre fram i avhandlingen, nu återgår jag till 
samvariationen mellan civilt olydiga aktivister och måltavlorna/offren för 
dem. 

Det första man kan säga är att bland de preciserade aktivisterna är det 
ingen som oftare riktar sig mot näringslivet än mot staten, eller något annat. 
De sociala rörelserna/nätverken riktar sig även relativt ofta mot militära mål 
samt mot både staten och näringslivet. De som avviker mest från det gene-
rella mönstret är oppositionella politiska organisationer i icke-demokratiska 
länder samt olika etniska grupper, vilka främst riktar sig mot hela sitt lands 
regim. För övrigt är det nästan bara historiska personer eller opreciserade 
aktivister som har (eller sägs ha) så högt uppställda mål. En annan, i detta 
sammanhang, särskilt intressant aktivistkategori är journalister och medier. 
Tittar man närmare på de 20 tillfällen då journalister förespråkar civil olyd-
nad, eller bedriver någon sorts mediekampanj, är det fyra gånger mot stat-
liga/överstatliga institutioner och fyra gånger mot dessa tillsammans med 
näringslivsrepresentanter. Att civil olydnad mot enkom näringslivet före-
språkas sker bara två gånger. När måltavlan för den ’tredje statsmakten’ är 

                                                        
254 Här iakttas endast samvariationen i material civil olydnad (527 texter) för 
överskådlighetens skull och eftersom det är här de flesta förekommer.  
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preciserad är det således främst den ’första och andra statsmakten’, regering 
och riksdag.  

Den största skillnaden med avseende på vilken aktivist som riktar sig mot 
vem går således mellan djurrättsaktivister, vilka först och främst riktar sig 
mot näringslivet, och civil olydnadsaktivister som oftare riktar sig mot stat-
liga/överstatliga institutioner, myndigheter osv. Nästa fråga är vilka metoder 
som tillämpas och av vem, mot vem? 

Tabell 16 nedan beskriver vilka aktionsmetoder, med avseende på grad av 
våld, som förekommer i respektive materialkategori och i materialet totalt. 
Som framgår är ickevåld, om någon metod nämns, den ’vanligaste’ metoden. 
Särskilt i material CO överväger ickevåldet, vilket kanske är väntat med 
tanke på att definitionen av civil olydnad ofta inkluderar ickevåld. Våld och 
hot om våld mot människor förekommer bara i 5,4% av de 1012 texterna, 
men i varierande grad i de olika materialkategorierna. Det är i främst materi-
al DR och MV våld och hot om våld mot människor förekommer. Men i 
material DR är för övrigt ickevåld den oftast förekommande metoden, me-
dan det materiella våldet överväger i material MV. Det är således i material 
MV den relativt största andelen skildringar av våldsamma aktioner återfinns. 

 
Tabell 16.  Materialkategorierna/begreppen och aktionsmetoder i (%).255 
 Material CO Material MV Material DR Totalt 
Ickevåld 52 13 24 34,4 
Materiellt våld 7 27 16 15,0 
Våld/hot om våld 
mot människor 

2 8 13 5,4 

Blandat 10 13 8 11,0 
Nämns ej 29 39 39 34,2 
Summa 100 100 100 100 
n = 527 362 123 1012 
 
 
För att precisera detta ytterligare kan variabeln som beskriver metoderna 
korsköras med variabeln som definierar de olika sakfrågorna (tabell 61 i 
appendix II). Då framgår att det är i synnerhet i samband med djurrättsfrågan 
beskrivningar av materiellt våldsamma metoder liksom våld och hot om våld 
mot människor förekommer. För samtliga sakfrågor utom djurrätt är den 
oftast förekommande aktionsmetoden ickevåld. Förutom djurrättsaktivismen 
är det bara i samband med sakfrågorna miljö och demokrati som representat-
ioner av materiellt våld förekommer i nämnvärd utsträckning. Aktivism mo-
tiverad av djurrättsfrågan framställs således som våldsammare än alla andra 
förekommande sakfrågor. Huruvida den faktiskt också är det är en fråga som 
ligger utanför denna avhandlings räckvidd, men i samband med de kvalita-
tiva analyserna kommer jag åtminstone resonera vidare kring frågan om 

                                                        
255 Resultatet är signifikant på 5%-nivån, Cramers V är 0,312. 
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framställningssättens betydelse i samband med aktioner motiverade av olika 
sakfrågor. Resultaten i tabellen är, givetvis, ett resultat av framställningssätt-
en och min tolkning av dessa – inte av vad som faktiskt skett.  

Om man tittar på vilka aktivistkategorier som förekommer i samband 
med de olika metoderna (och i de olika materialkategorierna) framgår att i 
både material DR och i material MV är det huvudsakligen den diffusa ve-
ganmassan som står för våldet. I totalt 127 av 362 texter i material MV 
nämns våldsmetoder och av dessa står veganmassan för 85.256 Övriga som 
nämns i samband med de våldsammare metoderna är kategorin Straight edge 
och liknande samt flera grupper tillsammans (till exempel vid kartläggning-
ar). Den enda enstaka djurrättsrörelse som nämns i samband med dessa me-
toder, åtminstone några gånger, är Animal Liberation Front/Djurens befriel-
sefront.  

I material CO är det främst olika sociala rörelser som står för det materi-
ella våldet (17 av 35) och våld mot människor (3 av 9).257 Resterande fall av 
materiellt eller mänskligt våld är spridda över de olika aktivistkategorierna. 
Våldet i material MV och DR ser på så sätt ut att vara anonymare än i 
material CO. 

Man kan, å andra sidan, titta på vilka offer/måltavlor för aktivisterna som 
förekommer i samband med vilken metod. Tendenserna blir då tydligare om 
alla de tillfällen offren/måltavlorna förekommer, oavsett vem de är måltavla 
för, slås samman (tabell 17). Ser vi på de tillfällen demokratin, samhällsmo-
ralen, rikets säkerhet eller liknande ’större faror’ utmålas i texterna är den 
relativa andelen ickevåld förhållandevis låg, medan våldets andel är förhål-
landevis hög. Bara i samband med näringslivet som måltavla/offer före-
kommer lika mycket våld.258 Våldsmetoder ser på så sätt ut att samvariera 
med beskrivningar av aktionerna som hot mot demokratin. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
256 Tabellen är ej bifogad, eftersom den i övrigt inte säger något. Resultatet är signifikant och 
Cramers V visar på ett samband mellan typ av djurrättsaktivist och metod med styrkan 0,279. 
Med våldsmetoder avses materiellt våld eller våld/hot om våld mot människor. 
257 Resultatet är signifikant med ett sambandsmått på 0,292. 
258 Den relativa andelen mänskligt våld är relativt stor när måltavlan är något annat eller 
annan (’övrigt’ i tabellen). Detta betyder exempelvis att aktioner utmålas som kontraprodukti-
va, att de slår tillbaka på aktivisterna själva eller gör mer skada än nytta för dem en aktion 
avsett att främja. Detta gäller i synnerhet fritagning av minkar eller andra djur. Annat eller 
annan kan även betyda att aktivister hamnat i slagsmål med varandra, så till den grad att en 
aktions egentliga syfte och föremål kommit i skymundan.  Det mänskliga våldet här är således 
inte nödvändigtvis riktat mot någon annan/annat än andra aktivister.  
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Tabell 17. Offer/måltavla för samtliga aktivister och aktionsmetod. Absoluta tal och 
(%). 
 Näringslivet Staten Stat & nä-

ringsliv 
Demokratin 
etc 

Övrigt 

Ickevåld 73   
(35%) 

84    
(61%) 

22    
(29%) 

7     
(12%) 

49    
(58%) 

Materiellt 
våld 

78    
(38%) 

24    
(18%) 

11   
(14%) 

20   
(33%) 

10    
(12%) 

Mänskligt 
våld 

20    
(10%) 

12    
(9%) 

4     
(5%) 

9     
(15%) 

12    
(14%) 

Blandat 35    
(17%) 

17    
(12%) 

39   
(51%) 

24   
(40%) 

13    
(15%) 

n = 206 137 76 60 84 
 
 
Sammanfattningsvis skulle man därmed kunna säga att det finns en tendens 
till att beskriva aktivismen som fara mot rikets säkerhet, demokratin eller 
samhällsmoralen när metoderna beskrivs som mer våldsamma eller blan-
dade. Så kan trådarna dras ihop: 
• Djurrättsaktivister och sociala rörelser är de oftast förekommande aktivis-

terna i materialet. Men vi har även sett att företrädare för det parlamenta-
riska systemet, liksom mediesystemet, tillämpar och/eller förespråkar ci-
vil olydnad. Modellen över makterna, eller krafterna, som avhandlingen 
utgår teoretiskt ifrån blir därmed problematiserad. De olydiga behöver 
uppenbarligen inte vara kontrahenter till den första, andra eller tredje 
statsmakten utan kan likaväl sammanfalla. Vad som händer vid dessa till-
fällen kommer att studeras närmare i de kvalitativa analyserna.  

• Resultaten pekar på att djurrättsaktionerna både beskrivs som mer våld-
samma, än övriga aktioner, och i relativt högre utsträckning beskrivs som 
hot mot demokratin, samhällsmoralen eller rikets säkerhet. Trots att djur-
rättsaktivisterna för övrigt riktar sig främst mot näringslivet, medan 
andra aktivister mer riktar sig mot statliga institutioner, myndigheter och 
liknande, alternativt mot militära mål eller ett lands regim/samhällssystem 
i sig.  

• Resultaten pekar även på att de djurrättsaktivister som framförallt besk-
rivs som hot mot demokratin etcetera är okända militanta veganer som 
’massa’ eller flera grupperingar ihop. Anonymitet och mängd, å den ena 
sidan, och större hotbilder, å den andra, ser på så sätt ut att samvariera i 
viss mån.   

 
Dessa eventuella kopplingar mellan aktivisternas mängd, och i synnerhet 
anonymitet, och hur pass våldsamma aktionerna metodmässigt beskrivs samt 
för vem/vad de är ett hot kommer att studeras och diskuteras vidare längre 
fram i avhandlingen, dels i avsnitt 7.4 nedan, dels i de kvalitativa analyserna. 
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Men innan vi tittar vidare på texternas argumentation skall vi först se på när 
och vad begreppet civil olydnad egentligen appliceras. 

7.3 Definitionsfrågan. Vad är civil olydnad, vad är inte 
det? 
 
Att en text både beskriver en aktion för någon sakfråga och någonstans an-
vänder begreppet civil olydnad betyder inte nödvändigtvis att just den speci-
fika aktionen kallas civil olydnad. Det kan lika gärna stå att aktionen inte är 
en civil olydnadsaktion. Då är det en definitionsfråga skribenten (eller någon 
aktör i texten) tar ställning i. Dessutom såg vi ovan att sakfråga/syfte saknas 
i 181 texter vilket antyder att även preciserade aktioner kan saknas i texter. 
Det vill säga att det kanske inte finns någon aktion att benämna som civil 
olydnad. (Teoretiskt skulle texten kunna vara en recension av en restaurang 
med en civilt olydig kock, eller vad som helst). Hittills (ovan) har jag använt 
civila olydnadsaktioner, civil olydnadsaktivister osv. i resonemangen för att 
benämna andra aktivister/aktioner än militanta veganer och djurrättsaktivis-
ter, men frågan är om verkligen alla dessa aktioner beskrivs som civil olyd-
nad. Vilka aktioner är det som definieras som civil olydnad och vilka defi-
nieras bort?  

I totalt 398 texter förekommer (minst) en aktion som begreppsfästs som 
civil olydnad (tabell 18). I 55 texter är definitionsfrågan mer tveksam. An-
tingen diskuteras uttryckligen huruvida en viss aktion är civil olydnad eller 
ej, eller så framstår beskrivningen som så oklart att jag tolkat den som ’tvek-
sam’. I resterande 559 texter benämns ingen aktion som civil olydnad. Detta 
kan dels betyda att skribenten eller någon källa i texten uttryckligen säger att 
detta inte är civil olydnad, eller att begreppet över huvud taget inte före-
kommer i texten. Som i hela material djurrätt och militanta veganer (undan-
taget 33 texter). Att djurrättsaktioner oftast inte beskrivs under begreppet 
civil olydnad är således givet. På liknande sätt är det givet, av urvalsförfa-
randet, att övriga sakfrågor oftast är beskrivna som civil olydnad i mitt 
material (eftersom dessa texter samlats in med hjälp av söktermen civil 
olydnad, medan djurrättsmaterialet även samlats in med sökorden djurrätt 
och synonymer samt militanta veganer). Det går alltså inte att jämföra rakt 
av mellan djurrättsaktioner och andra aktioner, men en antydan kan vi få. 

I tabell 18 går att se att av de 398 aktioner som beskrivs som civil olydnad 
är de största andelarna aktioner motiverade av sakfrågorna miljö, mänskliga 
rättigheter samt fred. Bland de 55 aktioner där begreppsfästandet diskuteras 
(eller är tveksamt) är sakfrågan, om den nämns, främst blandad följt av djur-
rätt, demokrati, miljöfrågan och socialpolitiska sakfrågor. Bland de aktioner 
som oftast (indirekt eller direkt) definieras ut från den civila olydnadens 
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domän är sakfrågan företrädelsevis djurrätt, vilka kategoriseras som civil 
olydnad endast 25 gånger av 366 i materialet totalt, följt av blandade sakfrå-
gor och demokrati.    
 
Tabell 18. Begreppsfästande av aktioner som civil olydnad och sakfrågor. Indirekt 
och direkt utdefiniering i (%). 
 Nej, inte civil 

olydnad 
Ja, civil 
olydnad 

Tveksamt/ 
diskuteras 

Totalt 

Djurrätt 59,6 6,3 14,5 36,2 
Miljöfrågan 1,1 11,1 7,3 5,3 
Demokratiutveckling 2,0 7,8 9,1 4,6 
Mänskliga rättighet-
er 

0,7 10,6 0 4,5 

Fredsfrågan 0,7 8,5 3,6 4,0 
Socialpolitik 0,9 6,8 7,3 3,6 
Världssystemet, 
globalisering 

0,9 5,8 1,8 2,9 

Ekonomi: privat, 
företags eller nation-
al 

0,7 5,5 1,8 2,7 

Individuella rättig-
heter/liberalism 

0,2 5,3 0 2,2 

Etniska, religiösa 
konflikter 

0 4,3 5,5 2,0 

Övrigt 2,5 11,0 7,2 6,1 
Blandat 6,1 8,0 29,1 8,1 
Oklart/nämns ej 24,7 9,0 12,7 17,9 
n =  559 398 55 1012 
 
Ett sätt att få en lite bättre bild av hur övriga sakfrågor definieras, med avse-
ende på begreppet civil olydnad, är att skilja ut enbart de texter där begrep-
pet faktiskt förekommer. Det vill säga de 527 texterna i material civil olyd-
nad samt de 33 texterna där båda begreppen civil olydnad och militanta ve-
ganer förekommer. I tabell 18 ovan kan kolumnen för ’inte civil olydnad’ 
betyda att begreppet civil olydnad inte används i texten, vilket möjligen kan 
ses som en indirekt utdefiniering från den civila olydnadens domän. I tabell 
19 ser vi de mer direkta utdefinieringarna. För flertalet sakfrågor minskar de 
med någon eller några få texter. För exempelvis aktioner motiverade av 
världssystemets orättvisor försvinner fyra av fem, vilket innebär att det bara 
är vid ett tillfälle dessa aktioner explicit definieras bort. För texter där flera 
olika sakfrågor förekommer (’blandat’) återstår bara två av 34.  

Överlag begreppsfästes aktionerna i material civil olydnad som just civil 
olydnad (tabell 19). En fråga som i relativt hög utsträckning definieras bort 
är demokratiutveckling vilken definieras ut i 20% av de tillfällen aktioner i 
detta syfte förekommer. Djurrättsaktionerna kvarstår dock som den typ av 
aktioner som oftast definieras bort, i 27% av de tillfällen begreppet civil 
olydnad och djurrättsfrågan möts. Aktioner i djurrättssyfte är således dem 
vilka främst definieras ut ur diskursen om civil olydnad, antingen direkt, 
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explicit eller indirekt genom att inte ens nämnas i samband med ordet civil 
olydnad. 
 
Tabell 19. Sakfrågor och begreppsfästande av aktioner som civil olydnad. Direkt 
utdefiniering i (%). 
 Nej, inte 

civil olyd-
nad 

Ja, civil 
olydnad 

Tveksamt/ 
diskuteras 

Summa n = 

Djurrätt 26,7 55,6 17,8 100% 45 
Miljöfrågan 0 91,7 8,3 100% 48 
Demokratiutveckling 20,0 68,9 11,1 100% 45 
Mänskliga rättigheter 6,7 93,3 0 100% 45 
Fredsfrågan 10,0 85,0 5,0 100% 40 
Socialpolitik 8,8 79,4 11,8 100% 34 
Världssystemet, 
globalisering 

4,0 92,0 4,0 100% 25 

Ekonomi: privat, 
företags eller nation-
al 

14,8 81,5 3,7 100% 27 

Individuella rättig-
heter/liber. 

4,5 95,5 0 100% 22 

Etniska, religiösa 
konflikter 

0 85,0 15,0 100% 20 

Övrigt 9,5 83 7,5 100% 53 
Blandat 4,0 64,0 32,0 100% 50 
Oklart/nämns ej 59,4 34,0 6,6 100% 106 
 
Varför definieras då vissa aktioner i högre utsträckning som civil olydnad 
medan andra inte gör det? En rimlig hypotes är att metoden är avgörande. 
Ickevåld är, som sagt, ett kriterium för civil olydnad vilket borde innebära att 
ickevåldsaktioner benämns som civil olydnad medan mer våldsamma meto-
der inte borde begreppsfästas. Men ett test av samvariationen mellan be-
greppsfästandet och metoden ickevåld visar att sambandet inte är fullt så 
enkelt (tabell 20). Av de totalt 560 texterna begreppet civil olydnad före-
kommer i nämns ingen metod i 161. I resterande 399 texter kan vi förvisso 
finna att merparten av de 277 nämnda ickevåldsaktionerna definieras som 
civil olydnad (91%). Men så sker även med de 43 aktioner som inbegriper 
materiellt våld (67%). Även 6 av 11 aktioner inbegripande våld eller hot om 
våld mot människor definieras som civil olydnad. De tveksamma fallen, eller 
diskussionerna, uppstår oftast när metoderna är blandade (exempelvis när 
flera aktioner nämns i en och samma text). En tendens till att de mer våld-
samma aktionerna inte definieras som civil olydnad går således att finna, 
men den är inte otvetydig.   
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Tabell 20. Aktionsmetod och begreppsfästande av aktioner som civil olydnad i 
(%).259 
 Nej, inte civil 

olydnad 
Ja, civil olyd-
nad 

Tveksamt/ 
diskuteras 

Summa n = 

Ickevåld 7,2 90,6 2,2 100% 277 
Materiellt våld 16,3 67,4 16,3 100% 43 
Våld, mänsk-
ligt 

0 54,5 45,5 100% 11 

Blandat 1,5 50,0 48,5 100% 68 
Totalt  19,1 71,1 9,8 100% 560 
 
Ytterligare en tänkbar förklaring är aktionens grad av öppenhet. Att en akt-
ion sker öppet är precis som ickevåld ett förekommande kriterium för att en 
aktion skall betraktas som civil olydnad. Som ovan påpekats förefaller akti-
visternas anonymitet (och mängd) och utmålande av större hotbilder samva-
riera i viss mån. Kan det möjligen finnas en samvariation mellan aktivister-
nas anonymitet, eller mängd, och utdefinieringen från den civila olydnadens 
domän?  

För djurrättsaktivisternas del kan så möjligen vara fallet. Majoriteten av 
alla djurrättsaktioner beskrivs som resultat av den anonyma massan av (mili-
tanta) veganers framfart men beskrivs inte under begreppet civil olydnad. 
Men avgränsas materialet till enbart texter där begreppet civil olydnad före-
kommer kvarstår den anonyma veganmassan som den oftast förekommande 
aktivisten (tabell 21).  
 
Tabell 21. Djurrättsaktivister och begreppsfästande av aktioner som civil olydnad. 
Absoluta tal.260  
 Nej, inte civil 

olydnad 
Ja, civil olyd-
nad 

Tveksamt/ 
diskuteras 

Totalt 

Okänt. Anonyma 
veganer 

10 28 12 50 

Enskilda aktivister 0 8 1 9 
Straight edge etc. 1 7 0 8 
DBF/ALF 1 0 2 3 
Djurens Rätt/ 
NSMPD 

2 1 0 3 

Djurrättsalliansen, 
djurrättsarmén 

0 2 1 3 

Kombination av 
grupper 

0 4 3 7 

Totalt 14 50 19 83 
 
I totalt 83 texter förekommer aktioner av djurrättsaktivister i samband med 
begreppet civil olydnad och av dessa står den anonyma veganmassan för 50, 
varav 28 definierade som civil olydnad. Även flertalet enskilda aktivister och 

                                                        
259 De 161 texter där ingen metod nämns är borttagna. 
260 De 477 texter där ingen metod/djurrättsaktivist nämns är borttagna. 
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grupperingar som förekommer här definieras in under begreppet civil olyd-
nad, undantaget Djurens Rätt (som arbetar inomparlamentariskt) och Djurens 
Befrielsefront. Generellt förekommer således inte djurrättsaktivister av något 
slag i samband med begreppet civil olydnad men när de gör det kan de defi-
nieras in under termen, även om de är anonyma. Av de totalt 83 texterna 
definieras en djurrättsaktion som civil olydnad i 60%, definieras ut i 17% 
och diskuteras eller är tveksam i resterande 23%.  

Tittar vi på de civila olydnadsaktivisterna kan inte heller anonymitet (eller 
mängd) påstås vara utmärkande för vilka som definieras ut från den civila 
olydnadens domän (tabell 22).  
 
Tabell 22. Civila olydnadsaktivister och begreppsfästande av aktioner som civil 
olydnad i (%).261  
 Nej, inte 

civil olyd-
nad 

Ja, civil 
olydnad 

Tveksamt/ 
diskuteras 

Summa n =  

Sociala rörelser 6,3 81,1 12,6 100% 111 
Enskilda, en-
frågerörelser 

10,0 83,3 6,7 100% 90 

Politiker 32,9 60,8 6,3 100% 79 
Historiska/ 
fiktiva personer 

28,0 72,0 0 100% 25 

Oppositionella 
politiska organ. 

0 95,8 4,2 100% 24 

Politiska ung-
domsförbund 

40,9 54,5 4,5 100% 22 

Etniska grupper 0 85,7 14,3 100% 22 

Medier, journa-
lister 

4,8 85,7 9,5 100% 21 

Folkrörelser, 
föreningar, fack, 
yrkeskår 

4,5 86,0 9,5 100% 21 

Kyrkan 12,5 87,5 0 100% 16 
Blandat inkl 
näringslivet 

18,2 63,6 18,2 100% 22 

Opreciserat 10,9 69,1 20,0 100% 55 
Totalt 19,1 71,1 9,8 100% 500 
 
Av alla de kategorier av aktivister som förekommer är det främst de aktivis-
ter som annars arbetar, eller förväntas arbeta, inomparlamentariskt som defi-
nieras ut, nämligen politiker och politiska ungdomsförbund inom parlamen-
tariska demokratier. Oppositionella politiska organisationer i ickedemokra-
tiska länder samt etniska grupperingar/minoriteter är, å andra sidan, de enda 
enskilda aktivistkategorier som aldrig definieras ut. Av de 55 tillfällen akti-
visten är opreciserad/okänd och av de 15 tillfällen då flera aktivistgrupper 

                                                        
261 De 60 texter där ingen civil olydnadsaktivistaktivist nämns är borttagna. 
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förekommer (blandat) är den övervägande delen definierade som civil olyd-
nad. Av alla 500 aktioner definieras 71% som civil olydnad, medan 19% 
definieras ut och 10% diskuteras eller är mer tveksamma.  

Det är således en relativt lägre andel djurrättsaktioner som definieras som 
civil olydnad än andra aktioner i materialet, i synnerhet om allt material iakt-
tas men även när det avgränsas till materialet med begreppet civil olydnad 
(så aktioner motiverade av alla olika sakfrågor blir jämförbara). Att anony-
mitet, eller brist på öppenhet, då skulle spela roll för begreppsfästandet går 
inte att belägga.   
 
Sammanfattningsvis kan därmed resultaten formuleras på följande sätt: 
• Aktionerna i material CO och CO/MV begreppsfästes överlag som just 

civil olydnad, med två sakfrågor som oftare än andra definieras bort: 
djurrättsaktioner och demokratiskt motiverade aktioner. Aktioner i djur-
rättssyfte är således dem vilka främst definieras ut ur diskursen om civil 
olydnad, eftersom merparten av dessa aktioner inte ens nämns i samband 
med ordet civil olydnad (i mitt material, med reservation för urvalsförfa-
randet). Någon förklaring till detta har däremot inte kunnat beläggas.  

• En tendens till att mer våld i en aktion medför utdefiniering från den ci-
vila olydnadens domän finns, men merparten av aktionerna i material ci-
vil olydnad definieras ändå som civil olydnad, oavsett metod. Att aktivis-
ternas anonymitet, och aktionernas därav bristande öppenhet, skulle vara 
avgörande för definitionsfrågan går heller inte att belägga.  

 
Förklaringarna måste således finnas någon annanstans varför den får vara 
öppen fram till de kvalitativa analyserna. En möjlighet är att resultaten 
kanske är resultat av retoriska och dramaturgiska konventioner. Nästa steg 
här är att översiktligt titta på texternas explicita argumentation i förhållande 
till civil olydnad och djurrättsaktivism. 

7.4 Argumentationsanalys  
 
Hur förhåller sig de undersökta tidningarna till den civila olydnaden, djur-
rättsaktivismen, dess utövare och de mål handlingarna är medel för? Vad 
understöds respektive fördöms? Ett sätt att undersöka frågan på är att studera 
texternas explicita argumentation. Jag har formulerat tre variabler i avsikt att 
beskriva argumentationen gällande en aktuell sakfråga, en aktuell aktion 
samt gällande civil olydnad generellt/i princip. Var och en av variablerna 
kan anta värdena pro-argument, contraargument, både pro- och contraragu-
ment eller inget alls. Det blir på så sätt en enkel, översiktlig beskrivning av 
texternas övervägande inställning till sakfrågan, aktionen och/eller civil 
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olydnad generellt. Det enda som kodats är dock konkreta uttalanden, och 
detta oavsett vem som uttalar sig och textens övriga konstruktion. Ett kort-
fattat försvarstal av en aktivist i en i övrigt mycket kritiska artikel blir då lika 
mycket värd som en text som ägnar hela utrymmet åt att propagera för en 
aktion. Samma försvarstal blir även lika mycket värt som ett uttalat stöd från 
skribentens, eller någon annan makthavares, sida. Argumentationen är såle-
des betydligt mer komplex än vad som kan fångas i enkla tabeller men detta 
kommer att belysas i de kvalitativa analyserna. Här är syftet att översiktligt 
strukturera och analysera den explicita argumentationen.  

Vilka explicita argument, pro respektive contra, förekommer i texterna 
och hur ser fördelningen av argument ut beroende på sakfråga, aktionsme-
tod, utövare av och måltavla för aktionen? Varierar argumentationen med 
perspektiv i tid (tidsperspektiv) och rum? Varierar den mellan de olika 
materialkategorierna/begreppen? 

För det första innehåller ungefär hälften av texterna inget argument gäl-
lande en aktion medan något fler, drygt 60% inte innehåller några argument 
gällande sakfrågan eller civil olydnad generellt (tabell 23). De specifika 
aktionerna röner alltså mer argumentation än sakfrågorna och civil olydnad i 
princip. Såväl sakfrågorna som civil olydnad generellt får mer pro- än 
contraargument, eller både och (tabell 23). Gällande civil olydnad generellt 
är en femtedel av texterna pro-argumenterande, gällande sakfrågorna är stö-
det något större, en fjärdedel av texterna. Contraargument förekommer i 
betydligt lägre grad. För aktionernas del är argumentationen jämnt fördelad. 
När argument förekommer är det således främst gällande aktionerna (det vill 
säga ofta metoderna) och då ungefär lika mycket mot, som för dem. När civil 
olydnad i princip eller sakfrågan i sig diskuteras är tonen mer bejakande.  
 
Tabell 23. Argumentationen i hela materialet i (%). 
 Sakfrågan Aktionen Civil olydnad gene-

rellt 
Inget argument 62,8 49,5 64,0 
Pro-argument 25,0 20,0 19,9 
Contraargument 4,5 20,0 6,3 
Både pro- & contra 7,6 10,5 9,8 
Summa 100% 100% 100% 
n = 1012 1012 1012 
 
Här kan det vara på sin plats att lyfta fram eventuella skillnader mellan tid-
ningarna (se tabell 62-64 i appendix II). Gällande sakfrågorna är argumen-
tationen i tidningarna mycket likartad. Inställningen är generellt positiv, det 
vill säga att aktivisterna får stöd i sak (allra helst i DN). Överlag ser det även 
ut att finnas en relativt positiv inställning till civil olydnad i princip. I alla 
fyra undersökta tidningar upptar texterna med pro-argument en relativt större 
andel än texterna med enbart contraargument. I SvD är det dock en mindre 
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andel pro-argumenterande texter än i övriga tidningar. Vad gäller argumen-
tationen om de specifika aktionerna (och metoderna) är skillnaderna mellan 
tidningarna större. Medan Aftonbladet och DN har en större andel pro-
argumenterande texter än contraargumenterande är relationen mellan argu-
menten omvänd i Expressen, och särskilt i SvD. SvD ser därmed ut att ha en 
något mer negativ inställning till de specifika aktionerna och till civil olyd-
nad i princip än övriga tidningar, men skillnaderna är inte signifikanta.  

Med detta sagt kan vi gå vidare och se på hur argumentationen varierar 
beroende på sakfrågor, aktivister, offer/måltavlor och aktionsmetoder. 

Tittar man på förekomsten av argument i sakfrågan framgår att samtliga 
förekommande sakfrågor förhållandevis oftare får pro- än contraargument 
(tabell 24).  
 
Tabell 24. Sakfrågan och argumentation gällande sakfrågan i (%).262 
 Inget 

arg. 
Pro- 
arg. 

Contraarg. Både pro & 
contraarg. 

Summa n =  

Djurrätt 56,3 24,6 7,9 11,2 100% 366 
Miljöfrågan 57,4 31,5 1,9 9,3 100% 54 
Demokratiutveckling 55,3 34,0 0 10,6 100% 47 
Mänskliga rättigheter 39,1 50,0 2,2 8,7 100% 46 
Fredsfrågan 57,5 37,5 0 5,0 100% 40 
Socialpolitik 38,9 50,0 2,8 8,3 100% 36 
Världssystemet, 
globalisering 

41,4 44,8 10,3 3,4 100% 29 

Ekonomi: privat, 
företags eller national 

37,0 51,9 3,7 7,4 100% 27 

Individuella rättig-
heter/liber. 

45,5 27,3 13,6 13,6 100% 22 

Etniska, religiösa 
konflikter 

65,0 15,0 10,0 10,0 100% 20 

Övrigt 37,0 48,5 4,8 9,7 100% 62 
Blandat 87,8 8,5 1,2 2,4 100% 82 
Oklart/nämns ej 98,3 0,6 0,6 0,6 100% 181 
 
De som särskilt utmärker sig är ekonomiska och socialpolitiska sakfrågor 
samt mänskliga rättigheter vilka får uttalat stöd i sak i hälften, eller drygt 
hälften, av texterna om dessa sakfrågor. Dessa sakfrågor har även en relativt 
liten andel texter med enbart contraargument. Två sakfrågor utmärker sig 
genom att inte ha en enda enbart contraargumenterande text: fredsfrågan 
samt demokratiska sakfrågor. Dessa, liksom miljöfrågan, diskuteras över 
huvud taget inte i någon större utsträckning. Djurrättsfrågan utmärker sig, å 
sin sida, genom att i något mindre utsträckning ha uttalade pro-argument i 

                                                        
262 Argument för/mot sakfrågan i förhållande till aktionens syfte. P-värde: <0,0001 Cramers 
V: 0,284. I tabell 24 och 25 är alla sakfrågor som förekommer i färre texter än 20 sammansla-
gna med kategorin övrigt, dvs kön/genus, arbetsrätt, religiösa motiv, yttrandefrihet/tryckfrihet, 
klass. 
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texterna, och i något större utsträckning ha contraargument, än flera andra 
sakfrågor. Skillnaderna är inte markanta men det finns trots allt en tendens 
till att djurrätt som sakfråga får mindre stöd i texterna än, särskilt, sakfrå-
gorna mänskliga rättigheter, socialpolitiska eller ekonomiska frågor, alterna-
tivt globaliseringsfrågan eller fredsfrågan.  

Betraktas argumentationen gällande aktionerna har ovan konstaterats 
dels att de argumenterande texterna generellt är förhållandevis fler, än de 
gällande sakfrågorna eller civil olydnad i princip, dels att fördelningen mel-
lan pro- och contraargument jämnas ut. De enbart negativa texterna utgör en 
lika stor andel som de enbart positiva texterna, totalt (tabell 23). Betraktas 
argumentationen om aktionerna i förhållande till de olika sakfrågorna (ta-
bell 25) framgår dock att aktionerna för samtliga sakfrågor får relativt fler 
pro-argument än contraargument, undantaget två sakfrågor. Dessa är texter 
som tematiserar flera sakfrågor samtidigt alternativt bara djurrättsfrågan.  
 
Tabell 25. Sakfrågan och argumentation gällande aktionerna i (%).263 
 Inget 

argu. 
Pro-arg. Contra- 

arg. 
Både pro 
& 
contraarg. 

Summa n =  

Djurrätt 53,8 6,6 29,8 9,8 100% 366 
Miljöfrågan 18,5 33,3 22,2 25,9 100% 54 
Demokratiutveckling 38,3 40,4 2,1 19,1 100% 47 
Mänskliga rättighet-
er 

30,4 47,8 6,5 15,2 100% 46 

Fredsfrågan 37,5 47,5 2,5 12,5 100% 40 
Socialpolitik 22,2 33,3 30,6 13,9 100% 36 
Världssystemet, 
globalisering 

20,7 51,7 27,6 0 100% 29 

Ekonomi: privat, 
företags eller nation-
al 

11,1 70,4 7,4 11,1 100% 27 

Individuella rättig-
heter/liber. 

40,9 27,3 22,7 9,1 100% 22 

Etniska, religiösa 
konflikter 

40,0 35,0 10,0 15,0 100% 20 

Övrigt 34,0 43,0 13,0 10,0 100% 62 
Blandat 36,3 9,8 34,1 19,5 100% 82 
Oklart/nämns ej 89,5 3,3 7,2 0 100% 181 
 
Aktioner motiverade av djurrättsfrågan är således de enda aktioner som i sig 
får ’mer ris än ros’. Men flera andra aktioner bemöts också med kritik i rela-
tivt stor utsträckning. I synnerhet aktioner motiverade av socialpolitiska sak-
frågor, såsom omsorgsfrågor eller ungdomars situation, liksom aktioner mo-
tiverade av världssystemets orättvisor eller den globala kapitalismens fram-

                                                        
263 Argument för/mot aktion i förhållande till aktionens syfte. P-värde: <0,0001 Cramers V: 
0,365. 
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fart. De sakfrågor som i synnerhet utmärker sig för relativt stora andelar pro-
argumenterande och få contraargumenterande texter, av dem som förekom-
mer i nämnvärd utsträckning, är aktioner motiverade av ekonomiska skäl 
respektive mänskliga rättigheter. Här är det definitivt ’mer ros än ris’ (tabell 
25).  

Vissa skillnader med avseende på argumentationen i förhållande till akt-
ionerna och de sakfrågor de motiveras av går således att skönja. Nästa fråga 
är om det finns några skillnader beroende av vem/vilka som utför aktionerna 
och/eller vilka de riktar sig mot. Kan kanske aktivisternas anonymitet ha 
något att göra med argumentationen?  

När den okända veganmassan är aktivist återfinns den största andelen tex-
ter utan något konkret argument alls, gällande sakfrågan, jämfört med övriga 
djurrättsaktivister (tabell 26). När argument gällande sakfrågan förekommer 
tillsammans med den okända veganmassan är det här vi finner den minsta 
andelen pro-argumenterande texter. Pro-argumenten finner vi istället främst i 
samband med ungdomsrörelsen Straight edge och andra benämningar på 
djurrättsaktivisterna. Så är även fallet när argumentationen gäller de speci-
fika aktionerna och metoderna (tabell 27). 

 
Tabell 26. Djurrättsaktivister och argumentation gällande sakfrågan i (%). 
 Inget 

argument 
Pro-
argument 

Contraargument Både pro & 
contraargument 

Summa n =  

Okända 
veganer 

72 15 7 6 100% 304 

Straight 
edge etc. 

51 32 5 12 100% 66 

Namngiven 
grupp 

62 26 4 8 100% 50 

Komb. av 
grupper 

56 18 10 16 100% 38 

Enskilda 67 24 0 9 100% 33 
 
När aktivisterna beskrivs som den anonyma veganmassan, eller när flera 
grupper nämns i en och samma text, är texterna med pro-argument avsevärt 
färre än de contraargumenterande texterna (tabell 27). Anonymitet liksom 
’mängd’ tycks således ha betydelse för hur texternas argumentation ser ut, 
åtminstone när det är djurrättsaktivister som står i händelsernas centrum.  
 
 
 
 
Tabell 27. Djurrättsaktivister och argumentation gällande aktionerna i (%). 
 Inget 

argument 
Pro-
argument 

Contraargument Både pro & 
contraargument 

Summa n =  

Okända 
veganer 

57 4 32 7 100% 304 
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Straight 
edge etc. 

56 15 18 11 100% 66 

Namngiven 
grupp 

52 12 24 12 100% 50 

Komb. av 
grupper 

39 3 37 21 100% 38 

Enskilda 60 10 10 20 100% 33 
 
Argumentationen i förhållande till civila olydnadsaktivister är svårare att 
säga något om, med avseende på anonymitetsaspekten. Den kategori som går 
att jämföra med den okända veganmassan är när de civilt olydiga lämnas 
opreciserade i texten. Argumentationen gällande sakfrågan är vid dessa 74 
tillfällen till ungefär en fjärdedel proargumenterande (se tabell 65 i appen-
dix).264 När flera aktivistkategorier nämns i en och samma text (blandat) är 
ungefär en femtedel proargumenterande (av 19 texter). Detta kan jämföras 
med den oftast förekommande namngivna aktivistkategorin, sociala rörelser 
och nätverk av olika slag, vars andel pro-argumenterande texter är en dryg 
fjärdedel (av 142 texter). Varken anonymitet eller ’mängd’ ser på så sätt ut 
att spela någon större roll för argumentationen gällande sakfrågan här.   

Vi har dock några aktivistkategorier som aldrig förekommer i enbart 
contraargumenterande texter gällande sakfrågan: politiska ungdomsförbund, 
etniska grupperingar eller minoriteter, religiösa ledare eller kyrkan, histo-
riska och fiktiva personer samt näringslivsrepresentanter. Här kan också 
tilläggas att när medier eller journalister är dem vilka förespråkar/utövar 
civil olydnad är nära hälften av texterna pro-argumenterande, medan inte en 
enda är enbart contraargumenterande (av 22 texter). När politiker inom en 
parlamentarisk demokrati förespråkar civil olydnad är de pro-
argumenterande texternas andel betydligt mindre (14% av 82 texter).265 

Om vi däremot tittar på argumentationen gällande de specifika aktioner-
na och metoderna bekräftas anonymitetens och mängdens betydelse (tabell 
66 i appendix II). Endast de texter där de civilt olydiga aktivisterna är opre-
ciserade har en relativt större andel contraargumenterande texter än pro-
argumenterande. Alla andra aktivister har fler pro- än contraargumenterande 
texter, alternativt en jämn fördelning.  
Ytterligare intressanta iakttagelser är att näringslivsrepresentanterna är de 
enda vilka inte får några enbart kritiska texter mot aktionerna. Vad gäller 
politikerna så diskuteras deras aktioner och metoder i betydligt större ut-
sträckning än deras sakfrågor, men de röner även här mer kritik än de poli-
tiska ungdomsförbunden. I avsnitt 7.2 påpekade jag att politikers utompar-

                                                        
264 Resterande texter har inga argument.  
265 Vad som framförallt händer när politiker förespråkar civil olydnad är att sakfrågan kom-
mer i skymundan då mindre än en fjärdedel av dessa texter över huvud taget innehåller argu-
ment gällande sakfrågan. 
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lamentariska aktivism i anmärkningsvärt låg grad beskrevs som hot mot det 
demokratiska systemet, men det innebär således inte att de undgår kritik.  

Till dem som får mest pro-argumenterande texter och minst contraargu-
menterande hör medierna eller enskilda journalister som förespråkar civil 
olydnad. Bara religiösa ledare som förespråkar civil olydnad ligger på en 
jämförbar nivå som journalisterna. Eftersom journalisterna är dem vilka för 
pennan, och därmed argumentationen, skall man kanske inte förvånas över 
att mediernas civila olydnadsaktioner får övervägande stöd. Till syvende och 
sist är det medierna som bestämmer diskursens struktur och innehåll, inklu-
sive vilka argument som skall beredas plats när de egna aktionerna diskute-
ras.  

Vad gäller argumentationen i förhållande till aktivisternas offer/måltavlor 
är det svårare att se några nämnvärda avvikelser. Eftersom djurrättsaktivis-
terna främst riktar sig mot näringslivet går det inte gärna att jämföra med 
förhållningssättet när föremålen för aktionerna är statliga. Vad man däremot 
kan säga är att den relativa andelen contraargument är som störst (och pro-
argument som minst) när demokratin beskrivs som den egentliga måltavlan. 
Detta gäller såväl för djurrättsaktivisterna som för övriga civila olydnadsak-
tivister. Omvänt gäller att när ’måltavlan’ för de civilt olydiga är militär eller 
ett lands hela regim är det förhållandevis mycket pro-argument och få 
contraargument. 

Vem som utför en aktion ser således ut att ha viss betydelse för argumen-
tationen, men inte vem som drabbas av den. Undantaget de tillfällen då akti-
vister beskrivs som hot mot demokratin. Eftersom demokrati är en av de 
mest grundläggande värderingarna i det västerländska samhället är det rim-
ligt att dessa texter också innehåller andra contraargument mot dem. Vi har 
även sett att metoderna vid de tillfällen aktivisterna sägs ha demokratin som 
måltavla beskrivs som förhållandevis våldsamma (tabell 17). Argumentat-
ionen är dessutom ’livligare’ när det är aktionerna och metoderna som disku-
teras, än när det gäller sakfrågorna eller civil olydnad i princip (tabell 23). 
Därmed antyds att argumentationen varierar beroende på vilken metod som 
används, eller snarare vilken grad av våld som används.  

Givet att våld inte är en accepterad metod för politisk påverkan, enligt 
kollektiva värderingar i en svensk kontext, är en rimlig hypotes att mer våld 
föder mer kritik. Denna hypotes bekräftas också i materialet (tabell 28).  

 
 
 

 
Tabell 28. Aktionsmetod och argumentation gällande aktionerna i (%). 
 Inget 

argu-
ment 

Pro-
argu-
ment 

Contraargument Både pro & 
contraar-
gument 

Summa n = 

Ickevåld 32 42 14 12 100% 348 
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Materiellt 
våld 

43 6 39 12 100% 152 

Våld mot 
männi-
skor 

33 2 62 3 100% 55 

Blandat 26 13 31 30 100% 111 
Nämns ej 81 9 7 3 100% 346 
Totalt 50 20 20 10 100% 1012 
 
Aktioner där våld används bemöts oftast med contraargument medan icke-
våldsaktioner oftare bemöts med pro-argument än contraargument. I synner-
het när aktionerna inbegriper våld eller hot om våld mot människor väger de 
contraargumenterande texterna över. 

Texternas argumentation gällande sakfrågan ser också ut att i viss mån 
påverkas av vilken metod som används för att driva sakfrågan (tabell 29). 
Men främst på så sätt att pro-argumenten minskar till förmån för inga argu-
ment alls desto mer våld som används. Av de sakfrågor som drivs med icke-
våld är 40% av texterna pro-argumenterande medan texter om materiella 
våldsaktioner har en betydligt lägre andel, vilken minskar än mer för sakfrå-
gor som drivs med mänskligt våld. 
 
Tabell 29. Aktionsmetod och argumentation gällande sakfrågan i (%). 
 Inget 

argument 
Pro- 
argument 

Contra- 
argument 

Både pro & 
contraargument 

Summa n = 

Ickevåld 48 40 5 7 100% 348 
Materiellt 
våld 

74 16 4 6 100% 152 

Våld mot 
människor 

76 9 4 11 100% 55 

Blandat 66 21 3 10 100% 111 
Nämns ej 70 17 5 8 100% 346 
Totalt 63 25 4 8 100% 1012 
 
Aktionsmetodernas grad av våld skulle således kunna förklara det mer nega-
tiva förhållningssättet gentemot djurrättsaktivisternas aktioner, och i viss 
mån sakfråga. En multivariat analys av argumentationen gällande aktioner-
na i förhållande till metod och fördelat på sakfrågor bekräftar i viss mån 
detta. 
Generellt visar analysen att aktionerna får kritik om metoden inbegriper våld, 
oavsett sakfråga.266 Men några resultat problematiserar resonemanget en 
aning. I exempelvis texter där ingen sakfråga finns angiven och materiellt 
våld eller våld mot människor nämns så får aktionerna i fem av nio texter 
inget argument alls och i resterande fyra texter contraargument. När syftet är 
mänskliga rättigheter förekommer inte några argument vid de två tillfällen 

                                                        
266 I den mån våld över huvud taget förekommer, flera sakfrågor drivs aldrig eller vid enstaka 
tillfällen med någon sorts våld. 
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aktionerna inbegriper materiellt våld respektive mänskligt våld. När fred är 
sakfrågan vid våldsaktioner förekommer två pro-argumenterande texter och 
en både pro- och contraargumenterande, men ingen enbart contraargumente-
rande. Det är således inte glasklart att aktioner som inbegriper våld av något 
slag, i synnerhet mot människor, alltid får kritik. Gemensamt är dock att 
ickevåldsaktioner alltid får övervägande pro-argument, oavsett sakfråga, 
men med ett undantag: djurrättsaktioner. Oavsett metod får dessa aktioner 
övervägande contraargument, eller ungefär lika mycket både pro- och 
contraargument som enbart contraargument (när metoderna är blandade). De 
övervägande kritiska texternas andel ökar förvisso med graden av våld, så 
mer våld ser ut att föda mer kritik, men inte heller ickevåldsaktioner är ’ac-
ceptabla’ när djurrätt är aktionernas sakfråga (tabell 30). 

 
Tabell 30. Utdrag ur multivariat analys. Aktionsmetod och argument gällande akt-
ioner kontrollerat för sakfrågan i (%). Endast sakfrågan djurrätt redovisad. 
 Inget 

argument 
Pro-
argument 

Contraargument Både pro & 
contraargument 

Summa n = 

Ickevåld 51 16 21 12 100% 74 
Materiellt 
våld 

49 2 41 8 100% 101 

Våld mot 
människor 

36 2 60 2 100% 42 

Blandat 17 10 35 38 100% 40 
Nämns ej 81 4 12 3 100% 109 
Totalt 53 7 30 10 100% 366 
 
En multivariat analys med argument gällande sakfrågan, istället för gällande 
aktionerna, bekräftar i stort sett analysen ovan. Ju mera våld en aktion inbe-
griper, desto färre argument gällande sakfrågan, oavsett vilken sakfråga det 
är. I synnerhet färre pro-argumenterande texter. Att en aktion är mer våldsam 
ser således ut att dra fokus från saken, till själva aktionen, och dessutom 
generera mindre stöd för dess sak.   

Andra variabler som argumentationen kan tänkas variera med är huruvida 
aktionerna begreppsfästes som civil olydnad eller ej, texternas tidsperspektiv 
respektive geografiska fokus. Av dessa variabler är det dock endast den sist-
nämnda som uppvisar någon intressantare tendens.267 Gällande sakfrågan är 

                                                        
267 Argumentation i förhållande till begreppsfästandet av aktionerna som civil olydnad (i de 
560 texter begreppet förekommer) visar främst att när definitionsfrågan diskuteras tenderar 
texten även diskutera aktionen, däremot inte sakfrågan. När dessa 55 texter diskuterar aktion-
erna väger de contraargumenterande (36%) över de pro-argumenterande (7%). När aktionerna 
begreppsfästes som civil olydnad (398 texter) överväger istället pro-argumenten, såväl 
gällande aktionerna som sakfrågorna. Av de 107 texter där inga aktioner kallas civil olydnad 
kan bara sägas att argument är sällsynta. Gällande aktionen finns inga argument i 87%, och 
gällande sakfrågan saknas argument i 82%, vilket kan bero på att flera texter saknar någon 
specifik aktion att diskutera.  
Någon större skillnad i argumentationen beroende på tidsperspektiv går inte att skönja. Möjli-
gen kan man säga att texter med mer framtidsfokus eller kombinerade fokus, det vill säga 
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de pro-argumenterande texternas andel minst när texterna handlar om Sve-
rige, medan de contraargumenterande ligger på samma nivå som i Norden, 
övriga Västeuropa. När texterna fokuserar någon annan geografisk plats 
förekommer inga enbart contraargumenterande texter gällande sakfrågan. 
När argumenten gäller civil olydnad i princip är det endast i samband med 
fokus på Sverige, Norden och/eller övriga Västeuropa som contraargumente-
rande texter förekommer. Av argumentationen att döma ser det därmed ut 
som att civil olydnad, enligt journalistiken, är mer berättigat i resten av värl-
den, än på hemmaplan eller i den närmaste omgivningen.   

Ytterligare en intressant skillnad här är att när argumentationen gäller de 
specifika aktionerna och metoderna är det bara i Sverige de contraargumen-
terande texternas andel är större än de pro-argumenterandes (tabell 31).  
 
Tabell 31. Geografiskt fokus och argumentation gällande aktionerna i (%). 
 Oprecist Globalt Sverige Norden Väst-

europa 
Öst-
europa 

Övriga 
världen 

Totalt 

Inget 
arg. 

82 19 49 61 42 27 64 49 

Pro 7 61 16 17 30 64 26 20 
Contra 4 8 23 17 19 4 4 20 
Pro & 
contra 

7 12 12 5 9 4 6 11 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 
n =  44 26 741 18 111 22 50 1012 
 
Vad gäller journalistikens geografiska perspektiv har tidigare konstaterats att 
den är ytterst fokuserad på Sverige, då ca 73% av de 1012 texterna handlar 
om händelser och förhållanden i Sverige. Men den geografiska och kulturella 
närheten ser nu också ut att ha betydelse för förhållningssättet gentemot 
dessa händelser och förhållanden, så till vida att ’ogillandet’ ökar ju närmare 
det egna landet det kommer. Gärna civil olydnad, men inte på min bakgård, 
skulle man kanske kunna säga.  

Tänkbara förklaringar till dessa resultat kan vara att det, så att säga, är en-
klare att försvara utomparlamentariska aktioner i länder med mer odemokra-
tiska styrelseskick än i Sverige, Norden och Västeuropa. Detta förklarar 
dock inte varför ingen av de 22 aktionerna som utspelar sig i USA inte har 
någon contraargumenterande text, eller ens både pro- och contraargumente-
rande (gällande aktionen och civil olydnad i princip). I USA torde det finnas 
lika goda inomparlamentariska vägar till politisk påverkan som i Västeuropa. 

                                                                                                                                  
texter som spekulerar om eventuella händelser, innehåller fler argument över lag än de andra 
tidsperspektiven. Texter med oklart perspektiv eller historiskt har, å andra sidan, minst argu-
ment över lag. Eftersom variabeln tidsperspektiv inte givit några intressantare utslag kommer 
jag att bortse från denna i kapitel 9. 
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Det förklarar heller inte varför själva sakfrågorna aktivisterna propagerar för 
skulle få mindre stöd i Sverige än när det gäller förhållanden i andra länder.  

En annan tänkbar förklaring är att argumenten, eller bristen på argument, 
snarare är uttryck för okunskap än åsikter. När det är händelser och förhål-
landen i den egna geografiska närheten som aktualiseras är kunskaperna och 
därmed förmågan att granska, kritisera och diskutera dem större än när det 
gäller händelser och förhållanden på geografiskt mer avlägsna platser. 
Många texter som behandlar aktioner utrikes är dessutom nyhetstelegram 
som antingen redigeras något för den egna tidningens räkning eller publice-
ras rakt av (vilket märks när samma text dyker upp i flera tidningar). Om det 
då råkar vara ett pressmeddelande från någon aktionsgrupp som TT vidare-
befordrar, och som tidningarna publicerar utan vidare kommentarer, ökar 
givetvis andelen pro-argument.  

Troligen är det en kombination av dessa förklaringar som sätter spår i 
journalistiken. Jag kommer dock att, i viss mån, komma tillbaka till denna 
aspekt i de kvalitativa analyserna. Det finns i texterna en distinktion mellan 
Sverige och svenskarna, å den ena sidan, och andra länder och folk å den 
andra vilken återkommer på några olika sätt i materialet. Det kommer också 
visa sig att åsikten om civil olydnad som berättigat i ’odemokratiska länder’, 
men inte i Sverige, inte är direkt sällsynt.  

Den sista variabeln vi skall se hur argumentationen varierar i förhållande 
till är de tre materialkategorierna – och här är skillnaderna signifikanta. 
Betraktas argumenten gällande civil olydnad i princip kan konstateras att de 
i stort sett bara förekommer i de 527 texterna med begreppet civil olydnad, 
och då till övervägande delen pro-argument (tabell 32).268 

 
 
 

 
Tabell 32. Materialkategorierna/begreppen och argumentation gällande civil olydnad 
i princip i (%).269 
 Civil olydnad Militanta vega-

ner 
Djurrätt Totalt 

Inget argument 39 90 97 64 
Pro-argument 36 3 2 20 
Contraargument 9 4 1 6 
Både pro- och 
contraargument 

16 3 0 10 

Summa 100% 100% 100% 100% 
n =  527 362 123 1012 

                                                        
268 Att skillnaden mellan materialen blir så stor här är, åtminstone delvis, en konsekvens av 
urvalsförfarandet. Begreppet civil olydnad förekommer ju inte alls i material DR, och i bara 
33 texter i material MV, men det förhindrar inte att texter i dessa materialkategorier skriver 
om, exempelvis, utomparlamentariska aktioner. 
269 P-värde: 0,000, Cramers V: 0,398 
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Mer intressant är skillnaderna gällande argument kring sakfrågor och aktion-
er. Argument gällande sakfrågan kan vi dels se förekommer i högre ut-
sträckning i material CO och DR än i material MV (tabell 33). När sakfrågan 
diskuteras kan vi dock också se att de pro-argumenterande texternas andel är 
större i material CO och DR än i material MV. Sakfrågan diskuteras således 
i lägre grad i material MV, än i övriga material, och de argument som för-
svinner här är de ’positiva’, för aktivisterna stödjande argumenten.  
 
 
Tabell 33. Materialkategorierna/begreppen och argumentation gällande sakfrågan i 
(%).270 
 Civil olydnad Militanta vega-

ner 
Djurrätt Totalt 

Inget argument 60 72 51 63 
Pro-argument 31 15 27 25 
Contraargument 3 6 7 5 
Både pro- och 
contraargument 

6 7 15 7 

Summa 100% 100% 100% 100% 
n =  527 362 123 1012 
 
Argument gällande aktionerna och metoderna förekommer däremot i högre 
utsträckning i material MV än i DR, men då är det contraargumenten som 
upptar en större andel (tabell 34). Pro-argumentens andel är däremot något 
större i material DR än i material MV. Den klart största andelen pro-
argumenterande texter finner vi dock i material CO då de förekommer i un-
gefär en tredjedel av de 527 texterna.  

 
 
 
 
 

Tabell 34. Materialkategorierna/begreppen och argumentation gällande aktionerna i 
(%).271 
 Civil olydnad Militanta vega-

ner 
Djurrätt Totalt 

Inget argument 38 59 69 48 
Pro-argument 34 3 8 21 
Contraargument 15 29 18 20 
Både pro- och 
contraargument 

13 9 5 11 

Summa 100% 100% 100% 100% 
n = 527 362 123 1012 

                                                        
270 P-värde: 0,000, Cramers V: 0,152 
271 P-värde: 0,000, Cramers V: 0,292 
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Det finns således signifikanta skillnader mellan materialkategorierna med 
avseende på såväl vad som över huvud taget diskuteras, som hur det argu-
menteras. I det material där händelser beskrivs under begreppet civil olydnad 
förekommer generellt mer argument än i de övriga materialkategorierna, 
undantaget gällande sakfrågan då argument förekommer i en något större 
andel av material DR. Frågan om civil olydnad i princip nämns nästan bara i 
material CO, varför de två andra materialen ser ut att vara avsevärt mer in-
riktade på de partikulära fallen, än det principiella. Men också mellan dessa 
två material om djurrättsaktivism finns skillnader på så sätt att sakfrågan i 
högre utsträckning diskuteras i material DR än i material MV medan aktion-
erna diskuteras i högre utsträckning i material MV. I avsnitt 7.1 såg vi att de 
manifesta temana för artiklarna i material DR respektive MV skiljer sig åt på 
så sätt att sakfrågan är tema i högre utsträckning i material DR än i material 
MV. Temana i material MV är istället något mer kartläggningar av rörelser 
och aktioner, djurrättsfrågan i kombination med metodfrågan samt offer och 
mobilisering.  

Lite hårddraget skulle man därmed kunna säga att i material MV är det 
metoderna, aktionerna och offren för dessa som uppmärksammas, medan 
sakfrågan står mer i fokus i material DR. Och det är i material CO vi finner 
de mer övergripande perspektiven. Därmed är slutsatserna att: 

 
• Förhållningssättet från tidningarnas sida varierar mellan de olika materi-

alkategorierna.  
• Argumentationen gällande de olika sakfrågor och värderingar aktivisterna 

agerar för är överlag mer pro än contra medan argumentationen gällande 
de specifika aktionerna är mer varierad. I synnerhet utmärker sig djur-
rättsaktioner, genom att tilldelas mer kritik än stöd, och aktioner motive-
rade av ekonomiska (och religiösa) sakfrågor samt mänskliga rättigheter 
genom att få avsevärt mer stöd än kritik i texterna.  

• Anledningen till variationen ser inte ut att kunna härröras till vem/vad 
aktionerna riktar sig mot men däremot delvis till vem som utför dem. Åt-
minstone så till vida att aktionernas grad av öppenhet, eller snarare akti-
visternas anonymitet, påverkar graden av kritik mot aktionerna. För djur-
rättsaktivisternas del ser det även ut att ha betydelse för kritiken av sak-
frågan då de kritiska texterna blir fler när aktivisterna förblir den ano-
nyma veganmassan. Aktionernas grad av våld ser ut att ha större 
betydelse för argumentationen gällande aktionerna då ickevåldaktioner får 
avsevärt mycket mera stöd än de som inbegriper våld.  

• Men när aktionerna utförs för sakfrågan djurrätt väger de kritiska texterna 
över de stödjande, oavsett metod. Å andra sidan förekommer att både ma-
teriella våldsaktioner och aktioner som inbegriper våld mot människor 
undslipper kritik när sakfrågan är något annat än djurrätt.  
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• Förhållningssättet gentemot utomparlamentariska aktioner ser därmed ut 
att variera med dels graden av våld, dels med sakfrågan oavsett graden av 
våld. I vissa fall kan således ändamålet helga medlen.  

 
Vad som dock inte tagits upp i analysen ovan är vem som kritiserar eller 
stödjer någon aktion och/eller sakfråga. Graden av ris och ros i texterna är 
bara delvis resultat av skribenternas åsikter och i minst lika hög grad av 
andra aktörers uppträdande i texterna. Det vill säga av mediernas arenafunkt-
ion. I avsnitt 7.1 såg vi att de manifesta temana offer och mobilisering, akt-
ionsreferat och kartläggningar av rörelser och aktioner förekommer i högre 
utsträckning i material MV och DR, än i material CO. Dessa teman inbegri-
per ofta polisens perspektiv på händelserna, vilket rimligtvis genererar mer 
kritik. I avsnitt 7.1 visades också att det förekommer fler intervjuer med 
civila olydnadsaktivister än djurrättsaktivister. Dessutom upptäcktes redan 
på ett tidigt stadium av analysen att de civilt olydiga ofta får göra något utta-
lande om en aktion de genomfört. Ett referat av en civil olydnadsaktion ack-
ompanjeras gärna med ett uttalande av den som utfört aktionen ifråga, ibland 
mer kortfattat och som en av många röster, ibland mer utförligt. Så är inte 
fallet med djurrättsaktionerna då istället polisen och, ibland, offren eller fö-
remålen för aktionerna får stå för kommentarerna.  

En förklaring till dessa skillnader ligger troligen i att de aktivister som 
tillämpar civil olydnad (oftast olika sociala rörelser eller nätverk, se tabell 
14) är mer aktiva i förhållande till medierna. En civil olydnadsaktion är per 
definition symbolisk och riktar sig som sådan mot det mediala strålkastarlju-
set för att genom detta få sina ståndpunkter belysta. Som nämnts i teoriav-
snittet kan relationen mellan de civilt olydiga och medierna förstås som öm-
sesidigt. De olydiga behöver medierna som arena för att få fram sina bud-
skap och medierna tar emot deras spektakulära nyhetsstoff. För flera av de 
utomparlamentariska rörelserna finns därför redan upparbetade kanaler vilka 
saknas för djurrättsaktivisterna. Dessutom har vi sett att flera av dem vilka 
förespråkar civil olydnad är redan etablerade politiker och politiska ung-
domsförbund, näringslivsföreträdare, företrädare för kyrkan eller för medier-
na själva. Aktionerna de förespråkar må gå andra vägar än de redan etable-
rade men de som talar är inte helt oetablerade. Djurrättsaktivisterna är, som 
vi ska se, betydligt nyare bekantskaper i det offentliga rummet. Samtidigt har 
vi sett att det finns skillnader i förhållningssättet gentemot djurrättsaktioner-
na beroende på om de skrivs in i berättelsen om de militanta veganerna eller 
ej. Dessa skillnader är svårare att förklara med hänvisning till aktivisterna, 
eller metoderna. I kapitel elva kommer dessa skillnader att belysas och dis-
kuteras närmare ur ett mediedramaturgiskt perspektiv med fokus på texternas 
retoriska och narrativa drag. Kanske är det i dessa en förklaring till skillna-
derna kan finnas? 
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Innan dess skall dock berättelsen, eller berättelserna, om civil olydnad 
analyseras närmare. Vissa skillnader i konstruktionen av de olika aktionerna 
och sakfrågorna har pekats på ovan men även flera likheter. I kapitel åtta tas 
denna tråd upp genom att först studera likheter och eventuella skillnader 
över tiden och därefter, utifrån variationerna i materialet, studera ett urval 
sakfrågor ur ett mediedramaturgiskt perspektiv.  
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8. Civil olydnad – när, var, hur och varför?  

 
I föregående kapitel studerades texterna om, eller med begreppet, civil olyd-
nad i jämförelse med de två andra materialkategorierna/begreppen. Nu är 
frågan vad som händer med berättelsen om civil olydnad över tiden. Vilka 
likheter och skillnader finns mellan de undersökta åren? 

Att antalet artiklar med sökorden varierar mellan åren har konstaterats i 
avsnitt 6.4. Lyfter vi ut texterna med bara begreppet civil olydnad har vi 
också sett att variationen kvarstår. Flest artiklar har återfunnits mellan åren 
1998 till 2001, med en kulmen år 2000 varefter antalet texter minska succes-
sivt. Iakttas däremot vilka typer av artiklar som texterna utgör finns ingen 
större variation. Samtliga år är artiklarna tämligen koncentrerade till inrikes- 
och utrikesnyheterna. Det är således ’news’ som dominerar över ’views’.272  

Beaktas vilka sakfrågor som förekommer under de olika åren framträder 
variationer. Ingen av de sakfrågor som förekommer i materialet förekommer 
under alla år, men vissa frågor är mer uppmärksammade än andra (tabell 35). 
Från 1995 utkristalliserar sig en fråga varje år som den mest uppmärksam-
made, eller som den fråga som för tillfället bereds plats högre upp på medi-
ernas dagordning. År 1995 och 1997 är den oftast förekommande sakfrågan 
för civil olydnad ekonomi, och året däremellan, 1996, är det mänskliga rät-
tigheter. År 1998-1999 är det istället miljöfrågan som oftast uppträder, följt 
av demokratiska skäl år 2000 och globaliseringsfrågan, världssystemets 
orättvisor och där till hörande frågor år 2001. Året därefter särskiljer sig 
ingen fråga medan fredsfrågan ökar markant 2003. Det avslutande året, 
2004, har det totala antalet texter minskat till 24 och av dessa behandlar 6 
civil olydnad motiverad av individuella rättigheter.  

Vad som också kan noteras i tabell 35 är att dessa nämnda sakfrågor 
närmast dubbleras under de år respektive fråga förekommer som mest. Re-
sultaten antyder därmed att publiceringen är tämligen händelseorienterad, att 
någonting markant inträffar som de undersökta medierna uppmärksammar 
och gör nyheter av. Iscensättande av civila olydnadsaktioner utgör, som 

                                                        
272 Med ’views’ avser jag kommenterande journalistik på platser i tidningen som, helt eller 
delvis, syftar till att skapa opinion, såsom ledare, debatt politik respektive kultur, kommen-
tar/analys, krönikor. Med ’news’ avser jag redaktionellt material syftande till nyhetsförmed-
ling. Två år, 1995 och 2000, återfinns något mer åsiktsjournalistik i material CO, medan 
antalet insändare från läsarna främst återfinns mot slutet av den undersökta perioden. 
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nämnts, tacksamt nyhetsstoff och möjligen är det detta som avspeglas i ta-
bellens fluktuationer.  
 
Tabell 35. Årtal och sakfrågor i absoluta tal.273 
 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Totalt 
Miljöfrågan 2 4 2 15 9 7 3 3 0 1 46 
Mänskliga 
rättigheter 

5 11 5 3 4 5 3 5 2 2 45 

Demokrati 1 1 2 3 4 23 5 0 2 0 41 
Fredsfrågan 5 4 0 6 4 4 2 1 13 1 40 
Social- 
politik 

0 0 2 2 7 10 5 4 3 1 34 

Djurrätt 1 1 3 3 5 7 2 3 5 0 30 
Ekonomi 10 0 7 3 1 2 0 1 1 2 27 
Global- 
isering 

0 0 0 1 0 8 8 3 3 2 25 

Individuella 
rättigheter 

2 1 4 4 1 1 1 2 0 6 22 

Etniska 
konflikter 

4 2 1 2 1 5 1 1 1 2 20 

Övrigt 3 1 5 5 8 8 7 8 4 2 51 
Blandat 5 3 1 3 7 10 5 4 1 2 41 
Oklart/ 
nämns ej 

12 11 9 7 11 28 13 6 5 3 105 

Totalt 50 39 41 57 62 118 55 41 40 24 527 
 
För att besvara frågeställningarna om hur konstruktionen av, och förhåll-
ningssättet till, civil olydnad varierar beroende på sakfrågan som motiverar 
den civila olydnaden har jag valt att göra sex kvalitativa nedslag. Varje ned-
slag fokuserar en sakfråga under ett år, nämligen det år sakfrågan förekom-
mer som mest. Som tabell 35 ovan visar så kommer detta urval också att bli 
ett urval av den sakfråga som förkommer mest frekvent under året ifråga. 
Det vill säga den fråga som för tillfället står högt på de studerade tidningar-
nas dagordning. Genom att på så sätt följa mediernas dagordning blir det 
samtidigt en viss kronologisk analys. Sakfrågorna och jämförelsen dem 
emellan är således i fokus men indirekt kan därmed också eventuell föränd-
ring över tid skönjas.  

De nedslag jag valt motiveras av att jag vill ha en spridning bland sakfrå-
gorna, samtidigt som de skall förekomma i något högre omfattning. Exem-
pelvis religiöst motiverad civil olydnad hade kunnat vara intressant att ana-
lysera närmare men då dessa bara förekommer i fem texter är det inte myck-
et som kan sägas om detta. Två sakfrågor som förekommer i relativt stor 
utsträckning har jag valt bort, nämligen socialpolitiska sakfrågor samt globa-
liseringsfrågan. Skälet till att socialpolitik som sakfråga inte tagits med är att 

                                                        
273 De sakfrågor som förekommer färre än 20 gånger har lagts i kategorin övrigt, dvs 
kön/genus, arbetsrätt, religiösa sakfrågor, klass, yttrandefrihet/tryckfrihet. 
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denna kategori är en mix av frågor, snarare än en sakfråga. Globaliserings-
frågan har jag valt bort eftersom det är en internationell fråga och jag har 
avgränsat mitt material till händelser som främst berör Sverige. De sakfrågor 
eller aktionssyften och år jag istället valt är: ekonomiska skäl 1995 (10 tex-
ter), mänskliga rättigheter 1996 (11 texter), miljö 1998 (15 texter) demokrati 
2000 (23 texter), fred/vapen 2003 (13 texter), individuella rättigheter 2004 (6 
texter). Totalt 78 texter. Utöver dessa texter kommer jag även att göra en-
klare utblickar över de andra årens journalistik om respektive sakfråga, 
främst i syfte att diskutera de analyserade texternas representativitet. Ytterli-
gare har jag lagt till djurrättsmotiverad civil olydnad men då denna fråga 
förekommer ganska utspritt är det samtliga 30 texter som iakttas. Jag kom-
mer dessutom att kort och översiktligt  berätta om de första årens texter 
(1990-1994). 

Innan jag går vidare med de kvalitativa nedslagen så ska vi titta lite mer 
på hur de undersökta variablerna kvantitativt varierar, eller snarare består, 
över tid. Generellt kan nämligen inga större variationer, eller tendenser, på-
visas.  

Att olika sociala rörelser och nätverk är de totalt oftast förekommande ci-
vila olydnadsaktivisterna har redan konstaterats, men de är inte det varje år 
(tabell 36).  
 
Tabell 36. Årtal och civila olydnadsaktivister i (%). 
 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Totalt 
Sociala rörelser 14 13 2 23 27 20 36 17 20 8 20 
Enskilda, en-
frågerörelser 

8 18 46 19 8 7 16 14 15 42 16 

Politiker 4 23 7 18 18 21 4 22 8 21 15 
Historisk/fiktiv 
person 

6 13 2 5 5 2 4 5 10 0 5 

Opposition poli-
tiker 

4 5 2 2 2 11 0 0 8 4 5 

Politiska Ung-
domsförbund 

0 0 0 0 7 8 9 2 8 0 4 

Folkrörelser, 
fack, yrkeskår 

2 3 5 2 5 7 2 2 5 4 4 

Journalister, 
medier 

14 3 0 5 3 1 6 5 0 4 4 

Kyrkan 8 8 2 5 0 1 2 5 3 0 3 
Etnisk grupp 6 3 2 2 0 4 2 2 0 4 3 
Näringslivet 2 0 0 5 0 1 2 2 0 0 1 
Blandat 2 5 2 2 5 3 2 0 3 0 3 
Opreciserat 18 5 12 5 10 9 7 5 10 13 9 
Ingen nämnd 12 3 15 7 11 6 9 17 13 0 8 
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
n = 50 39 41 57 62 118 55 41 40 24 527 
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Den vida kategorin sociala rörelser/nätverk utgör dock en relativt stor andel 
av aktivisterna de flesta åren med undantag för 1997 då enskilda individer 
eller enfrågerörelser framträder samt 2004 då enskilda/enfrågerörelser till-
sammans med politiker dominerar. Politiker och enskilda/enfrågerörelser är 
över lag framträdande, medan övriga aktivistkategorier framträder mer spo-
radiskt. Under mina nedslagsår (se föregående sida) följs i stort sett detta 
mönster. Nämnvärda undantag är dels 1995, när den ekonomiskt motiverade 
olydnaden står i fokus, då journalister eller medier iklär sig aktivistrollen. 
Dels demokratifrågans år 2000 då även oppositionella partier eller rörelser i 
s k ickedemokratiska länder samt politiska ungdomsförbund framträder. 

Av måltavlorna eller offren för aktionerna är statliga institutioner etcetera 
ofta förekommande alla år (tabell 37). År 2000 förekommer dock staten till-
sammans med näringslivet som måltavla i relativt hög utsträckning, liksom 
en hel regim eller samhällssystem. År 2003, när fredsmotiverad civil olyd-
nad står högst på dagordningen, är det militären som är den främsta måltav-
lan.    
 
Tabell 37. Årtal och offer/måltavlor i (%).274 
 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 To-

talt 
Staten, in-
stitutioner 

14 15 37 33 26 17 35 22 15 8 23 

Regimen 10 10 5 9 1 14 4 2 10 4 8 
Näringslivet 
& staten 

10 0 2 2 5 13 13 5 8 0 7 

Militären 10 5 0 9 7 3 4 2 20 8 6 
Näringslivet 8 0 2 4 5 6 7 10 0 4 5 
Demokratin 8 3 0 2 2 9 7 0 0 0 4 
Annat/blandat 4 5 3 1 0 2 0 5 2 13 2 
Ingen nämnd 36 62 51 40 54 36 30 54 45 63 45 
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
n = 50 39 41 57 62 118 55 41 40 24 527 
 
 
Som huvudsakligt manifest tema förekommer främst civil olydnad/demokrati 
i sig, aktionsreferat och sakfrågan (tabell 38). Dessa teman förekommer rela-
tivt frekvent de flesta år. Avvikelser från mönstret är år 2004 då sakfrågan 
(exkl. djurrätt) är det oftast förekommande temat. Andra avvikelser är 1996 
och 2002 då partipolitiska spörsmål upptar en stor del av texterna. Temat 
civil olydnad/demokrati i sig förekommer som mest under åren 1998–2001. 
Man skulle nästan kunna säga att antalet texter med civil olydnad/demokrati 
som huvudtema följer förändringarna gällande antalet texter som över huvud 

                                                        
274 Kategorin annat/blandat inkluderar kyrkan samt polisen, rättsväsendet som knappt 
förekommer alls. 
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taget inbegriper begreppet civil olydnad, med en successiv upptrappning, en 
kulmen och ett bedarrande. Det vill säga att när begreppet civil olydnad över 
huvud taget förekommer i de undersökta tidningarna är det också ett ämne 
som texterna behandlar i relativt stor utsträckning. 
 
Tabell 38. Årtal och huvudsakligt manifest tema i (%).275 
 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 To-

talt 
Civil olydnad, 
demokrati 

18 21 10 32 37 42 36 15 23 8 28 

Aktionsreferat 24 10 29 18 7 14 15 10 18 8 15 
Sakfrågan, exkl 
djurrätt 

14 13 27 11 18 6 13 17 13 38 14 

Lägesbeskriv-
ningar 

10 13 10 7 2 13 2 2 18 8 9 

Partipolitiska 
frågor 

6 18 0 4 8 9 2 22 5 8 8 

Intervju, aktivist 4 8 0 2 5 2 11 2 8 0 4 
Rättegång, dom-
slut 

0 3 2 4 8 3 7 2 5 4 4 

Juridik/ ekonomi 
allmänt 

8 0 2 5 2 2 4 12 0 4 4 

Metadiskurs 2 5 5 5 2 2 0 2 0 8 3 
Offer, mobilise-
ring 

0 0 2 2 3 0 4 5 0 0 2 

Kart- 
läggning 

2 0 0 0 0 3 2 2 0 4 1 

Djurrättsfrågan 0 0 5 2 0 0 0 2 0 0 1 
Övrigt 12 10 7 10 3 7 6 5 13 8 7 
Summa 100 10

0 
10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

100 

n = 50 39 41 57 62 118 55 41 40 24 527 
 
I valet mellan ickevåld, våld mot föremål eller människor är den generella 
regeln ickevåld, men materiellt våld utgör en relativt stor andel år 1998 till 
2000 (se tabell 67 i appendix II). I avsnitt 7.2 påpekades att djurrättsfrågan 
och miljöfrågan är de sakfrågor som oftast beskrivs som drivna genom våld 
och miljöfrågan förekommer i rätt hög omfattning 1998-1999, vilket skulle 
kunna förklara andelen våld dessa år. Våld mot människor är däremot förhål-
landevis sällsynt samtliga år, om än med en liten ökning år 2000.  

I avsnitt 7.3 drogs slutsatsen att en dominerande andel av de aktioner som 
förekommer i material CO också begreppsfästes som civil olydnad, med 

                                                        
275 Teman som över huvud taget inte förekommer i material CO har tagits bort från tabellerna. 
Dessa är ’fakta veganer’, ’intervju med veganer’, ’djurrättsfrågan & med vilka metoder den 
ska drivas’ samt ’aktivism som tidstecken/symptom’.  I kategorin övrigt ligger intervjuer med 
djurvänner och experter samt förväntad utveckling då de bara förekommer vid enstaka 
tillfällen. 
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undantag för aktioner motiverade av två sakfrågor som tenderar definieras 
bort: djurrättsfrågan och demokrati. Samtliga år är den relativa andelen akt-
ioner som begreppsfästes som civil olydnad större än de texter som inte in-
nehar en aktion kallad civil olydnad (tabell 68 i appendix II). Under år 2000, 
det år demokratiskt motiverad civil olydnad står högst på dagordningen, är 
dock antalet texter som definierar bort aktioner från den civila olydnadens 
domän som störst, men de relativa skillnaderna är små.  

Man kan således säga att under de flesta undersökta år betyder det faktum 
att en text inbegriper begreppet civil olydnad att den också, med stor sanno-
likhet, nämner en aktion kallad civil olydnadsaktion. Att begreppets definit-
ion är ganska omdiskuterad syns däremot inte i någon större utsträckning 
något av de undersökta åren. 

I avsnitt 7.4 visades att texternas explicita argumentation skiljde sig åt 
mellan materialkategorierna. I material CO hittar vi förhållandevis mer ar-
gumentation, och då mer pro-argumenterande texter (med reservation för att 
det ’vanligaste’ är att inget argument nämns i alla tre materialkategorier). 
Den explicita argumentationen i texterna, i förhållande till sakfrågorna re-
spektive aktionerna, varierar inte heller mycket mellan åren (tabell 39-40). 
När argument förekommer överväger pro-argumenten, både gällande sakfrå-
gan och aktionen, men i något högre grad för sakfrågan än för aktionen (dis-
krepansen mellan pro- och contraargument är större). 
 
Tabell 39. Årtal och argumentation gällande sakfrågan i (%). 
 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Totalt 
Inget 62 64 46 61 61 65 66 51 45 46 60 
Pro 30 33 32 32 32 29 26 39 48 38 30 
Contra 4 3 2 4 3 0 4 2 3 8 3 
P & C 4 0 20 4 8 6 6 7 5 8 7 
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
n = 50 39 41 57 62 118 55 41 40 24 527 
 
Tabell 40. Årtal och argumentation gällande aktionerna i (%). 
 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Totalt 
Inget 38 46 32 30 50 41 42 34 30 29 39 
Pro 36 31 39 33 21 31 33 37 50 50 34 
Contra 12 8 17 12 16 16 13 17 15 17 14 
P & C 14 15 12 25 13 12 13 12 5 4 13 
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
n = 50 39 41 57 62 118 55 41 40 24 527 
 
Gällande civil olydnad generellt/i princip utgör pro-argumenten totalt en 
nästan lika stor andel som texterna utan något argument alls (tabell 41). Ge-
nerellt utgör de contraargumenterande texterna en betydligt mindre andel, 
medan andelen texter med både pro- och contraargument är något större. 
Bara år 2002 avviker betydande från detta mönster, då fördelningen mellan 
pro- och contraargument jämnas ut.  För övriga år är den generella regeln att 
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när texterna innehåller några explicita argument gällande civil olydnad gene-
rellt/i princip, så argumenterar den för civil olydnad. 
 
Tabell 41. Årtal och argumentation gällande civil olydnad i princip i (%). 
 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Totalt 
Inget 40 41 46 40 39 31 44 34 38 46 39 
Pro 30 36 32 37 31 34 42 27 50 54 36 
Contra 12 3 7 5 11 9 7 24 8 0 9 
P & C 18 21 15 18 19 25 7 15 5 0 16 
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
n = 50 39 41 57 62 118 55 41 40 24 527 
 
Vad gäller texternas fokus i tid och rum kan heller inga större skillnader utlä-
sas. Texterna är samtliga år väldigt mycket här och nu. Nu i bemärkelsen av 
händelser som inträffat i ett nära förflutet, här i bemärkelsen Sverige och 
övriga Västeuropa/EU. Av mina sex nedslagsår avviker bara (marginellt) två 
år från detta. År 2000 fokuserar en förhållandevis stor andel texter Östeuropa 
och år 2003 har en relativt stor andel texter ett globalt/internationellt per-
spektiv.  

Skall så de viktigaste resultaten av analysen över tid sammanfattas kan de 
uttryckas på följande sätt: 
• Under de undersökta åren är texternas, eller berättelsens, övergripande 

mönster och strukturer tämligen stabila.  
• Sakfrågorna, skälen för att tillgripa civil olydnad, varierar över tiden lik-

som vilka aktivister som utför dem och i viss mån vilka huvudsakliga 
manifesta teman texterna uppvisar. De huvudsakliga måltavlorna/offren 
för aktionerna är genomgående staten men med en viss förskjutning bort 
från staten de två sista åren. Metoderna och argumentationen i förhål-
lande till aktioner, sakfrågor och civil olydnad i princip uppvisar ingen 
större variation. Inte heller perspektiven i tid och rum varierar nämnvärt. 

 
Resultaten är därmed tämligen homogena, någon särskild tendens kan inte 
påvisas. Åtminstone så länge analysen håller sig på denna mycket manifesta 
nivå. Nästa steg i analysen av berättelserna om civil olydnad är att fokusera 
de sju utvalda sakfrågorna under de år de förkommer mest, och för olydnad 
av djurrättsskäl alla år, för att se huruvida några mediedramaturgiska skill-
nader mellan konstruktionerna kan skönjas. Hur argumenterar texterna för 
eller emot aktioner och sakfrågor? Hur konstruerar de etiska ställningstagan-
den? Och hur används, och definieras, ett redan etablerat politiskt begrepp 
som civil olydnad? Detta blir föremålet för kapitel 9. Därefter övergår jag till 
att visa hur konstruktionen av djurrättsaktivismen, när den inte skrivs in i 
berättelsen om civil olydnad, förändras eller består över tid.  
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9. Civil olydnad – mellan lag och moral 

 
I kapitel åtta visade den kvantitativa analysen på en märkbar stabilitet i be-
skrivningssätten över tid. Undantaget mängden artiklar, vilka sakfrågor som 
förs fram och av vem samt en viss variation av manifesta tematiska drag. 
Dessförinnan har den kvantitativa analysen visat att det dominerande arti-
kelmotivet är just civil olydnad och demokrati i sig, samt att förhållningssät-
tet gentemot de olika sakfrågorna är övervägande bejakande medan aktion-
erna möter ungefär lika mycket contraargument som pro-argument. Inställ-
ningen till civil olydnad i princip är också övervägande bejakande. Att tids-
faktorn skulle vara den avgörande variabeln för journalistikens 
förhållningssätt till civil olydnad ser därmed ut att kunna avfärdas. 

Vissa skillnader i framställningssätt och förhållningssätt gentemot olika 
sakfrågor och aktioner har dock påvisats.  Exempelvis att civil olydnad mo-
tiverad av mänskliga rättigheter eller ekonomiska skäl får förhållandevis 
mycket stöd både i sak och för de specifika aktionerna. 

Nu är frågan hur texterna argumenterar. Hur konstruerar journalistiken 
etiska ställningstaganden? Skiljer det sig åt, och så fall hur, beroende på 
vilken sakfråga den civila olydnaden har? 

De sakfrågor och år som valts ut är, som nämnts (se kapitel 8, tabell 35), 
ekonomiska skäl 1995 (10 texter), mänskliga rättigheter 1996 (11 texter), 
miljö 1998 (15 texter) demokrati 2000 (23 texter), fred/vapen 2003 (13 tex-
ter), individuella rättigheter 2004 (6 texter). Sammanlagt 78 texter. Till dessa 
78 texter kommer djurrättsmotiverad civil olydnad samtliga år (30 texter). 
Dessutom tillkommer enklare utblickar över de andra årens journalistik om 
respektive sakfråga, främst i syfte att diskutera de analyserades texternas 
representativitet. Varje avsnitt om respektive sakfråga inleds med en kvanti-
tativ redogörelse vilken också syftar till att diskutera de utvalda texternas 
representativitet. Allra först skall jag dock översiktligt återberätta vad jag 
funnit i de första årens texter, under 1990-talets första hälft. 

Analysverktygen, som beskrevs i avsnitt 6.2, utgår från mediedramaturgi 
med fokus på retorik och narratologi. De frågor som därmed ställs i detta 
kapitel är: 

Vilka retoriska drag används i texterna? Talar texterna till förnuft eller 
känsla, alternativt både och? Syftar de till docere, movere eller de-
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lectare/upplysa, beröra eller underhålla (den mer subtila formen av övertal-
ning)? 
Vilka aktörer och källor förekommer i texterna? Vilka får över huvud taget 
delta i berättelserna, vilkas synpunkter artikuleras? Vilka framställs som 
texternas protagonister respektive antagonister och vilka blir eventuella 
medhjälpare till protagonisten? Och hur positionerar sig journalistiken? När, 
var, hur kan journalistiken placeras in i denna modell? 

Vilka latenta tematiska drag går därmed att skönja i texterna samt vilka 
värden är det som står på spel? Och vad blir egentligen civil olydnad i tid-
ningarna, vad blir deras definition av begreppet? 
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9.1 De första undersökta åren – Vi får VISST vara 
olydiga! 
 
Inledningsvis skall jag ge en mer översiktlig beskrivning av de första åren 
under 1990-talet. Eftersom materialet här inte är fullständigt, till följd av 
materialinsamlingen via databaser,276 så får denna inledande del betraktas 
som ett avstamp inför de följande analyserna av en sakfråga i taget. Dessa 
analyser fokuserar, som nämnts,277 främst på det år som respektive sakfråga 
förekommer som mest men med utblickar framåt och bakåt i tiden, främst i 
avsikt att belysa det analyserade årets representativitet (eller brist därpå). I 
några få fall kommer jag att peka tillbaka till texter som tas upp i detta av-
snitt om de första åren men oftast går jag bara tillbaka till 1995 då samtliga 
fyra tidningar finns representerade. 1990-talets början behandlas således i 
detta avsnitt, om än på ett övergripande sätt och främst i avsikt att visa på 
några tendenser i texterna som återkommer under senare år. Dessa är tenden-
ser till ett likställande av civil olydnad med civilkurage, utpekanden av brist 
på olydnad hos svenskar i allmänhet och uppmaningar till olydnad från 
främst olika mediepersonligheter, politiker och de undersökta tidningarna. 
Här möter vi för första gången David i kamp mot Goliat som texternas topos. 
Men här finns också en tendens till ett mer ambivalent förhållningssätt i frå-
gan om civil olydnad är demokratins försvar, eller dess undergång. 

9.1.1 Civil olydnad som civilkurage 
 
År 1990 har endast åtta artiklar återfunnits (samtliga i Expressen). Av dessa 
är fyra texter kommentarer till, eller puffar för, tv-program. I maj hade Svar 
Direkt en ”förvirrad debatt om civil olydnad” med endast, enligt skribenten, 
löjligt lätt försvarade exempel på civil olydnad såsom Plogbillar mot vapen 
och kvinnoaktionen mot pornografi. I september får Sverige, enligt rubriken, 
huka sig, för Bo Holmström är tillbaka topp tunnor rasande på den svenska 
byråkratin och politiken. ”Det kastas för lite sten i Sverige, anser Bo 
Holmström”, liksom att svenskarna är ett alltför lydigt folk, men med pro-
grammet Glashuset ska han råda bot på detta. En lektion i civil olydnad varje 
vecka är receptet. Programledaren Robert Aschberg tycks instämma med 
Holmström för även han lär, genom trubaduren Bengt Sändh, ut civil olyd-
nad i sitt program I kväll. ”Sådan behöver vi mycket mer av, tycker han.” 

                                                        
276 Se kapitel 5. 
277 Se avsnitt 6.3.3 samt 8. 
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Slutligen puffas för programmet Extra med hjälp av rubriken ”Visst får vi 
vara OLYDIGA!” 
 

Civil olydnad är något vi svenska betraktar med viss förlägen respekt; få av 
oss vågar ens riva sönder parkeringslappen vi fått för tre minuters brevlåde-
besök…. Fullt så kuvade är som bekant inte alla nationers medborgare. Må-
hända kan 90-talets nya Europa bidra något litet till vår svenska civilku-
rage.278 

 
Civil olydnad likställs med civilkurage, något de ”kuvade” svenskarna, till 
skillnad från andra européer, råder brist på. Civil olydnad är alltså främst en 
bristvara. Å andra sidan får vi i juni en notis om att bot och bättring kan vara 
på väg. Under rubriken ”Konsten att inte lyda” får vi veta att Per Herngren, 
”troligtvis Sveriges mest olydige civilperson”, kommer att publicera en 
”Handbok i civil olydnad”.279 Den korta texten berättar att Herngren suttit i 
fängelse efter ett inbrott på en amerikansk vapenfabrik där han ”droppat sitt 
eget blod” på missiler och att han gett kurser i civil olydnad. Avslutningsvis 
citeras Herngrens motivering av sina tilltag, följt av en uppmaning från Ex-
pressens sida: 

- Olydnad är nödvändig för freden. Krig och förtryck kan bara uppstå i ett 
land av lydnad.  

I höst kan husockupanter och andra olydiga medborgare studera Herngrens 
erfarenheter i hans ”Handbok i civil olydnad”.280 

 
Subjektet är Herngren och berättarpositionen är på hans sida. I november får 
vi ytterligare exempel på undantag från den ’kuvade’ delen av Sveriges be-
folkning. Detta i form av folkpartiets gruppledare i Stockholm, Lennart 
Rydberg, som tagit initiativ till att staden stoppar anslaget till folk- och bo-
stadsräkningen då den är en onödig kostnad. Lennart, tilldelad epitetet ”upp-
rorsledaren” för ”de fyras gäng” (M, Fp, C, Sp), får oemotsagd argumentera 
för sin sak i texten, påpeka att de säkert blir stämda för lagbrott men att han 
inte är det minsta orolig. Tvärtom tror han att ”fler kommuner kommer följa 
exemplet på civil olydnad”.281  Och redan några dagar senare får han visst 
stöd för sin sak – av ingen mindre än partiledaren och statsministerkandida-
ten Carl Bildt. Han har inte fyllt i och skickat in folk- och bostadsräknings-

                                                        
278 Exp. 901011. 
279 Exp. 900630. 
280 Exp. 900630. Puffen för Herngrens bok finns på ett helt uppslag ägnat åt höstens 
bokutgivning. Hela uppslaget föreställer en uppslagen bok med huvudrubriken ”Laddat för 
läsning”. På den uppslagna boken finns notiser för diverse nya böcker. Herngrens illustreras 
av en liten bild på skanderande demonstranter. Med nackarna mot kameran ser vi två 
hjälmförsedda poliser. Bildtexten lyder ”Husockupanter, läs och lär”. 
281 Exp. 901129. 
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blanketten som alla medborgare ska göra vilket, enligt Expressen, innebär att 
han ställer sig ”på samma sida som till exempel ungsocialisterna och anar-
kisterna” som i protest brände sina blanketter offentligt. Bildt vill dock inte 
kalla sitt beteende för civil olydnad utan ”slarv”. Detta trots att han anser att 
folk- och bostadsräkningen har ”ett otrevligt drag av gammalmodigt kon-
trollsamhälle över sig”.282  

Året efter får vi fler exempel på civilt olydiga personer samt en ledare 
som önskar lite mer civil olydnad från Sveriges sida i förhållande till FN:s 
säkerhetsråd.283 Liksom år 1990 är två av de olydiga svenska folkvalda poli-
tiker vilka inte bemöts med några egentliga invändningar eller ifrågasättan-
den i texterna.284 Detta gäller i än högre grad i de fall där de olydiga inte är 
politiker. Men här får hela texterna en något annorlunda karaktär då de antar 
formen av solskenshistorier. Ett exempel är en plogbillsaktivist som dömts 
till att betala 65 000 kr i skadestånd till Bofors för att hon och ytterligare en 
aktivist förstört vapen. Själva nyheten här är att hon välkomnat kronofogden 
men att där inte fanns något för honom att hämta. Detta förklaras i texten 
med att Plogbillsaktivister ”brukar ta konsekvenserna av sina handlingar”, 
men eftersom kvinnan arbetar ideellt (hon ”samlar in kläder till människor i 
tredje världen”) och lever på existensminimum har hon inga pengar att betala 
skadeståndet med. Något hon heller inte tänker göra, får vi veta lite längre 
ner i texten, eftersom pengarna då går till vapenindustrin som hon proteste-
rade emot. Detta kan tyckas vara något inkonsekvent med påståendet om att 
”ta konsekvenserna” ovan men det lämnas okommenterat i texten. Artikeln 
tar inte heller upp vare sig aktionen eller påföljden till någon sorts diskussion 
utan har snarare karaktären av solskenshistoria där det lustiga är att det åt-
minstone finns någon människa som välkomnar kronofogden.285  

Ytterligare ett solskensexempel är ”Stinsen som vägrade bomma igen”. 
Stinsen i fråga heter Valde och är egentligen pensionerad sedan 1984 men då 
SJ stängde stationen i Skinnskatteberg tog han resolut de gamla nycklarna 
han hade kvar och öppnade stationen på eget bevåg. ”Expressen följde en 

                                                        
282 Exp. 901206. 
283 Angående resolution 678, för FN:s motangrepp mot Irak efter att Irak angripit Kuwait. 
Resolutionen, som röstades igenom bland annat med hjälp av Sverige, ansågs av vissa vara ett 
utslag av och stöd för USA:s maktintressen. 
284 Av politikerna har vi dels miljöpartiets riksdagsledamot Eva Goes som blev tagen utan 
biljett av Göteborgs spårvägars biljettkontrollanter. Liksom Carl Bildt kallar hon hellre sitt 
beteende för ”slarv” men i princip argumenterar hon både för civil olydnad och nolltaxa inom 
kollektivtrafiken. ”- Sedan tycker jag att man skulle kunna åka utan att betala. En kollektiv 
aktion för civil olydnad” avslutar artikeln. Exp. 910405. Texten illustreras av en liten ansikts-
bild på en skrattande Eva. Bildtexten lyder ”Eva Goes praktiserar civil olydnad genom att åka 
spårvagn utan biljett. 400 kronor fattigare blev miljöpartisten på kuppen.” Den andre civilt 
olydige politikern är Ny Demokratis riksdagsledamot Bert Karlsson. Han har fått körkortet 
indraget på grund av fortkörning men påstås nu ha kört ändå, vilket han förnekar. Huruvida 
han faktiskt kört eller ej ligger inte i denna avhandlings intresse. Exp. 911105. 
285 Exp. 910828. 
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entusiastisk 72-åring bakom biljettluckan i ett dödförklarat stationshus”.286 I 
text och bild får vi en beskrivning av hur han i en sorts hustomteroll hjälper 
resenärer med bokningar, väskor, barnvagnar och knåpande med tågbyten. 
Ett idogt arbete som inte bara väcker liv i en dödsdömd järnvägsstation utan 
också – symboliskt – i en bygd där nedläggningar och avbefolkning hotar 
livet. Dessutom har han inte varit sjuk en enda dag under hela sitt yrkesverk-
samma liv. Och skam den som ger sig. Valdes envishet lönade sig när SJ 
slutligen gav med sig och bad Valde stanna på sin post. 

Vem är denne sjutusan till stins? Här är en del av svaret: - Jag tycker att man 
ska våga civil olydnad ibland.287 

 
Så får Valde berätta om sitt eget paradexempel där han kopplat om godsvag-
nar till ett tåg han tyckte behövde dem bättre än tåget som hade dem först. 
Anmäld blev han då men tolv år senare hade de som anmält honom ångrat 
sig och sagt att det istället borde ha ”rapporterats som en berömlig gär-
ning”.288 Trägen vinner om man är tillräckligt stark och uthållig, blir textens 
sedelärande berättelse. 

9.1.2 David vs Goliat 
 
Under dessa två år under 90-talets början ser en tämligen entydig berättelse 
ut att ta form i Expressen. En berättelse med ett topos på civil olydnad som 
den lilla människans kamp mot systemet, eller Davids kamp mot Goliat. Mot 
storebror myndigheterna och övervakningssamhället, mot den fega lydnaden. 
Narrativens motiv är civil olydnad i olika former, utförd av olika aktörer, 
medan dess tema snarare är civilkurage. Civil olydnad blir närmast liktydigt 
med civilkurage, mod, handlingskraft och uthållighet. Det narrativa perspek-
tivet utgår i de flesta fall tydligt från den civilt olydiges perspektiv. År 1990 
är reportrarna Bo Holmström, Robert Aschberg och trubaduren Bengt Sändh 
protagonister i berättelsen, vilket även gäller politikern Lennart Rydberg 
samt aktivisten Per Herngren. Några antagonister går inte att finna i artiklar-

                                                        
286 Exp. 910214. Valdes historia berättas på ett helt uppslag med flera bilder. Den största 
upptar nästan en sida och visar en uniformsklädd Valde stående på perrongen utanför 
Skinnskattebergs snötäckta stationshus. Till vänster om denna bild har tre bilder på en pos-
erande Valde placerats, uniformen är på och han gör honnör mot kameran. Under den stora 
bilden finns ytterligare tre bilder samt en liten Sverigekarta som pekar ut Skinnskatteberg. 
Bilderna visar Valde som talar i telefonen, Valde som visar vägen för en äldre dam med 
resväska samt Valdes ansikte sett genom biljettluckan. Bildtexterna till dessa beskriver dels 
vad vi ser, dels tillskriver de Valde och resenärerna tänkbara funderingar och åsikter: ”Valde 
har fullt upp”. ”Den vägen! Vem kan vara sur för en liten försening när man blir så väl 
omhändertagen.” ”Valde donar och styr sin station med vänlig auktoritet.” ”Hmm, det ska vi 
lösa. Här borde inte säljas några biljetter, tycker SJ.” 
287 Exp. 910214. 
288 Exp. 910214. 
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na explicit, däremot får vi anta att de politiker som har beslutat att genom-
föra folk- och bostadsräkningen är underförstådda antagonister. I Herngrens 
fall är vapenindustrin antagonist men denna nämns endast i förbifarten. Istäl-
let blir civil olydnad norm och narrativen ytterst normativ.  

Även året efter är de civilt olydiga subjekt och protagonister i berättelser-
na, i synnerhet plogbillsaktivisten och stinsen. Det narrativa perspektivet 
sammanfaller med deras perspektiv och de får själva berätta sina historier 
högt i texterna. Antagonisterna i texterna är myndighetspersoner. I berättel-
sen om plogbillsaktivisten utmålas inte Bofors och vapenindustrin som den 
egentliga antagonisten. Den rollen tillskrivs kronofogden. Kronofogden upp-
träder dock inte aktivt i texten utan omtalas bara. Det är protagonisten som 
beskriver antagonisten: han tittade bara snabbt igenom lägenheten och för-
svann sedan, ”han kände sig nog provocerad”.289 Protagonisten får på så sätt 
tillskriva antagonisten känslor. Samma mönster återfinns i berättelsen om 
stinsen: den civilt olydige är textens subjekt och protagonist och det är denne 
som beskriver sin antagonist, inklusive antagonistens eventuella känslor som 
skuld och ånger.  

Civil olydnad representeras således, än så länge, som en ’politiskt kor-
rekt’ och önskvärd handling – och som ett uttryck för egenskaperna mod, 
civilkurage och handlingskraft. Det vill säga som uttryck för ethos. Egen-
skaper som de kuvade svenskarna saknar eller åtminstone besitter i alltför 
låg grad, till skillnad från många andra européer. Ett andra tema - ’vi vs de 
Andra’ - kan därmed skönjas i denna narrativ. Dels ett ’vi (få) som vågar’, 
det vill säga den implicite författaren (tidningen) de olydiga och den impli-
cite läsaren (som uppmanas att våga, inklusive läsa Herngrens handbok). 
Dels ett ’vi svenskar’ som är tämligen underlägsna många andra européer.290 
Dikotomin är således inte, som i många andra sammanhang, till ’vår’ fördel.  

9.1.3 Populism eller demokratins försvar? 
 
För att försöka nyansera resultaten ovan, som enbart baseras på Expressen, 
ska vi även ta en titt på journalistiken 1992 och DN. DN publicerade totalt 
17 artiklar inkluderande begreppet civil olydnad detta år varav nio be-
rör/handlar om Sverige.291  

Av dessa nio texter är det dock få som egentligen handlar om civil olyd-
nad, det är snarare en företeelse som berörs i förbifarten. Till exempel att 

                                                        
289 Exp. 910828. 
290 Enligt Herngren (1990) s 15 har civil olydnad som företeelse varit ”nästan bortglömd i 
Sverige” från sekelskiftet fram till 1980-talet. Detta skulle kunna vara en förklaring till att 
civil olydnad gärna diskuteras, och uppmuntras, i tidningarna under 1990-talets början medan 
tidningarna mer sällan skildrar praktiserad olydnad. 
291 Övriga länder som berörs är Frankrike, Skottland, Iran, Kongo, Georgien, Israel. Jag går 
dock inte närmare in på dessa texter. 



 154 

Vänsterpartiet ska ha kongress och diskutera partiprogrammet, däribland 
frågan om huruvida partiet i princip är för civil olydnad eller ej, en längre 
artikel om en ny argare generation i de politiska ungdomspartierna där vissa 
inte är främmande för civil olydnad. Att även Ny demokrati under politiker-
veckan i Almedalen förespråkar civil olydnad, med Frankrike som förebild, 
får vi veta i en ledare. Men här ifrågasätts uttalandet – ”populistiskt artilleri” 
– av ledarskribenten: 

Alla som riskerar att drabbas av ett politiskt beslut skall således ut och block-
era vägar, ockupera hus eller stänga hamnar. Tanken svindlar om man för en 
stund reflekterar över hur ett sådant samhälle, med total brist på respekt för 
demokratiska beslutsprocesser, skulle se ut.292 

 
Civil olydnad blir i samband med Ny Demokrati, inte med Vänsterpartiet 
eller ungdomspartierna, liktydigt med ”främlingsfientliga och populistiska 
rallarsvingar”, hotandes den demokratiska ordningen. Märkligt nog kan vi 
den 30:e november samma år i samma tidning läsa en uppmaning till civil 
olydnad. Under rubriken ”Polisen väljer att skydda nyrasister” hävdar kul-
turkrönikören att demokratin i Sverige ”gått i baklås” eftersom polisen tagit 
hänsyn till samtliga grupperingars önskemål och lagliga rätt att demonstrera 
på Karl XII:s dödsdag.293 En dag som i Sverige blivit symbolisk för proble-
matiken kring invandringsfrågan och rasism/antirasism.294 Problemet är, 
enligt krönikören, att sverigedemokraterna fått en ’bättre’ tid och plats för 
sin demonstration än Koalitionen mot rasism och Stoppa rasismen. Polisen 
har alltså tillämpat demokratiska principer (mötes- och yttrandefriheten) på 
ett sätt som gynnar en ’antidemokratisk’ organisation, varmed ”demokratin 
går i baklås”, enligt skribenten. Detta, menar skribenten, är inte heller en 
engångsföreteelse. Tvärtom har statliga institutioner och myndigheter ”gång 
på gång” gynnat nyrasisterna. ”Sannolikt beror detta på att nyrasismen också 
främjar regeringens och myndigheternas intressen”, eftersom invandringen 
är ett problem även för dem. Nyrasisternas aktioner legitimerar s a s hårda 
tag från myndigheternas sida. Slutsatsen blir att ”Inför denna onda dynamik 
har den verkliga demokraten bara ett alternativ: civil olydnad.”295 Skribenten 
tycker sig således ha identifierat en sorts konspiration, med ickedemokra-
tiska konsekvenser, vilken legitimerar civil olydnad av ”verkliga demokra-
ter”. Återigen blir diskursen om civil olydnad ytterst normativ. Argumentat-
ionen här är främst logos-inriktad, i form av ett enthymem.296 Det  första un-

                                                        
292 DN 920714. 
293 DN 921130. Texten är placerad på kulturdelens första sida och har en mindre illustration 
föreställande ett fingeravtryck bakom galler. Artikeln bredvid handlar om Karl XII. 
294 Löwander (1997) del I och III. Lööw, H (1999) Nazismen i Sverige 1980-1999. Den ra-
sistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna. Stockholm: Ordfront, s  398f. 
295 DN 921130. 
296 Ett enthymem är en form av slutledning från en allmän regel (jfr syllogism) men där den 
allmänna regeln utelämnas, den blir underförstådd. Gripsrud (2002) s 206. 
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derförstådda antagandet här är att om demokratin i sig och/eller de etiska 
principer varpå den vilar hotas av att någon faktiskt agerat i enlighet med 
demokratiska principer – det vill säga att den demokratiska beslutsgången 
blir absurd i sina konsekvenser - då är det berättigat att ta till utomparlamen-
tariska metoder för att ’korrigera’ demokratin. Den andra premissen är, gi-
vetvis, att demokratiskt styrelseskick är önskvärt. 

Lämnar vi åsiktsjournalistiken och övergår till inrikes nyhetsjournalistik 
hittar vi främst artiklar om fredsaktivister på avrustningsläger vid Saabs fa-
brik i Linköping. Detta utspelade sig i juni/juli och fick totalt två artiklar i 
Expressen och tre i DN, men sättet att representera händelserna på skiljer sig 
åt. DN tog sig i juli till Linköping och levererade en artikel ur Linköpings-
bornas perspektiv. Åtminstone några äldre invånares perspektiv vilka fram-
står som mycket upprörda över fredsaktivisternas angrepp på JAS, ”flygsta-
dens stolthet”. Angreppet består, enligt artikeln, av att aktivister tagit sig in 
på Saabs flygfält där de har ”dansat, sjungit och planterat grönsaker” men de 
Linköpingsbor som kommer till tals i texten verkar närmast ta intrånget som 
ett personligt angrepp. Angriper man JAS angriper man Linköping och de 
som bor där. Civil olydnad har de intervjuade följaktligen inte mycket till 
övers för, åtminstone inte i detta sammanhang: ”Det är bara ofog och lystnad 
efter uppmärksamhet, tycker de”.297 Det narrativa perspektivet placerar såle-
des här ’offren’ för aktivisterna i subjektrollen, då de får berätta om händel-
serna ur sitt perspektiv, vilket innebär att aktivisterna blir antagonisterna. Då 
argumentationen huvudsakligen baseras på protagonisternas känslor i situat-
ionen kan texten också betraktas som ett försök att argumentera med pathos-
argument.  

Några dagar senare publicerar DN ytterligare artiklar om fredsaktivister-
na, efter att de dömts till fängelse för aktionen i Linköping. Här återberättas 
brottet, att sex aktivister från Plogbillsrörelsen i slutet av juni tog sig in på 
Saabs skyddsområde ”och byggde en lekplats. När lekplatsen stod färdig 
bjöd de vakterna på området på saft och kakor”. För detta har några av dem 
nu dömts till fängelse vilket beskrivs som en unik dom på så sätt att det är 
första gången någon döms till fängelse för civil olydnad i Sverige, även om 
själva brottet rubricerades som ”brott mot lagen om skydd för samhällsvik-
tiga anläggningar”. En av de dömda får kommentera domen och utöver 
henne är det bara de andra åtalade/dömda som citeras från rättegången där de 
deklarerat att ”civil olydnad är nödvändigt för att åstadkomma förändringar i 
samhället”.298 Här är således aktivisterna subjekten som får omtala det juri-
diska systemet, deras antagonist.  

                                                        
297 DN 920708. Artikelns bild visar ett samtal mellan en aktivist och två äldre herrar sittande 
på en parkbänk med bistra miner. Bildtexten lyder ”Mot Jas.  Fredsaktivisten Tomas Falk 
försökte få Linköpingsborna att ändra uppfattning om Jas-projektet. För många är Jas 
flygstadens stolthet och en självklarhet. De känner sig angripna av aktivisterna på avrust-
ningslägret.” 
298 DN 920710, DN 920721. Båda texterna är notiser utan bilder/illustrationer. 
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Ingenstans i artiklarna framgår att aktivisterna gjort annat än bjudit på saft 
och kakor samt odlat grönsaker, vilket kan få fängelsestraffet att framstå som 
obegripligt hårt. Läser vi däremot Expressens beskrivning av brotten består 
de inte av saftkalas och grönsaksodling utan av att aktivisterna nattetid brutit 
sig in på området i avsikt att bokstavligen avrusta JAS 39 Gripen. Enligt 
tidningen skall Per Herngren, tillskriven epitetet ”expert på civil olydnad”,299 
ha sagt att ”målet är att slå sönder planens fästen för vapenbestyckningen”. 
Expressen väljer här att även påpeka att Herngren tidigare dömts för lik-
nande brott i Florida, ett påpekande som snarare kan ge intrycket av Hern-
gren som återfallsförbrytare än som grönsaksodlare.300 Förutom detta samt ett 
uttalande från Saabs informationschef om att det gruppen sysslar med inte är 
acceptabelt så är dock journalistiken tämligen ’oblodig’. Det vill säga att 
texterna saknar starkare kraftuttryck och dramatik. Däremot påpekas att gri-
pandet av gruppen ”av naturliga skäl” var odramatiskt,301 eftersom de före-
språkar ickevåld, men hur ickevåld går ihop med flygplanssabotage proble-
matiseras inte i texten. 

9.1.4 Sammandrag: civil olydnad som norm 
 
Betraktas 1992 års journalistik i förhållande till dess uttryck 1990/91 så fall-
ler den i mångt och mycket in i berättelsen vars topos är David vs Goliat. 
Det är tämligen harmlösa fredsaktivister respektive ”verkliga demokrater” 
som genomskådat de statliga myndigheternas hyckleri (vapenexport respek-
tive smygrasism) och beslutat sig för att bekämpa dem. Men aktörerna får 
något av löjets skimmer över sig. Dels aktivisterna som tillämpar saftkalas 
och grönsaksodling som vapen, dels ’måltavlan/offret’ Saab som gång på 
gång gäckas av aktivisterna och säger sig fundera på att vidta åtgärder mot 
dem men inte kan säga vilka – med resultat att de framstår som tämligen 
handlingsförlamade.302 Ett intryck som förstärks av aktivisternas beskrivna 
envishet: ”de kommer säkerligen inte låta sig hindras av nattens gripanden. 
Herngren har sagt att han är beredd att gå i fängelse igen för sina försök att 
hindra JAS”.303 Att Herngren dessutom vid två tillfällen tillskrivs epitetet 
”expert” inger respekt. Detta bör ses mot bakgrund av Expressens tämligen 
positiva notis om hans Handbok i civil olydnad 1990 och kan här betraktas 
som ett försök att övertyga med ethos-argument.  Ett visst löjets skimmer 
kring deras metodval kan därmed skönjas men de framstår ändå som att de 

                                                        
299 Exp. 920624, Exp. 920630. 
300 Exp. 920630. Texten illustreras av en större bild på Jas 39 Gripen, parkerad på marken, 
fotad ovanifrån. Inga aktivister eller annan aktivitet pågår. Infälld i bildens nedre kant finns 
ett litet ansiktsporträtt av Saabs informationschef. 
301 Exp. 920624. Texten är en notis, längst ner på sidan, utan bilder/illustrationer. 
302 Exp. 920630. 
303 Exp. 920624. 
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kan sin sak och är beredda att gå långt för att nå sina mål. David tillskrivs 
även 1992 hedervärda egenskaper, eller ethos. Man skulle också kunna säga 
att berättelsens huvudsakliga subjekt och protagonist även i 1992 års Ex-
pressen är de civilt olydiga. Utrymmet ges främst åt dem och deras syn på 
saken medan deras antagonister, rättsväsendet och vapenindustrin, förblir 
tämligen tysta i texterna.  

Under början av 1990-talet har vi således en journalistik om civil olydnad 
med en i mediesammanhang klassisk locus communis,304 eller topos: den lilla 
människans kamp mot systemet. Berättelsens subjekt och protagonist är 
David, det vill säga den olydige, vars antagonist är Goliat: vapenindustrin, 
det juridiska-/rättssystemet, det politiska systemet inklusive stelbent byrå-
krati. Ser vi övergripande på texternas rubriker framgår att de tämligen ofta 
nämner och/eller citerar David – dvs högst upp i texternas relevansstruktur. 
Den alternativa berättelsen, eller ’motdiskursen’, vilken kommer till uttryck 
i DN, sätter (de indirekta) offren, Linköpingsborna, i protagonistrollen och 
de olydiga i antagonistrollen. Alternativt kategoriserar de olydiga som ’po-
pulister’, underförstått som hot mot hela idén om ett demokratiskt system 
baserat på välinformerade medborgares åsikter. Huvudsakligen får vi dock 
en tämligen normativ berättelse där normen är civil olydnad. Av de fem 
makter avhandlingen utgår ifrån är näringslivet ännu frånvarande i berättel-
sen, med viss reservation för det statligt-privata Bofors.  

De undersökta tidningarna är främst arenor för övriga parters spel, men är 
även aktörer då de explicit uppmanar till civil olydnad vid ett par tillfällen, 
ger god reklam för Herngrens bok (Expressen) och vidarebefordrar tv-
reportrarnas uppmaningar till civil olydnad.  

 
 

 
Medhjälpare Protagonist Antagonist 
Expressen Olydiga: Plogbillsaktivis-

ter, politiker, tv-reportrar, 
stinsen 

Rättssystemet, det politiska 
systemet, vapenindustrin, 
sverigedemokraterna, SJ 

 
 
 

                                                        
304 Begreppet locus communis betyder standardiserade, eller klichéartade, infallsvinklar (jfr 
doxa). Topos betyder här, kort och gott, infallsvinkel. Gripsrud (2002) s 201. 
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9.2 REVOLTERA! Ekonomiskt motiverad och 
medieinitierad civil olydnad 
 
Jag övergår nu till analysen av en sakfråga i taget. Första nedslaget är år 
1995, det år då civil olydnad i ekonomiskt syfte förekommer som mest. Ar-
tiklarna som nämner civil olydnad med sakfrågan ekonomi är totalt 27 mel-
lan åren 1995 till 2004. Av dessa är tio texter publicerade 1995, det vill säga 
37% (se tabell 35). Under 1995 har totalt 50 civil olydnads-artiklar återfun-
nits, vilket innebär att civil olydnad i ekonomiskt syfte utgör 20% av dessa.   

Av alla 27 texter om civil olydnad i ekonomiskt syfte är sju publicerade i 
Expressen, åtta i SvD, sju i DN och fem i AB. Bland artikeltyper är merpar-
ten, tolv stycken, inrikesnyheter eller ekonominyheter. Dessutom har vi fem 
krönikor och några enstaka kommentarer/analyser, ledare, insändare och 
reportage/personporträtt. Sammantaget betyder det att ungefär hälften av 
artiklarna är kommenterande journalistik eller läsarkommentarer.  

Artiklarnas manifesta teman är främst två: aktionsreferat (elva texter) 
samt sakfrågan, det vill säga någon ekonomisk fråga (nio texter). Här finns 
även några texter som behandlar ekonomi i vidare bemärkelse, där civil 
olydnad berörs i förbifarten, samt temat civil olydnad/demokrati och övrigt. 
Bland aktivisterna är de oftast förekommande enskilda individer eller en-
frågerörelser (tio texter). Därefter följer sex texter där journalister/medier 
uppmanar till civil olydnad samt lika många med näringslivsföreträdare i 
aktivistrollen. Övriga nämnda aktivister är fackförbund/yrkeskår, en religiös 
ledare eller opreciserade, vilket kan vara ’allmänheten’ eller liknande. Mål-
tavlan, den aktivisten riktar sig emot, är i elva fall staten/statliga institutioner 
och myndigheter. Alternativt så nämns ingen specifik måltavla alls (åtta 
texter), näringslivet (fyra texter), eller en kombination av dessa (fyra texter). 
Man skulle således kunna sammanfatta dessa texter som att de främst hand-
lar om enskilda eller enfrågerörelser, mediearbetare och näringslivsföreträ-
dare som opponerar sig mot staten. Metoden de använder/förespråkar är i 
samtliga fall där den nämns av ickevåldskaraktär.  

I avsnitt 7.4 har vi tittat på argumentationen mellan de olika sakfrågorna 
och kunde då konstatera att den ekonomiskt motiverade civila olydnaden får 
övervägande pro-argument i sak och anmärkningsvärt mycket stöd för de 
specifika aktionerna. Övergripande kan alltså konstateras att det är en förhål-
landevis ’uppmuntrande’ journalistik om civil olydnad vi har att göra med 
här.305   

                                                        
305 Nästan alla texter utspelar sig geografiskt i Sverige. 
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Jag går nu in närmare på de 10 artiklar som publicerats 1995. Hälften av de 
tio artiklarna är publicerade i Expressen och bara två av dem är nyhetsartik-
lar. Resterande åtta är alla kommenterande journalistik. Jämfört med samt-
liga 27 texter är fördelningen mellan tidningarna ganska representativ men 
den kommenterande journalistikens andel av artikeltyperna är i överkant. 
Tematiskt och geografiskt överensstämmer de tio utvalda texternas drag 
ganska bra med samtliga texters drag. Artiklarnas manifesta teman är här 
koncentrerade till fyra och av dessa dominerar ett: sakfrågan, hälften av ar-
tiklarna. Enhetlighet råder även gällande de nämnda aktionernas metoder då 
samtliga är av typen ickevåld. Alla utom en aktion begreppsfästes dessutom 
som civil olydnad, medan ’undantaget’ diskuteras som eventuell civil olyd-
nad. Tittar vi däremot på vilka förespråkarna/utövarna av civil olydnad är 
blir resultatet lite mer anmärkningsvärt. Sex av aktionerna är nämligen utö-
vade eller förespråkade av journalister/medier. Även den explicita argumen-
tationen är intressant på så sätt att den är starkt pro, både gällande sakfrågan 
och de specifika aktionerna med ekonomiska motiv (tabell 42).  Jämfört med 
samtliga 27 texter så är medier i aktivistrollen överrepresenterade 1995 me-
dan argumentationen är representativ för materialet om ekonomiskt motive-
rad civil olydnad. 
 
Tabell 42. Argumentationen i tidningarna. Material med ekonomiskt motiverad civil 
olydnad 1995. Absoluta tal. 
Argument gällande sakfrågan aktionen Civil olydnad 
Inget 4 0 7 
Pro 4 7 3 
Contra 1 2 0 
Både pro & contra 1 1 0 
Totalt 10 10 10 

 
De tendenser som främst framträder i detta material är dels bekräftelser av 
de tidigare iakttagna tematiseringarna av svenskheten och David vs Goliat 
samt en därav följande positionering, vilken möjligen kan tolkas som uttryck 
för idén om journalistikens roll som underdog och tredje statsmakt. Men här 
framträder även en stark dubbeltydighet i fråga om vad civil olydnad egent-
ligen är, hur begreppet skall definieras. I utblicken över ekonomiskt motive-
rad olydnad övriga år antyder texterna också att begreppet används som en 
legitimerande diskursiv kraft. 
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9.2.1 Svenskt och osvenskt 
 

REVOLTERA! ”Bankerna stjäl pengar från folkhushållet” 

Gör revolt! Straffa banken genom civil olydnad. Expressens Ulf Nilson för-
klarar hur man gör. 

Du har allt att vinna och inget att förlora – aldrig har villkoren på banken va-
rit så dåliga som idag. Om du är pensionär eller vanlig löntagare är banken 
din fiende! (…) Man tar från de små och fattiga – som har mycket liten möj-
lighet att försvara sig – och ger till aktieägare, finansfamiljer och naturligtvis 
till bankdirektörerna som i allmänhet inte alls hoppade i fallskärm under 
krasch – åren, utan sitter kvar i orubbat bo, snorkigare och maktfullkomligare 
än någonsin. De flesta tillgreppen genomförs fullt lagligt, men är moraliskt 
kriminella.306 

 
Det är Expressens uppmaning till ett s k bankuppror som främst förklarar 
förekomsten av ekonomiskt motiverad civil olydnad, initierad av medier 
detta år. Reportern är, som säkert framgår ovan, rasande på de svenska ban-
kerna. Vi ska fortsätta att titta på denna artikels retorik, narrativa struktur 
samt vilken definition av och argumentation för/mot civil olydnad texten 
föreslår.307 Därefter tittar vi närmare på ett urval artiklar ur DN, Aftonbladet 
och SvD ur samma perspektiv. 

Expressen-artikeln är schematiskt uppbyggd på tre teman eller problem-
komplex, illustrerade med räkneexempel, som tillsammans ger texten en 
global koherens och argumentation för civil olydnad. Det är bankernas gap 
mellan in- och utlåningsränta som är alldeles för stort, till nackdel för kun-
derna, bankerna har extremt dålig service och ett övermått av avgifter och 
dessutom har Sverige i praktiken, enligt reportern, en bankkartell. Närmare 
bestämt en ”bank-maffia”. Det vill säga att bankerna samarbetar istället för 
konkurrerar, något som ”bankdirektörerna harmset förnekar” och ”myndig-
heterna blundar för”.308 Staten och kapitalet går således hand i hand enligt 
tidningen och det är på allmänhetens, bankkundernas, bekostnad.  

                                                        
306 Exp. 950130. Totalt gavs bankupproret denna dag förstasidan samt sidorna 8-11. På första-
sidan tar texten större delen av utrymmet: ”Expressens Ulf Nilson: Gör revolt mot banken. De 
stjäl pengar från kunderna. Pensionärerna blir blåsta.” Infällt, under och omkring texten syns 
delar av några kända banknamn. Den analyserade texten går över totalt tre sidor. RE-
VOLTERA! är tryckt stort över ett uppslag. Omkring ordet ser vi delar av sedlar samt, som på 
framsidan, delar av banknamn. Till vänster om ordet har en liten illustration fällts in, 
föreställande en väldigt lång person stående bakom ett skrivbord, tittandes ner på en liten 
person framför skrivbordet. Under står det ”Du mot banken”. Den sista sidan, som inte kom 
med i mitt urval, är en text främst riktad till pensionärer med ekonomiska råd. Denna artikel 
illustreras av en bild på fyra pensionärer som ilsket tittar upp mot kameran och hytter med 
nävarna och käpparna. 
307 Se metodavsnitt 6.2 
308 Exp. 950130. 
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De epitet bankerna tillskrivs är snorkiga, maktfullkomliga, moraliskt krimi-
nella och ekonomiskt kriminella, eftersom ”stöld” är det enda korrekta ordet 
för deras verksamhet enligt reportern, de är fräcka, rovgiriga, arroganta, hän-
synslösa, de luras och ägnar sig åt rofferi. Svenska pensionärer däremot till-
skrivs epiteten sparsamma, blyga, rädda och okunniga. Svenska småföreta-
gare är uppgivna. Utöver dessa aktörer är de enda som nämns en annan Ex-
pressen-reporter samt ”dussintals personer som bara ryckt på axlarna och 
sagt: - Vad ska man göra?”.309 Här finns även en bankman/fondandelssäljare 
som inte kan lämna ut information om försäljningar och köp av fondandelar 
samt ”två ledande bankmän” som påstås ha bekräftat att ”Fondkunden är i 
bankens våld och får skandalöst undermåliga informationer”.310 Bankens 
företrädare är på så sätt de enda aktiva (agenter) i texten, utöver reportern 
själv. Bankkunderna är passiva (patienter) men uppmanas bli agenter. Något 
subjekt utöver reportern själv saknas därmed, varför textens subjekt, prota-
gonist och narrativa perspektiv sammanfaller. Antagonisten är staten och 
bankerna. Argumentationen är till synes baserad på logos-argument. Det är 
fakta om bankväsendet vi levereras. Men den är kryddad med uttryck som 
snarare syftar till att väcka indignation hos läsaren, det vill säga väcka pat-
hos. Och infallsvinkeln, eller textens topos, är den välbekanta ’lilla männi-
skan mot systemet’. 

Den civila olydnad reportern förespråkar innebär i praktiken att bankkun-
der ska föra över pengar från konton med låg ränta till sparkonton, byta till 
banker som erbjuder bättre ränta, betala med checkar istället för med betal-
kort, inte använda bankomatkort utan ta ut pengar i luckan på banken (allt 
för att minimera avgifterna) samt ständigt begära information om räntor, 
avgifter etc. Och om det behövs ”Bråka!”. 

Med andra ord: Var inte ”svenskt” blyg och undergiven utan försök medvetet 
vara till besvär.311 

 
Om bankerna beter sig ’osvenskt’, genom att låna drag från maffian, huvud-
sakligen känd från italienska Sicilien, så måste även kunderna – du, jag och 
Expressens stab – bli mer ’osvenska’. I den övergripande analysen av de 
första undersökta åren utkristalliserades temat ’vi och de Andra’ där det är vi 
som måste bli lite mer som dem. Detta tema aktualiseras även i narrativen 
om ekonomiskt motiverad civil olydnad. Uppmaningar till dylika förvand-
lingsnummer återkommer i en senare artikel, tillsammans med den andra 
dikotomin mellan vi och dem: David vs Goliat: 

Sverige har, för att förtydliga ytterligare, blivit ett land där regeringspartiet 
talar om jämlikhet men menar makt, och näringslivets företrädare talar om 

                                                        
309 Exp. 950130. 
310 Exp. 950130. 
311 Exp. 950130. 
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konkurrens men menar frihet att pungslå de små och försvarslösa med hjälp 
av olagliga – men obevisbara karteller. (…) Det är precis av dessa anledning-
ar som jag, som en av de första på banan, uppmanar till ”civil olydnad” mot 
bankerna. Civil olydnad, som är ett stort ord, uppfanns i modern form av Ma-
hatma Gandhi och fulländades av Martin Luther King. Naturligtvis behöver 
små, svenska bankkunder inte, som deltagarna i Kings marscher (och jag var 
en av dem!) riskera stenar eller batonger i skallen. Vad jag menar är att vi 
svenskar måste skärpa oss, ifrågasätta system och överheter, kräva rättvisa, 
kräva service och framförallt ifrågasätta.”312 

 
Genom att benämna civil olydnad som ”ett stort ord” och påminna om 
Gandhis och Kings insatser i kampen för mänskliga rättigheter ges civil 
olydnad här ett heroiskt skimmer. Ett skimmer som inkluderar skribenten 
själv till följd av påpekandet att han själv såväl deltog i Kings marscher som 
nu är förste man på banan i kampen mot överheten. På så sätt tillskriver han 
sig själv ethos. Med några lugnande ord till de små, försvarslösa svenskarna 
tar Robin Hood-reportern täten för att ta från de rika och ge till de fattiga.  

Det förefaller på så sätt finnas en tendens till att sätta likhetstecken mellan 
svenskar, lydighet och plikttrogenhet i samband med uppmaningar till att bli 
lite mer civilt olydiga. Denna tendens återkommer i Aftonbladet och DN. 
Dessa tidningar står 1995 för var sin krönika om ekonomiskt motiverad civil 
olydnad och de som uppmanar till olydnaden är skribenterna/tidningarna 
själva. Båda delar dessutom ut tydliga instruktioner för hur den civila olyd-
naden ska genomföras.  

Aftonbladet är först ut på valborgsmässoafton med anledning av att in-
lämningsdagen för deklarationer ”flyttats till en dag då det brinner val-
borgsmässoeldar över stora delar av landet”. Den lätt kåserande krönikan 
inleds med: 

Låt deklarationen flyga och fara. 

Insåg skatteexperterna vilken frestelse vi hamnade i med ny deklarationsdag 
och blankett? Den nya deklarationen är som gjord att vika en svala av. 
Kanske den flyger in i valborgselden?313 

 
Därefter får vi i brödtexten veta hur många – eller snarare få – som ”trotsade 
skattemyndigheternas påbud” om att lämna in deklarationen, vilket innebär 
”att svenskarna ändå är ett plikttroget folk när det gäller”. Därefter kommer 
underrubriken ”Dyrt att skolka” där vi, med motiveringen att Aftonbladet 
naturligtvis inte vill uppmana svenska folket till civil olydnad, just får veta 
hur dyrt det kan bli att följa Aftonbladets instruktioner. För trots brasklappen 

                                                        
312 Exp. 950208. Texten illustreras av en bild på skribenten, gående mot kameran, iförd kavaj 
och med händerna i byxfickorna. Denna bild åtföljer oftast skribentens kolumner.  
313 AB 950430. 
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följs stycket av instruktioner i text och bild av hur man viker en papperssvala 
av deklarationen.  

Texten är med all säkerhet skriven, och ska läsas med, humor, som ironi. 
Varken sakfrågan eller civil olydnad diskuteras i texten. Det som gör den 
intressant i detta sammanhang är att ’svenskheten’ återigen tematiskt aktuali-
seras. Ännu en gång håller en tidning upp en spegel framför oss där bilden 
visar ett (alltför) lydigt, plikttroget, skötsamt folk. 

I DN saknas denna typ av karaktärisering, liksom all form av kontextuali-
sering, diskussion av sakfrågan eller civil olydnad. Det är kort och gott en 
skribent som blivit irriterad på butikernas bankkortspåslag. En butikschef 
han talat med har sagt att de tar ut avgiften för att få bankerna att sänka av-
giften vilket gjort skribenten än argare, eftersom ”det innebär att hans vapen 
– eller slagträ – är vi kortägare”. Därför vill nu skribenten, under rubriken 
”Så handlar du i protest mot avgift”, uppmana till en sorts civil olydnad i 
form av att kunden ska fylla en vagn och gå till kassan som vanligt men väl 
där vägra att betala avgiften.314 Kassörskan/butiken har då att välja mellan att 
efterskänka avgiften eller förlora kunden och dessutom själv behöva gå till-
baka med hela varuberget. Det iögonfallande med denna krönika, som vi 
kommer att se mer av i samband med andra sakfrågor, är den uppenbara 
dubbelmoralen. Skribenten vill själv inte bli använd som slagträ i kampen 
mellan butiken och banken men han drar sig inte för ett ögonblick att själv 
använda kassörskan som slagträ i sin kamp mot banken. 
 

9.2.2 En dubbeltydig definition 
 
Huruvida de åtgärder texterna, särskilt ”Bankupproret”, föreslår verkligen 
kan definieras som civil olydnad är dock tveksamt. Expressens skribent iden-
tifierar en moralisk kriminalitet som motiv för åtgärderna men mig veterli-
gen är ingen av de föreslagna åtgärderna lagbrott. Den civila olydnad som 
förespråkas blir därmed inte bara av ickevåldskaraktär utan även ickekrimi-
nell. Övriga tidningar i undersökningen har kommenterat Expressens bank-
uppror och i SvD tar en ledare fasta på definitionsfrågan. ”Konsumentupp-
lysning” menar SvD att upproret snarare liknar.315 

Men ser vi vidare på de två artiklar med ekonomiskt motiverad civil 
olydnad som publicerats i SvD 1995 så leder även de till något knepiga defi-
nitioner av begreppet. Den 7:e november publiceras en krönika med motivet 
pensionssystemet, svenskarnas lydnad och bostadspolitiken. Under rubriken 

                                                        
314 DN 950726. 
315 ”Påståendet att den som flyttar sina pengar till ett sparande med högre avkastning skulle 
bedriva ”civil olydnad” mot bankerna är rätt fantastiskt – t o m för att komma från Ex-
pressen”. SvD 950131. 
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”Sparas hus ett strålande skatteobjekt” får en fiktiv person vid namn ”Fama” 
resonera kring dessa motiv i den osignerade krönikan. Det är under de två 
sistnämnda motiven civil olydnad aktualiseras: 

Ett av Famas favoritämnen är det svenska folkets lydnad. Se t ex på den 
grupp människor i övre medelåldern, som bor i egna villor och har ordnad 
ekonomi. De har nog genom åren fått försaka en del, tack vare ambitionen att 
själv betala vad bostaden kostar. Åt dem, som istället valt subventionerat lä-
genhetsboende, har staten, utan behovsprövning, betalt halva den faktiska 
kostnaden – ofta mer. (…) Bostadspolitiken – denna planekonomiska ano-
mali som säkert kommer att överleva de politiska systemen såväl på Kuba 
som i Nordkorea – kräver mycket pengar. Då gäller det att hitta någon som 
kan betala.316 

 
Denna någon blir, enligt skribenten, de plikttrogna, ambitiösa villaägarna 
med hög ”priselasticitet”. Genom höjda taxeringsvärden på villor och ev. 
förmögenhetsskatt för de som amorterat sina lån kan pengar dras in till stats-
kassan. Det går däremot inte att dra in pengar från de ”som sett till att kon-
sumera sin inkomst, istället för att spara.” Och enligt skribenten är detta en 
form av civil olydnad som ”premieras. Först har de haft roligt för pengarna 
de gjort av med, sedan förväntas vi också tycka synd om dem.”317 

Den gamla sedelärande berättelsen om Spara och Slösa318 aktualiseras 
men det Slösa ägnar sig åt är i sagans modernare tappning inte bara omora-
liskt och dumt för Slösa själv utan framställs som ett mer eller mindre krimi-
nellt beteende som Spara får betala priset för. Åtminstone moraliskt krimi-
nellt. Det är inget brott att spendera pengar - under förutsättning att pengarna 
Slösa spenderar är förvärvade och beskattade i enlighet med gällande lag-
stiftning. Expressen uppmanade till civil olydnad mot ett moraliskt krimi-
nellt beteende de identifierat hos bankerna. I SvD:s tappning blir snarare 
civil olydnad i sig ett moraliskt kriminellt beteende. Vad som förenar tid-
ningarna är dels representationen av svenskarna som små lydiga människor 
som förtrycks av de system som ska gagna dem. I Expressen går staten och 
kapitalet hand i hand, i SvD är det endast det politiska systemet som utgör 
boven i dramat (antagonisterna). I SvD drabbas dock även den skötsammare 
delen av befolkningen av den mindre skötsammares olydnad. Alla svenskar 
är uppenbarligen inte fullt så skötsamma. Och här hamnar de mindre sköt-
samma på antagonisternas sida mot de skötsamma protagonisterna och be-
rättaren Fama. 

                                                        
316 SvD 951107. 
317 SvD 951107. 
318 Spara och Slösa var en tecknad serie av Birgitta Lilliehöök. Serien handlade om två flickor 
varav den ena var slösaktig och den andre sparsam där den sistnämnde alltid drog det längsta 
strået. Serien publicerades under andra världskriget och efterkrigstiden i Sparbankens tidning 
för barn, Lyckoslanten, och var då välkänd bland barn. www.se.wikipedia.org/wiki/Spara 
och Slösa. (0808) 
 



 165 

9.2.3 Pliktetik vs konsekvensetik 
 
Den tredje SvD artikeln som publicerats är den ena av de totalt två nyhetsar-
tiklarna om ekonomisk civil olydnad under 1995. Här är det småföretagare 
som uppmanar till civil olydnad. Rubriken lyder ”Civil olydnad bland före-
tagare – slarvigt ifyllda momsblanketter föreslås som vapen mot nya moms-
rutiner”. I ingressen citeras upproret – ”ställer du upp på civil olydnad?” – 
från Företagarföreningen i Huddinge. Artikelns två underrubriker betonar 
också småföretagarnas ståndpunkt: ”Inte olagligt” respektive ”Sämre likvidi-
tet”. Den förstnämnda syftar på att aktionen egentligen inte är olaglig och 
den andra på att förändringen ”innebär en kraftigt försämrad likviditet i före-
tagen”. 319 Det är således en direktuppmaning till civil olydnad respektive två 
pro-argument som utgör textens globala, schematiska struktur och tar plats 
högst upp i dess relevansstruktur. Textens dispotio placerar därmed Företa-
garföreningen i rollen som protagonist. De två röster mot (antagonisterna) 
företagarnas uppror som hörs i texten kommer till uttryck direkt efter ingres-
sen. Dessa resonerar utifrån en sorts pliktetik. Först är det en centerpartist 
som menar att man inte tar ”egen makt vid sidan av rättsstaten och förstör 
för andra. De som får betala är de som gör rätt för sig”. Den andra är skatte-
direktör på Riskskatteverket som menar att upproret i förlängningen blir 
”dyrbart för skattebetalarna” då det kommer bli svårare för RSV att gå ige-
nom momsblanketterna om de är slarvigt ifyllda. För övrigt är rösterna pro 
upproret och/eller deras ståndpunkt i sakfrågan. Initiativtagaren till upproret 
får tala för sin sak, Företagarnas riksorganisation ställer sig inte bakom för-
slaget men tycker det är bra. Vi får även veta att ”landets småföretagare” är 
mycket ilskna på regeringens förslag, SAF har protesterat och de något dif-
fusare ”motståndarna mot regeringens förslag” får rada upp argument mot 
det. Avslutningsvis (längst ner i textens relevansstruktur) får vi veta att sta-
ten, om förslaget går igenom, kommer att göra en större engångsindragning 
innevarande budgetår då det förlängs en månad samt kommer att få ökade 
ränteintäkter årligen. Detta är det enda som nämns om varför förslaget över 
huvud taget lagts.  

Texten använder på så sätt främst logos-argument  i ett konsekvensetiskt 
resonemang, men tittar vi närmare på textens information – vad vi får veta – 
och hur satserna schematiskt organiseras till en argumenterande text så talar 
den tydligt för ’aktivisterna’. Ingenstans nämns regeringens argument för 
förslaget, inte ens i den bifogade faktarutan om hur de nya reglerna är tänkta 
att gälla.  Det framstår enbart som en kostnad för landets småföretagare som 
får på sin lott att fylla statens skattkista till ingen, eller okänd, nytta. Att det 
är skattebetalarna som får betala notan för upproret tas inte heller vidare upp 

                                                        
319 SvD 951017. Texten har inga bilder/illustrationer. 
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i texten. Det enda antagonisterna får säga, om än högt upp i texten, gäller 
konsekvenserna av den eventuella civila olydnadsaktionen.  

Ser vi noggrannare på retoriken kring den civila olydnaden så blir den de-
finitionsmässigt återigen något knepig, eller snarare så tänjs det på den defi-
nitionsmässiga gränsen: är aktionen inte olaglig är den egentligen inte heller 
civilt olydig. Däremot framstår den, av centerpartistens och skattedirektörens 
uttalanden att döma, som omoralisk. De tar sig makten att förstöra för andra 
och låter de som gör rätt för sig, skattebetalarna som gjort sin plikt, stå för 
notan. Småföretagaren David försöker alltså sko sig på andras bekostnad i 
sin kamp mot staten Goliat. Men för David handlar det om överlevnad – 
strunta i de eventuella nya besluten eller konkurs. Argumentationen må vara 
logos-baserad men det är tämligen ödesmättade argument i det konsekvens-
etiska resonemanget. Här möts således ett pliktetiskt resonemang och ett 
konsekvensetiskt, vilket dock är tämligen kortsiktigt. Staten Goliat represen-
terar plikten medan David står för konsekvensetiken. Och SvD ställer sig, 
liksom Expressen ovan, narrativt på Davids sida.  

9.2.4 Sammandrag: dubbeltydighet och närhetsmoral 
 
Ska så trådarna för 1995 års artiklar om ekonomiskt motiverad civil olydnad 
dras samman så är dubbeltydighet ett bra ord. Definitionsmässigt framstår 
det som att civil olydnad har rätt luddiga gränser. Begreppet kan inkludera 
såväl lagliga (omplacera eller spendera sina pengar) som olagliga (inte de-
klarera) beteenden. Olydnaden kan vara moraliskt motiverad då den riktar 
sig mot moralisk kriminalitet. Den kan dock även vara omoralisk eller mora-
liskt kriminell i sig då den drabbar oskyldiga. Men även dess motsats, lyd-
nad, kan vara både och. Lydnaden kan vara exemplarisk, som hos villaägar-
na, men främst är den en brist. En brist på kunskap, mod, civilkurage, hand-
lingskraft. Det gemensamma för alla lydiga är dels att de är svenskar, dels att 
de är offer. Antingen för staten, kapitalet eller både och, alternativt offer för 
de olydiga. Hur den lydiga än vrider och vänder på sig är det hon/han som 
får betala.  

Men de undersökta tidningarna kommer till deras undsättning. De vill do-
cere - här finns handlingskraften, initiativen och instruktionerna. Eftersom 
åtta av tio texter är åsiktsjournalistik, och det i sex av tio texter är journa-
listen/tidningen som uppmanar till civil olydnad leder det till att den främste 
agenten, subjektet, i texterna är journalisten själv. Det är journalistens röst 
som hörs, det är journalisten som fått insikter, undersökt, agerat på olika sätt 
och uppmanar svenska folket att göra detsamma. Det narrativa perspektivet 
är således journalistens och den talar till det svenska lydiga, plikttrogna, 
skötsamma folket. Tematiskt aktualiseras såväl ’svenskheten’ som Davids 
kamp mot Goliat. Och tidningarna iklär sig, som sagt, gärna Davids roll. De 
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förefaller hellre vara aktörer än arenor detta år. I journalistiken blir således 
återigen civil olydnad norm och narrativen om densamma tämligen norma-
tiv. Kanske skulle man också kunna säga att ännu ett tema som aktualiseras 
successivt gäller medborgerlig lydnad och olydnad generellt. Som ovan på-
pekats råder en viss ambivalens kring lydnaden, men främst dess negativa 
aspekter framträder. Ett uppenbart värde som står på spel här är det ekono-
miska – det handlar konkret om kronor och ören. Men beaktar man samtidigt 
att civil olydnad närmast bli synonymt med civilkurage och mod, medan 
lydnad får stå för dess motsats, skulle man även kunna säga att värdet som 
står på spel är samhällsmoralen. Eller kanske snarare definitionen av god 
(ekonomisk) samhällsmoral. En traditionell definition av god samhällsmoral 
är att göra rätt för sig, ordningsamhet, flit och sparsamhet.320 Men det förut-
sätter att systemet premierar de som gör rätt för sig. Banksystemet liksom 
skattesystemet gör inte det, de har brutit mot det förmodade samhällskon-
traktet, och då ska de straffas av rättrådiga medborgare för att s a s rätta in 
sig i ledet. Definitionen av god (ekonomisk) samhällsmoral blir då kurage att 
vara olydig, att våga ’straffa’. Det som förespråkas här blir indirekt en när-
hetsmoral då problemen privatiseras och lösningarna blir individuella. Detta 
är en kritik som kan riktas mot de flesta direktaktioner och inte bara detta 
fall, men det är ändå viktigt att notera var journalistiken ställer sig här inför 
jämförelsen med andra fall av civil olydnad.   

Aftonbladets positionering i förhållande till ’makterna’ går inte att säga 
något om ännu men de övriga ställer sig på ’din sida’, på den ’lilla männi-
skans’. SvD om du är småföretagare eller villaägare med ordnad ekonomi, 
Expressen och DN om du är bankkund (oavsett om du är pensionär, för-
värvsarbetare, småföretagare eller annat). Och de som ska bekämpas, de 
tidningarna positionerar sig mot, är i synnerhet bankerna och i SvD:s fall 
Riksskatteverket. På så sätt skulle de undersökta tidningarnas positionering 
kunna betraktas som en manifestering av idén om journalistikens roll som 
underdog och tredje statsmakt. När olydnaden konstrueras som en kamp 
mellan den enskilda, relativt maktlösa individen och maktens institutioner 
följer den konturerna av journalistikens självförståelse varför olydnaden 
legitimeras. 
 
Medhjälpare Protagonist Antagonist 
Tidningarna, Företagar-
nas riksorganisation, 
SAF  

Olydiga: Tidningarna, 
Företagarföreningen, Spara 

Bankerna, Riksskattever-
ket, det politiska syste-
met, Slösa, (butiker) 

 

                                                        
320 Ehn B, Frykman J, Löfgren O (1993) Försvenskningen av Sverige. Det nationellas 
förvandlingar. Stockholm: Natur och kultur, s 141. Ett exempel på skötsam ekonomisk moral 
i Sverige är den tidigare nämnda tecknade, sedelärande berättelsen om Spara och Slösa, av 
Birgitta Lilliehöök.  



 168 

9.2.5 Utblick 
 
Hur förhåller sig då 1995 års texter om ekonomiskt motiverad civil olydnad 
till de följande årens texter? De kvantitativa resultaten har jag kommenterat 
ovan och den viktigaste skillnaden mellan 1995 och övriga år gäller vilka 
som främst uppträder som aktivister, då mediearbetare förekommer i högre 
utsträckning 1995 än något annat år. Ytterligare en kvantitativ skillnad är 
aktionsreferatens frekvens, då de är underrepresenterade 1995. 

Av de totalt 27 texterna om ekonomiskt motiverad civil olydnad har 17 
publicerats efter 1995. Översiktligt skulle dessa kunna sorteras in i huvud-
sakligen tre kategorier. Starkt pro civil olydnad är deras gemensamma drag. 
Först har vi fyra insändare som uppmanar till civil olydnad i form av exem-
pelvis fuskåka med SL, för att biljetterna är för dyra, eller vägra införskaffa 
den obligatoriska transpondern i protest mot införandet av trängselavgifter i 
Stockholms innerstad.  

Den andra kategorin utgörs av fyra längre reportage om tillväxtföretag el-
ler personporträtt av företagsledare. Civil olydnad placeras här in i en före-
bildlig kontext, i sammanhang som ämnar uppvisa positiva förebilder. Ett 
exempel är ett reportage om ”vilka egenskaper som utmärker tillväxtdri-
vande ledare.”321 Under rubriken ”Magkänslan styr ledare i tillväxtföretag” 
radas egenskaperna upp, baserade på pågående forskning på området: ”De-
magogisk, prestigelös, affärssinnad analytisk, ihärdig, enveten, optimistisk, 
logisk, avspänd och målmedveten”. Dessutom betraktar sig dessa ledare som 
”rebelliska och bryr sig inte så mycket om regler. De ser sig som okonvent-
ionella och uppmuntras av civil olydnad. De litar på sin intuition. De går 
efter ”magen” och sunt förnuft.”322 Ett kreativt arbetsklimat som uppmuntrar 
till civil olydnad, så länge den är innovativ, nämns i en senare artikel som 
utmärkande för ett framgångsrikt företag.323 Den normativa diskursen om 
civil olydnad bekräftas på så sätt, men begreppets mening får en något an-
norlunda nyans. Artiklarna vill docere genom det goda exemplets makt. De 
håller upp förebilder (människor och företag), beskriver deras egenskaper 
och säger därmed ’gör så här’ eller, kanske framförallt, ’var så här’ så kom-
mer du att lyckas. En framgångsrik människa besitter dessa egenskaper och 
om du tar till dig dessa egenskaper kan även du bli framgångsrik. Och ge-
nom att texterna kopplar civil olydnad till positiva egenskaper och framgång 
får även den civila olydnaden positiva konnotationer. Ovan blir civil olydnad 
exempelvis närmast synonymt med rebelliskhet. Men samtidigt som civil 
olydnad placeras in i en dylik förebildigt normativ kontext tas den civila 
olydnaden ur sin samhällspolitiska kontext. Civil olydnad blir över huvud 
taget inte ett politiskt begrepp, utan snarare ett begrepp för självförverkli-

                                                        
321 DN 980614. 
322 DN 980614. 
323 DN 001008. 
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gande. Bli din egen lyckas smed med hjälp av civil olydnad, skulle parollen 
kunna vara. En variant av den normativa diskursen om civil olydnad leder 
således till en avpolitisering av begreppet.  

I dessa ’förebildsreportage’ kan man inte påstå att det är Davids kamp 
mot Goliat som tematiseras. Temat är snarare ’bli som Goliat’. Goliat, iklädd 
toppchefers och toppföretags skepnad, som besitter de goda egenskaperna 
och förespråkar olydnad är den läsaren ska försöka efterlikna, inte bekämpa.  

Davids kamp mot Goliat tematiseras däremot i den tredje kategorin, be-
stående av sex texter, vilka handlar om det s k ”Änkeupproret”. Riksdagen 
beslutade 1997 att inkomstbepröva änkepensionernas folkpensionsdel och 
gick ut med en blankett till landets änkor där de skulle uppge samtliga in-
komster, besparingar och liknande. En änka protesterade då, fick fler med 
sig och uppmanade till civil olydnad. Olydnaden bestod av att inte fylla i 
inkomstuppgifterna på blanketten utan skicka in den blank. Av de artiklar 
som ingår i mitt material är det inte någon som kritiserar eller ifrågasätter 
”upproret”. Tvärtom är det genomgående änkorna som placeras i protago-
nistrollen och staten/Försäkringskassan i antagonistrollen. Ett exempel är en 
kortare artikel, baserad på ett TT-telegram, som återfinns i ungefär samma 
utförande i tre av de undersökta tidningarna. Rubriken är ”Änka manar till 
uppror”. 

Ludvika: Fyll inte i inkomstuppgifter på blanketten. Nu skall det in grus i för-
säkringskassans maskineri! Den uppmaningen till "civil olydnad" kommer 
från Eszter Karaszi i Ludvika, som startat ett änkeuppror. 

Den 20 februari reser hon och andra arga änkor till Stockholm för att prote-
stera. Protesterna gäller de försämringar av änkepensionen som riksdagen fat-
tade beslut om i december. (… beskrivning av beslutet…) - Nu straffar lagen 
mig och andra som sparat och gnetat. Om vi festat upp pengarna eller slösat 
bort dem på annat sätt hade vi fått ha vår änkepension i fred, säger Eszter 
Karaszi. Hon har räknat ut att hon själv mister hela sin folkpensionsdel av 
änkepensionen, 2668 kronor i månaden.324 

 
I ingressen liknas civil olydnad med att kasta grus i ett statligt maskineri. 
Omskrivelsen att ’kasta grus i maskineriet’ är väl etablerat i det svenska 
språket och används ofta för att beskriva smärre ingrepp i något system för 
att få det att rulla långsammare eller tillfälligt stanna upp. Man stör s a s 
processen, utan att för den skull rasera hela processen eller maskineriet. Civil 
olydnad blir således ett störande moment, vilket är en tämligen välvillig om-
skrivning jämfört med dem vi senare ska se exempel på. Men det är inte 
vilket maskineri som helst som olydnaden är gruset i utan ett statligt. Här 
väcks associationer mellan statliga Försäkringskassan och en väldig, 
omänsklig industri där kugghjulen rullar på. Det är gentemot denna koloss 

                                                        
324 SvD 970215. Texten har inga bilder/illustrationer. 
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individen, änkan reser sig. David reser sig åter mot Goliat. I texten personifi-
erar hon det arga offret. Redan genom att riksdagens beslut kategoriseras 
som ”försämringar” har texten tagit ställning mot beslutet. Det blir per defi-
nition något dåligt. Enligt citatet längre ner blir det dessutom orättvist ef-
tersom det ”straffar” änkorna, varmed dessa implicit framställs som offer. 
Den exakta summan, belägget för offerrollen, får vi sist i artikeln. Det enda 
explicita epitet änkorna tillskrivs är ”arga”, vilket även det är en tämligen 
välvillig beskrivning jämfört med vad vi senare ska se exempel på. Att vara 
arg är en naturlig del av att vara människa, inte en abnormalitet och absolut 
inte kriminellt. Men i citatet längre ner framgår att de även är sparsamma 
och skötsamma. Genom positioneringen gentemot dem som inte ”straffas”, 
de som ”festat upp pengarna eller slösat bort dem på annat sätt” tematiseras 
återigen berättelsen om Spara och Slösa. De normativa premisserna ser på så 
sätt ut att vara de samma här som 1995.325 

Ytterligare en likhet med 1995 års journalistik är den något knepiga defi-
nitionen av civil olydnad de analyserade artiklarna mynnar ut i. Eller på vad 
begreppet appliceras. I detta fall är det, liksom i Expressens bankuppror, en 
laglig handlig som kallas civil olydnad. Men om handlingen inte är brottslig 
så är den per definition inte heller civilt olydig. Tar man detta i beaktande 
tillsammans med den normativa, förebildliga diskursen så är tendensen att 
ekonomiskt motiverad civil olydnad oftast faller utanför den allmänna defi-
nitionen av civil olydnad.326 Det är inte olagliga men kanske okonventionella 
handlingar begreppet främst appliceras på. Kanske skulle man kunna säga att 
journalistiken (som arena och aktör) här tar ett etablerat begrepp – ett be-
grepp med en ganska lång, ärorik historia – och applicerar det på nya, andra 
företeelser för att låta begreppets positiva konnotationer skimra över dessa 
nya företeelser. Man reducerar s a s begreppets ursprungliga innebörd och 
fyller på med nytt, eller definierar delvis om begreppet, samtidigt som man 
påminner om dess ärorika historia och upprätthåller dess positiva konnotat-
ioner samt normativa kraft. Använt på det sättet kan vilket begrepp som 
helst, med snarlik innebörd, bli en legitimerande diskursiv kraft.  
 

                                                        
325 SvD 951107. 
326 Med allmän definition av civil olydnad menar jag genomgående definitionerna av begrep-
pets minsta gemensamma nämnare, nämligen att civil olydnad alltid inbegriper lagbrott eller 
uppmaningar till lagbrott. Se avsnitt 2.7.  
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9.3 Olydingar med hjärtat på rätta stället – civil olydnad 
motiverad av mänskliga rättigheter 
 
Den andra sakfråga jag ska titta närmare på är när mänskliga rättigheter mo-
tiverar civil olydnad. När olydnaden var ekonomiskt motiverad såg vi att 
civil olydnad närmast blev norm. Ett ickesvenskt ideal att eftersträva i kamp 
mot systemet. Tematiskt återkommer David, Goliat och svenskheten när 
mänskliga rättigheter är sakfrågan de olydiga kämpar för men argumenten 
vässas genom kopplingar till, å ena sidan, nazismen och, å andra sidan, Je-
sus. Samtidigt artikuleras dikotomin mellan nomos och dike. 

Sammanlagt har 45 artiklar om civil olydnad motiverad av mänskliga rät-
tigheter återfunnits under åren 1995 till 2004.327 Av dessa är elva publicerade 
1996, det vill säga 24%, varför 1996 nu blir i fokus. Under 1996 har totalt 39 
civil olydnads-artiklar återfunnits vilket innebär att 28% av alla dessa har 
mänskliga rättigheter som sakfråga.328  

Av de 45 artiklarna är nästan hälften, 21 texter, publicerade i DN. Expres-
sen har bidragit med nio texter, SvD med tio och Aftonbladet med fem. För-
hållandevis många är av artikeltypen utrikesnyhet (tio stycken) men nästan 
lika många är inrikesnyheter. En förhållandevis stor andel av texterna om 
civil olydnad motiverad av mänskliga rättigheter utspelar sig således geogra-
fiskt utanför Sveriges gränser (ibland inklusive Sverige eller med anknytning 
till Sverige). Bland artiklarnas manifesta teman är det oftast själva sakfrågan, 
det vill säga mänskliga rättigheter ur någon synvinkel, som förekommer 
(tolv gånger). Näst därefter kommer civil olydnad/demokrati som återfunnits 
tio gånger. Bland övriga teman är aktionsreferat framträdande (sju texter) 
medan resterande är ganska spridda.  

Bland aktivisterna är, liksom gällande ekonomiskt motiverad civil olyd-
nad, främst enskilda individer eller enfrågerörelser förekommande (tolv 
stycken) följt av religiösa ledare i aktivistrollen (sju texter). Någon specifik 
måltavla för aktivisterna nämns sällan. I 32 texter saknas detta men när nå-
gon måltavla nämns är det oftast (nio gånger) staten eller statliga institution-
er och myndigheter. Metoden för aktionerna är nästan uteslutande ickevåld. 
Man skulle därmed kunna karaktärisera händelserna här som att det främst är 
enskilda individer, enfrågerörelser och religiösa ledare som utövar icke-
våldsaktioner utan offer.   

Vad gäller argumentationen har vi sett i avsnitt 7.4 att såväl sakfrågan 
mänskliga rättigheter som aktuella aktioner för denna sakfråga får mycket 
pro-argument i texterna: ca hälften av texterna innehåller enbart eller över-

                                                        
327 Plus en i material djurrätt, SvD 030329. 
328 Texterna 1996 är totalt 91, material MV och DR inräknade. 
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vägande pro-argument både gällande sakfrågan och de specifika aktioner-
na.329 

Jag övergår nu till nedslagsåret 1996 med dess elva texter. Jämfört med 
1995 års journalistik om ekonomiskt motiverad civil olydnad är antalet ny-
hetsartiklar nu något fler, men Aftonbladet har inte någon text alls med i 
urvalet varför tidningen faller bort ur undersökningen här. De båda morgon-
tidningarna står istället för större delen av materialet 1996. Som påpekats 
ovan så står DN för nästan hälften av alla artiklar om civil olydnad motive-
rad av mänskliga rättigheter, vilket även är fallet i urvalet 1996. Liksom för 
samtliga artiklar om civil olydnad motiverad av mänskliga rättigheter är 
sakfrågan det oftast förekommande temat men år 1996 är spridningen mellan 
de sex förekommande temana marginell. Geografiskt är Sverige något över-
representerat jämfört med den geografiska spridningen i samtliga 45 texter.  

De som förespråkar/utövar civil olydnad motiverad av mänskliga rättig-
heter 1996 är främst politiker eller på annat sätt förtroendevalda inom en 
parlamentarisk demokrati, respektive religiösa ledare. Jämförs detta med 
samtliga 45 texter framgår att politikerna är något överrepresenterade i ak-
tivistrollen 1996, på bekostnad av enskilda/enfrågerörelser. Religiösa ledare 
förekommer däremot relativt ofta i aktivistrollen såväl 1996 som i materialet 
totalt.  

Gemensamt för aktionerna 1996 är att de är ’brott utan offer’ – ingen av 
aktionerna har någon egentlig, uttalad måltavla. Gemensamt är även det 
metodmässiga ickevåldet. Den ovan formulerade karaktäriseringen av jour-
nalistiken om civil olydnad motiverad av mänskliga rättigheter ser därmed ut 
att överensstämma relativt bra med nedslaget 1996. Här har vi politiker, inte 
enskilda/enfrågerörelser, och religiösa ledare som utövar ickevåldsaktioner 
utan offer. Ytterligare ett gemensamt drag för aktionerna här är att samtliga 
begreppsfästes som civil olydnad.  

Argumentationen 1996 är, liksom argumentationen i de 45 texterna gene-
rellt, övervägande bejakande. Ingen av de elva texterna innehåller enbart 
contraargument, vare sig gällande sakfrågan, aktionerna eller civil olydnad i 
princip (tabell 43).  
 
 
 
 

                                                        
329 En korskörning mellan variablerna för argumentationen och det geografiska perspektivet 
visar en svag tendens till att aktioner utrikes får något mer stöd än de inrikes. Tendensen är 
dock inte signifikant och gällande sakfrågan finns ingen nämnvärd skillnad alls. Det ser 
således ut som att civil olydnad motiverad av mänskliga rättigheter får tämligen mycket stöd 
oavsett var (och när) den utspelar sig. Jag har även korskört variablerna för argumentationen 
och texternas tidsperspektiv, men eftersom antalet texter som inte fokuserar nuet är så få går 
inga nämnvärda skillnader att utläsa.  



 173 

Tabell 43. Argumentation i tidningarna. Material om civil olydnad med mänskliga 
rättigheter som sakfråga 1996. Absoluta tal. 
Argument gällande Sakfrågan Aktionen Civil olydnad 
Inget 0 4 2 
Pro 7 5 7 
Contra 0 0 0 
Både pro & contra 0 2 2 
Totalt 11 11 11 

 
Tittar vi närmare på de elva texterna kan vi snabbt se att anledningen till 
ickevåldet och att egentliga offer/måltavlor saknas är att samtliga texter, med 
ett undantag, behandlar flyktingpolitik och civil olydnad i form av flykting-
gömmande.  

Vi ska börja med att titta kort på nämnda undantag för att därefter övergå 
till nyhetsjournalistiken om dagens Tyskland (en artikel) och Sverige. Avsik-
ten är, liksom föregående nedslagsår, att kvalitativt analysera texternas nar-
rativa struktur och retoriska drag för att därmed precisera hur journalistiken 
förhåller sig till civil olydnad när motivet är mänskliga rättigheter. Vilken 
definition av och argumentation för/mot civil olydnad framträder här? 

9.3.1 Nazism som argument 
 
Undantaget är en av årets tre bokrecensioner.330 Det är DN som 960502 un-
der rubriken ”Tredje sidan: Ett folk av tjänstvilliga bödlar?” publicerar en 
recension av Hitlers Willing Executioners: Ordinary Germans and the Ho-
locoust, författad av historikern Daniel Jonah Goldhagen. Den behandlar 
Förintelsen och ställer frågan hur vanliga människor kunde bli bödlar. Svaret 
Goldhagens undersökning resulterat i får honom att formulera tesen att anti-
semitismen var allomfattande bland det tyska folket. Ingen form av straff 
eller hot utdelades mot dem som vägrade utföra order, istället var det ”mass-
psykos som gjorde vanliga män till bödlar”. Han har genomsökt Gestapoar-
kiven för att hitta ”spår av motstånd, protester, ordervägran eller civil olyd-
nad” men utan resultat. Det fanns ingen opposition.331 Här är det således 
frånvaron av civil olydnad som gjort att texten över huvud taget kommit med 
i urvalet. Men det sammanhang den önskade olydnaden placeras i säger nå-

                                                        
330 Den andra boken som recenserats i DN respektive SvD heter Bakom vindsdörren och är en 
ungdomsroman författad av Margareta Sörenson. Här förflyttas vi tillbaka till svensk kontext. 
Boken handlar om en ung, akademisk familj som gömmer flyktingar och ställer, enligt re-
censenterna, frågor om civilkurage och om solidaritet med de utsatta väger tyngre än lagen - 
och om civil olydnad därmed är berättigat? (SvD 960121, DN 960120) 
331 Recensenten har dock vissa invändningar mot historikerns undersökning och den börda 
han lägger på det tyska folket. (DN 960502) 
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got om synen på civil olydnad, som är tämligen karaktäristiskt för 1996 års 
texter. Liksom, i mångt och mycket, tidigare år får civil olydnad närmast ett 
likhetstecken med civilkurage, mod och handlingskraft, men här också med 
kunskap, insikt (genom kontrastering mot den beskrivna psykosen). Men 
motiven för den eftersökta olydnaden är onekligen allvarligare än förgående 
års bankuppror och protester mot Riksskatteverket. Utan att förringa småfö-
retagens kamp på liv och död, i form av konkurs, handlar det här om mänsk-
lig, fysisk död. Och det sätter spår i journalistikens språkbruk. 

Övergår vi till nyhetsjournalistiken hamnar vi i dagens Tyskland där naz-
ism och rasism åter aktualiserats. Anledningen är att en asylförläggning i 
Lübecks hamnområde av ännu okänd anledning brunnit, med tio dödsoffer 
till följd: 

”Hård dom mot tysk flyktingpolitik – Lübecks borgmästare vill avskaffa 
asylförläggningar. Stormigt möte efter brand”.  

LÜBECK (SvD) Lübecks borgmästare Michael Bouteiller kritiserade på fre-
dagen skarpt den tyska invandrarpolitiken och uppmanade invånarna i staden 
till civil olydnad.332 

 
Den civila olydnad borgmästaren uppmanar invånarna till är att gömma flyk-
tingar. Asylförläggningarna bör avskaffas, anser han, för de är såväl omänsk-
liga som en inbjudan till våld. Eftersom de skiljer ut och föser ihop utlän-
ningar ”måste det av rasister och högerextremister uppfattas som ett bevis 
för att de inte har här att göra”. Om invånarna istället tar hand om och göm-
mer flyktingarna ”kommer en stat som har skrivit in de mänskliga rättighet-
erna i sin grundlag inte kunna stoppa oss”333. 

Efter citerandet av borgmästarens tal och uppmaning följer två motiv i ar-
tikeln. Det första gäller den förtvivlan, sorg och chock branden försatt anhö-
riga, överlevande och invånare i, vilket organiseras under de tre underrubri-
kerna ”Varför?” ”Ljus och teckningar” samt ”Stad i chock”. Artikelns avslu-
tande motiv tar fasta på nämnda rasister och högerextremister under rubriken 
”Förklara nazismen”. Motivet sorg och chock får störst utrymme i artikeln 
(ca hälften av ytan) och inbegriper beskrivningar av människors reaktioner 
och miljöbeskrivningar. Den första underrubriken ”Varför?” är ett citat från 
en överlevande som förlorat hela sin familj i branden, fru och fyra barn, det 
vill säga fem av tio döda, så troligtvis är han den som personligen drabbats 
hårdast. Mötet i sig beskrivs som ”stormigt och känsloladdat” då talet gång 
på gång fick avbrytas på grund av överlevande som ”bröt ut i tårar och för-

                                                        
332 SvD 960120. Bilden till artikeln förställer flyktingförläggningen, tagen utanför polisens 
avspärrningsstaket. På staketet hänger en blomsterkrans med sidenband framför vilken en 
svartklädd man står med nedböjt huvud och ryggen mot kameran.  I bildtexten kan vi läsa att 
”sorg och vrede präglade stämningen” samt att både ”vuxna och barn hängt upp kransar och 
teckningar” för att hedra de döda. 
333 SvD 960120. 
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tvivlade skrik”. Utöver mannen hörs två röster från överlevande. Dels en 
anonym man som bekräftar borgmästarens beskrivning av asylförläggningar: 
”- Snälla ni, låt oss inte leva kvar i denna isolering, i denna dödens kam-
mare”. Dels en sexårig flicka som vill ha tillbaka sin lekkamrat som omkom 
i branden. Beskrivningarna av sorgen och uppfattningen om asylförlägg-
ningar förstärks även av miljöskildringarna. För det första ligger den nu ned-
brunna asylförläggningen ”utslängd i industriområdet i hamnen. Här finns 
inga bostadshus och inga grannar, bara fraktfirmor och några tvivelaktiga 
barer i närheten”, enligt skribenten.334 Det vill säga utskiljt, avskilt, isolerat 
från den civiliserade omvärlden. Istället erbjuder platsen s k tvivelaktiga 
barer, vilket i klartext borde betyda tillhåll för svartsprit, narkotika och pro-
stitution. Knappast en plats att välkomna nya invånare på och i synnerhet 
inte en plats för barn.  

För det andra beskrivs platsen nu som ett hav av ljus, kransar och hundra-
tals teckningar gjorda av skolbarn, föreställande barn från hela världen le-
kandes tillsammans. Barnens nu raserade önskningar illustrerade flera 
hundra gånger om, upphängda inför en vuxenvärld som inte förmår ta sitt 
ansvar. För vilken ansvarskännande vuxen skulle medvetet placera ett barn i 
”dödens kammare”? 

Att benämna flyktingförläggningen som ”dödens kammare” (oavsett om 
det uttalats av mannen eller är en haltande översättning och återgivning av 
skribenten) för, särskilt i denna kontext, tankarna till Auschwitz och övriga 
koncentrationsläger under Hitlers regim. Nazismen är artikelns avslutande 
motiv eftersom ingen ännu vet huruvida branden var en olycka eller ”ett 
nynazistiskt attentat”. Här påtalas att Tysklands politiska ledning hoppas på 
det förstnämnda för ”Om det finns något som tyska politiker är livrädda för 
så är det att Tysklandsbilden i utlandet ska bli lidande, att rubrikerna i den 
internationella pressen åter ska fyllas av tyska stöveltramp och att världen 
skall vända sig bort i avsky”. Liknelsen med ”dödens kammare” väcker 
dock, som konstaterats ovan, historiska associationer till tyskt stöveltramp. 
Dessutom får nazisttemat tämligen stort utrymme (ca 30% av ytan) i arti-
keln, om än i dess avslutande del, längst ner i relevansstrukturen. Trots att 
ingen vet om branden har någonting med rasism eller nynazism att göra. 
Tysklands dåvarande president, Roman Herzog, citeras här och han påtalar 
då att nya sätt att förklara nazismen måste fram, i och med att ögonvittnena 
börjar åldras och dö, samt vikten av ”att skärpa ungdomarnas medvetande 
och förståelse för hur rasism och totalitarism uppstår”. Avslutningsvis får vi 
även veta att Israels president nyligen talat i det tyska parlamentet på samma 
tema.335  

Å ena sidan framstår presidenterna, liksom borgmästaren, väl medvetna 
om (potentiella) problem med rasism och nynazism. Borgmästaren förefaller 
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dessutom vara handlingskraftig och modig nog att genom konkret handling – 
civil olydnad - utmana politiker som inte insett problemen med flyktingför-
läggningarna. Borgmästarens framträdande högst upp i textens relevans-
struktur blir i sig ett ethos-argument samtidigt som hans egna argumentation 
vänder sig till logos: branden är en logisk konsekvens av det tyska flykting-
mottagandet.  

Å andra sidan gör texten branden till ”ett nynazistiskt attentat” genom att 
ge nazismen så mycket utrymme och dessutom lyfta upp den i en underru-
brik. Ser vi än en gång på artikelns dispotio (hur den schematiskt och tema-
tiskt är uppbyggd) blir kopplingen mycket tydlig: ”Lübecks borgmästare vill 
avskaffa asylförläggningar”, ”Varför?” Varför vill han det och varför hände 
detta: ”Ljus och teckningar” på platsen och en ”Stad i chock”. ”Förklara 
nazismen”, så kanske vi kan få svar på rubrikfrågan ”Varför?” Texten blir ett 
utomordentligt exempel på en semantisk helhet med en logisk struktur. Ar-
gumentationen bygger dock minst lika mycket på pathos som på logos eller 
ethos. De ovan beskrivna skildringarna av en tragisk miljö och mänsklig 
sorg vill väcka medlidande och beröring. Pathos kan även sägas vara in-
byggt i textens topos: omänsklighet eller mänsklig förödelse varför texten 
som helhet ser ut att syfta till movere.  

Artikeln blir på så sätt en stark plädering för den föreslagna civila olyd-
naden. SvD argumenterar inte för civil olydnad men stödjer den, implicit, 
genom sin beskrivning av branden, dess tragiska konsekvenser och eventu-
ella orsaker. Åtminstone olydnad i form av att gömma flyktingar – åt-
minstone i Tyskland.  

9.3.2 Gud som argument 
 
Går vi vidare till Sverige 1996 så hittar vi även svenska politiker som pläde-
rar för civil olydnad, i form av att gömma flyktingar. I maj ska Vänsterpar-
tiet ha kongress och diskutera partiprogrammet i vilket sedan tidigare finns 
en formulering som stödjer civil olydnad. I både Expressen och SvD får vi 
veta att:  

Vänsterpartiet blir feministiskt – kongressen skall anta nytt partiprogram. 
(…)  

Gudrun Schyman tycker också att programmet skall fortsätta hävda att civil 
olydnad kan vara riktigt. Att till exempel gömma asylsökande undan polisen 
är berättigad civil olydnad, tycker hon.336 
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Ingen av tidningarna tar dock upp civil olydnad vidare i texterna, utan tar 
fasta på andra aspekter. I synnerhet feminismen, vilket framgår av rubriken 
ovan.  

Även i andra sammanhang är det politiker och andra medborgare i sam-
hällets övre skikt som förespråkar civil olydnad. I Folkets Hus i Stockholm 
samlas i februari ett hundratal kritiker av svensk flyktingpolitik. Temat är 
”ska asylrätten vara en mänsklig rättighet eller som nu en konjunkturanpas-
sad flykting- och signalpolitik? Under rubriken ”Tystnaden föder ondskan” 
refererar DN mötet och här används historiska exempel som argument för 
civil olydnad (vilket även var fallet när ekonomi var sakfråga 1995). Bland 
föreläsarna nämns läkaren Christina Doctare och ”samhällskritikern” Olof 
Buckard varav den sistnämnde argumenterar för flyktinggömmande genom 
att påminna om att ”- Civil olydnad har banat väg för både rösträtt, strejkrätt 
och tryckfrihet”. Men här görs även en intressant parallell mellan Jesus och 
civil olydnad, en parallell och ett ethos-argument som återkommer under 
året: 

- Få kunde vara så otrevliga och uppkäftiga mot etablissemanget som Jesus. 
Idag skulle han kanske ha sagt om Leif Blomberg (dåvarande invandrarmi-
nister, min anm.) som han sade om Herodes: ”Hälsa den räven…” Som be-
kant ömmade inte heller Herodes oskyddade barn (…).337  

 
In i berättelsen förs nu den svenska kyrkan, dess företrädare och förgrunds-
gestalt. I maj har DN en intervju (”Fem frågor till…”) med anledning av att 
en ”Olydig kyrkoherde går i pension”. Texten inleds med en presentation av 
Ingemar Simonsson som en ”känd radikal präst” som ”under många år sla-
gits mot konservativa kollegor, oförstående biskopar och ovilliga invandrar-
ministrar”. Att vara ”känd radikal” kan vara såväl positivt som negativt men 
ställt i kontrast till konservativ, oförstående och ovillig ges det en positiv 
klang varmed han får ett betydligt högre ethos än sina antagonister.  

Den första av de fem frågorna utgår från prästens ställningstagande för en 
liberalare flyktingpolitik och det faktum att han låtit flyktingar bo i sin 
kyrka. I hans svar återkommer Jesus som argument:  

Får präster ta lagen i egna händer? 

 – Kyrkan måste föra de smås talan och även våga ta en minister i örat. (…) 
Det finns en liten risk förbunden med att ta lagen i egna händer, men en av 
kyrkans uppgifter är att våga ifrågasätta ett beslut, det vågade Jesus göra. Det 
kan i vissa lägen finnas skäl för civil olydnad.338 
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Det är en sorts teologiskt grundad pliktetik som här kommer till uttryck. 
Eftersom Guds son vågade ifrågasätta beslut och ta lagen i egna händer är 
det kyrkans uppgift att göra detsamma. Resonemanget lyder som så att om 
Guds son (som om någon borde ha hög ethos) kan utöva någon sorts civil 
olydnad så måste det även idag, ibland, finnas goda skäl för civil olydnad.   

De andra två texterna med en präst som förespråkar/utövar civil olydnad 
är längre reportage/personporträtt publicerade i Expressen respektive SvD. I 
båda reportagen är det Roland Haglund som står i fokus, kyrkoherde i Åsele 
som blev riksbekant efter att kämpat för att de två kurdiska flyktingfamiljer-
na Sincari skulle få stanna i Sverige. I båda texterna är dels den implicite 
författaren berättare, men främst är det Haglund själv som berättar och intar 
rollen som protagonist. Det narrativa perspektivet utgår därför huvudsaklig-
en från Hagströms perspektiv. Först ut är Expressen i februari: 

 ”Han vågade handla med hjärtat.”  

(personfakta om Roland Haglund)  

De blir allt vanligare – de svenska olydingarna. De slåss mot korkade myn-
digheter och knasiga lagar. Förr i världen muttrade en svensk som mest. Nu 
säger han ifrån och börjar slåss. Och olydingen är kusin till Expressens ge-
ting, som alltid varit en fräsig olyding och ett häftstift på maktens stolar.339 

 
’Svenskheten’ som diskursivt tematiskt drag aktualiseras åter igen men nu 
med andra förtecken. ”Förr” var svensken tyst och snäll – nu har ”han” blivit 
lite mer som tidningen själv, det vill säga uppkäftig och bråkig. Tillsammans 
kan ’vi’ nu ”slåss” mot den lagstiftande och verkställande makten, tillskrivna 
epiteten ”korkade” och ”knasiga”. På bara ett år menar sig tidningen se en 
radikal förändring i svensk mentalitet. Från att ha karaktäriserat ’svenskhet-
en’ som en brist på kunskap, mod, civilkurage, handlingskraft – och därav 
följande benägenhet att hamna i offer-rollen – till 1996 års ’fräsighet’. 

’Förändring’ är även på andra sätt ett återkommande tema i texten, dels i 
karaktäriseringen av ’det levande exemplet’ Haglund. Brödtexten inleds med 
att Haglund får uttrycka sin handlingskraft: 

ÅSELE (Expressen) Hur långt får man gå när lagen strider mot allt som ens 
samvete säger är rätt? - Långt, man får gå långt, säger Roland Haglund, kyr-
koherde och sjubarnspappa i Åsele.340 

 
Trots trötthet och en kraftig förkylning står sjubarnspappan i snålblåsten på 
kyrkbacken och svarar på tidningens frågor. Under den första underrubriken 
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gråa, rufsiga håret och med händerna nerkörda i ytterrockens fickor. Bildtexten beskriver vad 
bilden föreställer. 
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”Uppror och olydnad” får vi en förklaring till hur han blivit så stark och 
handlingskraftig. Svaret finner vi i hans egen barndom då han själv blev 
mobbad. Som minst i klassen kunde han inte försvara sig och andra vände 
ryggen till istället för att hjälpa honom, en erfarenhet som fått honom att 
aldrig vilja bli som dem. Han uppfostrades till att vara snäll och lydig men 
med åren har han blivit allt bättre på att säga ifrån och stå på sig, får vi veta. 
På många sätt och vis framstår Roland som en ganska ’vanlig’ människa 
som många borde kunna relatera till. Han är enkelt klädd, rufsig i håret, 
drabbas av trötthet och förkylning som vem som helst. Han har, som så 
många andra, fostrats till skötsamhet och har fått känna på hur det är att vara 
utsatt. Det är en bakgrund som man kan förhålla sig till på många olika sätt 
men Roland har valt, och personifierar, ett konstruktivt förhållningssätt. 
Istället för att själv börja ’vända andra kinden till’, ’sköta sig själv och 
strunta i andra’ har han valt att följa bibelns påbud om att ’älska sin nästa så 
som sig själv’. Roland kunde ha blivit snäll, lydig och till och med kuvad 
men han valde en annan väg. Och kunde han genomgå en dylik förändring 
och bli olydig så kan du och jag. Man skulle kunna säga att Roland, genom 
det sätt han beskrivs på, ikläs det goda exemplets makt, han tillskrivs ethos, 
på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att identifiera sig med honom.  

Det andra som förändrats under de senaste åren är bygden Roland lever 
och verkar i, Åsele. Vi får veta att kampen för familjerna Sincari har skapat 
nya vänskapsband, gemenskap och ett starkt engagemang. ”Men engage-
manget har också kostat”. Flera Åselebor hotas nu, enligt tidningen, av åtal 
för våldsamt motstånd, våld mot tjänsteman och ohörsamhet, förutom den 
personliga sorgen efter att ha förlorat vännerna i de nu utvisade familjerna. 
Men hoppet har de inte förlorat. När kvällen kommer tänds marschaller och 
ett fackeltåg för familjerna går genom byn.  

Den tredje förändringen är kyrkans position. Förr var kyrkan en överhet, 
en ”garant för både Guds och kungens ordning. Nu står den för uppror och 
civil olydnad. Är lagen grym ska man våga handla med hjärtat.” Återigen 
artikuleras en teologiskt grundad pliktetik. Det är Expressens ord men de 
bygger, åtminstone delvis, på Haglunds goda exempel och åsikter om svensk 
politik. Han menar att den saknar ”mänsklighet” och att ”en del politiker står 
vid sidan av och inte vill se, de vänder också ryggen till.”341 Så citerar Hag-
lund ett kommunalråd, den enda röst som (indirekt) hörs i artikeln förutom 
Haglunds och reporterns, vilket bekräftar kommunalrådets ’omänsklighet’: 
”Det här med känslorna och det här med barnen, det får man sortera bort”. 
Politikerna (antagonisterna) framställs på så sätt som lika fega som barnen 
på skolgården när Haglund (eller kanske läsaren) blev mobbad och det är 
gentemot dem kyrkoherden, Jesus, hela församlingen och Expressen posit-
ionerar sig. 
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9.3.3 Manlighet som argument 
 
Jämför vi Expressens text med personporträttet i SvD bekräftas mycket av 
den bild som redan tecknats. Men då porträttet i SvD ingår i en artikelserie 
på temat manliga förebilder så lyfts Haglunds person fram än mer: 

En omtänksam bråkstake 

En riktig karl – det vet man väl vad det är. Det är ju HAN som är normen, det 
normala. Nej, visst ja. Så tänker vi inte nu på det jämställda 90-talet. Eller…? 
Men vad är det som är typiskt manligt – som är bra? Att vara modig, kanske. 
Som Roland Haglund, prästen och sjubarnspappan, han som skapade den 
riksbekanta Åseleandan. En manlig förebild (…) Roland Haglund är civil 
olydnad. Civil olydnad ser dig distinkt i ögonen. Han försöker inte predika, 
inte skrika ut, inte övertala. Han vet sanningen och har modet att hålla i den. 
Och en förklaring blir oemotståndlig.342 

 
I Expressen framställs Haglund som en förebild möjlig att relatera till, här 
framstår han snarare som en övermänniska. Han har någon sorts gudomlig 
insikt och han behöver inte ens använda ord, inte försöka övertala, för att 
övertyga. En distinkt blick räcker. Det intressanta är dock att Haglund inte 
bara tillskrivs någon sorts gudomlig insikt och oemotståndlighet (ethos) utan 
dessutom sägs vara en modern manlig förebild, 1990-talets norm, och perso-
nifiera civil olydnad. Enligt SvD är 1990-talets manliga ideal att eftersträva 
således en utövare av civil olydnad. 

SvD tar även hjälp av allegorin, i folksagans form, när händelserna i 
Åsele ska refereras: 

Roland Haglund – prästen i Åsele kämpade länge och tappert för att få be-
hålla sina ’svarta får’ i Åsele kyrka. Men en mörk natt – torsdag den 11 janu-
ari i år – slets de ur herdens famn och förpassades till Turkiet. – Familjen 
Sincari har ljugit frustade Stora Stygga Vargen Blomberg och slickade sig 
om munnen. Han ramlade dock snart omkull i den orkanvind av protester 
som svepte fram över landet.343 

 
Genom kontrastering mot sina motståndare betonas återigen Haglunds ethos. 
Med Haglund i fåraherdens roll och invandrarminister Blomberg i stora 
stygga vargens roll lämnas inget större tolkningsutrymme kring frågan om 
vem som är den goda respektive onda. Liksom i Expressens artikel hörs inte 
heller här någon annan röst än Haglunds och skribentens, medan ansvariga 
politiker omtalas. Om Blomberg får vi veta att han blivit så rasande under en 
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tevedebatt med Haglund att han rusat därifrån. Om dåvarande statsminister 
Ingvar Carlsson får vi veta att han slingrat sig från att svara på en, troligen 
rätt obekväm, fråga.  Till skillnad från dem vågar Haglund däremot ”stå för 
mina åsikter, idéer och min tro även om det är kontroversiellt”.  

Även bygden Åsele karaktäriseras genom kontrastering. Liksom i Expres-
sen-artikeln tas det föredömliga engagemanget bland Åseleborna upp i tex-
ten, här beskrivet med hjälp av begreppet ”Åseleandan”. Begreppet har Hag-
lund själv formulerat som en anti-tes till det Sjöbo kommun fått stå för i den 
allmänna debatten, såsom främlingsfientlighet. Haglund ville: 

 (…) beskriva motsatsen mot Sjöboandan. Där ville nästan alla köra ut flyk-
tingarna, de ville inte ta emot dem medan vi i Åsele har en stark opinion för 
dem. Hjälpsamhet och solidaritet med dem som har det kämpigt – ja 180 gra-
ders vridning från Sjöbo.344 

 
Trots de närmast gudomliga drag texten bitvis tillskriver Haglund får vi, 
liksom i Expressen, vissa beskrivningar som understryker hans enkelhet eller 
normalitet. Hans gestalt är inte märklig, han är lätt att nå och avslutningsvis 
får prästen uttala sig om papparollen. Han är både mänsklig och övermänni-
ska, eller människa och gudalik i ett. En gud som går att nå – eller snarare 
för var och en att uppnå. Som påpekats ingick artikeln i en serie om manliga 
förebilder och skribenten avslutar med att påpeka att han ser prästen ”som en 
förebild för många människor. Sådana som reflekterar över livets orättvisor, 
sådana som har förmågan att känna empati – denna stora bristvara i Sverige. 
”345 Liksom 1995 blir berättelsen om civil olydnad normativ, men nu än mer 
till följd av den ethos dess utövare/förespråkare tillskrivs. 

9.3.4 David, Goliat och svenskheten 
 
I journalistiken om ekonomiskt motiverad civil olydnad 1995 led ’svensk-
heten’ brist på insikt, mod och handlingskraft. Här är det bristen på empati 
som betonas och en präst som hålls upp som förebild. En som besitter alla de 
egenskaper ’svenskheten’ påstods lida brist på. SvD säger inget om huruvida 
det goda exemplet är ett av många, medan Expressen menar sig se en radikal 
förändring av svensk mentalitet.  

När den civila olydnaden är ekonomiskt motiverad (1995) tar de under-
sökta tidningarna på sig rollen att undsätta de alltför lydiga svenskarna. Här 
finns handlingskraften, initiativen och instruktionerna. I journalistiken om 
civil olydnad motiverad av mänskliga rättigheter kan de, tidningarna och 
svenskarna de skriver om och för, alla liera sig med varandra. Genast har 
David vuxit rejält i omfång och styrka – och Goliat framstår inte längre som 
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fullt så stor och hotfull. Även om han bär ulvakläder och smyger omkring 
om natten så förvandlas han till en ynkligt slingrande ål när frågorna blir för 
obekväma, eller gör en tjurrusning när argumenten tar slut.  

Civil olydnad framhålls således här som föredömligt, åtminstone när det 
sker i form av att gömma flyktingar, förhindra eventuell nynazism, liksom 
nazismens behandling av judar under andra världskriget. Den enda antydan 
om var gränserna för det tillåtna går får vi av Expressen-artikelns två under-
rubriker.346 ”Uppror och olydnad” respektive ”Tar inte till våld” signalerar att 
det endast är motstånd i form av ickevåld som är giltigt. Inte ens Haglund 
själv argumenterar dock i texten mot våld men säger sig själv inte vara den 
som rent fysiskt slåss.  

Ingen av artiklarna diskuterar eller problematiserar den civila olydnaden. 
Definitionen verkar det råda enighet om, trots att exemplet gömma flyktingar 
i Sverige är ett gränsfall eftersom det egentligen inte är ett lagbrott.347 Den 
form av civil olydnad som omskrivs så positivt här (och även senare som vi 
ska se) är således ett tveksamt exempel.  

9.3.5 Sammandrag: civil olydnad som ethos 
 
Narrativen om civil olydnad motiverad av mänskliga rättigheter blir således, 
liksom narrativen om ekonomiskt motiverad civil olydnad, tematiskt även en 
berättelse om ’svenskheten’ och om Davids kamp mot Goliat. Även om de-
ras karaktärsdrag förändras något. Det nya i 1996 års texter (om civil olyd-
nad med sakfrågan mänskliga rättigheter) är dels att tidningarna blir mer 
arenor för de olydiga än aktörer. Dels parallellen mellan bibelns berättelser 
om Jesus och civil olydnad samt kontrasten mellan det absoluta goda respek-
tive onda och mellan mänskligt och omänskligt. Sverige är i hög utsträck-
ning ett sekulariserat land där stat och kyrka sedan länge är åtskiljda, men 
här framhålls kristendomens förgrundsgestalt som ett ideal och argument för 
politisk handling i dagens Sverige. Jesus gick mot strömmen, då kan/ska vi 
också göra det. Det är ett pliktresonemang och argument som, givetvis, ris-
kerar bli tämligen ihåligt för den icke troende. Å andra sidan är de kristna 
ideal (hjälpsamhet, solidaritet, älska din nästa såsom dig själv) som hålls upp 
i denna textuella kontext i samklang med humanistiska ideal. I kampen för 
mänskliga rättigheter kan humanismens kärna – människovärdesprincipen – 
och kristendomens kärna – människan är Guds avbild och skapelsens krona 
– förenas. Särskilt när motståndaren kan hänföras till det absoluta onda, för-
kroppsligat av nynazister.348 Det intressanta är att den civilt olydige i så pass 
hög utsträckning tillskrivs ethos medan antagonisten får symbolisera dess 

                                                        
346 Exp. 960202, textens globala form. 
347 Månsson (2006) kap 1. 
348 Kingsepp (2008) s 11, 22f, 28. 
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antites. Man skulle kunna säga att artiklarnas främsta argumentation är pro-
tagonisternas ethos och antagonisternas brist på ethos. På så sätt skulle man 
kunna säga att även ethos i sig blir ett tematisk drag i 1996 års berättelse om 
civil olydnad.  

Jag påpekade att samhällsmoralen (den ekonomiska) föreföll vara ett 
värde som stod på spel i journalistiken om ekonomiskt motiverad civil olyd-
nad. När mänskliga rättigheter är motivet ser detta ut att förstärkas och vid-
gas utanför den ekonomiska arenan. Det handlar om hur vi som människor 
bör förhålla oss till varandra. Vad karaktäriserar en god människa, vad är 
mänskligt respektive omänskligt? Svaret framträder i karaktäriseringen av 
prästerna som får förkroppsliga den goda människan, i synnerhet den gode 
mannen. Som påpekats ovan blir berättelsen här normativ, dels i föreskri-
vandet av hur vi bör vara, vilka egenskaper vi bör besitta. Dels i föreskivan-
det av handlingar, hur vi bör agera såsom utöva civil olydnad.  En ethos-
argumentation som således vill movere, men också docere om det goda. 

Härmed framträder ytterligare ett tematiskt drag genom argumentationen i 
de ovan analyserade texterna: dikotomin mellan nomos och dike, vilken 
diskuterats sedan antiken.349 Dike och nomos är den antika grekiska motsva-
righeten till rätten och lagen, eller justice and law. Medan nomos syftar på 
den jordiska, positiva rätten, den av människan stiftade lagen så syftar dike 
på en överjordisk, universell rättvisa. ’Det Goda’.  Vilken av  ’rätterna’ – 
nomos eller dike – som bör råda har åsikterna gått isär om genom historien. 
Förenklat skulle man kunna säga att den som hävdar att vi lever, och bör 
verka, i ett s k rättssamhälle framhäver nomos på bekostnad av dike. Lagen 
finns till för det allmännas bästa och skall därför följas. I narrativen om eko-
nomiskt motiverad civil olydnad (år 1995) kan man bitvis skönja ett sorts 
kontraktstänkande under argumentationen. Staten och kapitalet, det vill säga 
makten, har svikit folket som bankkunder och medborgare, vilket är det-
samma som att de brutit mot det implicita samhällskontraktet (och ’konsu-
mentkontraktet’). Ett dylikt kontraktsbrott, även om det inte är ett lagbrott, 
motiverar protester eller ’straff’. När sakfrågan är mänskliga rättigheter är 
det inte heller den positiva rätten, nomos, någon brutit mot. Det är nomos i 
sig som strider mot dike. I det moderna sekulariserade samhället finns inte 
längre någon gudomlig rätt, ändå argumenterar texterna för dikes seger över 
nomos. Förstådd som universella mänskliga rättigheter legitimerar dike till-
lämpandet av civil olydnad mot nomos i form av partikulära, nationella la-
gar, särskilt om de understödjer den absoluta ondskan.   

 
 
 

                                                        
349 Se t ex Sofokles (4oot fKr/sv. översättning 1986) Kung Oidipus: Antigone. Stockholm: 
AWE/Geber. Eller Sofokles (400t fKr/sv. översättning 2003) Antigone. Lund: Ellerströms 
förlag (med förord av Jan Stolpe). 
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Medhjälpare Protagonist Antagonist 
Tidningarna, (v) Olydiga: Jesus, präster, 

åseleborna, borgmästare 
Det politiska systemet, i 
synnerhet invandrarmi-
nistern, undantaget (v) 

9.3.6 Utblick 
 
Hur förhåller sig då 1996 års journalistik om civil olydnad motiverad av 
mänskliga rättigheter till övriga år? En skillnad om vi tittar framåt i tiden är 
att fokus för texterna delvis förskjuts i både tid och rum. Dels hittar vi texter 
med mer historiskt perspektiv vilka diskuterar Gandhis och Kings betydelse 
samt skriftliga arv (tre texter).350 Dels hittar vi texter om civila olydnadsakt-
ioner i nutid men i andra länder. Dessa gäller mänskliga rättigheter i Turkiet 
(tre texter),351 polisens och rättsväsendets ”hårdare tag” mot unga brottslingar 
i USA (tre texter)352 samt Frankrikes förändrade invandringslagar (fyra tex-
ter)353. Under 2002 hittar vi även två kommentarer/analyser som med anled-
ning av det så kallade kriget mot terrorismen uppmanar till civil olydnad mot 
den upprättade terroristlistan.354 Dessa texter har således mer internationellt 
perspektiv. 

Tittar vi på de texter som handlar om Sverige och svenska förhållanden är 
det, liksom 1996, civil olydnad i form av flyktinggömmande som aktuali-
seras. Gärna med kyrkans representanter i aktivistrollen. Totalt elva texter 
behandlar gömmande av flyktingar i Sverige som civil olydnad och i fem av 
texterna är aktivisten en aktivt kristen individ.355 Alla fem är protagonister i 
de texter de förekommer. Ytterligare två av de elva texterna är kommenta-
rer/analyser av mediearbetare, båda till försvar av generösare flykting-
/invandringslagar samt av gömmande av flyktingar.356 Gemensamt för tex-
terna är även att de är skrivna med stort pathos och med udden riktad mot 
den mer välbeställda delen av världens bristande medkänsla och empati – 
och övermått av egocentrism. Den normativa diskursen som utmejslades 
ovan, vilken inte bara föreskriver hur vi bör agera utan också hur vi bör vara, 
ser därmed ut att gälla fler år än 1996 års journalistik. Texter som vill 
movere, men också docere om det goda, och hävdar dikes primat framför 
nomos. 

                                                        
350 DN 980131, DN 010128, DN 030827 
351 Exp. 040530, DN 020809, DN 030115 
352 DN 990426, DN 991118, DN 000226 
353 SvD 970217, AB 970222, DN 970219, DN 970223 
354 Uppmaningen är att inte acceptera att organisationer eller individer på lösa grunder terror-
iststämplas och därmed kriminaliseras. SvD 021111, Exp. 020212 
355 SvD 020318, Exp. 980507, Exp. 010907, DN 940203, DN 950323 
356 Exp. 910817, DN 950910. 
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De enda texter som totalt tar avstånd från civil olydnad, inklusive den som 
motiveras av mänskliga rättigheter, är en intervju med dåvarande statsmi-
nister Göran Persson (s) och en notis om Moderata ungdomsförbundets skrift 
Stenen i handen på den starke357. I båda fallen är kritiken kortfattad och 
kommer, följaktligen, från etablerade politiker inom det parlamentariska 
systemet .358 Här står nomos över dike. 

Resterande texter är spridda över olika sakfrågor. Bland annat en de-
battartikel om funktionshindrades rättigheter och möjligheter i samhället 
samt ett par texter om offentlighetsprincipen vs barns rättigheter.359 Samman-
taget förefaller inte journalistiken om civil olydnad motiverad av mänskliga 
rättigheter övriga år avvika nämnvärt från 1996 års journalistik. 
 

                                                        
357 Se teoriavsnitt 2.5. 
358 AB 020909, DN 950623. Å andra sidan finns två intervjuer med Liberala Ungdomsför-
bundets (Luf) ordförande Birgitta Olsson som förespråkar civil olydnad, åtminstone när 
mänskligt liv står på spel men med undantag för alla typer av våld (SvD 990830, DN 
000805). 
359 Under 1993 finns ett par intressanta texter om en s k ”barnporrhärva”. I maj månad pågick 
rättegångarna och till följd av offentlighetsprincipen och det stora allmänintresset för fallet 
hade Rådhuset tvingats arrangera offentliga visningar av barnporrfilmer samt kopiera och 
sälja filmerna till intresserade. Jag har bara material från Expressen här så journalistiken om 
detta fall är svårt att säga något om. Av de texter jag har framgår dock att såväl polisen som 
åklagare, allmänheten och tidningen finner det hela absurt (”Måste rättvisan vara så vidrig?” 
Exp. 930518). Efter hand hittar dock en rådman på ett sätt att täppa till luckan i lagen som 
möjliggjorde visningarna och blir utnämnd till ”hjälte”: ”Han slog igen porrbutiken i tingsrät-
ten”. ”Nu hyllas chefsrådman Leif Carbell, 55, som en hjälte.” Exp. 930520. Innan detta hade 
dock, enligt tidningen, åtskilliga medborgare kontaktat Rådhuset för att tipsa dem om olika 
sätt att kringgå lagen, det vill säga uppmanat till civil olydnad. 
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9.4 Terrorgruppen vs eldsjälen – civil olydnad 
motiverad av miljöfrågan 
 
Under föregående år och studerade sakfrågor har vi sett prov på hur civil 
olydnad kan förordas. Genom liknelser med det absoluta goda och genom 
kontrastering mot det absoluta onda. Genom att tillskriva de olydiga ethos i 
form av mod och kurage och genom kontrastering mot fega eller kuvade 
antagonister. Nu övergår jag till civil olydnad av miljöskäl varpå rollerna blir 
ombytta. Istället för att representera ’godheten’ börjar den civila olydnaden i 
mångt och mycket överföras till den motsatta polen. Samtidigt får den logos-
orienterade argumentationen vika undan för en något mer pathos-orienterad 
argumentation. 

Miljöfrågan är den sakfråga som oftast motiverar civil olydnad i mitt 
material. Totalt 46 texter behandlar civil olydnad i miljösyfte, med kulmen 
1998 då 15 texter publicerats (33%).360 År 1998 har totalt 57 civil olydnads-
texter återfunnits varav miljöfrågan motiverat den största andelen (26%).361  

Av de 46 artiklarna om civil olydnad i miljösyfte har Expressen levererat 
flest, 16 texter, följt av DN:s 13 texter, SvD:s tolv texter och Aftonbladets 
fem. Fördelat på artikeltyper så utgörs drygt hälften (27 texter) av inrikesny-
heter. Här finns även fem ledare medan övriga förekommande teman åter-
finns någon/några gånger vardera. Texternas manifesta teman är främst civil 
olydnad/demokrati (13 texter) alternativt aktionsreferat (tio texter). Sju texter 
behandlar rättegångar och domslut medan fem tematiserar sakfrågan (det vill 
säga miljöfrågan) och lika många är intervjuer med aktivister. Resterande 
texter har spridda teman.  

Aktivisterna är i drygt hälften av artiklarna (26 texter) olika sociala rörel-
ser, följt av enskilda individer eller enfrågerörelser (nio texter). Politiker 
förekommer fem gånger i aktivistrollen medan övriga aktivister förekommer 
mer disparat. Måltavlan eller offret för aktivisterna är huvudsakligen staten 
eller statliga institutioner och myndigheter (34 texter). Tittar vi på vilka me-
toder som beskrivs i texterna uppstår en skillnad från när ekonomi eller 
mänskliga rättigheter var sakfrågor, så till vida att andelen materiellt våld nu 
ökar. Den största andelen är, liksom vid föregående sakfrågor, ickevåld (21 
texter) men nu förekommer även materiellt våld i 15 texter (33% av 46). Det 
karaktäristiska för civil olydnad i miljösyfte ser således ut att vara sociala 

                                                        
360 Miljösyfte förekommer även åtta gånger i material MV, MV/CO eller DR men de behand-
las inte här. Räknas dessa åtta texter in blir det totalt 54 artiklar med aktioner i miljösyfte och 
av dem har 28% publicerats 1998. 
361 Det totala antalet texter inklusive material MV och DR är 132 texter. Civil olydnad i 
miljösyfte utgör 11,4% av dessa. 
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rörelser som genom ickevåld eller materiellt våld utövar aktioner mot stat-
liga verk och institutioner.  

Gällande den explicita argumentationen har vi i avsnitt 7.4 sett att i sak-
frågan (miljöfrågan) förekommer antingen ingen argumentation alls eller så 
överväger pro-argumentationen. Även gällande aktionerna förekommer 
främst pro-argument men även förhållandevis stora andelar texter med över-
vägande contraargument eller både pro- och contraargument. Det är förhål-
landevis få texter som inte innehåller några argument gällande den aktuella 
aktionen. Geografiskt utspelar sig nästan alla texter inom Sverige.  

Övergår vi till att studera urvalsåret 1998 mer i detalj framgår att samtliga 
tidningar är representerade bland de 15 texterna. Den största andelen är leve-
rerad av Expressen, vilket överensstämmer med fördelningen i samtliga 46 
artiklar. Gällande artikeltyperna avviker 1998 något från materialet totalt. 
Förvisso är inrikesnyheterna flest såväl här som i hela materialet om miljö-
motiverad civil olydnad men för övrigt förekommer bara ytterligare två arti-
keltyper 1998: ett reportage/personporträtt och tre insändare. Kommente-
rande journalistik saknas här helt. Ämnesvis är texterna spridda över sju 
olika manifesta teman 1998, men nästan hälften är aktionsreferat. Jämfört 
med motiven för samtliga 46 artiklar är aktionsreferaten överrepresenterade, 
medan övriga motiv är underrepresenterade. Mer representativ blir 1998 års 
journalistik om vi tittar på vilka aktivistkategorier respektive måltavlor/offer 
som förekommer under året. Bland aktivisterna är de sociala rörelserna oftast 
förekommande och samtliga riktar sig mot statliga institutioner, en även mot 
näringslivet. Av analyserna nedan kommer dock att framgå att byggbolag 
berörs i de flesta texter, även om de inte nämns som huvudsaklig måltavla. 
Texterna är även tämligen entydiga geografiskt. Samtliga fokuserar Sverige, 
nästan alla har nuet i fokus.  

Bland de metoder som förekommer är materiellt våld det oftast förekom-
mande, följt av ickevåld, vilket innebär att 1998 avviker något i detta avse-
ende. Denna avvikelse skulle kunna vara en förklaring till varför det skrivs 
mer om miljömotiverad civil olydnad, eftersom våldsamheter tenderar ha 
högt nyhetsvärde.362 Å andra sidan har varken den ekonomiskt motiverade 
civila olydnaden eller den motiverad av mänskliga rättigheter påvisat någon 
sådan tendens, då har förklaringarna till det ökade nyhetsintresset varit av 
annat slag.  

Ytterligare värt att notera 1998 är att samtliga miljöaktioner begreppsfäs-
tes som civil olydnad, med undantag för två tveksamma fall. Tittar man på 
texternas explicita argument så framgår att de flesta texter saknar argument i 
sakfrågan (tabell 44). När argument förekommer överväger pro-argumenten 
både i sakfrågan och (i viss mån) gällande aktionerna. På så sätt överens-
stämmer argumentationen 1998 relativt väl med materialet totalt. Att pro-
argument förekommer i så pass hög utsträckning kommer vi nedan se är 

                                                        
362 Halloran, Elliot & Murdock (1970), Hvitfelt (1985) 154ff, 201ff. 
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resultat av att aktivisterna själva citeras i flertalet texter. Tittar man däremot 
närmare på hur texterna är konstruerade framträder ett något annorlunda 
mönster, vilket vi nu övergår till.  
 
Tabell 44. Argumention i tidningarna. Material om civil olydnad med sakfrågan 
miljö 1998. Absoluta tal. 
 Sakfrågan Aktionen Civil olydnad 
Inget 10 1 3 
Pro 4 6 8 
Contra 0 3 1 
Pro & contra 1 5 3 
Totalt 15 15 15 

9.4.1 Civil olydnad som nynazism och terrorism 
 
Vad som hände under 1998, och som kommer till uttryck i tabellerna ovan, 
är att nätverket Socialekologisk aktion (SEA) genomförde en rad aktioner i 
avsikt att stoppa byggandet av en kringfartsled runt Stockholm. Den så kal-
lade Södra länken, vilken var en del av det då aktuella Dennispaketet. Pake-
tet av kringfartsleder mötte hårt motstånd och lades småningom ned, undan-
taget Södra länken som idag är färdigbyggd och i drift. Av urvalets 15 texter 
handlar tolv om protesterna från Socialekologisk aktions sida.  

Eftersom bygget var ett politiskt initiativ hamnar de förtroendevalda detta 
år huvudsakligen i ’offer-rollen’, och det är således Socialekologisk aktion 
som huvudsakligen intar aktivistrollen. Av de två texter där förtroendevalda 
politiker intar aktivistrollen är den ena en notis i Aftonbladet363 och den 
andra en längre intervju med/personporträtt av en nyinvald riksdagsman för 
Vänsterpartiet.364 Ingen av dessa två texter diskuterar det faktum att förtroen-
devalda inom ett parlamentariskt system ägnar sig åt civil olydnad, eller 
problematiserar den civila olydnaden med paralleller till årets huvudaktivist 
Socialekologisk aktion. Men i texterna om dem är tonen en helt annan. Na-
zistargumenten från sakfrågan mänskliga rättigheter kommer åter fram men 
de används i omvänt syfte i argumentationen.  

Nytt attentat mot Södra länken i natt. Hulth: ”Det kan jämföras med attentat 
mot flyktingförläggningar”. 

                                                        
363 AB 980929. Vi får här veta att tio Greenpeacemedlemmar, varav en numera är riksdagsle-
damot, dömts till dagsböter för att de två år tidigare tagit sig in på Ringhals kärnkraftverk. 
364 Exp. 980922. ”Kalle får marknaden att se rött” hävdar Expressen eftersom Kalle ”gillar 
civil olydnad.” Han har tidigare bötfällts för en trafikblockad och tänker fortsätta bryta mot 
lagen som riksdagsman ”om det är dumma lagar”. Som stöd för sitt beslut påpekar han att 
även partiets ledare förespråkar civil olydnad. 
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En terroraktion utfördes i natt mot bygget av Södra länken. Attentatet var det 
andra på bara fyra dagar. En grupp som kallar sig Socialekologisk aktion har 
tagit på sig ansvaret. - Deras aktioner kan jämföras med attentat mot flykting-
förläggningar, sa i förmiddags Stockholms finansborgarråd Mats Hulth till 
Expressen.365 

 
År 1996 var det flyktingarna som skulle gömmas från utvisning och skyddas 
mot rasistiska, nynazistiska dåd – och främst kyrkans representanter som 
förespråkade civil olydnad i detta syfte, med stöd av (v). 1998 menar Stock-
holms dåvarande finansborgarråd att SEA:s civila olydnadsaktioner är jäm-
förbara med attentaten mot flyktingförläggningarna. Det vill säga de ’atten-
tat’ 1996 års aktörer använde/förespråkade civil olydnad mot. Jag har i ana-
lysen 1996 visat hur civil olydnad, förespråkad av politiker, legitimerats 
genom att en brand i en flyktingförläggning representerats som ett attentat av 
nynazister. Under 1998, när aktionerna riktar sig mot statligt initierade byg-
gen, blir den civila olydnaden alltså, tvärtom, nynazistisk. 

Åtminstone i Hulths ordalag, men Expressen verkar mer eller mindre in-
stämma med honom, att döma av tidningens ordval. ”Attentat” och ”terror-
aktion” är ord som förekommer i citatet ovan och de återkommer i övriga 
artiklar om ”terrorgruppen” SEA. Det ser ut som att det är Hulth som sätter 
tonen för Expressen. Hulth gör jämförelsen med attentat mot flyktingar, men 
det är Expressen som lyfter upp citatet i rubriken – det vill säga högst upp i 
textens relevansstruktur – och som spinner vidare på ett vokabulär härrö-
rande från terrorism eller krig. Artikelns topos eller infallsvinkel på ämnet 
blir därmed ’terrorism’. 

I föreliggande artikel får vi, efter citatet ovan, veta att bygget invigdes 
några dagar tidigare (av bland andra nämnde Hulth) och att SEA redan den 
dagen förstört två maskiner genom att hälla socker i deras bensintankar. Fö-
regående natt skall detta ha upprepats. De har även, enligt ett pressmed-
delande från SEA, slagit sönder ”elsystem, hydraulik och instrumentpane-
ler”.  

Näringslivet, som indirekt också är ’offer’ för aktionerna eftersom det är 
deras maskiner som förstörs, har dock en mycket undanskymd och ’tyst’ 
plats i texterna. Istället inträder en ny aktör på scenen och för deras talan – 
nämligen, den föregående år så ’tysta’, polisen. I denna text får de, längst ner 
i textens relevansstruktur, upplysa om att värdet för skadorna uppskattas till 
ca 500 000 kr, att de arbetar intensivt med fallet, att det överlämnats till 
åklagare för förundersökning och att brottsrubriceringen är ”grov skadegö-
relse”.366  

                                                        
365 Exp. 980130. Till texten bifogas tre bilder. Samtliga helt odramatiska. Den största bilden 
föreställer byggarbetsplatsen, den näst största visar Mats Hulth och kommunikationsminister 
Ines Uusman när de invigde bygget några dagar tidigare. Den minsta bilden visar Linus Bro-
hult (SEA) stående på en gata med händerna i kors på bröstet. 
366 Exp. 980130. 
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Huvudkombatanterna konstrueras dock som Hulth och SEA. I artikeln får de 
komma till tals under var sin underrubrik, i form av citat: ”Kampen fortsät-
ter” respektive ”Uppvigling till brott”. Under den förstnämnda rubriken är 
det SEA:s talesman Linus Brohult som, kortfattat och till synes motvilligt, 
svarar på Expressens frågor. Bland annat får han förklara aktionen, en för-
klaring och ett citat som återkommer i flera senare artiklar: 

- Tanken med detta är att vi ska försvåra bygget. Vi bedriver en kampanj och 
det är viktigt att människor i vissa situationer sätter sig i vägen och använder 
civil olydnad. Kampanjen kommer att fortsätta.367 

 
Därefter fortsätter stycket med frågor om det är fler liknande ”attentat” att 
vänta, huruvida Brohult själv deltagit, hur många medlemmar gruppen har 
och om metoden att slå ”sönder maskiner för flera miljoner kronor” (jfr 500 
000, enligt polisen) är rätt sätt att påverka politiken. Talesmannen Brohult är 
dock inte särkilt talför för han vill eller kan inte svara på någon av frågorna.  

Därefter övergår ordet till Hulth, som är desto pratvilligare – efter att Ex-
pressen tidigt på morgonen informerat honom om det inträffade.  

- Detta är fullständigt oacceptabelt. De här människorna måste sättas åt or-
dentligt och jag hoppas att polisen får tag i dem så snart som möjligt, säger 
han.368 

 
Underrubriken ”Uppvigling till brott” syftar på Hulths egen brottsrubrice-
ring. På vilket sätt den genomförda aktionen skulle vara ”uppvigling” fram-
går inte. Däremot får Hulth förklara varför SEA går att jämföra med de som 
bränner flyktingförläggningar:  

- De har samma odemokratiska synsätt, säger han. – Beslutet att bygga Södra 
länken är väl förankrat i fullmäktige. Och det är där och i riksdagen som be-
sluten ska fattas, inte ute på gatan, säger han.369 

 
Uttalandet borde tolkas som ett principiellt nej till alla former av civil olyd-
nad. Det är inte det materiella våldet eller våld riktat mot människor Hulth 
argumenterar emot utan alla former av utomparlamentariska påverkanssätt. 
Detta är inget Expressen nämner utan istället fångar de upp polistemat Hulth 
anslår varför polisens syn på saken får avrunda artikeln (se ovan).  

Ytterligare värt att notera med denna artikel är händelsekedjan (fabeln), så 
som den går att utläsa av texten, och det intrikata spelet mellan SEA, poli-
sen, finansborgarrådet och Expressen. SEA genomför aktionen och skickar 
ut ett pressmeddelande. Detta når Expressen och polisen varefter båda börjar 

                                                        
367 Exp. 980130. 
368 Exp. 980130. 
369 Exp. 980130. 
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arbeta med fallet, var och en på sitt sätt. I textens sujett framstår Expressen 
som arena för övriga aktörer, men är alltså själv en aktör i fabeln.  Polisen 
beger sig till brottsplatsen, Expressen till Mats Hulth. Hulth blir därmed den 
som först får definiera situationen. Expressen kontaktar polisen som får be-
kräfta att de faktiskt gör sitt jobb. Expressen kontaktar talesmannen som 
helst inte verkar vilja prata med tidningen. Resultatet blir att Hulths definit-
ion består och får komma till uttryck i rubrik, ingress och brödtext vilket 
innebär att Hulth är den aktör som tilldelas högst status i texten och blir dess 
protagonist. Dennes medhjälpare är polisen medan SEA är den odemokra-
tiska antagonisten. Hulths ’prime definition’370 anammas således och sätter 
sin prägel på såväl textens dispositio som ornatus, eller vokabulär, varmed 
rollerna från föregående år är ombytta.  

Tio dagar senare är det Brohult som citeras i Expressens rubrik, men han 
är fortfarande textens antagonist. 

Han häktades för sabotagen. ”Det är viktigt att sätta sig i vägen och använda 
civil olydnad”.371 

 
Det nya som hänt är, som framgår av rubriken, att Brohult häktats. Detta 
efter att han och två kvinnor gripits på en byggarbetsplats polisen hade under 
bevakning, berättar texten. Resten av artikeln är i både text och bild en upp-
repning av artikeln från 980130372. Vi får veta att Brohult är ”ledare och ta-
lesman för terrorgruppen Socialekologisk aktion” följt av Expressens ’inter-
vju’ med Brohult där han lämnar icke-svar på frågorna. Därefter följer tex-
tens enda underrubrik, ”Polisen arbetar aktivt”, där polisen återigen får be-
kräfta att de arbetar med fallet och ”ser mycket allvarligt på det som hänt”.373 
Konstruktionen av Brohult som icke talför, passiviserad terroristledare re-
spektive polisen som allvarligt och aktivt arbetande försätter åter SEA i an-
tagonistrollen och nu polisen i protagonistrollen.  

9.4.2 Att benämna: terrorister vs studenter 
 
I Expressen konstrueras således SEA som en terrorgrupp, ledd av en nu häk-
tad person som helst inte säger något alls och som polisen ser mycket allvar-
ligt på. Tittar vi på Aftonbladets rapportering kvarstår allvaret men vokabu-
lären förändras och talesmannen talar.   
 

                                                        
370 van Ginneken (1998) s 113. 
371 Exp. 980209. Till texten får vi en bild på Linus, ståendes på en gata i Stockholm, med 
armarna i kors över bröstet och den bestämda blicken riktad snett förbi kameran. Troligen mot 
reportern. 
372 Bilden är ett faksimil från Expressen 980130. 
373 Exp. 980209. 
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- Vi slår till mot södra länken igen. 

Sabotageaktionerna mot Södra länken kommer att kosta skattebetalarna 5,5 
miljoner kronor. Men de två aktivister som greps i går för förhör av polisen 
ångrar sig inte. -Vi är beredda att slå till igen, säger Linus Brohult, 25.374  

 
Brödtexten inleds med en presentation av Brohult som student i statskun-
skap, filosofi och data. Han har nu tillsammans med ytterligare en medlem 
av Socialekologisk aktion delgivits misstanke om grov skadegörelse. En 
kriminalinspektör får uttala sig om allvaret i situationen, bland annat att ” – 
De åsidosätter demokratiska beslut i samhället och stjäl sin rätt genom våld”. 
Därefter följer två underrubriker med tillhörande text. Under den första, ”- 
Byggföretag bakom beslutet” får de misstänkta förklara syftet med aktioner-
na, i huvudsak två skäl. Under den andra underrubriken, ”Tre olika attentat 
senaste veckorna”, redovisas vad som förstörts och till vilket pris.375 Här får 
Brohult kortfattat argumentera med reportern om värdet av kringfartsleder 
kontra nedskärning av bilismen. Resultatet blir att aktivisterna här tillmäts en 
högre status i texten och att aktionerna, liksom aktivisterna, framstår som 
något mer begripliga. Argumentationen riktar sig här till logos. Vokabulären, 
textens ornatus, argumenterar dock snarare med pathos. Liksom Expressen 
begreppsfäster Aftonbladet aktionerna som ”attentat” och ”sabotage”, vilket 
signalerar grov kriminalitet, medan SEA använder begreppet civil olydnad. 
Polisen är en återkommande källa vilken, i både Expressen och Aftonbladet, 
får de avslutande raderna. Men medan Expressen kallar aktivisterna för 
”terrorgrupp” väljer Aftonbladet att i både början och slutet av artikeln kalla 
dem studenter. Att benämna aktivisterna som studenter respektive terrorister 
väcker helt olika associationer. Det sistnämnda är förknippat med inbördes-
krig och våldsdåd mot civila i olika delar av världen. Studentrevolter associ-
erar däremot till 1968 eller ’den gröna vågen’, till ungdomligt uppror mot en 
förstelnad västerländsk vuxenvärld eller – som på Himmelska fridens torg 
knappt tio år före artikelns publicering – mot en diktaturstat. En terrorist 
utövar förtryck – studenten revolterar mot förtryck.  

Under februari månad fortsätter artiklarna om Socialekologisk aktion. Det 
är aktionsreferat där polisen får betona lägets allvar och spekulationer från 
Expressens sida om de nya aktionerna möjligen är hämndaktioner för att 
Brohult häktats.376 I början av mars publicerar Expressen den sista artikeln 

                                                        
374 AB 980204. Textens bild föreställer Finn Hellman och Linus Brohult, iförda svarta polo-
tröjor, sittandes vid ett bord. Finn ser vi närmast kameran i profil, vilandes hakan i en handen. 
Linus, snett bakom, tittar däremot stint in i kameran. 
375 AB 980204. 
376 Exempelvis: Nytt sabotage mot Södra länken. Miljöaktivisterna slog till i natt – för åttonde 
gången på en månad. Exp. 980217. 
Nytt attentat mot vägbygge. (Exp. 980223) Bilderna till texterna är faksimil från tidigare 
Expressen. Även tre insändare publiceras på temat Socialekologisk aktion. Två av dem, pub-
licerade i DN respektive SvD, är identiska. Här ges stöd gällande både sakfrågan och aktion-
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om SEA och Linus (i denna undersökning) varpå kampen om benämnandet 
blir explicit. I rubriken, högst upp i denna texts relevansstruktur, citeras 
Brohult men han omskrivs, återigen, som ”terrorgruppen SEA:s ledare” och 
aktionerna som ”krig”. Därefter refereras vad som hänt, ännu en gång via ter-
roristvokabulär, samt att notan för ”kriget” nu är uppe i över sju miljoner 
kronor. Detta följs av en påminnelse om finansborgarrådets upprördhet och 
jämförelse med attentat mot flyktingförläggningar samt att han uppmanat 
polisen att gripa Brohult. 377 Ett uttalande som, enligt tidningen, ”tog skruv” 
eftersom Brohult greps bara några dagar senare. Indirekt tillskriver härmed 
tidningen sig själv en viktig aktörsroll, och därmed ethos, eftersom det var 
Expressen som informerade finansborgarrådet och tryckte hans definition av 
händelserna och uppmaning till polisen. Expressen, stockholmspolitikern 
och polisen ser här ut att liera sig i ett samarbete mot ”terrorgruppen”.378 I 
texten följer sedan en telefonintervju med Brohult, vilken snarare skulle 
kunna betraktas som ett ordkrig. 

- Jag tycker att ni har betett er för jävligt mot oss. Ni skriver ju att vi är en 
terroristorganisation. Är ni inte det då? - Nej, vi använder oss bara av icke-
våldsaktioner. Terrorism är sånt som finns i Algeriet. 

Ni har förstört vägmaskiner för flera miljoner kronor. Det är väl en slags or-
ganiserad stadsterrorism? - Nej, detta är bara civil olydnad.  

Kommer ni att utföra fler attacker mot Södra länken? - Vi ägnar oss inte åt at-
tacker. 

Utan åt vadå? - Detta är en kampanj (…).379 
 

                                                                                                                                  
erna samtidigt som användandet av begreppet ”terrorism” ifrågasätts. ”icke-våldslig civil 
olydnad” är den korrekta termen enligt skribenten. (SvD 980216, DN 980212) Den tredje 
ifrågasätter istället Brohults användande av begreppet civil olydnad. (Exp. 980223) 
377 Exp. 980306. Angående finansborgarrådet kan det vara av intresse att han under samma 
period (februari 1998) blev centrum för en politisk skandal, anklagad för att försnilla skatte-
medel på dyra krognotor. På Expressens förstasida 980210 uppmanar tidningen honom att 
avgå: ”Stockholmare rasar mot borgarrådets krognotor: Avgå Hulth”.  
378 Exp. 980306. Observera att det inte gäller politiker generellt. Miljöpartiets riksdagskvinna 
och en vänsterpartist har uttalat stöd för civil olydnad. I mars 1998 yrkade Folkpartiet på att 
Stockholms fullmäktige skulle fördöma ”olagliga sabotageaktioner”. DN ställde då ”Fem 
frågor till … oppositionsborgarrådet Margareta Olofsson (v) med anledning av att vänsterpar-
tiet var det enda parti som avstod när fullmäktige i måndags skulle rösta om att fördöma de 
sabotageaktioner som utförs av vägmotståndare” (DN 980304) Vänsterpartiet ansåg att 
förslaget var dåligt formulerat, därför avstod de. På en direkt fråga om vänstern generellt har 
en positivare inställning till civil olydnad än andra partier svarade hon ”- Kanske. Civil 
olydnad kan man ha viss förståelse för, som till exempel trädkramare. Det var också civil 
olydnad som räddade almarna i Kungsträdgården”.  
379 Exp. 980306. En bild på Linus återkommer i text efter text, så även här: Linus ståendes på 
en Stockholmsgata med händerna över bröstet, tittandes snett förbi kameran med bestämd 
blick.  
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Organiserad stadsterrorism ställs mot ickevåldsaktioner och civil olydnad, 
attacker mot kampanjer. Definitionsmakten, kampen om orden som skall 
beskriva verkligheten, kommer här till tydligt uttryck. Men i slutändan är det 
den som skriver och trycker texten som har makten i sin hand. Och Expres-
sen utövar den i såväl rubriken ovan som i artikelns avslutning: ”Terrorgrup-
pen SEA har slagit till vid minst tio tillfällen”.  

9.4.3 Indirekt bevisföring 
 
I föregående avsnitt pekade jag på artiklar om riksdagsledamöters civila 
olydnad och att ingen problematiserade det faktum att förtroendevalda ägnar 
sig åt civil olydnad. I samband med Socialekologisk aktion sker det dock, 
men det är inte problematiseringar av vad någon politiker själv gjort utan 
tillskrivanden av ’guilt by association’. Både Aftonbladet och Expressen har 
artiklar med anledning av att det framkommit att miljöpartiets Elisa Abascal 
Reyes och Linus Brohult bor i samma kollektiv. 

Riksdagskvinna bor med misstänkte sabotören. 

Riksdagsledamoten Elisa Abascal Reyes (mp) bor tillsammans med miljöak-
tivisten Linus Brohult, som misstänks för sabotage mot Södra länken-
projektet i Stockholm. -Vi är väldigt goda vänner säger hon.380  

Linus Brohult som misstänks för sabotage mot Södra länken är sambo med 
miljöpartisten Elisa Abascal Reyes. -Vi har samma mål att stoppa Dennis-
paketet även om vi använder oss av olika metoder, säger Elisa Abascal 
Reyes.381 

 
I den ena rubriken får vi en variant på den slitna klichén ’vi är bara vänner’, i 
den andra påstås de vara sambos. Expressen avslutar sin artikel med att ut-
reda hennes relation till Linus, under underrubriken ”Inte pojkvän”. Om vi 
således fortsätter läsa hela Expressens artikel får vi i det avslutande stycket 
veta att Linus inte är Elisas pojkvän, vilket antytts i artikelrubrikerna. De bor 
i samma kollektiv och inget mer. I Aftonbladet uteblir förtydligandet varför 
intrycket snarare blir att Elisa har dålig insyn i vad hennes livskamrat sysslar 
med. Eller ljuger. Poängen är dock att hon inte får stå till svars för något hon 
själv faktiskt gjort, eller misstänks ha gjort. Hon får stå till svars för vad 
hennes sambo/kompis har gjort. Därmed blir hon indirekt medskyldig – guilt 
by association.  

                                                        
380 Exp. 980210. Texten har två bilder, föreställande Elisa respektive Linus. Båda står i 
utomhusmiljö med armarna i kors över bröstet och bestämd blick.  
381 AB 980210. Till texten bifogas en liten ansiktsbild på Elisa, tittandes upp mot kameran. 
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9.4.4 Eldsjälen 
 
I kontrast till ” terrorgruppen” möter vi i ett längre reportage samma år en ny 
figur: eldsjälen. Här lyser minnet av de s k studentrevolterna och ’gröna 
vågen’ under 1960 och 1970-talen igenom starkt och här skymtar återigen 
David vs Goliat. 

Under rubriken ”Kom nässlor och äppelmynta” får vi följa med An, ”en 
eldsjäl av 1968 års modell. När hon brinner för något gör hon det hett och 
effektivt”.382 Det An brinner för nu är örter och örtte och artikeln handlar 
huvudsakligen om örternas nytta ur medicinsk, politisk och ekologisk syn-
vinkel. Men vi får också veta att hon på 1970-talet var med och räddade ett 
berg från att bebyggas till bostadsområde. Här handlade det om att rädda 
natur från att förvandlas till kultur och civilisation. Metoden var huvudsakli-
gen att ”bjuda på blåbär, mjölk, kaffe och sockerkaka” för att få politikerna 
att förstå att berget måste bevaras. Inslaget av civil olydnad bestod i att gå 
upp på berget nattetid och riva bort byggföretagens markeringspinnar. För 
övrigt tas civil olydnad inte upp i texten. Hon får inga frågor om civil olyd-
nad, i förhållande till inomparlamentariskt arbete eller annat. Texten tar istäl-
let fasta på hennes kunnighet (om örter och te-industrin) och hennes förmåga 
att brinna för en sak. Som ”eldsjäl” vilken ”föregår med gott exempel” till-
skrivs hon ethos. På så sätt erbjuder texten, mer eller mindre bokstavligen, 
ett exempel på att David kan lyckas mot berget Goliat även med små medel. 
Betraktad i förhållande till texterna om SEA framstår berättelsen om ”eldsjä-
len” som en sedelärande berättelse. Våld lönar sig inte, men ett samtal över 
kaffe och kaka kan göra det.383  

                                                        
382 SvD 980727. Till texten får vi fyra bilder, tre mindre och stor. De tre små visar olika 
kryddor och örter. Den största bilden visar An ståendes i ett grönsaksland. Iförd blommig 
klänning och skarlett på huvudet pillar hon på ett jätteblad till en planta, minst huvudet högre 
än henne. 
383 Ytterligare ett exempel på civil olydnad med miljösyfte detta år, där olydnaden inte fram-
ställs som terrorism, är en artikel i DN: ”Här ska inte bli någon gruvdrift.” Nunnor i kamp mot 
mineralletare. Oro för att friden och naturen runt klostret ska störas. (DN 981109) Enligt 
artikeln protesterar lokalbefolkningen på Österlen, med greve Carl Piper och benediktinnun-
norna vid klostret Mariavall i ledningen, mot ett statligt prospekteringsföretag som vill leta 
malm i området och eventuellt inleda gruvdrift. Enligt minerallagen har bolag rätt att exploat-
era mark utan markägarens tillstånd eller ge denne ersättning. Artikelns topos kan här beskri-
vas som, än en gång, den lilla människan vs staten. Markägaren ifråga är här greve Piper men 
enligt honom är det ”inte markägarintresset som väger tyngst, utan den skada som blir på 
naturen”. Enligt nunnorna finns det en ”unik natur med fridlysta växter och unikt djurliv” i 
området. Piper menar, vidare, att de ”kommer överklaga så långt det går. Och hjälper inte det 
får vi ta till civil olydnad”. Vad olydnaden innebär diskuteras inte och inte heller att adeln och 
kyrkan lierat sig mot staten och hotar med utomparlamentariska metoder. Utöver nämnda 
aktörer får en talesman för SGU, Sveriges geologiska undersökning, uttala sig och menar då 
att deras oro är obefogad. DN har dock talat med mäklare som hävdar att fastighetspriserna 
redan börjat gå ner. En anonym mäklare får avrunda artikeln: ”- Vad som händer om det blir 
gruvdrift vågar jag inte tänka på”. Det narrativa perspektivet är således Pipers och nunnornas 
vilka även blir textens protagonister medan SGU blir antagonisten. Men det blir också en 
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9.4.5 Sammandrag: en konsumtionsorienterad miljödiskurs 
 
I skriverierna om SEA kan sammanfattningsvis konstateras att det inte syns 
ett spår av diskursen om civil olydnad som Davids kamp mot Goliat, eller av 
pratet om ’svenskhetens’ blygsel och skötsamhet. Tvärtom börjar en berät-
telse som sätter likhetstecken mellan civil olydnad och terrorism ta form. En 
”terrorgrupp”, utgjord av ett löst sammanhållet nätverk av medlemmar 
spridda över hela landet, organiserar ”attacker” och ”attentat”. I likhet med 
de militanta veganerna är det således en ganska anonym grupp, talesmannen 
till trots, och därmed ett ganska diffust hot som gäckar polis och medier. 
Såväl polisen som de undersökta tidningarna deltar tämligen aktivt i texter-
na. Expressen försöker inledningsvis föreställa arena men successivt tar 
aktörs-rollen över då tidningarna hårt ifrågasätter SEA, liksom Elisa Abascal 
Reyes.  Reportrarnas röster hörs tydligt i texterna och det ethos som till-
skrevs aktivisterna för mänskliga rättigheter tillskriver man nu hellre sig 
själv genom framhävande av de egna insatserna. Alternativt tillskriver 
”eldsjälen” ethos. Vid reportrarnas sida återkommer polisen, också flitigt 
citerade. Och notan (för skattebetalarna) bara växer och växer. Logos-
argumenten försvinner bakom krigs-vokabulärets starka pathos-argument.  
Tidningarnas retoriska strategier ser ut att syfta till movere, att beröra men än 
hellre till att uppröra och väcka indignation gentemot de olydiga. I Aftonbla-
det, som möter två SEA-medlemmar, mjukas dock tonen upp en aning ge-
nom benämnandet av aktivisterna som ”studenter”.  

Representationen, och den metaforiska omskrivningen, av ”terrorgrup-
pen” vs ”eldsjälen” kan också förstås i förhållande till den konsumtionsori-
enterade miljödiskursen i politik och medier, som enligt Camilla Hermanson 
var rådande under den undersökta perioden. I teoriavsnittet har jag beskrivit 
innebörden av den konsumtionsorienterade miljödiskursen som en betoning 
på individens konsumentmakt, istället för medborgarmakt. Istället för en 
radikal samhällskritik och krav på radikal livsstilsförändring i den välmå-
ende, överproducerande och överkonsumerande västvärlden hävdas att ny 
miljövänlig teknik, varor och konsumtion kan lösa miljöproblem. Vi behöver 
inte förändra systemet i sig utan kan nöja oss med förändringar inom rå-
dande system – och det är individens makt på marknaden som ska åstad-
komma förändringarna. Biltillverkarna, till exempel, ska ta sitt ansvar och 
producera bränslesnålare bilar som svar på efterfrågan från konsumenter som 
utövar sin konsumentmakt att i valfrihetens namn välja ’miljövänliga’ bilar 
på marknaden. Minskad bilism behövs inte, för vi kan producera och kon-
sumera bort miljöproblemen.   

                                                                                                                                  
argumentation som bygger på ekonomiska värdens företräde framför andra, grevens uttalande 
till trots.  
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Hermansson ger, bland andra, ett exempel från TV4 Nyheterna 950816 som 
illustration av denna diskurs. ”Plånboksprotest” kallades reportaget som 
handlade om att demonstrationer, protestlistor och liknande blivit allt ovan-
ligare manifestationer av människors missnöje. ”Det var erfarenheten som 
visat vilket språk som affärsmännen bättre förstod, pengarnas språk”.384 I 
reportagets inledning får vi se svartvita bilder på demonstrationståg till re-
porterns röst som berättar att det var ”så här det såg ut (….) Men nu känns 
demonstrationer lite mossiga, och att gå med i organisationer är det inte 
många som orkar (….)” Idag är det istället individuella protester som gäller 
”och det är med plånboken vi alla visar vad vi tycker”.385 Därefter får vi ta 
del av färgbilder från snabbköp och människor som bojkottar vissa varor av 
miljömässiga och/eller etiska skäl. Den moderna medvetna konsumenten, 
med andra ord. Avslutar reportaget gör en konsumentreporter med orden ”att 
det är mycket som förändrats dom senaste åren på grund av krav från oss 
konsumenter”. Hermansson drar slutsatsen att i reportaget: 

 framskymtade tanken att konsumenten fått allt större inflytande på politiken, 
och att detta inte uppnåtts genom demonstrationer (…) Den ’osynliga han-
den’ syns nu allt tydligare i berättelserna om miljöpolitiken. Sensmoralen i 
många av dessa reportage var att den formella politiken var trög och att om 
något skulle bli gjort hängde det på producenterna och konsumenterna.386  

 
Förutom konsumenten förekommer ytterligare en figur i tv:s representation 
av miljöproblemen och, i synnerhet, dess lösningar: ”eldsjälen”. Dessa indi-
vider var de redan frälsta konsumenterna. De är belästa och kunniga på om-
rådet, har god initiativförmåga och är ofta tillhörande en äldre generation 
med nedärvda kunskaper från det gamla bondesamhället. I Hermanssons 
avhandling förekommer dessa figurer oftast i reportage om återvinning där 
Britta 91 år, ett äkta par på 87 respektive 89 år, med flera går i bräschen för 
insamlingsarbete och kompostering. Gärna i kamp mot en stelbent byråkrati 
som sitter i vägen för deras samhällsekonomiskt, privatekonomiskt och mil-
jömässigt lönsamma arbete.387 

SvD-artikeln om eldsjälen, ovan, faller väl in i de resultat Hermansson 
funnit angående tevejournalistikens diskurs om miljön under andra halvan av 
1990-talet. Precis som Hermanssons eldsjälar är An i övre medelåldern samt 
mycket beläst och kunnig i ekologi och homeopati. De metoder hon före-
språkar är att ta vara på de resurser naturen har att erbjuda och bojkotta köpt 
te från fjärran länder, ofta tillverkade under arbetsförhållanden som är under 
all kritik och dessutom transporterade till Sverige på ett miljövidrigt sätt. Av 
såväl hälsomässiga, miljömässiga, etiska och privatekonomiska skäl är 

                                                        
384 Hermansson (2002) s 98. 
385 Hermansson (2002) s 98. 
386 Hermansson (2002) s 146f. 
387 Hermansson (2002) s 146ff. 
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egenplockat örtte att föredra, menar artikeln. SvD:s artikel kan på så sätt ses 
som (ännu) ett uttryck för den konsumtionsorienterade miljödiskursen i me-
dierna. På samma sätt kan man tolka 1995 års medieinitierade civila olydnad 
i ekonomiskt syfte som ett uttryck för idén om konsumentmakt. Vad journa-
listerna som förordar bankuppror uppmanar till är inte demonstrationer eller 
andra politiska påtryckningsmedel utan att var och en skall använda sitt kapi-
tal som slagträ. Bankupproret är i första hand ett konsumentuppror, inte 
medborgaruppror. 

Socialekologisk aktions (SEA:s) visioner och aktioner går däremot stick i 
stäv med den i politik och medier rådande konsumtionsorienterade diskur-
sen. Dels är deras vision inte förändringar inom rådande system utan en för-
ändring av systemet i sig. Den politiska visionen är att minska bilismens 
belastning på innerstaden och miljön (exempelvis extra utsläpp under tom-
gångskörning vid köbildning) genom kringfartsleder. SEA vill istället 
minska/få bort bilismen. Beaktas dessutom att bilen i stor utsträckning är 
förknippad med individuella drömmar om frihet och rörlighet samt en sta-
tusmarkör, ett tecken på ekonomisk framgång i livet, framstår Socialekolo-
gisk aktion som en attack på hela idén med det gröna folkhemmet och den 
västerländska (av många önskade) livsstilen.  

SEA har dessutom inte nöjt sig med att föregå som gott exempel, uppma-
nat till bilbojkotter eller till köp av bränslesnålare bilar och miljövänligare 
drivmedel. De talar inte till människor som konsumenter. Istället tillämpar 
de direktaktion, vilket är ett föråldrat och olönsamt sätt att protestera på en-
ligt den konsumtionsorienterade miljödiskursen. Inga människor har hotats 
eller skadats men föremål, såsom maskiner och fordon, har skadats – det vill 
säga materiella värden. Och i artikel efter artikel får vi den aktuella, ackumu-
lerade notan för aktionerna. Medan SvD:s och DN:s artiklar (se fotnot), lik-
som Hermanssons teveinslag, framhäver det lönsamma i att ta vara på de 
resurser som finns framhäver artiklarna om SEA kostnader. Kostnader är 
sällan välkomna men i en tid då miljöfrågan ekonomiserats allt mer blir 
kostnadseffekter givetvis en allt värre styggelse.  

På ett sätt kan man även se journalistiken om SEA som ett uttryck för den 
konsumtionsorienterade miljödiskursen – så som den kommer till uttryck när 
den representerar en antites till de värderingar diskursen vilar på. SEA in-
stämmer inte i rådande perspektiv på miljöfrågan, varken problemformule-
ringen eller lösningarna. De håller sig inte inom ramarna för acceptabla pro-
testvägar. De följer inte den parlamentariska demokratins spelregler men de 
följer inte heller den konsumtionsorienterade diskursens spelregler. De nöjer 
sig inte med konsumentmakt och kanske är det, i lika hög grad som att de 
bryter med den parlamentariska demokratin, en nagel i ögat på berörda poli-
tiker och tidningar. Till skillnad från vid de föregående sakfrågorna börjar 
civil olydnad här ifrågasättas på allvar. I samband med ekonomiskt motive-
rad civil olydnad diskuteras knappt alls det principiellt riktiga med att bryta 
mot lagen med hänvisning till moraliska skäl. När sakfrågan är mänskliga 
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rättigheter tas frågan upp men slutsatsen blir att när nomos strider mot dike, 
är det försvarbart att inte följa nomos. När miljön står på spel, är det tvärtom 
”oacceptabelt” att bryta mot lagen och, som sagt, liktydigt med ”terrorism”, 
”attentat” och ”krig”.  

Jag menar därför att det våld som förekommer i den civila olydnad SEA 
tillämpar kan vara en delförklaring till den ’hårda’ vokabulär som används i 
representationen av gruppen. Det vill säga att våld, oavsett form, aldrig är 
försvarbart. Men det är nog bara en del av förklaringen. Den andra delen 
handlar om rådande ideologi vilken SEA avviker tvärt från. Latent tematiskt 
skulle man således kunna säga att kampen om demokratins spelregler blir 
avsevärt hårdare här än vid föregående sakfrågor, men att den spelregel och 
det värde som i synnerhet sätts på prov är konsumentmakten som påtryck-
ningsmedel.  

Mediernas förhållande till de övriga ’krafterna’ i detta spel tycks således 
välvilligt till det politiska systemet. Indirekt är förhållningssättet även välvil-
ligt till näringslivet, eftersom det är deras värden som försvaras, men nä-
ringslivet har ingen aktiv roll i journalistiken. Antagonisten är tveklöst SEA. 
 
Medhjälpare Protagonist Antagonist 
Tidningarna, polisen Hulth/ det politiska sy-

stemet, eldsjälen, greven 
& nunnorna 

SEA,  
SGU 

9.4.6 Utblick 
 
En titt på journalistiken om miljömotiverad civil olydnad övriga år visar att 
Dennispaketet, och kritiken av detta, varit på agendan under betydligt längre 
tid än 1998. De första texterna är publicerade 1993 och den sista 2004. Un-
der åren före 1998 är kritiken mot Dennispaketet stundtals hård, i synnerhet i 
debattartiklar.388 Redan under 1993 framkommer att ”Säpo spanar på miljö-
grupper”. I både Expressen och DN finns artiklar som beskriver hur polisen 
”bevakar nätverk för civil olydnad”, vilka planerar ”sabotage”.389 Den röda 
tråden i texterna före 1998 är inte främst redan utförda aktioner, utan förvän-
tade. Det är spekulationer om eventuell civil olydnad, eventuellt till följd av 
en illa förd miljöpolitik. Spekulationer dels från polisens sida, men även från 
tidningarnas och flera samhällsdebattörers. En tendens i journalistiken om 
miljömotiverad civil olydnad före 1998 är således kritik av den förda miljö-
politiken och förväntningar på att något, eller någon, skall brista. Intrycket 
som skapas är att ’alla’ är emot Dennispaketet och att ’alla’ vill se något 
radikalt göras åt saken. Annorlunda uttryckt skulle man kunna säga att jour-

                                                        
388 DN 951227,  DN 940902, DN 941223, DN 941224. 
389 Exp. 930808, DN 930808, DN 930811, DN 930815. 
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nalistiken bidrar till att bädda för de kommande aktionerna. Kritiken och 
förväntningarna finns delvis utanför tidningsredaktionerna men genom att 
lyft fram dem på så sätt som görs kan det konstrueras en grogrund för iscen-
sättande av aktioner. 

Den andra tendensen, vilken löper parallellt med Dennisdiskussionerna, 
är texter om ’eldsjälar’. Vi har en ny ordförande i Fältbiologerna som drivs 
av ”Ilska och linsgryta”,390 vi har Ung vänster och Grön Ungdom som är 
moderpartiernas radikalare motsvarigheter,391 envisa motorvägsmotståndare 
och ”Festlig civil olydnad hos vägverket”392. Vi har envetna samvetsgranna 
medborgare som fyller igen vägverkets gropar393 samt Greenpeaceaktivister. 
Av Greenpeaceaktivisterna får vi två olika intervjuer/personporträtt där de 
får beskriva sina aktionserfarenheter, vilka de är som människor och vad 
som driver dem. Kombinationen av dramatik och existentiella betraktelser 
ger reportagen prägeln av hjältinna-/hjälteberättelser och sedelärande berät-
telser: genom samarbete, tillit till sin nästa och, framförallt, mod och civil 
olydnad kan världen förändras.394  

Efter 1998 finns bara en artikel som enkelt går att placera in i diskursen 
om eldsjälarna, vilken är en porträttering av Fältbiologernas nya ordfö-
rande.395 Vad gäller porträtteringen av förgrundsgestalterna i organisationer 
som Fältbiologerna eller Naturskyddsföreningen tycks inte mycket föränd-
ras. Snarare förefaller det finnas en konvention för hur dessa skall bemötas 
och porträtteras vilken består över tid, oavsett vad som i övrigt har inträffat 
på miljöaktivismens område. 

Det oftast återkommande ämnet för artiklarna efter 1998 gäller dock SEA, 
Linus Brohult och rättegången mot honom. Den första anledningen till upp-
märksamheten gäller själva brottsrubriceringen.396 Den andra anledningen till 
uppmärksamheten i medierna var den förhållandevis hårda domen.397 Men 
vad som händer efter att Brohult anhållits och domen fallit är att Brohult i 
intervjuer/personporträtt börjar anta eldsjälens karaktär. Han är ”besatt av 
sitt miljöengagemang. Men varken speciellt modig eller olydig”.398 Han 
”verkar inte vara ett dugg farlig”. 399 Men ”han brinner”: 

Linus Brohult är en mycket vältalig och välformulerad man. Han har läst fi-
losofi och statsvetenskap så länge att han inte längre kommer ihåg hur många 

                                                        
390 DN 940103. 
391 DN 940113, DN 940617. 
392 DN 960709, DN 930826. 
393 Exp. 950525. 
394 DN 930718, DN 950711. 
395 Det vill säga ännu en ny ordförande, efter den ovan nämnda. Exp. 020106. 
396 Brohult åtalades inte för någon faktiskt genomförd aktion utan för uppvigling. Detta eft-
ersom han i tidningen Ekologisten skrivit en artikel innehållande beskrivningar av hur olika 
aktioner mot exempelvis vägbyggen kan genomföras. Detta menade åklagaren var uppvigling. 
397 SvD 991208. 
398 SvD 000116. 
399 Exp. 990821. 



 201 

poäng han läst. Han är vegan, men bryter inte ihop om det skulle visa sig att 
grönsakerna han ätit varit stekta i smör. 

För han brinner.400 
 
Efter att rättvisan fått ha sin gång och ordningen är återställd, och Linus s a s 
oskadliggjorts, förändras karaktäriseringen av honom från ’terrorist’ till en 
människa som ’brinner’ för sin sak. Han är beläst, vältalig, förnuftig och på 
intet sätt längre ett hot. Kanske just för att han nu inordnats i systemet. När 
den olydige inordnats i rättssystemet, när ”terroristen” straffats och oskad-
liggjorts då kan journalistiken börja se, eller tillåta, alternativa tolkningar av 
hans karaktär.401  

Enkelt skulle mönstret som utkristalliserar sig kunna sammanfattas på föl-
jande sätt: Eldsjälsdiskursen om civil olydnad förefaller aktualiseras i sam-
band med individer och rörelser som inte utgör något reellt ’hot’. Eller som 
antingen har ’hotat’ ordningen för länge sedan eller nyligen hotat men nu 
inordnats. Det vill säga individer/rörelser som inte i nuläget utgör någon 
direkt ’fara’ mot det parlamentariska systemet, rättssystemet eller den nor-
mativa ordningen. Dessa individer/rörelser skrivs in i eldsjälsdiskursen vil-
ken i sin tur kan karaktäriseras som en indefinierande diskurs.402 Övriga in-
divider/rörelser som i nuläget utgör reella hot mot nämnda system och ord-
ning skrivs in i terroristdiskursen vilken i sig är en utdefinierande diskurs. 
En och samma individ/rörelse kan således skrivas in i båda diskurserna bero-
ende på var i förhållande till rättssystemet och den normativa ordningen 
individen/rörelsen för tillfället befinner sig.403  

Helt inlemmad bland eldsjälarna är han dock inte vilket kom till uttryck i 
samband med anordnandet av ett seminarium om civil olydnad i Sveriges 
riksdag i februari 2000. Det var vänsterpartiet och Fältbiologerna som arran-
gerade, med Linus Brohult som en av talarna, vilket kritiserades av vissa 
riksdagsledamöter på nyhetsplats samt i ledare. Kritiken var riktad mot det 
olämpliga i ”att riksdagen upplåter sina lokaler till grupper som förespråkar 

                                                        
400 Exp. 991208. 
401 Samma logik men med omvänd ordning ger Expressen prov på i en artikel där tidningen 
sätter betyg på Maria Wetterstrand. Tidningen menar att (Mp) förr inte var som andra partier 
då de förordade civil olydnad och själva inte drog sig för att delta i aktioner. Nyheten nu är att 
Mp blivit som andra partier – de är lika ”snälla och lika välanpassade”. Exp. 020822. 
402 Mathiesen (1982) 
403 I fallet med miljöaktivisterna som friades gäller spelet nödvärnsrätten vs äganderätten. 
Domstolen ställde sig på den förstnämndes sida medan SvD hävdade den sistnämnda varpå 
civil olydnad blir ”sabotageaktioner” (SvD 000114). Explicit är det risken för ”anarki” tid-
ningen vänder sig emot, det vill säga användande av utomparlamentariska metoder, men 
samtidigt är äganderätten ett fundament för ett kapitalistiskt samhälle. Man skulle således 
kunna säga att dessa aktivister både hotar det parlamentariska systemet och den normativa 
ordningen varför de hamnar långt ifrån den indefinierande diskursen. 
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utomparlamentariska metoder”.404 I kapitlet om de militanta veganerna 
kommer vi att se ytterligare ett exempel på hur de undersökta tidningarna 
och den parlamentariska demokratins företrädare förordar exkludering av 
människor med åsikter som avviker från deras egna. Då är det professorn i 
filosofi, Peter Singer, som inte tillåts tala om djurrätt i riksdagen. 

Jag tar nu med reflektionerna om eldsjälar vs terrorister och övergår till 
att titta närmare på demokratiskt motiverad civil olydnad, det vill säga till-
fällen då civil olydnad utövas i avsikt att förbättra demokratin.  Normen som 
står på spel kan det förväntas råda konsensus om i de undersökta tidningarna. 
Som vi ska se råder det även tämligen stark konsensus om hur man skall 
förhålla sig till demokratiskt motiverad civil olydnad på svensk mark. 
 

                                                        
404 SvD 000224. Här är inte sakfrågan längre miljö, utan demokrati. Se vidare nästa avsnitt. 
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9.5 Princip vs praktik – demokratiskt motiverad civil 
olydnad 
 
Vi har nu sett exempel på, huvudsakligen, två olika förhållningssätt till civil 
olydnad. Ett bejakande vilket framhäver den civila olydnaden som norm, 
bland annat understödd av naziargument och Gudsargument. Ett motsatt 
vilket snarare jämställer den civila olydnaden med terrorism eller nynazism. 
I detta avsnitt skall jag visa på ytterligare en variant av det sistnämnda för-
hållningssättet, eller snarare en tillspetsad variant av det. Jag kommer i hu-
vudsak utpeka fem retoriska strategier – sluttande planets argument, krimi-
nalisering, förstoring, förflyttning, underminering – som utmärkande drag 
för förhållningssättet. Sakfrågan i detta avsnitt är demokrati. 

Att civil olydnad av demokratiska skäl utövas och representeras i de un-
dersökta tidningarna förekommer totalt 41 gånger.405 Det vill säga att civil 
olydnad anses kunna stärka demokratin, eller komma till rätta med identifie-
rade demokratiska problem.  

Merparten av artiklarna har återfunnits i morgontidningarna DN och SvD, 
vilka har publicerat 14 texter vardera, medan AB publicerat åtta och Expres-
sen fem.  

Av de 41 texterna om demokratiskt motiverad civil olydnad har drygt 
hälften, 23 texter, publicerats år 2000 (56%). Detta år är även demokrati den 
oftast förekommande sakfrågan i de totalt 118 civil olydnad-texterna 
(19,5%).406  Året efter millennieskiftet är det således främst civil olydnad av 
demokratiska skäl som förekommer i materialet.  

Fördelat på artikeltyper utgör utrikesnyheter den största andelen av de 41 
texterna (14 stycken). Därefter följer åtta debattartiklar, sju inrikesnyheter 
och fem reportage/personporträtt. Jämfört med de föregående sakfrågorna 
har vi således förhållandevis få inrikesnyheter, men desto fler utrikesnyheter 
här. Geografiskt är, följaktligen, perspektivet vidare här än som varit fallet 
vid sakfrågorna ekonomi och miljö. Nästan hälften av texterna fokuserar på 
händelser och förhållanden utanför Västeuropa, vilket är en markant skillnad 
jämfört med övriga sakfrågor. Även gällande manifesta teman skiljer sig 
dessa texter från de tidigare analyserade så till vida att aktionsreferatens 
andel minskar markant, medan de politiska och kulturella lägesbeskrivning-
arna ökar. Att en hel del texter behandlar händelser och förhållanden i andra 

                                                        
405 Demokratiska skäl för civil olydnad förekommer även sex gånger i material MV, MV/CO 
eller DR (totalt 47 texter). De texter som också innehåller ’militanta veganer’ behandlas dock 
inte här. Av dessa 47 texter har 49% publicerats år 2000. 
406 Inklusive material MVoch DR har totalt 174 texter återfunnits. Av dessa utgör texterna om 
civil olydnad av demokratiska skäl 13%. 
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länder syns även om vi tittar på fördelningen av aktivisterna. Den oftast fö-
rekommande kategorin är oppositionella politiker/politiska organisationer i 
icke-demokratiska länder (13 texter). Därefter följer olika sociala rörelser 
som figurerar i nio texter. Politiker inom en parlamentarisk demokrati före-
kommer, å sin sida, i fem texter medan politiska ungdomsförbund förekom-
mer en gång. I resterande texter är aktivisterna spridda eller så nämns ingen 
aktivist alls. Måltavlan eller offret för aktivisterna är främst ett helt sam-
hällssystem eller en regim i sig (15 texter), men här nämns också staten och 
statliga institutioner (sex texter), näringslivet (en text), både staten och nä-
ringslivet (sex texter). Dessutom finns här två texter där de civilt olydiga i 
demokratiskt syfte framställs som hot mot demokratin. Vilken metod aktivis-
terna tillämpar (eller förespråkar) går dock oftast inte att utläsa. I nästan 
hälften av de 41 texterna nämns metoden inte men när metoden nämns är 
den oftast av ickevåldskaraktär (16 texter). Det karaktäristiska för journali-
stiken om civil olydnad av demokratiska skäl ser således ut att vara en oppo-
sitionell politiker i ett icke-demokratiskt land, eller en politiker i en parla-
mentarisk demokrati, i aktivistrollen vilken riktar sig mot ett helt samhälls-
system, ett lands regim eller staten företrädelsevis genom ickevåld om meto-
den går att utläsa. 

Tittar vi tillbaka på avsnitt 7.4 och argumentationen är det första att no-
tera att drygt hälften av texterna inte har några argument gällande sakfrågan 
(demokrati), men när argument förekommer är det nästan bara pro-argument. 
Ingen text är enbart contraargumenterande. Även gällande de specifika akt-
ionerna överväger pro-argumenten, men mer uppblandade med contraargu-
ment.407 Betraktar vi den explicita argumentationen är det således en relativt 
bejakande journalistik vi har att göra med här. 

Jag går nu närmare in på år 2000. Övergripande överensstämmer detta års 
23 texter väl med samtliga 41 artiklar om demokratiskt motiverad civil olyd-
nad. De härrör främst från morgontidningarna och bland artikeltyperna är 
utrikesnyheterna flest, följt av debattartiklar och några få inrikesnyheter, 
reportage, ledare, kultur-/nöjesnyheter och en krönika. Urvalets geografiska 
fokus är också i överensstämmelse med samtliga 47 texter. Exakt lika många 
texter, 11 stycken, har Sverige respektive Östeuropa i fokus.408  

                                                        
407 Ett test för samvariationen mellan variablerna för argumentationen respektive det geo-
grafiska perspektivet uppvisar inga nämnvärda skillnader gällande sakfrågan. För argumenta-
tionen gällande aktionerna återfinns dock ett signifikant samband (på 5%-nivån): när aktion-
erna utspelar sig i Sverige tenderar argumentationen vara mer varierad – både ris och ros – än 
när de utspelar sig i andra länder då nästan bara pro-argument förekommer. Med reservation 
för att observationerna nu är väldigt få så ser det ut som att journalistiken är mer kritisk till 
aktioner på hemmaplan. Ett större material behövs dock för att fastställa om denna tendens är 
reell. 
408 Den sista texten har obestämbart geografiskt fokus. I materialet som helhet (1012 texter) 
har 22 texter östeuropeiskt fokus och i dessa förekommer civil olydnad med demokratiska 
skäl i ungefär hälften. När man talar om Östeuropa i samband med civil olydnad är det alltså 
oftast även i samband med demokratiska problem – och när man talar om civil olydnad som 
ev. lösning på demokratiska problem är det förhållandevis ofta i Östeuropa vi hamnar.  
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I urvalet om 23 texter (år 2000) är aktionsreferaten frånvarande bland texter-
nas manifesta teman medan de politiska lägesbeskrivningarna från något 
land/region framträder. Det vill säga beskrivningar av politiska och/eller 
kulturella konflikter, uppror, missnöjesyttringar och liknande. Lika många 
texter som behandlar detta tema behandlar civil olydnad och/eller demokrati 
i sig. Texterna år 2000 om demokratiskt motiverad civil olydnad är således 
starkt koncentrerade till få teman. Även gällande vilka aktivis-
ter/förespråkare av civil olydnad som förekommer och vilka måltavlor de 
riktar sig mot är överensstämmelsen med samtliga 41 texter god. Här är det 
oppositionella409 vilka riktar sig mot landets regim som dominerar, följt av 
politiker tillsatta efter allmänna val. De metoder som aktivister och föresprå-
kare av civil olydnad använder sig av i materialet är oftast ickevåld, om det 
över huvud taget tas upp i texterna. Oftast begreppsfästs aktionerna som 
civil olydnad. 

Tittar vi på argumentationen, eller de explicita förhållningssätt, som före-
kommer i texterna kan vi för det första konstatera att ingen text innehåller 
endast contraargument, vare sig det gäller sakfrågan, aktionen eller civil 
olydnad i sig (tabell 45). Gällande sakfrågan och civil olydnad i sig är det 
företrädelsevis inget argument alls som förekommer, följt av pro-argument. 
Aktionerna får, tvärtom, främst pro-argument alternativt inga argument. Man 
skulle därmed kunna säga att dessa texter om civil olydnad i demokratiskt 
syfte, förhållandevis ofta utövat av oppositionella politiker mot regimen i 
östeuropeiska länder, har ett försiktigt positivt förhållningssätt – eller inget 
explicit förhållningssätt alls. 
 
Tabell 45. Argumentation i tidningarna. Material om civil olydnad med sakfrågan 
demokrati år 2000. Absoluta tal. 
Argument Sakfrågan Aktionen Civil olydnad  
Inget 11 8 11 
Pro 9 11 7 
Pro & Contra 3 4 5 
Totalt 23 23 23 

 

                                                        
409 Med oppositionella menar jag partier eller organisationer i länder där antingen inga 
allmänna val förekommer eller där val genomförts men på ett icke godtagbart sätt. T ex där 
oberoende valövervakare ifrågasatt valprocedurer och resultat. Kategorin ’politiker’ syftar på 
förtroendevalda genom allmänna val där inga oberoende övervakare ifrågasatt valprocedurer 
och resultat. Det är alltså proceduren, systemet som avgör. Ibland används även beteckningar-
na demokratiska respektive ickedemokratiska länder. ’Politiker’ ska i denna avhandling oftast 
förstås som svenska politiker. För den skull inte sagt att Sverige är något slags demokratiskt 
föredöme i alla lägen, men i materialet förekommer främst svenska politiker. 
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9.5.1 Utrikes 
 
Tittar vi närmare på dessa texter ser vi att förklaringen till vissa av de ovan 
beskrivna tendenserna är politiska maktstrider i f d Jugoslavien. I Serbien 
tog Slobodan Milosevics regim nästan total kontroll över landets medier 
under år 2000 vilket genererade kraftiga protester och uppmaningar till civil 
olydnad från oppositionella politiker. Även ett nytt inslag i serbisk politik 
började formera sig under året, studentrörelsen Otpor vilka planerade och 
genomförde ”civil olydnadskampanjer”410. Vad mer exakt dessa civila olyd-
nadskampanjer innebär framgår inte. Texterna kan över huvud taget inte 
påstås handla om civil olydnad utan om det politiska läget i, främst, Milose-
vics Serbien. I synnerhet anklagelser mot Milosevic om valfusk och makt-
fullkomlighet. Utan att ha gjort djupare analyser av dessa texter vill jag påstå 
att dessa har ett försiktigt positivt förhållningssätt gentemot oppositionen och 
den civila olydnad som här uppmanas till. Det är inga tydliga ställningsta-
ganden utan i form av att lyfta fram de oppositionella rösterna och bekräfta 
eller förstärka dem genom andra röster, såsom den svenske ambassadörens 
eller journalister på s k ”oberoende medier” i Serbien.411 Kanske skulle man 
kunna säga att de svenska undersökta tidningarna främst verkar försöka be-
skriva och reda ut de olika turerna i (främst) serbisk politik, snarare än fästa 
avseende vid huruvida civil olydnad är legitimt i Serbiens fall. Detta kan 
förklara frånvaron av argument i allmänhet och contraargument i synnerhet. 

Med detta sagt övergår jag nu till två exempel i svensk kontext. Det första 
är en inomparlamentarisk debatt om civil olydnad där jag pekar på några sätt 
att argumentera för och mot den civila olydnaden. Dessa argument formule-
ras främst av förtroendevalda i Sverige på debatt- eller nyhetsplats. Det 
andra exemplet är journalistik om en husockupation där jag pekar på ytterli-
gare sätt att argumentera mot olydnaden. Slutligen ställs argumenten från de 
olika parterna samman och blir till en diskussion om den civila olydnadens 
teori versus dess praktik. 

9.5.2 Inomparlamentarisk debatt – civil olydnad som 
kommunism 
 
I en debatt under året antyds en alternativ förklaring till frånvaron av 
contraargument i utrikesnyheterna ovan, vilken pekar på betydelsen av det 
samhälleliga sammanhang inom vilket den civila olydnaden utövas. Här 
konfronteras synsättet som sätter likhetstecken mellan civil olydnad och 
civilkurage med ett synsätt som sätter likhetstecken mellan civil olydnad och 

                                                        
410 SvD 000528. 
411 SvD 000518. 
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odemokratiska krafter, kommunism och anarkism. Debatten gäller svenska 
Vänsterpartiet som av två skäl väcker stor uppmärksamhet och mycket mot-
hugg. Dels är det deras partiprogram som diskuteras, bland annat en positiv 
formulering om civil olydnad. Dels bjuder Vänsterpartiet och Fältbiologerna 
in till diskussion om civil olydnad i riksdagens lokaler. Bland de inbjudna 
finns Linus Brohult. Flera politiker vänder sig mot att riksdagen upplåter 
sina lokaler för seminariet: 

- Det är olämpligt att riksdagen upplåter sina lokaler till grupper som före-
språkar utomparlamentariska metoder, har bland andra Carina Hägg (s) sagt 
(…). 

Öppen flört 

Folkpartiets partiledare Lars Leijonborg reagerar inte så mycket på valet av 
lokal utan snarare att vänsterpartiet så ”öppet flörtar med odemokratiska kraf-
ter”. - Vad som behövs just nu är en kraftfull uppslutning kring demokratin 
och inte ett försvar av att smågrupper tar lagen i egna händer. Civil olydnad 
är en förskönande omskrivning av just det. I vår demokrati finns så många 
andra uttrycksmöjligheter att påverka beslut. I en diktatur är det försvarbart 
med civil olydnad i kampen för att få demokrati, men i demokratiska sam-
hällen ska lagarna följas, säger Lars Leijonborg”.412 

 
Civil olydnad definieras här helt ut ifrån den demokratiska sfären. Endast i 
en diktatur är civil olydnad försvarbart medan det i ett demokratiskt samhälle 
som det svenska bara är kriminellt – och en odemokratisk kraft. Att som 
vänsterpartiet bjuda in civilt olydiga till riksdagen för att diskutera civil 
olydnad är därmed som att svära i kyrkan, eller bjuda in själva antikrist till 
söndagspredikan.  

I den citerade artikeln får även Schyman komma till tals. Rubriken bely-
ser kritiken: ”Civil olydnad. Partier kritiserar Schyman”. Men direkt efter 
följer Schymans ståndpunkt vilken känns igen från texterna om civil olydnad 
motiverad av mänskliga rättigheter och ekonomi: 

Vänsterpartiets ordförande Gudrun Schyman anser att civil olydnad är en vik-
tig beståndsdel i en levande demokrati. Det tyder på civilkurage, tycker hon 
och hävdar att aktionerna är till för att skapa debatt och dialog utan våld och 
skadegörelse.413 

 
Därefter följer den ovan nämnda kritiken från Hägg, Leijonborg och ytterli-
gare en politiker (kd) som implicit lägger till ytterligare ett argument mot 
civil olydnad, nämligen ”att det inte är någon tillfällighet att ett kommunist-
iskt parti hyllar den civila olydnaden”. Detta kan ses som ännu en variant av 
det tidigare nämnda ’guilt by asociation’, då det inte förklaras på vilket sätt 

                                                        
412 SvD 000224. Texten har inga bilder/illustrationer. 
413 SvD 000224. 
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kommunism och civil olydnad hör ihop. Påståendet levereras enbart som ett 
skäl till att misstänka den civila olydnaden och dem som förespråkar den. 
Underförstått är att kommunism inte är något önskvärt.  

Istället för en utvikning om den eventuella kopplingen följer två stycken 
med underrubrikerna ”Inrökt demokratisyn” respektive ”Inte försvarbart”. 
Den första lyfter upp Schymans syn på, och uttalande om, Leijonborg. Här 
nämns även att Linus Brohult deltog vid seminariet, att han dömts för upp-
vigling efter att ha tipsat om hur man förstör vägmaskiner samt hans åsikt 
om civil olydnad: 

(…) att  den civila olydnaden närmast är en förutsättning för demokratin. 
Bristande lyhördhet hos politiker och beslut som rimmar illa moraliskt måste 
mötas av aktioner där även skadegörelse av egendom är acceptabelt.414 

 
Stycket och underrubriken därefter säger dock att skadegörelse enligt Schy-
man inte är försvarbart. Detta gäller gränsdragningsfrågan och partipro-
grammets formulering om att ”våld och skadegörelse aldrig kan accepteras”. 
En programkommission har föreslagit att meningen ska strykas medan 
Schyman vill ha den kvar, med argumentet att civil olydnad inte ska blandas 
ihop ”med skadegörelse och sabotage”. 

Artikeln som helhet kan sägas vara konfliktorienterad. Dels genom att 
själva nyhetsstoffet och artikelns topos är meningsutbytet mellan politikerna. 
Dels genom att man lyfter fram domen mot Brohult och hans avvikande syn 
på civil olydnad, i förhållande till Schyman. De som i artikelns början ser ut 
att vara meningsfränder visar sig sedermera inte kunna dra jämt när det 
kommer till de lite knepigare aspekterna av frågan. Poäng till Hägg & co.415 
Det är dessa konflikter som poängteras i artikelns schematiska struktur då 
huvudrubriken citerar Schymans kritiker och underrubrikerna citerar Schy-
mans syn på kritikerna respektive motstridiga synsätt på våld i förhållande 
till Brohult.  Det narrativa perspektivet sammanfaller dock inte med någon 
av kombatanterna. Den implicite författaren är osynlig iakttagare och berät-
tare.  

Vänsterpartiets, och i viss mån Miljöpartiets, ”okritiska hållning” till civil 
olydnad diskuteras även i en debattartikel av Carina Hägg (s), där kommu-
nistargumentet återkommer tillsammans med ’det sluttande planets argu-
ment’.416 Demokratiutredningen lade fram sitt slutbetänkande vid samma 
tidpunkt som seminariet anordnades och i det reserverade sig två ledamöter 
från (v) och (mp). Majoriteten ville inte acceptera något våld i samband med 
civil olydnad medan Pernilla Zethraeus (v) och Elisa Abascal Reyes (mp) 
ansåg att ”det finns aktioner där skadegörelse kan försvaras” (…) och att 
”våld mot människor inte kan likställas moraliskt med våld mot ting”. Hägg 

                                                        
414 SvD 000224. 
415 Jfr Mathiesen (1982), se avsnitt 2.6. 
416 Exp. 000322. 
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menar därmed att de ”är ute på farliga vägar!”. Den argumentation hon för 
här är en form av konsekvensetik vilken kan kallas för ’det sluttande planets 
logik’ eller ’snöbollseffekten’. Det vill säga att har bollen väl, sakta men 
säkert, börjat rulla utför så kommer den fortsätta rulla med eventuellt för-
ödande effekter. Har man väl accepterat lite våld kan det eskalera och i 
slutänden skada människor. Detta sätt att argumentera återkommer i sam-
band med flera sakfrågor och särskilt i berättelsen om de militanta veganer-
na. 

Liksom kd-politikern ovan använder även Hägg ’guilt by association’ ge-
nom att peka på vänsterpartiets kommunistiska förflutna. Kommunismen har 
haft en problematisk relation till demokratin vilket kan vara en anledning till 
att (v) nu flörtar med ”grupper som misstror demokratin”, lyder resone-
manget. Istället för att böja sig för majoriteten så väljer man att vända sig till 
och söka stöd hos andra grupper som inte ansluter sig till, eller släpps in i, 
den parlamentariska demokratin och kanske därmed ökar sitt väljarstöd. De 
vänder sig, förefaller Hägg mena, till ”odemokratiska krafter” för att på de-
mokratisk väg vinna parlamentarisk, legitim makt. 417 

Replikskiftet fortsätter i flera artiklar men jag väljer att stanna här, ef-
tersom de främst är debattartiklar mellan politikerna och inte redaktionellt 
material, vilket är i fokus för mitt intresse. Kärnan har ändå framgått och 
vilka olika perspektiv och argument som förekommer inom den etablerade 
politiska makten: att civil olydnad gärna hänförs till kommunismen, att civil 
olydnad må vara försvarbart i ickedemokratiska länder men inte i Sverige 
samt att lite civil olydnad riskerar eskalera till anarki. Ytterligare värt att 
notera i sammanhanget är att som gott exempel på civil olydnad nämns åter-
kommande flykting-gömmande och ibland Plogbillsrörelsen. Som dess nega-
tiva motpol nämns kravaller, bilbränder, brandbomber och minkfritagning. 
Det sistnämnda är det – givetvis – djurrättsaktivisterna som står för.  

9.5.3 Polisens representation – civil olydnad som våld 
 
Våldet och grupperna som ”tvivlar på demokratin som arbetsmetod” illustre-
ras i samband med Häggs Expressen-artikel av bilder från en annan aktuell 

                                                        
417 Ledamoten Pernilla Zethraeus (v) försvarar sitt och partiets ställningstagande med ett 
uttalande som påminner om ett direktcitat ur demokratiutredningens skrift (SOU 1999:101): 
Civil olydnad – att medvetet, öppet och utan våld bryta mot en lag och därefter ta sitt straff – 
är ett naturligt inslag i en stark demokrati. Civila olydnadsaktioner kan vara ett sätt att värna 
rättsstaten, då syftet är att pröva lag och moral, legalitet mot legitimitet. Demokratin som 
helhet ifrågasätts inte, utan en enskild orättfärdig lag. Den bedömningen gör demokratiutred-
ningen. (Exp. 000329)  
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och relevant aktion år 2000: ”Linköping i helgen – husockupation, vapen 
och våldsamt motstånd, röda fanor och svarta uniformer”.418 

Aktionen handlar om en grupp ungdomar som ockuperat en gammal 
sjukhusbyggnad i Linköping. Syftet med aktionen var att få ett ungdomens 
hus. Ockupanterna möttes dock av hårt motstånd från polisen och vissa våld-
samheter utbröt. Enligt tidigare demonstrationsforskning är, som nämnts i 
teorikapitlet, våldsamheter ett gott nyhetskriterium för medier generellt419 
och i linje med denna nyhetslogik har ockupationen rönt förhållandevis stor 
uppmärksamhet i mina undersökta tidningar. Totalt nämns den i 15 civil 
olydnadstexter år 2000. Ibland har ockupationen framställts som en akt av 
civil olydnad i demokratiskt syfte – ingen lyssnar på ungdomarna, därför 
måste de ta till andra metoder för att få uppmärksamhet. Ibland har det fram-
ställts som att syftet är socialpolitiskt – de vill ha ett ungdomens hus. Kod-
ningen av artiklarna för variabeln sakfråga för aktionen har varierat i enlig-
het med framställningen vilket innebär att bara några av texterna ingår i 
’demokratimaterialet’ som refererats ovan. Jag kommer nu ändå att analy-
sera och diskutera framställningen av husockupationen i Linköping med 
hänsyn taget till samtliga texter. Eftersom en stor andel av demokratitexterna 
rör händelser i Serbien, alternativt är politiskt debattmaterial, och mitt hu-
vudsakliga intresse rör redaktionellt material om civil olydnad i svensk kon-
text anser jag att det är mer fruktbart att studera representationen av ockupat-
ionen än att fördjupa mig mer i de övriga demokratitexterna. Det som gör 
ockupationen ytterligare intressant är att här finns beröringspunkter med 
djurrättsaktivism.  

De första artiklarna om ockupationen har jag återfunnit i Expressen 
000320, dels på nyhetsplats, dels på ledarsidan. Nyhetsartikels dispotio och 
schematiska struktur består av huvudrubrik, ingress och tre underrubriker 
varav de två förstnämnda främst föreställer en vapenlista: 

Ockupanterna greps med brandbomber, yxor och järnrör. 

Linköping. Terroristerna som ockuperade ett hus i Linköping i helgen var 
rustade till tänderna. 

- Vi hittade yxor, dunkar med bensin, molotovcocktails, spjut, järnrör, slang-
bomber med svartkrut och spikar samt ’professionella’ slangbellor och stål-
kulor, säger länspolismästare Lars Engström. 29 personer har gripits och i 
dag avgörs om de ska häktas. (…) 

”Vi är för civil olydnad” (…) 

                                                        
418 Exp. 000322. Bilden till Häggs artikel föreställer sex svartklädda, maskerade ockupanter 
på taket till den ockuperade byggnaden. Två av dem höjer armarna i luften. Med sig har de 
flera plakat, exempelvis ett som visar adressen till en hemsida på Internet och en som säger att 
”Utan hus blir det bus” illustrerat med en tecknad bomb. 
419 Halloran, Elliot & Murdock (1970) 
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Är mellan 17 och 30 år (…) 

Har kartlagt gruppen (…).420 
 
Textens två aktörer, och kombatanter, är polisen respektive nätverket Revo-
lutionära Socialister. Om nätverket får vi veta att de är ”Terrorister” redan i 
ingressen och därefter att flera av dem är ”kända upprorsmakare”, ”anarkis-
ter”, ”ungdomar”, och att de ”kom från flera platser i södra Sverige, väl för-
beredda”. Gruppen får beskriva sig själv efter den första underrubriken, med 
tillägget att de ”anser att det kan vara motiverat med våld för att förändra 
samhället”. Övriga uppgifter kommer från polisen (Säpo) som, enligt den 
sista underrubriken, kartlagt gruppen. Polisen är även textens huvudsakliga 
källa och aktör. Det är polisen som definierar situationen och de Revolution-
ära Socialisterna. Det är polisen som talar och agerar i förhållande till nät-
verket, och att nätverket inte direkt utgörs av några duvungar får vi klart för 
oss. De har tidigare krossat skyltfönster i en demonstration för djurens rätt 
och ”utfört attentat mot Österrikes konsulat i Malmö i protest mot höger-
mannen Jörg Haider”. Vi får också veta att det finns gruppmedlemmar som 
tidigare ”dömts för mordbrand och våld mot tjänsteman vid olika upplopp”. 
Nu kom de alltså resande från olika platser, ”väl förberedda”, ”rustade till 
tänderna” med en ”stor vapenarsenal”. Men om gruppen var hård så var poli-
sen ännu hårdare. De har, som nämnts, kartlagt gruppen, gripit deltagarna 
efter att ha ”stormat fastigheten”. Och nu sitter de ”inlåsta på polishuset i 
Linköping” medan polisen ”utreder” och ”har stora förhoppningar om att få 
samtliga fällda för våldsamt upplopp”. Polisen blir, retoriskt, textens huvud-
sakliga agenter och nätverket patienter. Det narrativa perspektivet är den 
implicite författarens men också polisens eftersom de kommer till tals på 
flera ställen i texten och texten dessutom huvudsakligen bygger på polisens 
information. Polisen blir protagonister och husockupanterna antagonister. 

Vad som representeras i denna text är på så sätt en kraftmätning mellan 
polisen och nätverket. Polisens representation. Vi får inte veta varför ocku-
pationen ägde rum eller vad nätverket egentligen vill. Vi får inte heller veta 
varför Säpo redan tidigare ägnat gruppen uppmärksamhet. Vad vi får är poli-
sens beskrivning av gruppens och sin egen styrka och att de själva var stark-
ast. Det vill säga ’segrarens’ beskrivning av en lyckad match eller fight. Re-
toriskt skulle texten ha kunnat handla om en fotbollsmatch där det vinnande 
laget fått beskrivningsmakten, understödd av journalistens slutkläm på tex-

                                                        
420 Exp. 000320. Ett helt uppslag, inklusive tre bilder, ägnas händelserna. Den största bilden 
upptar nästan en helsida och visar Linköpings kommunalråds utbrända garage. Branden var 
enligt polisens tekniker anlagd och misstankarna riktas mot ockupanterna. Ytterligare en bild 
visar kommunalrådet utanför det utbrända garaget medan den tredje bilden är samma som vid 
Häggs artikel (000322, se ovan). 
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ten: ”Kampviljan tröt när polisen stormade fastigheten i lördags kväll.”421  
Textens ornatus är således starkt dramatiserande. 

Textens tematiska/ämnesmässiga struktur anser jag inte helt överens-
stämmer med dess schematiska struktur. Ämnesmässigt är det karaktärise-
ring av vapenarsenalen, ungdomarna och deras tidigare brott samt vilket 
straff de nu har att vänta som dominerar texten. Underrubriken ”Vi är för 
civil olydnad” utgör inte något större ämne i texten då det bara förtydligas på 
en rad, citerad ovan. Och som framgår av citatet blir civil olydnad här syno-
nymt med våld. Eftersom aktivisterna beskrivs i kriminella termer (brottsru-
briceringar, utdömda och förväntade straff) framstår också civil olydnad som 
ren kriminalitet. Något ändamål som skulle kunna helga medlen nämns i alla 
fall inte här. Diskursen om civil olydnad börjar därmed förändras radikalt. 
Den tidigare iakttagna likhetstecknet med civilkurage är borta, liksom liknel-
sen med Davids kamp mot Goliat. Utövarna av civil olydnad blir snarare 
fienden mitt ibland oss.  

9.5.4 Sluttande planets argument 
 
Ovan nämndes politiker som använde sig av sluttande planets argument samt 
antydde kopplingar mellan civil olydnad och kommunism. Ser vi på en Ex-
pressen-ledare, publicerad samma dag som nyhetsartikeln ovan, hittar vi 
också sluttande planets argument. Men här görs kopplingar till nynazismen 
istället för kommunismen.  

Rubriken här lyder ”Terrorister” och den tes skribenten driver är att ocku-
panterna beter sig som nynazister och terrorister och att de ska definieras och 
behandlas därefter. Skribenten jämför händelserna i Linköping med nynaz-
istiska aktioner föregående år – däribland de s k Malexandermorden – och 
menar att det är ”terrorverksamhet som bedrivs under politisk täckmantel”. 
Precis som Hägg (ovan) använder skribenten sluttande planets argument för 
att stödja sin tes, det vill säga att båda försöker övertyga med hjälp av logos-
argument i form av exempel som ska antyda en generell regel: 

Det vore djupt olyckligt om nazisternas våldsmetoder kopierades av de ex-
trema vänstergrupperna. Vi kan lätt få en radikaliserad politisk ungdomskul-
tur där våld uppfattas som legitimt. (…) En sådan utveckling är en säker väg 
till fler och allt värre tragedier. De som riskerar mest är de ungdomar som sö-
ker sig till vänster- och högerextremismen. Erfarenheten från andra europe-
iska länder förskräcker. En upptrappning av det politiska våldet leder ofelbart 

                                                        
421 Exp. 000320. Till ledaren bifogas två bilder, det är dock tveksamt om någon av dem 
egentligen föreställer de aktuella aktivisterna. En föreställer en svartklädd aktivist på ett 
plåttak som skjuter slangbella utåt, mot något vi inte kan se. Den andra bilden visar en nyna-
zistisk manifestation med maskerade deltagare som heilar. Bildtexten lyder ”Husockupanterna 
i Linköping använder samma våldsmetoder som nazisterna. Och de ska behandlas på samma 
sätt.” 
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till hårdare tag från polisens sida. Demokratin både kan och ska skydda sig 
mot våld.422 

 
Denna generella regel är, återigen, att civil olydnad riskerar leda till kaos 
eller anarki. Den beläggs inte men fungerar som retoriskt drag i avskräck-
ande syfte. Innan det avslutande citerade stycket har skribenten slagit fast 
att: 

civil olydnad är acceptabelt när det inte skadar person och egendom. Att 
medvetet använda våld mot det öppna samhällets nyckelgrupper, som polis 
och demokratiskt valda företrädare, är en helt annan sak.423 

 
De citerade styckena bekräftar denna undersöknings kvantitativa resultat 
med avseende på aktionsmetod i förhållande till argumentationen: ju mer 
våld, desto fler contraargument och färre pro-argument. 

Det är säkert många som skulle instämma med skribenten i att våld inte är 
en demokratisk metod, liksom att ökat politiskt våld och polisvåld inte är en 
önskvärd utveckling. Det märkliga är att tidningen inte reflekterar över att 
polisen redan har ökat sin ’arsenal’ mot aktivisterna. I Linköping satte poli-
sen in den nationella insatsstyrkan för att ”storma fastigheten” som ”ungdo-
marna” ockuperat. Med tanke på att den nationella insatsstyrkan inte an-
vänds särskilt ofta torde det i sig vara anmärkningsvärt. Men inte i Expres-
sen. De överlåter istället beskrivningsmakten till polisen och understödjer 
den på ledarplats. I kampen om spelreglerna har Expressen därmed tydligt 
tagit ställning för polisen. 

9.5.5 Indirekt bevisföring och kriminalisering 
 
Tre dagar senare publicerar Expressen en egen kartläggning av en av aktivis-
terna, dagen innan har Aftonbladet en kartläggning av samtliga 29 gripna. 
Båda tidningarna har valt våldet och kriminaliteten som topos (infallsvinkel) 
och i båda kartläggningarna är det en och samma unga man som får mest 
utrymme. Aftonbladet-artikelns dispotio och schematiska struktur lyder: 

Husockupanterna. ”Deras våld är politiskt” – Aftonbladets granskning avslö-
jar: En av tre ockupanter tidigare dömd för brott. (…) 

Tände eld på ungdomshem (…) 

Alltmer fientlig mot samhället (…) 

                                                        
422 Exp. 000320. 
423 Exp. 000320. 
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Blev våldsam när han greps (…) 

29 greps för upplopp och olaga intrång (…).424 
 
Av de fyra underrubrikerna syftar tre på mannen ifråga. Resterande 28 akti-
vister radas upp under den sista underrubriken med kön, ålder och utdrag ur 
brottsregistret. Av dessa är 18 personer tonåringar från 16 år och uppåt (sju 
av dem är omyndiga), fyra är fyllda 20 och resterande är ytterligare nå-
got/några år äldre. Äldst är en 25-åring. Antingen stämmer inte dessa uppgif-
ter eller så är det de tidigare uppgifterna i Expressen425 som är fel. Att grup-
pen kan kallas ”ungdomar” verkar dock stämma. Bland brotten nämns snat-
teri, klotter/skadegörelse, deltaganden i olagliga demonstrationer, våldsamt 
motstånd och ett fall av ideologiskt motiverad värnpliktsvägran. Den 18-19 
åriga man (uppgifterna varierar) tidningarna sätter i fokus har dock lite mer 
på sitt samvete. I Aftonbladet kallas han ”en av de mest våldsbenägna ocku-
panterna” och i Expressen benämns han som ”en av de ledande anarkisterna” 
vars ”kriminalregister är illustrativt för den militanta vänsterrörelsen”. I tre 
punkter sammanfattas kännetecknen: brott för djurens rätt, polishat och 
extrembrott.  

Expressen-artikelns dispotio har en huvudrubrik och en underrubrik: 

Mamman: ”De enda han slagits med är poliser” (…) 

Pacifister och veganer426 
 
Rubrikerna är hämtade ur ett brev den unge mannens mamma sände till 
tingsrätten efter djurrättsaktionen. ”- NN (sonen) och hans vänner är pacifis-
ter, veganer och i demonstrationer och annat aktiva antirasister. Faktum är 
att de enda pojken någonsin slagits med är poliser.” Hon menar att pojken 
utsattes för övervåld av polisen vid det tillfället men att han även tidigare 
haft problem med alla auktoriteter, halkat snett i livet och vårdats för detta. 
Detta nämns i slutet av artikeln och kan ses som ett försök att förklara och 
förstå hur en så pass ung människa kan vara så pass kriminellt belastad. Det 
betyder dock att den är placerad längst ner i textens relevanstruktur medan 
det är pojkens kriminalitet som ämnesmässigt dominerar texten. 

                                                        
424 AB 000322. Händelsen ägnas ett helt uppslag, varav nästan hela ena sidan upptas av de 29 
kartlagda aktivisterna. Dessa representeras genom varsin skuggbild över vilken kön, ålder och 
ev. tidigare brott står skrivet. Infällt här finns även en liten bild från ockupationen av den 
gamla infektionskliniken i Linköping samt ett faksimil från Aftonbladet dagen innan. På den 
andra sidan finns två större bilder. En föreställer en 19-årig kvinna som ”anordnat olaglig 
demonstration”  och som polisen har en pågående utredning om då hon ”misstänks för brott 
mot ordningslagen och olaga intrång”. På bilden ropar hon i en megafon och i bakgrunden ser 
vi en banderoll. Den andra bilden är från en rättegångssal, föreställande den 18-årige mannen 
brödtexten huvudsakligen berättar om. Alla personer på bilderna är maskerade av redaktionen. 
425 Exp. 000320. 
426 Exp. 000323. 
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Den unge mannens/pojkens levnadsbana är definitivt upprörande och tragisk, 
men likväl unik för honom och inte, så gott jag kan förstå, representativ för 
gruppen. Men i artiklarna lyfts han fram som om han vore representativ för 
gruppen.  Han blir en metonymi, delen som får representera helheten i form 
av nätverket men också, i Expressen, hela ”den militanta vänsterrörelsen”. 
Berättelsen om civil olydnad börjar härmed artikuleras i termer av kriminali-
sering. I och med denna tendens till kriminalisering tematiseras även talet 
om påföljder och här kan spår skönjas av både behandlingsideologin och 
straffrättstänkandet. Pollack beskriver hur en förskjutning i synen på påfölj-
der ägde rum under 1960-70-talet i riktning mot den nämnda behandlings-
ideologin. En idé om att brott inte kan eller ska straffas bort utan att sam-
hället istället, genom behandling och vård, skulle komma till rätta med an-
ledningarna till det kriminella beteendet. Strafftänkandet har dock fått en 
renässans under 1980-talet samtidigt som brottsdebatten har partipolitiserats. 
”Det för givet tagna i den allt mer partipolitiserade debatten blir straffsyste-
mets allmänpreventiva, brottsavhållande effekt”, enligt Pollack.427 Trots att 
kunskaperna på området är ringa. I representationen av den unge husocku-
panten kan båda dessa sätt att resonera skönjas. Mamman vädjar om att so-
nen ska få vård, polisen har förhoppningar om att han och alla övriga skall 
dömas till fängelse. Expressen instämmer och argumenterar för hårdare tag 
gentemot ”terrorverksamhet som bedrivs under politisk täckmantel”. Narra-
tiven om civil olydnad blir här en berättelse om brott och straff. 

9.5.6 Förstoring och underminering 
 
Expressen-ledarens inställning att ”civil olydnad är acceptabelt när det inte 
skadar person och egendom” kommer igen i flera artiklar. Tillsammans med 
tesen följer dels vissa antydningar om vad som kan motivera acceptabel civil 
olydnad, dels ytterligare argument syftande till att definiera ut husockupan-
terna från denna acceptabla civila olydnad.428 Dessa argument kan ses som 
försök att förstora en händelse, eller en rörelse, genom att antyda att händel-
sen/rörelsen egentligen är något annat än vad den först ser ut att vara. Ett 
exempel återfinns i en ledare i Aftonbladet vilken påstår att ungdomarna i 
själva verket inte agerade efter eget huvud utan är verktyg för någon sorts 
större rörelse: 

                                                        
427 Pollack (2001) s 105. 
428 Ett exempel från partipolitiskt håll finner vi i slutet av juni, när vänsterpartiet filar på 
partiprogrammet inför partikongressen. En justering av programmet på punkten civil olydnad 
genomförs och meningen lyder nu att ”civil olydnad utgår från icke-våldsprincipen”. Schy-
man säger dock till SvD att resonemanget kring civil olydnad kan behöva förtydligas ytter-
ligare, ”så att civil olydnad exempelvis inte blandas ihop med den våldsamma ockupationen i 
Linköping förra helgen” (SvD 000325).  
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Bakom dessa ungdomar finns det en ledning för socialistiska revolutionärer 
som är mer ideologiskt skolad. För dem är det revolutionen som står på spel. 
Varken mer eller mindre. Där finns de verkliga, genomtänkta extremister-
na.429 

 
En liknande antydan om en större rörelse bakom ungdomarna, i samband 
med ett försvar av civil olydnad, återfinns i en debattartikel av Moderata 
Ungdomsförbundets ordförande: 

Civil olydnad är demokratins säkerhetsventil. 

Terrorism och lagligt uppror. Husockupanterna i Linköping är i realiteten 
professionella våldsverkare. Ett slags kringresande terrorister. Nynazister och 
antifascister är beroende av varandras existens. Men terrorism är inte det-
samma som civil olydnad, som är en utväg när alla lagliga möjligheter är 
prövade. Civil olydnad grundas på principen om ickevåld.430 

 
Genom att påstå att ungdomarna egentligen är något annat än vad de utger 
sig för att vara eller att de är ”missledda” av ”de verkliga, genomtänkta ex-
tremisterna” undergrävs ungdomarnas trovärdighet. Dessutom antyds någon 
sorts konspirationsteori i texterna. Husockupationen tillåts inte vara ett ut-
tryck för vanliga svenska ungdomars missnöje med det svenska samhället 
utan måste bero på något annat eller annan. Inledningsvis pekade jag på ett 
citat vars andemening var att definiera ut civil olydnad från ett demokratiskt 
land som Sverige. Här förefaller andemeningen snarare vara att definiera ut 
förklaringarna till att aktioner över huvud taget genomförs i Sverige.  

Den andra aspekten av dessa artiklar berör tillfällen då civil olydnad, trots 
allt, kan vara berättigat. Ledaren i Aftonbladet ovan nämner det något dif-
fusa exemplet när ”lagen djupt kränker moraliska värden kan det i vissa extrema 
fall vara rätt att agera,” men om så sker måste man ”följa den civila olydnadens 
principer”.431 Husockupationen inkluderas inte i dessa fall av skribenten. 
Liberala ungdomsförbundets ledare är även hon en förespråkare för civil 
olydnad och ger åtminstone ett konkret exempel på när civil olydnad kan 
tillämpas. Husockupationens motiv underkänner hon dock: 

- Jag tycker att civil olydnad ska vara en sista utväg och användas för tyngre 
principfrågor än ett ungdomens hus, när staten kränker mänskliga rättigheter. 
Att gömma flyktingar, till exempel, är i alla fall att rädda liv.432 

   

                                                        
429 AB 000323. Till texten bifogas en ganska stor bild på två maskerade aktivister stående på, 
troligtvis, ett hustak. Båda höjer en knytnäve i luften och den ena har en flagga/banderoll i 
den andra handen. Återupprätta dialogen står det i fet stil under bilden. 
430 SvD 000328. 
431 AB 000323.  
432 DN 000805. 
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Moderata ungdomsförbundets ordförande ger också exempel på acceptabel 
civil olydnad i sin debattartikel: gömma flyktingar, ”trotsa beslut om att 
stänga en konfessionell friskola, att inte acceptera godtyckliga beslut om att 
riva mitt hus för att bygga ett parkeringsgarage”. Till de icke godkända ex-
emplena hör, förutom husockupanterna, de s k militanta veganerna och 
Plogbillsrörelsen. Ungdomarnas motiv undergrävs därmed på två sätt. An-
tingen är de missledda av någon större extremistisk organisation, och/eller så 
är deras skäl för olydnaden otillräckliga. 

Såväl den politiska makten som polisen och de undersökta tidningarna 
verkar således ense så långt att civil olydnad kan vara acceptabel så länge 
den inte involverar våld. Vad som definierar ett legitimt skäl, vad som defi-
nierar dike, för att nomos skall kunna åsidosättas varierar dock, med gömma 
flyktingar som det enda gemensamma exemplet. Som ovan påpekats är dock 
gömma flyktingar ett något problematiskt exempel på civil olydnad, ef-
tersom det inte är ett brott och därmed per definition inte heller civil olyd-
nad. Att civil olydnad i princip kan vara rätt och riktigt får vi således höra 
flera gånger men när påståendet skall konkretiseras förblir argumenten och 
exemplen tämligen tvetydiga. 

9.5.7 Att försvara en princip – den civila olydnadens spelregler 
 
En av utgångspunkterna för föreliggande avhandling är att civil olydnad kan 
betraktas som en kamp eller ett spel om demokratins spelregler. I den stude-
rade journalistiken år 2000 tematiseras och utspelas dock även en kamp eller 
ett spel om den civila olydnadens spelregler samt om den parlamentariska 
demokratin i sig. Fyra eller fem olika förhållningssätt i dessa frågor tycker 
jag mig skönja i texterna: 

År 2000 levererade demokratiutredningen sitt slutbetänkande och detta 
förefaller ligga till grund för ett av de perspektiv som kommer till uttryck i 
årets journalistik – och i spelet om den civila olydnaden. Perspektivet hävdas 
främst av (v) men även flera andra aktörer, som beskrivits ovan. Man skulle 
kunna kalla det ett liberalt/pacifistiskt/demokratiskt förhållningssätt då det 
kan sammanfattas som att ’varje individ har rätt att följa sitt samvete och 
medvetet, öppet, utan något våld och beredd att ta sitt straff bryta mot en 
orättfärdig lag. När nomos strider mot dike är dike överordnad princip. Detta 
kan stärka demokratin.’ Premissen för resonemanget (enthymemet) är att den 
parlamentariska demokratin är ett bra styrelseskick som ska bevaras, men att 
det även kan bli bättre. 

De andra identifierade förhållningssätten pro civil olydnad företräds av 
husockupanterna och i viss mån av Linus Brohult. Till skillnad från det ovan 
beskrivna perspektivet så accepterar de materiellt våld, eller snarare definie-
rar materiell förstörelse som ickevåld. Dike kan således legitimera även nå-
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got mer våldsamma brott mot nomos. Men antingen accepterar perspektivet 
den representativa demokratin eller så förespråkar det direktdemo-
krati/anarkism. Det vill säga att resonemanget kan ha samma premiss som 
ovan eller förkasta den helt. I det sistnämnda fallet är det inte längre bara en 
fråga om att nomos strider mot dike, utan att nomos i sig är felkonstruerad. 
Det sistnämnda perspektivet, som ifrågasätter det parlamentariska systemet, 
diskuteras dock bara i en enda artikel, i en intervju med aktivisterna (se av-
snitt 9.5.8). 

Å andra sidan kan två förhållningssätt contra civil olydnad identifieras. 
Dels ett perspektiv som säger att ’civil olydnad är en förskönande omskriv-
ning för att ta lagen i egna händer, det vill säga bara kriminellt och odemo-
kratiskt. I en diktatur är det tillåtet men i en demokrati ska lagarna följas.’ 
Detta kan beskrivas som ett straffrättsligt perspektiv och företräds av exem-
pelvis Leijonborg ovan. Perspektivet förutsätter, givetvis, att den parlamen-
tariska demokratin är ett bra styrelseskick och att detta inte bör förändras. 

Det sista perspektivet sätter likhetstecken mellan civil olydnad, våld och 
kriminalitet vilket gör civil olydnad enbart förkastligt. För dessa två sist-
nämnda kan ändamålen aldrig helga medlen. De civilt olydiga är fienden 
mitt ibland oss och ska behandlas därefter. I Expressens texter är det främst 
detta perspektiv som kommer till uttryck, främst via polisen. 

Som ovan nämnts skulle jag säga att det förstnämnda perspektivet är 
framträdande i texterna år 2000. Jag kan inte göra anspråk på att ha studerat 
allt mediematerial om ockupationen, men i det material jag har för handen 
skulle jag säga att det råder en relativt stor enighet om att civil olydnad, helt 
utan våld och öppen, är acceptabel eller till och med berömvärd. Men accep-
tabiliteten inför civil olydnad är hela tiden villkorad. Aktionerna ska följa 
”principerna för civil olydnad”, de ska följa ”principen om ickevåld” eller 
motiveras av ”tyngre principfrågor”. Men, som nämnts i teorikapitlet, finns 
det inga sådana gemensamma principer eller ens definitioner på ickevåld och 
allra minst ingen enighet om vad som skulle utgöra tyngre principfrågor. 
Villkoren blir upp till var och en och de kan förändras efter hand. Kanske är 
just det vad som händer när husockupationen i Linköping fördöms och ex-
kluderas, gång på gång, från den civila olydnadens domäner?  

Kanske kan fördömandena av ockupationen ses som uttryck för att det är 
lättare att försvara en princip än en praktik? Nämnda anledningar till att ock-
upationen i Linköping fördöms och exkluderas är att den inbegrep våld (eller 
hade ’fel’ motiv). Frågan är dock om inte varje tänkt ickevåldsam aktion 
riskerar bli våldsam i sina konsekvenser, till följd av polisingipanden och 
aktivisternas försvar. Istället för att diskutera dessa eventuella konsekvenser 
och vad det betyder för den civila olydnadens nytta avfärdas aktionen som 
icke-civil olydnad av de med övertygelsen att civil olydnad kan vara rätt. 
Och genom att definiera ut de problematiska fallen kan övertygelsen om 
principen bibehållas. Eller så reserveras principen för Sverige och praktiken 
för andra länder. 
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9.5.8 Aktivister blir eldsjälar 
 
Avslutningsvis vill jag kort nämna att i april, efter att åtal väckts men i vän-
tan på rättegång, fick vi även de åtalades syn på händelserna och här skymtas 
åter eldsjälarna. Det vill säga ganska långt efter själva aktionen och skriveri-
erna om den. Det är Insidan i DN som intervjuar tre av de unga kvinnor som 
deltog i ockupationen och som nu åtalats för våldsamt upplopp, grovt olaga 
intrång och försök till grov misshandel. Enligt deras åsikt är det dock polisen 
som borde åtalas för misshandel vilket lyfts upp på rubrikplats.433 Artikelns 
syfte är att få veta hur de åtalade anarkisterna tänker varför det narrativa 
perspektivet bitvis sammanfaller med aktivisterna. Berättare är såväl den 
implicite författaren som aktivisterna. Ungefär halva artikelutrymmet ägnas 
deras av rädsla och ilska fyllda berättelse om ockupationen medan resterande 
text fylls av deras syn på dagens samhälle, demokrati, anarkism och civil 
olydnad. Textens protagonister blir härmed aktivisterna medan polisen blir 
antagonister. Och än en gång rekonstrueras terrorist-aktivister, efter att de s 
a s oskadliggjorts, till eldsjälar, om än med direktaktioner och ”attentat” som 
medel: 

De bryter medvetet mot lagar och myndighetsbeslut som de anser vara 
omänskliga eller omoraliska. Genom att organisera strejker och demonstat-
ioner, attentat och ockupationer försöker de få folket med sig. De kallar sin 
kampmetod direktaktion.434 

9.5.9 Sammandrag: att försvara en princip – förstoring, 
förflyttning, underminering 
 
Talet om ’svenskheten’ som brist på olydnad och civilkurage, till skillnad 
från andra nationaliteter, och de därav följande uppmaningarna till olydnad 
är, liksom berättelsen om David vs Goliat, totalt osynliga i samband med den 
studerade ockupationen. Istället framträder som topos brott och straff. Och 
de värden som nu främst står på spel förefaller vara den civila olydnadens 
spelregler samt den svenska parlamentariska demokratin i sig.  

Tidningarnas roll är detta år i mångt och mycket aktörens då de journal-
istiska initiativen och rösterna syns tydligt i texterna. Samtidigt gör de sig 
företrädelsevis till arena för polisen genom att anamma och vidarebefordra 
deras perspektiv. Polisen blir på så sätt texternas överordnade protagonist. 
Man kan även se detta som ett sätt för tidningarna att argumentera med et-
hos. Dels genom att påvisa sina egna insatser, dels genom att hänvisa till 

                                                        
433 DN 000415. Bilden till texten är en närbild på ”Mias öra efter det att skickliga kirurger har 
sytt ihop trasorna med över trettio stygn.” 
434 DN 000415. 
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polismyndigheten. Över huvud taget förekommer personer med statliga 
tjänster genomgående i texterna, i synnerhet partipolitiker. Källorna och de 
som får tycka, tänka och tala högt i tidningarna är således huvudsakligen 
myndighetspersoner, personer vars ethos tidningarna kan luta sig mot. Den 
överordnade antagonisten är husockupanterna detta år. Då det språk de besk-
rivs med hjälp utav genomgående lånar drag från krigsretoriken kan argu-
mentationen beskrivas som starkt pathos-inriktad. Liksom i samband med 
miljöfrågan vill tidningarna movere, beröra eller snarare uppröra och väcka 
indignation. Samtidigt skymtar en vilja till docere i den avslöjande journali-
stiken om ockupanternas ’rätta’ karaktär. Men tillsammans med pathos-
argumenten förekommer också logos-argument, vilka har lett mig till att 
renodla de fyra/fem perspektiven ovan. Av dessa perspektiv företräds det 
mest radikala av husockupanterna. Det vill säga av antagonisterna som utde-
finieras från den civila olydnadens domäner och/eller definieras in i terror-
ismens.  

Etiketten terrorist är, liksom naziargumenten, ett retoriskt drag som känns 
igen från narrativen om miljömotiverad civil olydnad (SEA). De nya drag 
som används i berättelsen om ockupationen vill jag kalla förstoring, förflytt-
ning och underminering. Förstoringen (hyperbol) sker dels med hjälp av det 
konsekvensetiska sluttande planets argument. Man pekar på hur en eftergift 
eller överträdelse kan få hela systemet att rasa med oordning och kaos till 
följd. Även utan belägg för att så faktiskt sker eller har skett kan argumentet 
förstora upp händelsernas eventuella konsekvenser och fungera avskräck-
ande. Det andra sättet att förstora händelserna på är att antyda att det vi ser 
egentligen bara är en del av en större helhet, eller toppen på ett isberg. Återi-
gen är det potentiella konsekvenser av händelserna som utan belägg får öka 
dramatiken. Förflyttning är ett retoriskt drag som i sin tur här sker på ett par 
olika sätt. Det ena sättet är genom att förskjuta en företeelse man vill för-
svara, här civil olydnad, till någon annan plats än den egna arenan. Det vill 
säga gärna civil olydnad, men inte på min bakgård. Den andra varianten av 
förflyttning sker när problemens (aktionernas) orsaker hänförs till annan ort. 
Båda varianterna av förflyttning skulle också kunna kallas undvikanden. 
Underminering, slutligen, sker också på två sätt. Det ena består i att kort och 
gott underkänna motpartens argument för sitt handlande (här dock utan ytter-
ligare argument som förklarar varför motpartens argument inte är skäl nog). 
Den andra består i att förklara motparten (ungdomarna) vilseledda eller lu-
rade. Möjligen skulle även denna sista variant av underminering kunna kal-
las undvikande då den frånerkänner motparten möjligheten av att ha ration-
ella skäl för sin sak. 

Vad som därmed händer i texterna är att tidningarnas tidigare ställnings-
tagande för David, och ibland även vilja att vara David, i samband med sak-
frågorna mänskliga rättigheter och ekonomi förskjuts till förmån för Goliat. 
Från en normativ position där svenska folket ska lära sig olydnad gentemot 
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makten har pressen nu lierat sig med Goliat. Men utan att tabubelägga den 
civila olydnaden i princip – bara dess praktik. 
 
Medhjälpare Protagonist Antagonist435 
Tidningarna, det politiska 
systemet 

Polisen/Säpo Ockupanterna, 
nynazister, höger- och 
vänsterextremister 

9.5.10 Utblick 
 
Avslutningsvis skall jag översiktligt visa på hur demokratiskt motiverad civil 
olydnad förkommer övriga år. Som redan nämnts handlar merparten om 
händelser och förhållanden utanför Sveriges gränser. Perioden före år 2000 
har endast sex texter med beröring till Sverige återfunnits. Av dessa är tre 
debattartiklar, en tevekrönika och två inrikesnyheter. En av debattartiklarna 
diskuterar instiftandet av en demokratiutredning436 och båda inrikesnyheterna 
är notiser om Ungdomarnas demokratikommissions rapport till utredning-
en.437  

Perioden efter år 2000 är texterna med anknytning till Sverige endast fyra, 
samtliga publicerade under 2001. Expressen har en intervju med aktivister i 
Reclaim the city438 och Aftonbladet har två intervjuer med aktivister inför 
EU-toppmötet i Göteborg samt en inför ett näringslivstoppmöte i Stockholm. 
En titt på dessa texters rubriker antyder texternas modus: 
 

NYA UNGDOMSREVOLTEN: ”Våra tankar är farliga”. Reclaim the streets 
gör uppror mot staten.439 

EU-TOPPMÖTET. ”Vi tänker ta oss in till toppmötet”.440 

                                                        
435 Var Linus Brohult, 1998 års antagonist, ska placeras detta år är mer tveksamt. Å ena sidan 
försöker (v) definiera in honom i det parlamentariska systemet, å andra sidan vill övriga par-
tier definiera ut honom.  
436 SvD 980108. 
437 DN 991110, SvD 991110. 
438 Exp. 010504. 
439 Exp. 010504. Artikeln är ett helt uppslag samt en helsidesbild på några av aktivisterna. 
Fem nedböjda huvförsedda huvuden, mot bakgrund av en klottrad husvägg. Två av aktivister-
na ser vi något i profil och dessa bär solglasögon. 
440 AB 010609. Denna dag ägnade tidningen hela förstasidan samt fem sidor inne i tidningen 
åt de förväntade demonstrationerna. På förstasidan ser vi vitklädda medlemmar i Globaliser-
ing underifrån och Ya Basta som tränar närkamp, iklädda skumgummiskydd och hjälmar. 
Huvudrubriken lyder ”Här tränar aktivisterna inför toppmötet. Vi måste kunna stå emot 
polisens våld”. Även inne i tidningen får vi flera bilder på maskerade aktivister i träning. En 
av bilderna föreställer fyra medlemmar (två kvinnor, två män) i Göteborgs ickevålds-nätverk, 
omaskerade. Bilden är tagen underifrån så att de tittar snett över kameran, mot horisonten 
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EU-TOPPMÖTET. De stridsutrustade – och de olydiga. ”Om polisen vill ha 
bråk så blir det bråk”.441 

EU-TOPPMÖTET. Här tränar de inför attacken. - Vi måste stå emot polisens 
våld.442 

De vill stoppa toppmötet. Polisen fruktar nya kravaller – mötet flyttas till 
hemlig plats.443 

 
I samtliga texter får aktivisterna komma till tals i hög utsträckning. Som 
rubrikerna antyder är ytterligare ett gemensamt drag deras dramatisering. 
Vokabulären är fylld med krigsretorik. De största skillnaderna mellan texter-
na är att Expressens tar upp händelser som redan har hänt, medan Aftonbla-
dets handlar om förväntade händelser. Expressens text är även mer ifrågasät-
tande än Aftonbladets. Medan Expressens intervju fortsätter konstruera fien-
den mitt ibland oss, såsom ovan påpekats, är Aftonbladets texter mer präg-
lade av nyfikenhet och förväntan. Aftonbladets artiklar ger även ovanligt 
mycket utrymme till aktivisterna. Såväl deras mål som medel beskrivs, ofta 
med deras egna ord. De dramatiseras i texterna, men de fördöms inte. Jäm-
fört med konstruktionerna av SEA:s aktioner, husockupationen ovan och, 
som vi senare ska se, djurrättsaktivismen skiljer de sig markant.  

Inga artiklar under och efter toppmötet har kommit med i mitt urval, vil-
ket åtminstone säger att de s k Göteborgskravallerna inte beskrevs som civil 
olydnad i de undersökta tidningarna. Jag påpekade i föregående avsnitt att en 
och samma individ/rörelse förefaller kunna skrivas in i båda diskurserna 
(eldsjälen respektive terroristen) beroende på var i förhållande till rättssy-
stemet och den normativa ordningen individen/rörelsen för tillfället befinner 
sig. Inför toppmötet ägnade sig uttryckligen vissa grupperingar åt civil olyd-
nad, deras avsikt var civil olydnad, men därefter beskrevs aktionerna i andra 
termer. Kanske är även det ett uttryck för att aktioner med våldsamma kon-
sekvenser, eller rörelser som utgör reella hot mot ordningen, definieras ut 
från den civila olydnadens domän.  
 
 

                                                                                                                                  
med bestämda blickar. Bakom dem står en ståtlig staty av en sorts fiskargudinna som håller 
upp en skål i luften. Sammantaget signalerar hela uppslaget kraft, mod och makt. 
441 AB 010609. 
442 AB 010609.  
443 AB 010830. 
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9.6 Voilá! Civil olydnad som plikt – civil olydnad 
motiverad av freds- och vapenfrågan. 
 
Nästa sakfråga att se närmare på är freds- och vapenfrågan. I föregående 
avsnitt såg vi exempel på hur en aktion utdefinieras från den civila olydna-
dens sfär med hjälp av retoriska strategier såsom förstoring, förflyttning och 
underminering, samtidigt som den civila olydnaden i princip försvarades. I 
detta avsnitt kommer jag visa hur såväl specifika aktioner, de som utför dem 
och civil olydnad i princip, försvaras. Bland annat med hjälp av förstoring, 
understatment och historiska jämförelser.  

Freds- och vapenfrågan förekommer i totalt 40 texter av vilka den största 
andelen återfunnits år 2003, 13 texter eller 33%. Detta innebär också att civil 
olydnad i fredssyfte/avrustning av vapen är den oftast förekommande varian-
ten av civil olydnad år 2003. Av de totalt 40 civil olydnads-artiklar som jag 
hittat detta år utgör civil olydnad i fredssyfte 33%.444   

De 40 artiklarna om civil olydnad i fredssyfte är ganska jämnt fördelade 
mellan tidningarna, med flest i DN (tolv texter) och minst i SvD (åtta texter). 
Fördelat på artikeltyper är merparten (16 texter) inrikesnyheter, men här 
finns även nio utrikesnyheter. Dessutom fyra reportage/personporträtt och 
någon/några vardera av ledare, debatt, nöjes-/kulturnyheter samt kommen-
tar/analys. Texternas manifesta teman är oftast aktionsreferat (17 texter) följt 
av civil olydnad/demokrati (tio texter) och fem intervjuer med aktivister. 
Resterande texter har spridda teman. Den oftast förekommande aktivisten är 
någon social rörelse, vilket företrädelsevis betyder Plogbillsrörelsen (som 
kommer visa sig nedan). Utöver dem förekommer politiska ungdomsför-
bund, politiker inom en parlamentarisk demokrati respektive enskilda indivi-
der eller enfrågerörelser i några texter vardera. Måltavlan för aktivisterna är 
företrädelsevis militär, i 29 texter, eller 73%. Övriga nämnda måltavlor är 
staten eller statliga institutioner respektive ett helt samhällssystem/ett lands 
regim. Metoden är till övervägande delen av ickevåldskaraktär. Skall detta 
material karaktäriseras så ser det därmed ut som att det främst behandlar 
sociala rörelser vilka med hjälp av ickevåldsam civil olydnad riktar sig mot 
militära mål.  

Vad gäller argumentationen i detta material är frånvaron av argument, 
återigen, det första att notera. Särskilt gällande sakfrågan är de argumente-
rande texterna få vilket innebär att det främst är aktionerna som över huvud 
taget diskuteras. När argument förekommer överväger pro-argumenten både 

                                                        
444 Inklusive material MV och DR är det totala antalet texter 81 år 2003, vilket innebär att 
civil olydnad i fredssyfte utgör 16% av dessa. Sakfrågan fred/vapen förekommer dock endast 
i materialet med begreppet civil olydnad (gäller samtliga år). 
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gällande sakfrågan och aktionerna. Enbart contraargumenterande texter är 
ytterst sällsynta. 

Texternas geografiska perspektiv rör sig främst inom Västeuropa (19 tex-
ter) eller Sverige (tio texter) men här finns även sju texter med USA i fokus. 
Resterande texter har ett mer övergripande internationellt/globalt perspek-
tiv.445 

Jag går nu in mer precist på det näst sista nedslagsåret, 2003, då ett par 
avgörande händelser har inträffat på den världspolitiska arenan. Den 11:e 
september 2001 utsattes World Trade Center i New York för en terroristat-
tack med tusentals döda till följd. Detta blev startskottet för det s k 'kriget 
mot terrorismen' vilket bland annat innebar att USA med sina allierade inva-
derade Irak. År 2003 befinner sig således västvärldens stormakt i krig. Att 
just civil olydnad i fredssyfte uppmärksammas av de undersökta tidningarna 
nu är troligen en följd av att krig och fred är på agendan och att det är detta 
som återspeglas i den medierade civila olydnaden. 

I Expressen har jag dock inte återfunnit någon artikel detta år, vilket avvi-
ker markant från deras bidrag till samtliga 40 texter. Även DN är underre-
presenterad 2003 då de har publicerat ungefär lika många (få) som SvD och 
Aftonbladet. Bland artikeltyperna är det år 2003 främst ut- och inrikesnyhet-
er samt tre debattartiklar på Aftonbladets kultursidor. Artiklarnas manifesta 
teman år 2003 är koncentrerade till fyra, främst aktionsreferat, politiska lä-
gesbeskrivningar och tre intervjuer med aktivister. Detta avviker något från 
samtliga 40 texter då temat civil olydnad i sig är underrepresenterat. Tittar vi 
däremot på aktivister och måltavlor/offer för dessa samt metoder så över-
rensstämmer resultaten 2003 bra med materialet totalt. Karaktäriseringen av 
materialet, att det främst behandlar sociala rörelser vilka via ickevåldsam 
civil olydnad riktar sig mot militära mål, gäller även 2003. I alla 13 texter 
begreppsfästes aktionerna som civil olydnad. Gällande texternas geografiska 
fokus sker däremot en förskjutning på så sätt att ingen av de studerade tex-
terna om civil olydnad i fredssyfte 2003 har endast Sverige som fokus.  

Den explicita argumentationen är, som framgår av tabell 46 nedan, 
mycket positiv i förhållande till såväl sakfrågan som aktionerna och civil 
olydnad i princip. Ingen av de studerade texterna är enbart kritisk i något 
avseende. I 2003 års journalistik om civil olydnad i fredssyfte förekommer 
därmed något mer argument än övriga år, men såväl 2003 som generellt är 
det pro-argumenten som överväger.   

                                                        
445 Bivariata analyser av variablerna för argumentationen och texternas geografiska perspektiv 
uppvisar signifikanta samband. Analysen av argumentationen i sakfrågan i förhållande till 
geografiskt område visar att texterna som behandlar Sverige/svenska förhållanden främst 
utmärker sig genom frånvaron av argument, medan texter som utspelar sig i övriga Västeuro-
pa, USA eller internationellt nästan bara har pro-argument. Argumentationen gällande aktion-
erna är mer blandad och negativ (contraargument) när Sverige är i fokus, än när något annat 
geografiskt område behandlas. Återigen måste dock dessa iakttagelser tas med försiktighet 
och reservation för det låga antalet observationer. 
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Tabell 46. Argumentation i tidningarna. Material om civil olydnad med sakfrågan 
fred år 2003. Absoluta tal. 
 Sakfrågan Aktionen Civil olydnad  
Inga argument 3 4 3 
Pro 9 8 9 
Pro & contra 1 1 1 
Totalt 13 13 13 

9.6.1 Debattartiklar pro civil olydnad 
 
För att karaktärisera journalistiken om fredsfrågan börjar jag med de tre de-
battartiklarna i Aftonbladet då de, menar jag, utgör en väsentlig fond gente-
mot vilken de övriga texterna bör förstås. Därefter övergår jag till intervjuer-
na med aktivisterna samt aktionsreferaten. 

Om vi plötsligt kom till insikt... - NAOMI KLEIN om "voilàögonblicket" och 
civil olydnad som ett vapen mot kriget.446 

Kriget är bara början - JOHN PILGER om planerna på världsherravälde - och 
det växande motståndet.447 

Vad kan du göra nu? - JOHN PILGER om plikten att göra uppror.448 
 
Raderna ovan är rubrikerna till de tre debattartiklarna publicerade på Afton-
bladets kultursidor. Samtliga kritiserar USA:s invasion av Irak och samtliga 
ser tecken på, och uppmanar till fortsatt, motstånd mot kriget genom civil 
olydnad. Kleins insikt och "voilàögonblick" syftar på den amerikanska mili-
tärens försök att få det irakiska folket, såväl civila som militärer, att komma 
till insikt om att den USA-ledda invasionen egentligen är för deras eget 
bästa. Med hjälp av luftburna radiosändare, e-post, telefonsamtal och flyg-
blads-bombning skall budskapet hamras in och det irakiska folket skåda 
ljuset. "Med andra ord: USA:s armé förespråkar ingenting mindre än mass-
omfattande civil olydnad i Irak, en vägran att lyda order eller att delta i ett 
orättfärdigt krig."449 Vad Klein vill med sin artikel är att uppmana läsarna till 
att använda samma "vapen" mot dem som själva använder det, det vill säga 
civil olydnad: 

                                                        
446 AB 030228. 
447 AB 030318. 
448 AB 030326. 
449 AB 030228. 
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den civila olydnad som USA:s armé hoppas kunna provocera fram i Irak är 
exakt vad antikrigsrörelsen behöver frammana i våra länder om vi verkligen 
ska kunna stoppa, eller åtminstone minska, den förestående förödelsen i Irak. 
(...) Kan vi skapa tusentals "voilàögonblick" där hemma?450 

 
Några veckor senare publiceras artiklarna av Pilger där han är inne på 
samma spår som Klein: 

Bushgänget, och Blair, kan inte tillåtas hålla resten av oss fångna under sina 
tvångsföreställningar och krigsplaner. Det finns en form av motstånd nu: det 
är civil olydnad, som leder till det polisen kallar "civil oro". Detta är något 
som fruktas av odemokratiska regeringar av alla slag. Min egen uppfattning 
är att om proteströrelsen ser sig själv som en världsmakt, som sann internat-
ionalism, då behöver framgång inte vara en dröm. Allt beror på hur långt 
människor är beredda att gå.451 

Nu när Bush och Blair har startat sitt olagliga och omoraliska angrepp mot ett 
land som inte utgör något hot står vi européer inför ett val. Vi kan vrida våra 
händer och säga att det inte finns något vi kan göra mot en så mäktig brotts-
lighet, eller så kan vi kräva tillbaka den demokrati som har korrumperats så 
grundligt av en vald diktatur (i Bushs fall icke vald). Det finns bara ett an-
svarsfullt sätt att uppnå det senare målet. Det belevade uttrycket är civil olyd-
nad. Uttrycket ute på gatorna är uppror.452 

 
Båda skribenterna ser ett historiskt föredöme i Vietnamrörelsen och båda, i 
synnerhet Pilger, underkänner kriget som det demokratins korståg de allie-
rade försökt framställa det som. Det är tvärtom ett brott mot folkrätten och 
strider därmed direkt mot demokratins grundpelare, dessutom fört i strid mot 
den allmänna opinionens vilja i de allierade länderna. Det vill säga ett dikta-
toriskt beteende från presidentens och premiärministerns sida. Även medier-
na får hård kritik av Pilger. Om de ledande medierna på båda sidor om At-
lanten, menar han: 

inte hade vidarebefordrat och upprepat lögnerna och den falska dagordning-
en, utan i stället obevekligt avslöjat dem, så tror jag inte att Bushgänget hade 
kunnat genomföra detta nidingsdåd. Av detta skäl har journalister nu en sär-
skild plikt att göra uppror.453 

 
Två av världens ledande journalister, författare och samhällskritiker uppma-
nar således allmänheten och journalister att bemöta det s k kriget mot terror-
ismen och demokratins korståg med ett av de "vapen" de själva använder: 
civil olydnad. Hur förhåller sig då de undersökta tidningarna till civil olyd-
nad utövat/uppmanat till av andra än Klein och Pilger här? Förhållandevis 

                                                        
450 AB 030228. 
451 AB 030318. 
452 AB 030326. 
453 AB 030326. 
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välvilligt är det kortfattade svaret. I Dagens Nyheter får vi två artiklar om det 
politiska läget i Spanien respektive Storbritannien. I London avgår den f d 
utrikesministern ur regeringen i protest mot kriget som då, ännu inte hade 
FN-mandat. Runt om i landet rapporteras fredsaktivister ha "protesterat" 
utanför militärbaser och departement och "Stoppa-kriget-koalitionen uppma-
nar till civil olydnad".454 Även i Spanien uppmanas till civil olydnad i protest 
mot att staten, mot det spanska folkets vilja, stödjer "USA:s imperialistiska 
politik"455 och i New York ska en "stoppa-kriget-demonstration" och ett ma-
ratonperformance arrangeras av Theatres against war.456 Utöver dessa texter 
får vi tre intervjuer, och lika många aktionsreferat, där tidningarnas tämligen 
välvilliga förhållningssätt till aktivisterna och aktionerna framgår tydligt. 

9.6.2 Modiga aktivister 
 
Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska Dagbladet har vardera en intervju 
med en aktivist. I SvD och Aftonbladet är det samma person, Grön ungdoms 
manliga språkrör Einar Westergaard som intervjuas inför en blockad av den 
skotska atomubåtsbasen Faslane. I båda tidningarna får han förklara varför 
han avser åka till Skottland och delta i blockaden, hur det ska gå till samt sin 
syn på civil olydnad. I båda artiklarna är Westergaard protagonist och den 
vars narrativa perspektiv vi erbjuds. Gemensamt för båda artiklarna är även 
att de är tämligen korta och avslutas med frågor kring vilka risker han tar 
med aktionen. I SvD lyder frågan "Vad kan du få för straff, då?" och i Af-
tonbladet "Finns det några risker med att delta i aktionen?"457  

Samma dag som Aftonbladet-intervjun har DN en notis där de, under ru-
briken "Ungt språkrör mot atomubåtar", kortfattat berättar att "Grön ung-
doms manliga språkrör Einar Westergaard tar risken att bli gripen av polis 
när han på tisdag i nästa vecka deltar i en aktion mot en atomubåtsbas i 
Skottland" med efterföljande uttalande av Westergaard där han motiverar 
Faslane som aktionsmål.458 Antagonisten, eller någon som talar för denna 
finns inte i texterna, så den förblir passiv, omtalad. Fokus och topos har 
alltså förskjutits i tidningarna, från vilka risker direktaktioner och civil olyd-
nad kan utgöra för ett demokratiskt samhälle459, till vilka risker aktivisten – 
nu protagonisten – personligen utsätter sig för.  

                                                        
454 DN030318. 
455 DN 030412. 
456 DN 030320. 
457 SvD 030420, AB 030419. Båda tidningarna illustrerar sina texter med en liten porträttbild 
på en leende Einar. I Aftonbladet får vi även en liten faktaruta om Einar, såsom ålder, familj, 
bostad och yrke. 
458 DN 030419. 
459 Jfr demokratiskt motiverad civil olydnad år 2000. 
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Även i aktionsreferaten, två i SvD och ett i Aftonbladet, blir aktivisterna 
modiga protagonister. Alla tre referaten är förhållandevis korta (notiser) och 
i avsaknad av retoriska figurer eller styrkeord. 

Svensk fredsaktivist gripen – 18-åring tog sig simmande in på marinbasen 
Faslane i Skottland. 

En svensk fredsaktivist har gripits sedan han tagit sig in på marinbasen Fas-
lane i Skottland. 18-åringen simmade in på militärt område i protest mot de 
kärnvapenrustade ubåtarna på basen.460 

14 svenskar i Natoprotest 

Fjorton svenskar omhändertogs när de i lördags försökte ta sig in på det mili-
tära högkvarteret Mons i södra Belgien för att protestera mot kärnvapen. - 
Nato bryter mot internationell lag som har kärnvapen utplacerade runt om i 
Europa säger Tove Ladberg, 21 från Stockholm.461 

 
Den sistnämnda notisen fortsätter med att kvinnan är en av de gripna i "nät-
verket Ofog som arbetar för en kärnvapenfri värld" och att den nämnda ci-
vila olydnadsaktionen hade omkring tusen deltagare från olika delar av värl-
den, att de möttes av 1600 poliser och att 500 aktivister omhändertogs under 
ett par timmar. Det förra aktionsreferatet har lite mer dramaturgi – det låter 
onekligen imponerande att simma in på en militärbas – återberättat av "en 
annan av fredsaktivisterna, Helena Granström".462 Även Aftonbladet ger ett 
kort referat av händelseförloppet och gripandet av den simmande aktivisten, 
också här återberättat av Granström, men artikeln avslutas med den gripne 
aktivistens egen motivering av civil olydnadsaktionen.  

Det gemensamma för dessa tre aktionsreferat är dels, som ovan nämnts, 
att de är ganska korta och att språket är tillbakahållet. Aktivisterna kallas just 
aktivister, inte terrorister eller liknande. Aktionerna kallas protester eller 
civila olydnadsaktioner, inte attacker, attentat, dåd och dylikt. De enda röster 
som hörs är aktivisternas egna. Polisen uttalar sig, eller tillfrågas, inte. Inte 
heller journalistens röst hörs, vare sig i form av frågor eller synpunkter på 
det inträffade. Aktivisterna är således dem vilka berättar för oss vad som 
hänt och varför. Precis som i intervjuerna ovan sammanfaller det narrativa 
perspektivet med protagonistens medan antagonisten förblir passiv. Sam-
mantaget skulle man kunna säga att artiklarna ger ett kortfattat men sakligt, 
logos-orienterat intryck.  

                                                        
460 SvD 030812. Texten har en bild föreställande två båtar i hamnen. Ingen aktivitet pågår. 
461 SvD 031027. Texten har inga bilder/illustrationer. 
462 SvD 030812. 
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9.6.3 Logos och historiska exempel 
 
Den tredje intervjun är med Per Herngren från Plogbillsrörelsen: 

"Att demonstrera räcker inte" 

Per Herngren är emot alla krig. Med hammaren i handen slår han sönder 
bombfästen på ett stridsflygplan eller hänger en lekgunga i dess ena vinge. 
Enbart demonstrationer mot kriget räcker inte - det kan bli en protest i tomma 
luften, säger han. 

OM EN VECKA träffar han några holländska vänner för att planera ännu en 
aktion mot en vapenfabrik, en militärbas eller ett stridsflygplan. Han säger att 
kriget bara kan stoppas om varje människa tar ett eget ansvar för att förhindra 
det militära vansinnet. Då är civil olydnad en nödvändighet.463 

 
Texten, som saknar underrubriker, har civil olydnad som huvudmotiv. Di-
rektaktion vs demonstrationer och 'prat' kan betraktas som ett undermotiv 
och krig/våld som ytterligare ett. Dessa undermotiv blir dock snarare under-
argument i texten som stödjer Herngrens tes – att civil olydnad är nödvändig. 
Hans argumentation utgår från att varje individ har möjligheten och plikten 
att ta ställning i frågor samt att yttra dessa ställningstaganden i såväl ord som 
handling. I texten kritiserar han såväl demonstationer som kyrkans predikan 
om fred. Kyrkan, för att den reducerar frågan till ett privatmoraliskt ställ-
ningstagande. Demonstrationer, för att människor därmed överlåter beslutet 
åt makthavarnas goda eller icke goda vilja och avsäger sig sitt eget ansvar. 
Därav vikten av direktaktioner. Av samma skäl måste också aktionen åtföljas 
av en vilja att stå för vad man gjort.464 

I texten förekommer två historiska jämförelser, den ena med FN:s freds-
arbete och den andra med den internationellt erkände aktivisten Gandhi. 
Först jämför Herngren den egna rörelsens aktioner med de vapeninspektion-
er Hans Blixt genomfört som FN:s vapeninspektör i Irak. Några månader 
tidigare har Plogbillsrörelsen 'inspekterat' en brittisk hamn som skulle an-
vändas för transporter av soldater och vapen till Irak. "Vi kom oanmälda och 
för att göra vårt jobb för världsfreden". Att jämföra rörelsens aktioner med 
vapeninspektioner sanktionerade av FN kan ses som ett sätt att legitimera de 
egna aktionerna och i denna text går det igenom utan ifrågasättande. Även 
Gandhi är en förebild och jämförelseobjekt: 

                                                        
463 DN 030214. Texten illustreras av en bild på en tankfull Herngren. Det är en närbild på 
hans ansikte, med rynkad panna och handen mot hakan. 
464 - Att bryta mot omoraliska och felaktiga lagar är poänglöst - och därmed verkningslöst - 
om man inte är beredd att stå för sin handling. Hemliga aktioner är ju en form av lydnad 
eftersom man därmed stärker rädslan för makten. (DN 030214) 
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- Om vi ska följa i Gandhis fotspår borde vi aktivt försöka stoppa alla vapen-
leveranser till kriget och gå in som mänskliga sköldar i Irak.465 

 
Inte heller denna egna jämförelse ifrågasätts med resultat att aktionerna 
framstår som legitima och berömvärda. Användandet av metaforen ”mänsk-
liga sköldar” tillskriver, återigen, aktivisterna mod. 

Inga andra röster är Herngrens och journalistens hörs i texten. Journa-
listens inte förrän i artikelns avslutande del där motivet är krig/våld. Motivet 
behandlas i form av fem frågor och Herngrens svar på dessa. Frågorna hand-
lar om huruvida kriget aldrig har något berättigande, om det inte var "rätt att 
stoppa Hitler med våld", om inte ens krig kan vara en sista utväg i nödfall 
och huruvida Saddam Hussein ska "få fortsätta att förtrycka det irakiska 
folket?" Herngrens svar verkar dock genomtänkta och konsekventa, han låter 
sig inte provoceras av frågorna, varför den logos-orienterade argumentation-
en bibehålls. Att kriget redan i artikelns inledning har omskrivits som ”det 
militära vansinnet” (se ovan) ger ytterligare förstärkning till intrycket av att 
aktionerna och Herngren är ytterst rationella. Aktionerna är förnuftiga, kriget 
är oförnuftigt. Den sista frågan handlar om vad polisen och Säpo säger om 
rörelsens aktioner och även här är det Herngren som ger svaret, vilket får 
avsluta brödtexten: 

- Jag hade representanter från Säpo hemma hos mig ett par timmar och bjöd 
på kaffe. Vi hade ett vänligt utbyte av tankar. Vårt arbete bygger på principen 
om ickevåld, vi har ofta ett gott samarbete med polisen och arbetarna på de 
anläggningar där vi genomför aktioner; de lyssnar på våra argument, vi på de-
ras. Och vi möter respekt för vårt engagemang.466 

 
Respekt och vänligt utbyte av tankar är ord som man kanske även kan an-
vända för att summera intrycket av intervjun med Herngren. De frågor som 
journalisten ställer är inte kritiska i negativ bemärkelse men knepiga och 
berättigade samtidigt som de ger Herngren möjligheten att fördjupa sitt reso-
nemang. Journalisten tycker och tänker inte själv högt i texten utan ger 
Herngren ordet. Inte heller polisen får avge sina åsikter utan det är Herngren 
som får tala för dem. Det narrativa perspektivet sammanfaller således med 
protagonisten Herngrens. Även hårdare ord, ironiska, retoriska figurer lyser 
med sin frånvaro vilket ger texten en lugn, sansad och respektfull ton. Berät-
telsen om civil olydnad blir, liksom under de första undersökta åren när 
Plogbillsrörelsen var på agendan, en diskurs om Davids kamp mot Goliat 
med David som berättelsens protagonist. Men om ett visst mått av löje 
kunde skönjas i diskursen under 1990-talets början blir David nu en aktning-
svärd man i sin kamp mot Goliat. 

                                                        
465 DN 030214. 
466 DN 030214. 
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9.6.4 Sammandrag: understatement och hyperbol 
 
År 2003 är civil olydnad på allvar. I Irakkrigets skugga och med Vietnam-
kriget i minne framstår civil olydnad som ett moraliskt berättigat – eller till 
och med förpliktigat – alternativ till lydnad. Åtminstone om syftet är 
fred/avrustning. Här finns inte fienden mitt ibland oss. Åtminstone inte i 
Sverige. År 2003 återfinner vi de verkliga terroristerna bland muslimska 
självmordsbombare men också i Natos ledning. Goliat ser ut att ha växt i 
styrka men så har även David. Och vare sig hon/han förkroppsligas i en 18-
åring som simmar till strids eller en ledare för en större rörelse bemöts 
hon/han med respekt. Från att tidigare år ha framhållit den risk för demokra-
tiska samhällen som civil olydnad utgör belyser nu tidningarna de risker 
David utsätter sig för. På så sätt tillskrivs aktivisterna ethos i den för övrigt 
logos-orienterade argumentationen. En argumentation som huvudsakligen 
bygger på aktivisternas utsagor och ser ut att syfta till docere – att upplysa 
och undervisa om tillståndet i världen och vad som kan göras åt det med 
hjälp utav, särskilt, civil olydnad. Ett pliktetiskt resonemang där tidningarna 
främst blir arenor för aktivisterna och där civil olydnad, återigen, blir norm. 
Ingen argumenterar med pathos mot aktionerna eller polariserar de olika 
parterna i texten. Ingenstans hörs kritiska röster om brott mot den parlamen-
tariska demokratins spelregler.  Ingen anklagar David för högförräderi eller 
för att svika något fosterland i krig. Inte ens det faktum att Plogbillsrörelsen 
(och andra fredsaktivister) använder materiellt våld i sina aktioner ifråga-
sätts. Paradoxalt nog benämns Plogbillsrörelsen flera gånger i intervjun med 
Herngren som en ”ickevåldsorganisation” samtidigt som texten inleds med 
en beskrivning av Herngren med hammaren i handen. Ingen ifrågasätter det 
något paradoxala i att påstå sig handla efter ickevåldsprincipen samtidigt 
som man slår sönder materiella ting för avsevärda belopp. Att kalla det icke-
våld är kanske inte ett understatement, i dess rätta bemärkelse, men ändå ett 
sätt att tona ner aktionernas eventuella allvar. Varför sätter ingen 'notan för 
skadegörelsen' så som skett i andra fall?467 På liknande sätt är de historiska 
jämförelserna kanske inte hyperboler (överdrifter) i egentlig bemärkelse men 
de lyfter aktionerna till andra nivåer: till FN:s internationellt sanktionerade 
fredsarbete respektive Gandhis historiska kamp för Indiens befolkning.  

En förklaring kan vara att Herngren och Plogbillrörelsen bemöttes med 
viss respekt redan ett drygt decennium tidigare. När Herngren publicerade 
sin Handbok i civil olydnad 1990 tillskrevs han epitetet ”expert” på civil 
olydnad och Expressen uppmanade mer eller mindre till läsning av boken. 
Plogbillsrörelsen är välkända sedan lång tid tillbaka och antagligen ganska 
vana vid mediekontakter. Att s a s redan vara känd och ha ett relativt högt 
ethos kan nog underlätta kommunikationen med medierna och bädda för ett 

                                                        
467 Jfr miljömotiverad civil olydnad, avsnitt 9.4. 
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mer respektfullt bemötande. En annan förklaring kan vara att ändamålet 
avrustning/fred av de skrivande journalisterna anses helga medlen. Att dike, 
förstådd som fred, är överordnad nomos varför civil olydnad är legitimt här. 

En annan förklaring till omsvängningen skulle kanske kunna vara att de 
undersökta tidningarna ändrat uppfattning i frågan om att demokratiska län-
der alltid är så demokratiska när det kommer till kritan. Den distinktion mel-
lan demokratiska och icke-demokratiska länder som förespråkades 
1998/2000 har visat sig inte vara fullt så enkel att upprätthålla.  Kanske har 
även Pilgers ovan nämnda mediekritik och uppmaning till journalister att 
utöva sin plikt till civil olydnad/uppror anammats. Den kollektiva anklagel-
sen mot västvärldens medier att vara medlöpare i krigshetsen är, milt sagt, 
ett hårt slag mot mediernas ethos. Är kanske det värde som ytterst står på 
spel år 2003 tidningarnas trovärdighet, ethos? Kanske är en delförklaring till 
den välvilliga inställningen till de olydiga att det nu också handlar om att 
rädda det egna anseendet.  
 
Medhjälpare Protagonist Antagonist 
Pilger, Klein Fredsaktivister Vapenindustrin, krigfö-

rande länder 

9.6.5 Utblick 
 
Jämför vi denna journalistik om civil olydnad i fredssyfte/avrustning med 
övriga års kan ingen större skillnad skönjas. Tvärtom ser journalistiken i de 
undersökta tidningarna närmast ritualiserad ut. Som nämnts ovan har nästan 
alla dessa 40 artiklar Plogbillsrörelsen i aktivistrollen. Journalistik om civil 
olydnad i fredssyfte är således närmast synonymt med journalistik om Plog-
billsrörelsen och dessa texter följer det mönster som ritats ovan.  Aktivister-
na är dem vilka oftast är texternas främsta källa och aktör. Ofta sammanfall-
ler det narrativa perspektivet med protagonistens medan antagonisten för-
blir passiv, det vill säga frånvarande men omtalad. Det är aktivisterna som 
återger händelseförlopp, eller planerade händelseförlopp, och som motiverar 
dem. Förekommande explicita argument gällande sakfrågan, aktioner 
och/eller civil olydnad generellt i dessa texter är företrädelsevis citat från 
aktivisterna. Argumentationen är gärna saklig, det vill säga logos-orienterad 
och texterna saknar de dramatiserande (negativa) uttryck, såsom dåd, attentat 
etc vi annars sett prov på. Men i åtskilliga texter personifieras aktionerna 
varvid argumentationen också kommer att bygga på känslor och aktivister-
nas personliga egenskaper.  Ett exempel är en artikel där tre svenska aktivis-
ter brutit sig in på en fabrik i England och monterat ned en plattform till 
kärnvapenutrustade Trident-ubåtar. De greps och ställdes inför rätta varvid 
svensk press infann sig på plats. Expressens skildring inleds med att en av 
aktivisternas syster får beskriva sina känslor inför rättegången och samtidigt 
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karaktärisera sin syster. Denna karaktärisering tar sedan skribenten, samt 
rubriksättaren, och framställer som anledningen till att hon åtalats:  

Annika, 29, ville förändra världen. I dag ställs hon och två andra svenskar in-
för rätta i England. Gunilla Spalde i Göteborg får om en vecka veta om hen-
nes syster döms till flera års fängelse.  

- Det är förstås nervöst. Men jag är inte särskilt förvånad. Annika är en väl-
digt engagerad person som ger sig hän åt saker som hon tror på.  

Som 16-årig utbytesstudent i Paraguay fick hon upp ögonen för orättvisorna i 
världen. Som en följd av detta sitter hon nu i ett brittiskt häkte i väntan på 
dagens rättegång.468 

 
Framställt på så sätt är anledningen till att aktivisten sitter häktad att hon fått 
”upp ögonen för orättvisorna i världen” och ”ville förändra” den. Hon till-
skrivs således god empatisk förmåga och påstås nu straffas för den.  

Under de första undersökta åren, i avsnitt 9.1, menade jag att civil olyd-
nad representeras som en ’politiskt korrekt’ och önskvärd handling – och 
som ett uttryck för egenskaperna mod, civilkurage och handlingskraft. Det 
vill säga som uttryck för ethos. Diskursen blir därmed normativ i den bemär-
kelsen att olydnad blir norm. Dels som handling betraktad i sig, dels som 
uttryck för goda mänskliga egenskaper. Diskursen handlar därmed både om 
att göra och att vara ’korrekt’. Och David, den lilla människan, personifierar 
i sin kamp mot Goliat den korrekta. Vad gäller representationen av Plogbill-
saktivister stämmer denna karaktärisering även under de senare år undersök-
ningen omfattar. Oavsett i vilken av tidningarna eller vilket år vi tittar är det 
diskursen om civil olydnad med topos David vs Goliat som dominerar och 
det är David vi inbjuds att sympatisera med.469 Om än i vissa fall med inslag 
av delectare (underhålla). 

När sakfrågan var mänskliga rättigheter beskrevs de olydiga som männi-
skor med hjärtat på det rätta stället, i journalistiken om miljömotiverad civil 
olydnad konstruerades ’eldsjälarna’ och i samband med fredsmotiverad civil 
olydnad finner vi engagerade, hängivna människor som är kunniga i sin sak. 
I alla dessa fall skulle man kunna säga att det är varianter av en och samma 
diskurs som aktualiseras – David vs Goliat. I dessa fall ser således likheterna 
nu ut att vara större än skillnaderna.   

                                                        
468 Exp. 990504. 
469 I den artikel som är mest kritisk till Plogbillsrörelsen under åren är det, intressant nog, Per 
Herngren som står för kritiken. Detta med anledning av boken Civil olydnad – en dialog han 
utgav 1999 där han bedriver en hel del självrannsakan. I SvD intervjuades han i samband med 
utgivningen och självkritiken, bland annat att ” Plogbillsrörelsen är ibland mer odemokratisk 
och våldsbenägen än de motståndare man vill bekämpa med sina ickevåldsaktioner.” (SvD 
990629) 
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Två sakfrågor som motiverat civil olydnad återstår att studera närmare, indi-
viduella rättigheter respektive djurrätt, och jag övergår nu till den först-
nämnda. 
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9.7 Nu går det fint som snus… tillbaka till ruta ett – 
civil olydnad motiverad av individuella rättigheter 
 
Den näst sista sakfrågan för civil olydnad jag ska titta närmare på är sakfrå-
gan individuella rättigheter och liberalism. Exempelvis när någon för att 
värna individens frihet och självbestämmande uppmanar till lagbrott gente-
mot någon regel eller lag som anses hindra individen. Vad som framför allt 
kommer visa sig är att den civila olydnaden nu inte tas på fullt samma allvar 
som när freds- och vapenfrågan var på dagordningen. Eller med sådant pat-
hos som vid demokratiskt eller miljömässigt motiverad civil olydnad. Istället 
blir civil olydnad en bisats alternativt ett lustigt inslag i det parlamentariska 
systemet. 

Av de sakfrågor avhandlingen studerar närmare i detta kapitel är indivi-
duella rättigheter den fråga som totalt förekommer i minst utsträckning, 22 
texter.  Dessa 22 texter är ganska utspridda med några få texter per år. Skall 
man ändå utpeka någon kulmen i publiceringen av civil olydnad motiverad 
av individuella rättigheter så blir det avhandlingens avslutande år 2004, då 6 
av de 22 texterna återfunnits (27%). 

Detta år, 2004, minskar antalet återfunna texter med något av avhandling-
ens sökord. Totalt har endast 24 texter hittats, samtliga med begreppet civil 
olydnad, vilket innebär att sakfrågan individuella rättigheter utgör 25%. De 
militanta veganerna, och djurrättsaktivism beskriven med andra termer, har 
försvunnit från de undersökta tidningarnas agenda och sakfrågorna för den 
civila olydnad som förekommer är för övrigt ganska spridda. 

En övergripande karaktärisering av samtliga 22 artiklar om civil olydnad 
motiverad av individuella rättigheter visar att Expressen och SvD har publi-
cerat åtta respektive sju texter vardera. DN och Aftonbladet har publicerat 
fyra respektive tre vardera. Dessa 22 texter är ganska utspridda över artikel-
typerna men de oftast förekommande är inrikesnyheter och utrikesnyheter, 
fem texter vardera. Även texternas manifesta teman förekommer disparat. 
Det oftast förekommande temat är sakfrågan, det vill säga individuella rät-
tigheter, liberalism (sju texter). Här finns även tre aktionsreferat medan öv-
riga texter har teman som förekommer enstaka gånger. Aktivisterna eller 
förespråkarna av civil olydnad motiverad av individuella rättigheter är före-
trädelsevis antingen politiker inom en parlamentarisk demokrati eller en-
skilda individer och enfrågerörelser (sju respektive sex texter). Dessutom har 
vi tre texter där journalisten eller något medium figurerar i aktivistrollen. 
Måltavlan för aktivisterna är betydligt mer entydig. När den nämns, vilket 
sker fem gånger, är det bara staten och statliga institutioner. Även metoderna 
som används eller förespråkas är entydig om den nämns, nämligen bara ick-
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evåld. Karaktäristiskt för de representerade civila olydnadsaktionerna här är 
således politiker eller enskilda individer och enfrågerörelser som genom 
ickevåld riktar sig mot staten, eller något mer diffust, opreciserat. Det geo-
grafiska perspektivet är Sverige, med undantag för en nordamerikansk och 
åtta västeuropeiska utblickar.  

I avsnitt 7.4 har vi tittat på den explicita argumentationen i texterna och 
sett att den till övervägande delen, liksom för tidigare studerade sakfrågor 
och aktioner, är positiv (pro-argument), men här förekommer ändå bety-
dande andelar texter med contraargument eller både pro- och contraargu-
ment.470  

Av de sex artiklarna år 2004 har Aftonbladet, DN och SvD publicerat en 
artikel vardera om civil olydnad motiverad av individuella rättigheter medan 
Expressen står för de resterande tre artiklarna. Artikeltyperna är huvudsakli-
gen nyhetsmaterial. De sex artiklarnas manifesta teman är, liksom för samt-
liga 22, ganska spridda. Inget tema förekommer här fler än två gånger. Det 
som skiljer artiklarna här från övriga år är att sakfrågan förekommer i under-
kant. Å andra sidan har vi en ’överrepresentation’ av metadiskursiva artiklar 
då den enda förekommande metadiskursiva text om civil olydnad motiverad 
av individuella rättigheter publicerades år 2004.471 Aktivisterna för individu-
ella rättigheter år 2006 är representativa för samtliga texter, vilket även gäl-
ler metoderna. Däremot nämner inte en enda text någon ’måltavla/offer’ för 
den civila olydnaden, det är alltså endast frågan om s k ’brott utan offer’, 
vilket avviker något från övriga texter. Även det geografiska perspektivet 
avviker något då bara två av texterna fokuserar Sverige medan resterande 
fyra texter fokuserar Västeuropa/EU (eventuellt inklusive Sverige).  

Ytterligare värt att notera är att alla sex aktioner begreppsfästes som civil 
olydnad i texterna. Den explicita argumentationen i de sex texterna är myck-
et jämn pro/contra sakfrågan och aktionerna (tabell 47). Gällande civil olyd-
nad i princip förekommer dock bara två pro-argument. De sex texterna ut-
trycker därmed något mindre pro-argument än vad som är fallet när samtliga 
22 iakttas. 

 
 
 

                                                        
470 Enheterna här är för få för att bivariata analyser ska vara meningsfulla. 
471 SvD 040911. Detta är en krönika i form av en "avrostningslektion" för trafikanter samt 
kommentarer kring "trafikens nu - blir - jag - galen - situationer". En av dessa situationer är 
när medtrafikanter envisas med att ligga i mittfilen på trefiliga motorvägar. " - Helt klar leder 
detta beteende fram till så kallad civil olydnad; jag kör om till höger, fy och skam." Som alla 
med körkort (förhoppningsvis) vet är det förbjudet att köra om till höger, vilket texten här 
uppmanar regeringen att ändra på (uppmaningen läggs i munnen på en läsarkommentar till 
krönikan). Förvisso kan detta ses som ett definitionsmässigt giltigt exempel på civil olydnad 
men eftersom textens ton inte är fullt så seriös betraktar jag det snarare som att skribenten 
försöker ge texten en extra komisk poäng genom att kalla den felaktiga omkörningen civil 
olydnad. 
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Tabell 47. Argumentation i tidningarna. Material om civil olydnad med sakfrågan 
individuella rättigheter år 2004. Absoluta tal. 
 Sakfrågan Aktionen Civil olydnad  
Inget argument 2 2 4 
Pro 1 2 2 
Contra 1 2 0 
Pro & contra 2 0 0 
Totalt 6 6 6 

9.7.1 Civil olydnad som bisats 
 
Går vi så in närmare på dessa sex texter så ser vi dels att materialet är ganska 
spretigt – här finns ingen egentlig röd tråd som binder samman artiklarna. 
Det finns ingen särskild händelse eller aktivist/grupp att följa. Dels ser vi att 
civil olydnad blir en mer disparat företeelse i texterna.  

Två av de sex artiklarna om civil olydnad för individuella rättigheter eller 
liberalisering är i notisform och handlar om att "Storbritannien förbjuder 
rävjakt".472 Rävjakt, "en jakttradition som funnits i sekler", kommer att för-
bjudas följande år men "Jägarna" har dock "sagt att de kommer att ägna sig 
åt civil olydnad". Vilka jägarna är eller hur den civila olydnaden är tänkt att 
utformas framgår inte av texterna. Inga direkta förklaringar eller argument 
förekommer heller i de kortfattade notiserna. De två övriga Expressen-
artiklarna är desto längre men inte i någon av dem är civil olydnad något 
större tema. Den ena texten är ett resereportage från Irland där Peter Siepen 
undersöker krogstämningen efter att rökförbud införts. Artikeln, som skrevs 
och publicerades innan Sverige införde rökförbud på serveringsställen, är 
främst en utvärdering av sakfrågan rökförbud, men det är en civil olydnads-
aktion, och spekulationer om en eventuell ”våg” av civila olydnadsaktioner, 
som motiverat Siepens undersökning: 

Den 4 april trotsar politikern John Deasey förbudet genom att röka i puben i 
parlamentshuset. Trots flera tillsägningar släcker han inte cigaretten. Dagen 
efter får han sparken från sitt parti Fine Gael. Skulle John Deasey dra igång 
den våg av massiv civil olydnad man befarat?473 

 
Såväl personal som gäster får uttala sig och röster både för och mot förbudet 
hörs. Civil olydnad i allmänhet eller den specifika aktionen nämns dock inte 
något mer, trots att det är en folkvald politiker som agerade och trots att han 
som konsekvens därav fick lämna sin post. I mitt urval finns inte heller nå-
gon annan artikel som tar upp det inträffade.  

                                                        
472 DN 041119, även i Expressen 041208. 
473 Exp. 040422. 
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Den andra längre Expressen-artikeln är en intervju med Christian Gergils. 
Under 1990-talet var han en av ledarna för den liberala rörelsen Frihetsfron-
ten som bland annat drev svartklubbar på olika adressen i Stockholm och 
sålde sprit på Drottninggatan. När han intervjuas är det dock i egenskap av 
dokusåpadeltagare (i Farmen), hästälskare samt som bärare av diagnosen 
Adhd.474 Hans forna engagemang berörs endast avslutningsvis, efter fakta om 
sjukdomen, i form av fem frågor. Angående sin civila olydnad säger han att 
han "är stolt över det och skulle gärna göra det igen. Det behövs mer civil 
olydnad mot överheten."475 Därefter får han prata häst igen. Civil olydnad 
nämns alltså i tre Expressen-artiklar men det kommenteras inte i någon.  

9.7.2 Delectare – civil olydnad som humor 

Affärerna gick fint som snus – Alla ville prova på när Fjellner protesterade 
mot EU:s prilliga beslut.  

Kom och köp snus! I går bröt moderaten Christofer Fjellner, 27, mot EU-
förbudet och sålde prillor till Europa-parlamentet.476 

 
Rubriken och ingressen tillhör Aftonbladets artikel om civil olydnad motive-
rad av individuella rättigheter eller liberalisering och handlar, som säkert 
framgått, om det svenska snuset som EU-fråga. Ingressen följs av en be-
skrivning av hur Fjellner radat upp 27 snusdosor utanför parlamentets 
lunchmatsal, hur "den ena ledamoten efter den andra" luktat på "den för-
bjudna tobaken" och att elva av dosorna var sålda efter en timme. Resten av 
brödtexten är schematiskt fördelad under två underrubriker: "Civil olydnad" 
respektive "Liten risk för åtal". Under den första rubriken citeras Fjellner: "- 
Kalla det gärna civil olydnad. Men ingen är tvingad att köpa eller pröva snu-
set", att han är beredd att försvara sig inför domstol om så behövs men att 
han inte tycker sig behöva följa "prilliga" EU-regler. Därefter följer en ar-
gumentation för snusets förträfflighet. Dels i form av citat från Fjellner, dels 
genom att två andra parlamentariker, som vill lukta respektive testa på snu-
set, lyfts in i texten. Fjellner har stöd för sin aktion, låter texten oss förstå, 
eftersom parlamentariker från andra länder 'villigt' blir en del av aktionen. 
Texten under underrubriken "Civil olydnad" handlar således inte om att en 
svensk, moderat EU-parlamentariker tillämpar civil olydnad utan om snuset 
som positivt alternativ till cigaretter. Argumenten för tesen talar dels till 

                                                        
474 En form av uppmärksamhetsstörning. 
475 Exp. 041031. Texten illustreras med flera bilder varav den största visar Gergils på hästryg-
gen. Bredvid finns en mindre bild på honom då han sålde sprit på Drottninggatan i Stockholm. 
Bilderna visar på så sätt upp Gergils då och nu, eller före och efter omvändelsen. 
476 AB 040908. Till texten får vi två bilder som båda visar hur parlamentsledamöter luktar och 
smakar på snus som Fjellner erbjuder. Bilden förankrar således textens budskap om snusets 
förträfflighet.  
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logos, i form av aktivistens motivering, dels till ethos i form av andra poli-
tiska makthavares understöd för aktionen.  

Under den andra underrubriken är motivet att EU:s generaladvokat just 
fastställt beslutet att förbjuda snus i EU och att en överklagan som inlämnats 
från Sverige och Swedish Match därför troligtvis inte kommer bifallas. Men 
i den följande meningen påpekas att även generaladvokaten anser beslutet 
vara otillräckligt motiverat: "Men förbudet borde motiveras bättre av mi-
nisterrådet och EU-parlamentet, anser generaladvokaten".477 Därefter får vi 
veta att Fjellner dock hoppas att snusdebatten ska fortsätta och att snus ska 
gå att köpa i hela EU innan hans mandatperiod är över. Sist i stycket berättas 
det som underrubriken tematiserar, nämligen att "Risken för att Fjellner ska 
åtalas är mycket liten, eftersom han skyddas av sin parlamentariska immuni-
tet".478  

Sammantaget ger aktionsreferatets utformning stöd för aktionen i fråga, 
liksom för sakfrågan. Rubrikens "Alla ville prova på" ger sken av ett starkt 
parlamentariskt stöd för snuset och aktionen. Texten tar, som ovan nämnts, 
bara upp snusets fördelar i jämförelse med cigaretter. Inte ett ord om dess 
eventuella nackdelar. Valet att skriva "På en timme sålde han elva dosor för 
3 euro styck (ca 27 kronor)" – istället för exempelvis 'efter en timme hade 
han fortfarande 16 osålda dosor' – ger också intryck av ett stöd för aktionen, 
vilket även gäller den infogade brasklappen från generaladvokaten. Beslutet 
att förbjuda snuset var förvisso rätt men motiven haltar. Att beslutet är dåligt 
motiverat, eller galet i någon bemärkelse, antyds redan i rubrikens ordvits 
där beslutet benämns ”prilligt”. Att använda dylikt språkbruk, vilket genom-
syrar texten, ger dessutom händelserna en anekdotisk, lustig karaktär. Texten 
vill delectare, få läsaren att tillsammans med EU-parlamentarikern och Ex-
pressen skratta åt EU:s tokiga beslut. Här sammanfaller på så sätt den 
svenska parlamentariska maktens, den civilt olydiges och tidningens förhåll-
ningssätt i frågan. 

9.7.3 Sammandrag: att inte ta det allvarliga på allvar 
 
År 2004 är det sista år denna avhandling omfattar och föremålet för under-
sökningen – civil olydnad – ser också ut att klinga av i de undersökta tid-
ningarna. Antalet texter innefattande begreppet civil olydnad minskar till 
nästan hälften mot föregående år. För den skull inte sagt att det faktiska anta-
let civila olydnadsaktioner minskat, det kan jag inte säga något om, men 
utrymmet för civil olydnad i de undersökta tidningarna har minskat. Åt-
minstone de tillfällen som använder termen civil olydnad. Aktioner kan fö-
rekomma och beskrivas i de undersökta tidningarna utan att använda termen 

                                                        
477 AB 040908. 
478 AB 040908. 
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jag använt som sökord. Vad som kan sägas med säkerhet är därmed att an-
vändandet av begreppet civil olydnad i de undersökta tidningarna minskat. 
Vad som dock talar för att tidningarnas intresse för civil olydnad faktiskt 
minskar är att inte bara antalet texter sjunker utan att även det utrymme civil 
olydnad får i texterna minskar. Som huvudtema förekommer civil olyd-
nad/demokrati bara två gånger 2004 (8,3% av 24), vilket är avsevärt mindre 
än föregående år. I de texter jag tittat närmare på ovan har jag beskrivit hur 
tidningarna främst fungerar som arena där civila olydnadsaktioner närmast 
berörs i förbifarten medan textens egentliga ämne är något annat. År 2004 
framträder civil olydnad därför som bisats.   

I den text där ändå en civil olydnadsaktion är huvudmotiv, snusaktionen, 
framträder återigen David på tidningens arena, värd aktning för sin enträgna 
kamp mot jätten Goliat. Dock utan tillskrivna egenskaper. Kanske eftersom 
David här inte är en vanlig medborgare utan en EU-parlamentariker som 
därmed redan besitter ethos. Han är en makthavare. Jämför vi argumentat-
ionen här med den i texterna om freds- och vapenfrågan så används ethos-
argument på skilda sätt. Här blir argumentationen ethos-betonad som följd 
av att det bara är politiska makthavare som deltar i texten. Gällande fredsfrå-
gan blir argumentationen ethos-betonad till följd av att skribenterna tillskri-
ver aktivisterna föredömliga egenskaper. Gemensamt med fredsfrågan är att 
texterna ger utrymme åt aktivisternas egna motivering av, och argumentation 
för, sin sak varpå texterna orienteras mer mot logos än pathos. En skillnad är 
dock att texterna om fredsfrågan år 2003 behandlar ämnet på största allvar, 
de vill docere, medan texten om snusaktionen tillåter sig inslag av humor i 
form av ordvitsar syftande till delectare. Ungefär på så sätt som fredsaktion-
er under 1990-talets början beskrevs, innan den samhälleliga kontexten för-
ändrats och krig blev en realitet.479 Det allvarliga tas, eller konstrueras, då 
inte på samma allvar.    

Återgår vi till snusaktionen kan man också reflektera över att det land 
parlamentarikern/aktivisten företräder i EU är tämligen litet, och därmed 
maktlöst, i förhållande till flera andra, exempelvis Tyskland, Frankrike och 
Storbritannien. Han må besitta ethos men inte i samma grad som parlamenta-
riker för de större EU-länderna. Ett sätt att läsa artikeln på är mer som en 
plädering för svenska vanor och beteenden än som ett försvar av snuset spe-
cifikt. Som ett försvar av ’det svenska’, symboliserat av snuset, i en tid då 
landets självbestämmande successivt avtar till förmån för överstatliga be-
slutsstrukturer.  Under de första undersökta åren480 artikulerades en berättelse 
om svenskarna i jämförelse med de Andra där det var de Andra som föregick 
med gott exempel. De vågade vara olydiga till skillnad mot det kuvade, ly-
diga svenska folket. Då stod Sverige fortfarande utanför den Europeiska 

                                                        
479 Se avsnitt 9.6. 
480 Se avsnitt 9.1. 
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gemenskapen och många ville in.481 År 2004 är Sverige med och då har det 
kanske, tvärtom, blivit allt viktigare att värna ’det svenska’. Betraktat på så 
sätt handlar inte den civila olydnaden ’bara’ om snusets bevarande utan om 
den svenska nationens. Det värde som till syvende och sist står på spel är 
svensk kultur och svenskt självbestämmande. Om snusaktionen betraktas 
som en variant av civil olydnadsdiskursen om David vs Goliat så kan den 
olydige David därmed förstås som Sverige och Goliat som EU. År 2004 får 
vi således exempel på att svenskarna blivit lite mer som de Andra, att upp-
maningarna de första undersökta åren kanske har anammats, och att dike då 
står över nomos förstått som överstatliga lagar. 
 
 
Medhjälpare Protagonist Antagonist 
Aftonbladet Svensk EU-

parlamentariker 
EU 

9.7.4 Utblick 
 
För att kunna säga något mer om civil olydnad motiverad av individuella 
rättigheter eller liberalism skall vi ta en titt på de 22 artiklarna publicerade 
övriga år.  

Som nämnts är materialet ganska spretigt men ett drag som förenar flerta-
let artiklar är droger, i synnerhet tobak och svartsprit. Införandet av rökför-
bud på offentliga platser i olika länder och högre tobaksskatt inom EU har 
genererat ett antal artiklar som beskriver reglerna och hur rökare förmodas 
agera civilt olydigt i trots mot reglerna.482 Några direkta aktioner är det inte 
tal om utan snarare en sorts smygande, förväntad eller uppmanad olydnad. 
Under början av 1990-talet återkommer den ovan nämnde Gergils som akti-
vist i några texter om svartklubben Tritnaha. Tritnaha drevs av den nylibe-
rala organisationen Frihetsfronten för vilken Gergils var ordförande. Klub-
ben, som utan tillstånd sålde alkohol och hade längre öppettider än lagen då 
tillät, blev åtskilliga gånger tvångsstängd av polisen som gjorde razzior mot 
klubben. I mitt material är det just dessa razzior som refereras med några 
avslutande rader om att Gergils dömts till dagsböter för att ha sålt sprit olov-
ligt samt att han medvetet brutit mot lagar och hävdar att ”civil olydnad är 
nödvändigt i ett reglerat samhälle”.483 Ingen av dessa texter diskuterar eller 
problematiserar civil olydnad i sig. I tobakstexterna är det gärna lagar och 
regler som beskrivs och i sprittexterna är det polisens tillkortakommanden 

                                                        
481 Asp har visat att journalistkåren generellt hade en något mer positiv syn än allmänheten på 
ett blivande EU-medlemskap. Asp, K (2007) Åsikter och ideologier. I Asp, K (2007) (red) 
Den svenska journalistkåren. Göteborg: Göteborgs universitet, JMG. 
482 AB 941122, DN 950903, SvD 950302, SvD 970223. 
483 Exp. 930412, DN 930407, DN 930418. Alla är mindre texter utan bilder. 
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gentemot den ständigt återuppstående svartklubben. Bakom dessa motiv 
passerar den civila olydnaden tämligen obemärkt förbi. Kanske just för att 
det de civilt olydiga strider för är rätten att festa vilken tid som helst på dyg-
net, dricka sprit och ta en cigarett? Företeelser som är intimt förknippade 
med njutning och belöning. Företeelser var och en kan ’unna sig’, oavsett 
social status och inkomst. I en av tobaksartiklarna citeras teaterregissören 
Philip Zandén som ”menar att rökningen kan ses som en akt av civil olyd-
nad, ett sista försök att protestera när man känner sig utsatt”.484 Framställt på 
så sätt handlar rökningen om makt varmed rökförbuden blir ytterligare ett 
försök att beröva de redan maktlösa deras sista utpost. Den tidning som vill 
se sig som en som kämpar på de ’svagas’ sida aktar sig nog då för att kriti-
sera den civila olydnaden. Det principiella som aktualiserats i samband med 
flera andra studerade sakfrågor485 blir då inte föremål för diskussion. Något 
annorlunda låter det i december 1997 då en grupp EU-parlamentariker till-
sammans med andra förespråkare av legalisering av lättare narkotika anord-
nade ett möte i EU-parlamentet i Bryssel. Bland annat skall de ha planerat 
”distribution av hasch och andra aktioner av typen civil olydnad” till parla-
mentariker som någon sorts reklam eller ’produktprover’. Två notiser om 
mötet finns i mitt material och i dessa uttalar sig en svensk parlamentariker 
ogillande till att ”EU-parlamentet används som bas för att uppmuntra till 
lagbrott”.486 Båda notiserna har en refererande karaktär och ingen av dem kan 
påstås vara dramatiserad eller retoriskt laddad. Däremot är de vinklade åt det 
kritiserande hållet då det är den svenska parlamentarikerns åsikt som är ny-
hetsstoffet, snarare än mötet eller drogliberaliseringen i sig. Då det är kort-
fattade texter passerar dock den principiella frågan om civil olydnad återigen 
tämligen obemärkt förbi.  

Detsamma kan sägas om de texter som istället för någon form av droger 
handlar om motortrafik. Det är boende i Gamla stan i Stockholm som hotar 
med civil olydnad i protest mot införandet av en bilfri zon där, det är arga 
innerstadsbor som i protest mot överflödet av parkeringsvakter och bristen 
på parkeringsplatser uppmuntrar till civil olydnad och det är skoterförarnas 
riksförbund som hotat med civil olydnad gentemot lagförslag om traktorkör-
kort för att köra skoter. Som ovan nämnts är merparten av de civilt olydiga i 
liberalistiskt syfte enskilda individer eller enfrågerörelser och deras uppma-
ningar blir just till enskilda disparata utrop, utan sammanhang eller vidare 
diskussion. Utan ifrågasättanden från journalistens sida eller från någon an-
tagonist. Undantaget polisen i texterna om Tritnaha och den svenska kritiska 
EU-parlamentarikern är över huvud taget motståndare till olydnaden tämli-
gen osynliga. Övergripande är det antingen de olydiga som bereds utrymme 
på tidningarnas arena, och i avsaknad av åsiktsmotståndare blir texternas 

                                                        
484 SvD 970223. 
485 Se till exempel miljömotiverad civil olydnad, avsnitt 9.4. 
486 SvD 971201, se även DN 971215. 
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protagonister, eller så är det någon sorts tänkt olydig som figurerar i texter-
na. Möjligen skulle man vid dessa tillfällen kunna se (idén om) de olydiga 
som ett retoriskt drag i sig, som en implicit kritik av exempelvis rökförbudet. 
Utan att uppmana till lagbrott antyds att rökare i allmänhet kan komma att 
begå lagbrott. På så sätt beskriver inte dessa texter faktiskt inträffad olydnad 
utan snarare föreskriver den. 
 
 



 244 

9.8 Hjärtats primat igen – civil olydnad i djurrättssyfte 
 
Av de totalt 1012 texterna mitt material utgörs av inbegriper 366 texter nå-
gon sorts aktion med djurrättssyfte. Av dessa 366 aktioner är det endast 25 
som begreppsfästes som civil olydnad och 8 som utgör tvek-
samma/eventuella fall. Resterande 333 begreppsfästes inte som civil olyd-
nad. Merparten av alla aktioner i djurrättssyfte benämns således inte som 
civil olydnad i mitt material. Men av dessa 333 fall är det ibland så att någon 
i texten uttryckligen påstår att ’detta är inte civil olydnad’, ibland är det mer 
tveksamt om skribenten/aktören menar att en viss aktion är civil olydnad 
eller ej, ibland är begreppet civil olydnad över huvud taget inte nämnt. Att en 
aktion inte benämns civil olydnad kan således betyda allt ifrån att den aktu-
ella aktionen explicit utdefinieras från den civila olydnadens domän, till att 
diskursen om civil olydnad är helt frånvarande. 

I avsnitt 6.4 har jag redogjort för hur de olika sökorden (inte) förekommer 
i materialets 1012 texter: texterna med begreppet civil olydnad är 527, tex-
terna med militant vegan är 329, texter med både militant vegan och civil 
olydnad 33 och, slutligen, texterna utan något av dessa sökord, men med 
djurrätt eller liknande, är 123. 

I detta avsnitt ska jag titta närmre på de texter där begreppet civil olydnad 
förekommer och djurrätt är frågan på dagordningen, men utan användande 
av begreppet militant vegan. Berättelsen om de militanta veganerna, med 
eller utan begreppet civil olydnad, behandlas i nästkommande kapitel. I detta 
avsnitt är fokus istället på djurrättsaktioner som inte skrivs in i berättelsen 
om de militanta veganerna, men däremot skrivs in i eller diskuteras i förhål-
lande till diskursen om civil olydnad. Detta är fallet i totalt 30 texter. I 19 av 
dessa 30 texter benämns en djurrättsaktion som civil olydnad, i fyra texter 
diskuteras en djurrättsaktion som eventuell civil olydnad och i resterande sju 
texter är inte någon aktion benämnd som civil olydnad. Jag vill dock betona 
att här inte finns någon text där djurrättsaktionen explicit utdefinieras från 
den civila olydnadens domän. Skillnaden mellan texterna handlar snarare om 
språkliga nyanser än explicita ställningstaganden. Nedan kommer jag att 
karaktärisera samtliga 30 texter i kvantitativa termer och vad gäller texternas 
explicita argumentation relatera denna till skillnaderna i begreppsfästandet 
av aktionerna som civil olydnad eller ej. Därefter övergår jag till att titta 
närmare på tre texter, vilka jag menar tydligt uttrycker de utmärkande dragen 
för journalistiken om civil olydnad i djurrättssyfte, publicerade under år 
2000-2001.  

Av de 30 artiklarna har Aftonbladet bidragit med två, Expressen och SvD 
med vardera åtta och DN med tolv. Om fördelningen över tid iakttas så 
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framträder en viss övervikt för den senare delen av undersökningsperioden. 
Enstaka texter publicerades till och med år 1996, tre texter vardera år 1997-
1998, fem texter 1999 och sju texter år 2000. De tre följande åren återfanns 
mellan två och fem texter men därefter har ingen text hittats. Förekomsten av 
texter där djurrättsaktivism diskuteras i termer av civil olydnad ser på så sätt 
ut att följa berättelsen om civil olydnad i stort, då även den kulminerar år 
2000. 

Bland artikeltyperna är inrikes nyheter den enskilt oftast förekommande 
typen (nio texter), men insändare förekommer i nästan samma utsträckning 
(sju texter), tätt följt av längre reportage (sex texter). Ska dessa 30 texters 
innehåll beskrivas övergripande i kvantitativa termer så kan det först och 
främst konstateras att nästan allas perspektiv är här och nu. Det vill säga 
nutida Sverige. Temana för artiklarna är mer spridda men med en tydlig 
koncentration till temat civil olydnad/demokrati (tolv texter). När djurrätts-
frågan diskuteras i termer av civil olydnad är det således, i nära hälften av 
fallen, för att texterna huvudsakligen tematiserar civil olydnad och/eller de-
mokrati. 

I avsnitt 7.2 har jag visat att djurrättsaktivisterna oftast är och förblir 
okända i texterna. Så är även fallet här. I hälften av texterna (16 stycken) är 
aktivisterna en diffus, okänd massa jämfört med nio texter med en namngi-
ven aktivist/grupp. I fem av texterna finns ingen aktivist alls, vilket kan bero 
på att aktioner generellt eller i princip diskuteras här. Ytterligare värt att 
notera är att i drygt hälften av de 30 texterna förekommer även andra akti-
vister eller förespråkare av civil olydnad, såsom politiker och politiska ung-
domsförbund. I synnerhet miljöpartister, vilket jag återkommer till nedan. 
Djurrättsaktivisterna är således sällan ensamma aktivister eller ’aktivistiska’ 
i texterna, alternativt så är det en och samma person som uppträder i flera 
aktivistroller i en och samma text. Offer/måltavlor för dessa andra aktivis-
ter/förespråkare förekommer mer sällan: fem gånger. Vad gäller off-
ren/måltavlorna för djurrättsaktivisterna är det oftast näringslivet de riktar 
sig mot. Bara två gånger påtalas att aktivisterna utgör hot mot själva demo-
kratin. Metoden för djurrättsaktivisterna är oftast ickevåld, alternativt så 
framgår det inte i texten.487 Bara tre gånger förekommer (nämns) materiellt 
våld eller våld/hot om våld mot människor, vilket är avsevärt mindre våld 
och mer ickevåld jämfört med tendenserna i material MV och DR (se avsnitt 
7.2, tabell 16).   

Innan jag övergår till den kvalitativa analysen skall jag avslutningsvis 
nämna något om den explicita argumentationen i texterna (tabell 48). Sak-
frågan och civil olydnad i princip får här övervägande pro-argument medan 
aktionerna får en ganska jämn fördelning mellan pro- och contraargument. 
Men den intressantaste och kanske viktigaste tendensen här gäller skillnaden 

                                                        
487 Enkel medielogik säger att om det förekommit våld så hade det framgått med all önskvärd 
tydlighet. 
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mellan artiklarna där aktionen begreppsfästes som civil olydnad respektive 
inte begreppsfästes. Det vill säga diskursivt inkluderas respektive exkluderas 
från den civila olydnadens domän. Gällande sakfrågan så överväger pro-
argumenten, om argument förekommer, i båda typerna av texter. Gällande 
den aktuella aktionen skiljer det sig däremot en del. När aktionen begrepps-
fästes som civil olydnad får den fler pro- än contraargument, alternativt både 
pro och contra. När aktionen inte benämns civil olydnad förekommer anting-
en inga argument eller contraargument. Även argumentationen gällande civil 
olydnad generellt är något positivare i texterna som begreppsfäster en djur-
rättsaktion som civil olydnad. Eller så ska resultatet läsas så att i texter som 
stödjer civil olydnad i princip så är tendensen att en aktuell aktion definieras 
som civil olydnad och därmed får stöd. Jag återkommer till detta nedan, men 
vill här påpeka att det är mycket få enheter vi tittar på nu så tendensen får 
tolkas med varsamhet. Dessutom är det, som ovan påpekats, endast språkliga 
nyanser som skiljer texterna åt. 

 
Tabell 48. Argumentation i tidningarna. Material om civil olydnad med sakfrågan 
djurrätt.  
 Sakfrågan Aktionen Civil olydnad 

Inget argument 16 6 9 
Pro 11 8 10 

Contra 1 7 5 

Pro & contra 2 9 6 

Totalt 30 30 30 

9.8.1 Elitpersoner och känsloargument 
 
Vad är då detta för texter om man tittar närmare på dem? Hittills har jag 
konstaterat att den explicita argumentationen är tämligen positiv i sakfrågan 
och till civil olydnad i princip men ger både ris och ros åt de aktuella aktion-
erna. Jag har även påtalat att det är ganska olika typer av artiklar, att dessas 
teman ofta är civil olydnad/demokrati eller aktionsreferat och att nämnda 
djurrättsaktivister ganska ofta är anonyma, men att andra aktivister eller 
förespråkare av civil olydnad också förekommer, företrädelsevis miljöpartis-
ter.  

Fortsätter man att titta mer systematiskt, översiktligt på artiklarna fram-
står tidningarna främst som arenor i vars texter främst två drag framträder. 
Det ena är förekomsten av elitpersoner och personer som annars arbetar in-
omparlamentariskt. Dels har vi de återkommande miljöpartisterna, men även 
en pälsklädd moderat, en vänsterpartist samt en hel miljönämnd med politi-
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ker från olika partier.488 Andra elitpersoner som nämns i texterna i egenskap 
av djurrättsförespråkare är diverse fotomodeller, artister och designers.489 
Även organisationen NSMPD/Djurens Rätt, som arbetar inomparlamenta-
riskt, figurerar i texterna.  

Det andra draget som framträder i texterna är ett stråk av känslosamhet. 
En av artiklarna i mitt material är en längre intervju med/personporträtt av 
advokaten Leif Silbersky, vilken i svaret på en fråga uttrycker känslans ställ-
ning: 

Skulle du själv kunna begå ett brott?  

- Jo, jag kan försvara civil olydnad, när jag anser att även jag skulle kunna 
vara beredd att begå ett sådant brott. Till exempel när folk demonstrerar mot 
naturskövling eller plågsamma djurförsök av känslomässig övertygelse. Det 
kan finnas situationer där hjärtat får gå före hjärnan. Men begick jag ett sånt 
brott skulle jag betala priset givetvis, till exempel betala hundra dagsböter el-
ler sitta i fängelse två-tre dagar.490 

 
Här har vi således en elitperson, ofta kallad ’stjärnadvokat’, som legitimerar 
civil olydnad genom att hävda hjärtats primat framför hjärnans. Vi ska titta 
vidare på två aktionsreferat och en längre intervju som i olika grad också 
uttrycker dessa drag (men med aktörer som inte bara teoretiserar utan prakti-
serar hjärtats primat) publicerade år 2000-2001.  

9.8.2 Logos 
 
Den första texten är ett aktionsreferat där aktivisterna är medlemmar i Miljö-
partiets ungdomsförbund, Grön ungdom. Aktionen ägde rum några månader 
tidigare och anledningen till att den nu blir nyhet i DN är att åklagarmyndig-
heten lagt ner åtalet mot aktivisterna. 

"Djurskydd står över andra lagar". Aktivister slipper åtal. Grön ungdoms ord-
förande ser det som ett erkännande.  

I mars i år blockerade sex medlemmar i miljöpartiets ungdomsförbund, Grön 
ungdom, ingången till en pälsaffär i Göteborg. Polisen beordrade dem att 

                                                        
488 SvD 960404. De sistnämnda var beredda att ta till civil olydnad för att protestera mot 
införandet av den s k ”monstertjuren” i Svalöv kommun, ett införande som snart visade sig 
vara ett aprilskämt. Övriga agerar dock inte i skämtsituationer utan på fullaste allvar i 
djurfrågan. 
489 DN 950212. ”Djurens rätt har blivit modeindustrins sexigaste fråga” citerar DN ur New 
York Times. 
490 Exp. 971020. 
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flytta på sig, men de sex vägrade. De delgavs senare misstanke om egenmäk-
tigt förfarande, ohörsamhet mot ordningsmakten samt ofredande.491 

 
Orden inom citat i rubriken tillhör en av aktivisterna: ordföranden i Grön 
ungdom. Han är även den som huvudsakligen för talan, och därmed tillskrivs 
hög diskursiv status, i texten. Förutom honom är det bara butiksägaren som 
kommer till tals, sist i texten. Att varken polis eller åklagarmyndigheten 
deltar beror, enligt tidningen, på att de är på semester. Det enda vi får veta är 
att misstankarna mot aktivisterna avskrivits med motiveringen att brott inte 
kunnat styrkas. Den som får tolka avskrivningen blir således aktivis-
ten/ordföranden.  

- Åklagarens beslut tyder på en större acceptans för civil olydnad. Och det 
välkomnar jag. Tidigare har alla aktioner jag hört talas om där människor tas 
på bar gärning slutat med domar, säger Gustav Fridolin, som själv var med i 
aktionen.  

- I Storbritannien frikändes några aktivister som i en civil olydnadsaktion för-
sökt slå sönder kärnvapen. Kärnvapen är förbjudna i internationell lag, och 
den lagen ansåg domaren stå över brittisk lag. På samma sätt anser vi att 
djurskyddslagen står över våra lagar som förbjuder egenmäktigt förfarande 
eller ohörsamhet mot ordningsmakten, berättar han. (…) 

- Vi blev tagna på bar gärning. Det var en civil olydnadsaktion där vi bevisli-
gen begick egenmäktigt förfarande och inte hörsammade vad polisen bad oss 
om. Därför måste vi tolka beslutet som ett erkännande av våra argument.492 

 
Att tolkningen, om den är riktig, innebär en rejält förändrad rättslig status för 
såväl civil olydnad som djur, och därmed för hela djurindustrin, varken 
kommenteras, problematiseras eller utsätts för någon sorts rimlighetspröv-
ning. Istället upphöjs den något optimistiska tolkningen till ett påstående, ett 
faktum, i rubriken. Diskursivt skulle man därför kunna säga att tidningen 
understödjer aktivistens tolkning. Aktivisten/Grön ungdoms ordförande blir 
så textens protagonist och tidningen dennes medhjälpare. Antagonisten, 
butiksägaren, hittar vi längst ner i textens relevansstruktur där han beskriver 
aktionen ur sitt perspektiv, att ”det kändes hotfullt” efter ”alla berättelser han 
hört från kollegor i pälsbranschen om hotfulla djurrättsaktivister”.  

Som vi senare ska se i kapitlet om de militanta veganerna så har denna ar-
tikel en utformning som avviker från merparten av texterna om djurrättsakt-
ivism. Dels genom att aktivistens synpunkter är de som får störst utrymme i 
texten och dessutom upphöjs till rubrikstatus. Textens disposition avviker 
således från det generella mönstret för aktionsreferat, som vi senare ska se. 

                                                        
491 DN 000721. Texten är något större än en notis men placerad längst ner på sidan och utan 
bilder.  
492 DN 000721. 
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Dels genom textens val av ord. Retoriken är avsevärt mer tillbakahållen och 
saklig här än i material MV. Här talar argumentationen till logos.  

9.8.3 Pathos 
 
Det andra aktionsreferatet har också en miljöpartist i aktivistrollen, och i 
protagonistrollen. Politikerns röst är den enda som hörs förutom fem frågor 
från journalisten. Till skillnad från ovan tematiseras inte den rättsliga 
aspekten, utan känslornas betydelse. 

Är det rätt att befria hönserihöns?   

Miljöpartisten Lars Josefsson, ledamot av Partille kommunstyrelse, har fyra 
hönor och tuppen Agaton i garaget på sin villatomt. I onsdags natt fick de 
sällskap av ytterligare tre hönor, ditförda av en aktionsgrupp som "befriat" 
dem från ett hönseri. Josefsson ställer upp som beskyddare. 

Varför det? - Av omtanke om hönorna. Jag tycker att det är synd om svenska 
hönor och sympatiserar med aktionen.493 

 
De följande frågorna handlar om huruvida han själv var med under fritag-
ningen, vad han jobbar med och hur hans egna höns lever jämfört med bur-
höns. ”Dom hönor som kom hit i natt kan knappt gå. Det skär i hjärtat när 
jag ser dom”. Argumenten för att frita hönsen är således känslomässiga. 
Aktivistpolitikern lider med djuren. Svaret på den fråga som rubriken ställer 
– är det rätt att befria hönserihöns? – formuleras i termer av empati. Det 
handlar om att känna med djuren, tycka synd om och bry sig om, inte som i 
artikeln ovan där djurens välbefinnande betraktas ur ett rättsligt, juridiskt 
perspektiv.  

Sammantaget har intervjun karaktären av ett personporträtt eller en 
sorglustig historia. Frågorna från journalistens sida hade exempelvis kunnat 
diskutera det principiella i hönserinäringen eller politiker som ägnar sig åt 
utomparlamentariska aktioner, eller huruvida han som kommunstyrelsele-
damot inte har andra vägar att gå om han ogillar hönserier. Istället får vi 
tämligen ovidkommande personuppgifter.    

Den tredje texten är en längre intervju med/personporträtt av en kvinnlig 
anställd vid Förbundet Djurens Rätt. I rubriken benämns de ”Djurens advo-
kater” vilket troligen är inspirerat av förbundets långa inomparlamentariska 
arbete, deltagande i försöksdjursetiska nämnden och liknande. Det är dock 
inte vad denna intervju handlar om då den huvudsakligen fokuserar henne, 
protagonisten, som person och här möter vi eldsjälen igen. Liksom för tidi-

                                                        
493 SvD 010222. Textens enda bild är ett litet ansiktsporträtt på en leende Josefsson. 
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gare nämnda fredsaktivister ägnas stort utrymme åt att tillskriva huvudper-
sonen ethos. 

Djurens advokater: Hon strider för minsta lilla kryp 

Djurrättsaktivisten Chatarina Krångh brinner verkligen för värnlösa djur. Hon 
kan värma en ynklig fågelunge mellan sina egna bröst som en kuvös och 
hjälpa en uttorkad geting med en droppe vatten.494 

 
Efter huvudrubriken och ingressen fortsätter karaktäriseringen av kvinnan 
och hennes relation till djur. Såväl till de vilda som till de egna katterna.  

Med katterna, i synnerhet Jullan, har hon ett nästan symbiotiskt förhållande. 
Jullan kryper innanför hennes tröja för att vila i värmen och klättrar upp och 
ner för matte som vore hon ett mindre träd. (…) 

Hon kan rädda en uttorkad geting med en droppe vatten utblandad med ho-
nung och glädja sig åt att se den piggna till och efter en hel del sträckande på 
vingar och ben lyfta upp mot solen igen. En geting! Som de flesta av oss i av-
sky eller rädsla krossar med en tidning om den kommer för nära. Inte ens en 
blomfluga är för liten för att få hennes totala respekt.495 

 
Ordet naturbarn kan kanske bäst beskriva den gestalt som målas upp för 
läsaren. Hon är en godhjärtad, varm person men hon skiljer sig också från 
”de flesta av oss”. Hon lever i symbios med sina katter, vördar minsta kryp 
och skyr inte getingens gadd. Till skillnad från ”de flesta av oss”, tycks tex-
ten föreslå, står hon nära naturen, förstår den och behöver därför inte frukta 
den. Även hennes yttre gestalt avviker från journalistens förväntningar. Sina 
36 år till trots är hon ”späd i kroppen och har något flickaktigt, lite fnittrigt 
över sig”.  

Förklaringen till hennes karaktär får vi i att hon växt upp på landet med 
en familj som också stått djuren känslomässigt nära. Nyckeln till djurrättsen-
gagemanget är således empati: 

- Det är en vulgäruppfattning, säger Chatarina, att djurrättsaktivister är ett 
storstadsfenomen. Så enkelt är det inte. Jakt, fiske och slakt är inte självklart 
för alla på landet.  

- Empati, det måste man lära sig, tror hon. Men man har alltid ett val: att 
döda eller låta bli att döda.496 

                                                        
494 DN 000209. Redan på förstasidan puffas för reportaget med hjälp av liten bild på Krångh 
med en katt i famnen. Texten här lyder ”Christina Krångh är djurens vän. Över nyår var hon i 
Frankrike och räddade oljeskadade fåglar”. Inne i tidningen får vi två bilder. En på en leende 
Christina (halvkroppsformat) och en på katten, gående mot kameran genom en dörröppning i 
motljus.  
495 DN 000209. 
496 DN 000209. 
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Å andra sidan fastslås att hon inte är fundamentalist till ”skillnad från många 
av kamraterna i djurrättsrörelsen”. Vilka andra som åsyftas preciseras inte, 
men genom kontrasteringen framstår hon som inte fullt så väsenskild från 
gemene man. Hon dricker mjölk och äter ägg, ”stoppar in en prilla under 
överläppen och deklarerar att njutning måste vara tillåtet. Lite obstinat säger 
hon att ingen kan vara helt konsekvent i sin livsföring”. Implicit konstruerar 
texten på så sätt skillnader och likheter mellan, å ena sidan, olika djurrättsak-
tivister och, å andra sidan, mellan ”de flesta av oss” och djurrättsaktivisterna. 
Mellan djurrättsaktivisterna går skiljelinjen mellan fundamentalister och 
ickefundamentalister, varav den intervjuade kvinnan tillhör den senare kate-
gorin. Vilka fundamentalisterna är förblir ett underförstått antagande i texten 
och en premiss för konstruktionen. Kanske skulle man till och med kunna 
säga att konstruktionen av kvinnan här förutsätter konstruktionen av de mili-
tanta veganerna (som vi snart ska titta närmare på). Kanske även aktionsrefe-
raten ovan förutsätter berättelsen om de militanta veganerna för att bli be-
gripliga. Butiksägarens uttalande i DN 000721 om att det ”kändes hotfullt” 
pekar ut andra aktivister än de aktuella som orsaken till situationens hotfull-
het. Det finns således några andra aktivister än de som explicit deltar i tex-
terna som ändå implicit figurerar här och som aktuella aktörer och skribenter 
måste förhålla sig till.  

Går vi vidare i intervjun med, och berättelsen om, kvinnan hittar vi det 
klassiska narrativa momentet transformationen. Förr arbetade hon som sce-
nograf men det var först när hon bejakade sitt kall till djuren som hon blev 
en hel, lycklig människa och skådade ljuset: 

När jag började arbeta heltid för Katastrofhjälp för fåglar och djur kom det 
stora ljuset. Som en uppenbarelse. Jag är faktiskt lycklig sedan dess. - Min 
kärlek till det egna släktet har vuxit sen jag började jobba för djur. Jag möter 
människor som bryr sig om både människor och djur, det finns ingen mot-
sättning där. Det finns så mycket godhet, faktiskt.497 

 
I citatet finns bibliska, religiösa referenser. Det som beskrivs är inte en för-
nuftsmässig handling utan en väckelse eller ”uppenbarelse” om ”det stora 
ljuset” varpå hon omslutits av kärlek, godhet och lycka. Samma sak som den 
som blir religiöst väckt och upptagen i den kristna gemenskapen sägs få er-
fara. Mer profana varianter av väckelser finns i åtskillig självhjälpslitteratur 
men även i skönlitteratur med filosofiska ambitioner.498 Berättelsen om den 
kvinnliga djurrättsaktivisten har digra litterära referenser, vilket i mötet mel-

                                                        
497 DN 000209. 
498 Som exempel kan nämnas den brasilianske författaren Paulo Coelho, vars tes om att det är 
först när människan lyssnar till sitt hjärta som hon kan finna det hon söker, det vill säga 
lyckan, blivit en bestseller och kultbok. Coelho, P (2002 sv. översättning efter 1:a upplagan 
1989) Alkemisten. Stockholm: Bazar Förlag. 
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lan texten och läsaren kan ha betydelse för meningsskapandet. Berättelsens 
form och filosofiska innehåll är troligen bekant för flertalet, vilken är en 
förutsättning för igenkänning. Man skulle kunna säga att texten konstruerar 
möjligheter till identifikation med kvinnan, den skapar likhet. Å andra sidan 
mystifieras kvinnans engagemang, då det förutsätter en sorts religiös uppen-
barelse. Att arbeta för djuren är här inte ett juridiskt spörsmål, eller en fråga 
om att göra moraliskt rätt eller fel, utan om att vara god eller ond. Och god 
är den som skådat ljuset.  

Var kommer då civil olydnad in i bilden? Sist får vi veta att kvinnan på 
1980-talet hörde till ”dem som målade på pälsbutikernas fönster, demonstre-
rade och klistrade affischer” men idag har hon ”svårt för dem som bränner 
lastbilar och korvkiosker”. Problemet med dessa aktioner är, menar hon, att 
de är kontraproduktiva. Därför förordar hon det inomparlamentariska arbe-
tet. 

- Jag tror fortfarande på civil olydnad. Men vi får inte förlora politikernas för-
troende. Förbundet Djurens rätt tror på dialog, ändå förknippas vi lättvindigt 
med de militanta aktivisterna. Politikerna blir rädda och vi förlorar medlem-
mar.499 

 
Huruvida ”de militanta aktivisterna” är de onda eller ej sägs inte men deras 
funktion i texten blir ändå som antagonister den ’goda’ aktivisten kan posit-
ioneras emot. Näringslivet och polisen/rättsväsendet nämns inte alls medan 
det politiska systemet skrivs in i medhjälparrollen, där skribenten också 
skriver in sig själv. 

Ser vi så till texternas retoriska drag kan man övergripande säga att den 
förstnämnda texten ovan huvudsakligen vänder sig till logos. Protagonisten, 
som tämligen ostört för talan i texten, använder den egna aktionen och doms-
lutet för en brittisk anti-kärnvapenaktion som exempel i ett logiskt resone-
mang för att stödja sin tes. I båda de andra texterna är det snarare pathos som 
får övertala. Inte genom dramatisering, som vi redan sett åtskilliga exempel 
på, utan genom att vädja till samvetet och människans empatiska samt sym-
patiska förmåga. De vill beröra, movere. 
 
 
Medhjälpare Protagonist Antagonist 
Tidningar,  
det politiska systemet 

Aktivister 
 

Militanta aktivister, päls-
handlare 

 

                                                        
499 DN 000209. 
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9.8.4 Utblick: civil olydnad som säkerhetsventil och nödbroms 
 
De texter vi hittills tittat på har visat på hur nyhetsjournalistiken i stora drag 
förhåller sig till djurrättsaktivister och ev. övriga parter i material civil olyd-
nad i djurrättssyfte. Med undantag för två texter med temat ’offer och mobi-
lisering’, där polisen och en pälshandlare är protagonister och retoriken blir 
mer dramatiserande, är det en tämligen lågmäld journalistik som låter akti-
visterna komma till tals. Och vad gäller själva sakfrågan konstrueras den, 
som sagt, i mångt och mycket som en fråga om empati och känslosamhet.  

Vad gäller förhållningssättet till civil olydnad är dock bilden något mer 
komplex och inte fullt så ’bejakande’.  Både SvD och DN har varsin ledare 
på temat civil olydnad, framförallt problemen med civil olydnad.  

SvD riktar sig i synnerhet mot de unga miljöpartisternas inställning till ci-
vil olydnad under rubriken ”Grön moral: Päls Angels. Miljöpartiet har ett 
ansvar”.500 I en variant av det sluttande planets argument och genom jämfö-
relse med Hells Angels avfärdas civil olydnad som potentiell ”terrorism”. 
Därefter övergår texten till att tala om när civil olydnad kan berättigas: 

Civil olydnad kan bara försvaras när den enskildes frihet hotas. Den kan fun-
gera som en demokratisk säkerhetsventil när alla lagliga vägar visat sig vara 
återvändsgränder. Däremot är olagliga aktioner inte, som Gustav Fridolin 
skrev, ett bevis på "en högre moral och ett högre kännande". 

Säger man öppet att det finns en moral som står över alla andra, förnekar man 
samtidigt grundläggande demokratiska värden. Demokratin bygger just på att 
ingens åsikter står över någon annans, utan att allas röster räknas lika. Den 
demokratiska vägen till förändring går genom opinionsbildning och möten 
mellan olika värderingar.501 

 
Skribenten intar således en traditionellt liberal position där de individuella 
fri- och rättigheterna sätts högst tillsammans med den demokratiska princi-
pen om ’en man/kvinna, en röst’. Något paradoxalt säger dock den första 
meningen i första stycket emot den första meningen i det andra stycket. Ge-
nom att deklarera att civil olydnad endast är berättigat när den enskildes 
frihet hotas har skribenten själv just sagt att det finns en moralisk princip 
som står över andra. Det finns ytterligare en intern motsägelse i texten om vi 
går lite längre ner i den. När det gäller nazistiska organisationer bör tydligen 
inte åsiktsfrihet, utan förbud, råda:  

Det var knappast någon tillfällighet att de gröna ungdomarna hörde till de 
hårdaste motståndarna mot det förslag om att förbjuda nazistiska organisat-

                                                        
500 SvD 000606. Texten har inga bilder/illustrationer. 
501 SvD 000606. 
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ioner som togs upp på miljöpartiets kongress i helgen. Det handlade till en 
del förmodligen om självförsvar.502 

 
Vad som händer här är, förutom nämnda självmotsägelser, att skribenten 
förutsätter vissa likheter eller band mellan de nazistiska organisationerna och 
de unga gröna. Antydningen om att de gröna skulle kunna ’drabbas’ av ett 
förbud mot nazistiska organisationer förutsätter att det finns (tillräckligt) 
tydliga paralleller dem emellan. Denna typ av kopplingar mellan nazismen 
och djurrättsaktivismen, liksom terrorismbegreppet, kommer vi att se mer av 
i material MV, men i material CO i djurrättssyfte är denna text det enda ex-
emplet. 

Idén om civil olydnad som ”säkerhetsventil” återfinns i DN:s ledare 
991010 – ”Nödbromsen missbrukas”.503 Liksom ledaren i SvD tar denna i 
huvudsak avstånd från politiskt motiverade lagbrott då de inte stärker demo-
kratin. Till skillnad från ledaren i SvD menar dock denna uttryckligen att det 
finns vissa moraliska principer som är så grundläggande att de motiverar 
civil olydnad. Förtjänsten med civil olydnad är då att den ”kan få en majori-
tet att se och reagera på orättvisor”. Anledningen till att just djurrättsfrågan 
inte kan berättiga civil olydnad är att den företräder en minoritetsuppfatt-
ning, underförstått till skillnad från den amerikanska medborgarrättsrörelsen, 
vilken här får utgöra det historiska exemplet: 

Medborgarrättsrörelsen i USA till exempel använde på 50-talet och 60-talet 
civil olydnad som en metod att göra diskrimineringen av de svarta tydlig. 
Den respekterade inte sådant som att svarta var förbjudna att sitta på vissa 
platser i bussarna. De bröt mot regler men inte för att undergräva förtroendet 
för rättssamhällets principer utan tvärtom för att visa att samhället inte var 
sina mest fundamentala rättsprinciper troget.504 

 
Förutsättningen för att civil olydnad skall vara funktionell blir, enligt skri-
bentens resonemang, att den utövas i enlighet med majoritetsviljan. Alterna-
tivt att den drar bort skygglapparna från medborgarnas ögon så att de kan 
skåda samhällets sanna, grundläggande värden, att den kan hjälpa ”samhället 
att återfinna sina moraliska rötter.” Resonemanget förutsätter någon sorts 
ursprungligt tillstånd av oförvanskad moral som mänskligheten kommit på 
avvägar ifrån men som kan styras tillbaka igen om någon drar i ”nödbrom-
sen”. Civil olydnad blir en väg tillbaka till idealtillståndet. 

Både SvD och DN definierar således civil olydnad som en sorts sista ut-
väg, en ”säkerhetsventil” respektive ”nödbroms”. Därmed krävs att något 

                                                        
502 SvD 000606. 
503 Här är det inga miljöpartister som diskuteras utan demokratiutredningens skrift Olydiga 
medborgare, se teoriavsnitt 2.7. 
504 DN 991010. Texten har en illustration förställande en gås, klädd som en riktig borgar-
bracka (kavaj, hög hatt, fickur mm) som läser tidningen. Under teckningen står det ”Vegan i 
medborgarrollen”. 
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fundamentalt hotas för att civil olydnad ska kunna legitimeras. Men i det ena 
fallet blir olydnaden just en utväg att ta till för att rädda den enskilde medan 
olydnaden i det andra fallet snarare blir en tillbakaväg, eller rejäl kursom-
vändning, för samhället i stort. I det ena fallet blir det individen som ska 
räddas från kollektivet, i det andra fallet blir det kollektivet som ska räddas 
från att själv trampa snett. Den sistnämnda uppfattningen skulle kunna ka-
raktäriseras som en tämligen idealistisk diskurs om civil olydnad, då den 
ämnar ’öppna ögonen’ på förvillade medborgare. Få dem att ’skåda ljuset’, 
för att låna ett uttryck från intervjun ovan.505  

9.8.5 Sammandrag: ethos, pathos, logos och människans primat 
 
Sammanfattningsvis skulle man därmed kunna beskriva tidningarna som 
huvudsakligen arenor vars texter främst syftar till movere. Men det går att 
skönja åtminstone fyra förhållningssätt till djur och civil olydnad i materialet 
om djurrätt.  

Dels är det de ovan nämnda liberala respektive idealistiska förhållnings-
sättet där den förste hävdar individens primat och den sista utgår från en idé 
om grundläggande moraliska principer människan kan upptäcka med den 
civila olydnadens hjälp. Båda dessa skulle kunna sorteras in i det förhåll-
ningssätt till civil olydnad jag identifierade i avsnitt 9.5.7, och kallade libe-
ralt/pacifistiskt/demokratiskt. Om nomos strider mot dike är det i princip inte 
fel att bryta mot nomos, frågan är bara vad som skall räknas som tillräckliga 
skäl för lagbrottet. Men i både det idealiserande och liberala förhållningssät-
tet till civil olydnad är det enkom människans egna väl och ve som motiverar 
civil olydnad varför djurrättsfrågan exkluderas. Det tredje förhållningssättet 
är mer juridisk till sin karaktär och företräds av Grön ungdom ovan. Till 
skillnad från de två förstnämnda perspektiven hävdar den att djurrättsfrågan 
står över andra lagar och regler varför civil olydnad är motiverat här. Samt-
liga dessa perspektiv argumenterar i hög utsträckning med hjälp av logos. I 
synnerhet genom användandet av exemplets makt. Det fjärde förhållnings-
sättet lämnar i viss mån den förnuftsbaserade argumentationen och talar 
istället till pathos. Det är en diskurs som hävdar hjärtats primat, som inte 
talar om rättigheter utan om vikten av ödmjukhet och empati. I egenskap av 
godhjärtad och kärleksfull människa skall vår empatiska förmåga också om-
fatta djuren, inte bara människan. Ett värde som latent tematiseras i texten 
blir på så sätt godheten, förkroppsligad av den goda människan. Delvis på-
minner detta förhållningssätt om den idealistisk-rationalistiska djurfilosofin 
Dirke pekat ut i 1800-talets Sverige.506 Texten säger inte uttryckligen att 
människor blir bättre varelser av att visa ömhet inför djur, och tvärtom av 

                                                        
505 DN 000209. 
506 Se avsnitt 2.9. 
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grymhet mot djur. Men implicit finns idén i texten och kommer till uttryck 
genom den beskrivna transformationen av intervjupersonen. Sedan hon bör-
jade arbeta för djuren har hon mött godheten och själv blivit en genuint god 
människa.  

Detta förhållningssätt ifrågasätter på så sätt inte människans överhöghet. 
Den hierarkiska relationen mellan människor och andra djur kan bestå men 
vi bör visa mer hänsyn till andra djur. Som vi ska se senare i kapitlet om de 
militanta veganerna är just denna relation, detta värde, och djurrättsaktivis-
ternas provokation mot idén om människan överhöghet ett starkt framträ-
dande tematiskt drag i diskursen. Jag menar att denna provokation mot vär-
det kan vara en anledning till demoniseringen av de ’militanta veganerna’. I 
enlighet härmed skulle man också kunna se den förhållandevis tillbakahållna 
retoriken i föreliggande material som ett uttryck för att aktivisterna inte upp-
fattas som lika hotfulla. Det är inte lika mycket som står på spel när aktivis-
terna inte ifrågasätter människans primat. Dessutom är åtskilliga aktivister 
här människor som annars arbetar inomparlamentariskt, vilket innebär att de 
inte heller ifrågasätter hela det parlamentariska systemet.507 Att de är elitper-
soner inom det politiska systemet innebär också att de besitter viss ethos, 
vilket kan medföra att de behandlas med mer respekt. Deras ethoskapital 
skulle även kunna förklara att de kommer till tals i så pass hög utsträckning 
(jämfört men många andra aktivister), vilket i sin tur förklarar de många pro-
argumenten den kvantitativa analysen visat på. 
 

                                                        
507 Ett längre reportage i DN 000723 där De Gröna intervjuas om kombinationen utom- och 
inomparlamentariskt arbetet är belysande: Demokrati 2013: "Ibland är det rätt att bryta mot lagen". 
Unga djurrättsaktivister. Civil olydnad går att förena med arbete inom etablerade politiska partier. 
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9.9 Sammandrag: civil olydnad 
 
Några av de frågor avhandlingen ställer gäller hur svensk dagspress förhåller 
sig till den civila olydnaden, dess utövare och de mål handlingarna är medel 
för.  När understöds respektive fördöms rörelserna och/eller deras handlingar 
och/eller deras mål? Varierar det mellan de undersökta åren, det vill säga 
över tid, eller mellan de olika sakfrågor som motiverar civil olydnad? Kan 
ändamålet så att säga helga medlen? Att tidsfaktorn skulle vara avgörande 
för tidningarnas förhållningssätt uteslöts redan i kapitel 8. Kapitel 9 har istäl-
let visat på markanta skillnader i förhållningssätt mellan de olika sakfrågorna 
samt på en tendens till att ändamålet kan helga medlen.  

I grova drag skulle journalistiken om civil olydnad kunna sägas ha två 
olika sätt att konstruera olydnaden och de olydiga på. En diskurs om den lilla 
men ståndaktige David i kamp mot den stelbente jätten Goliat. I denna dis-
kurs blir civil olydnad norm och plikt genom att olydnaden konstrueras som 
handlingar av, och uttryck för, människor med föredömliga egenskaper. Ci-
vil olydnad blir här liktydigt med civilkurage, mod, handlingskraft och som 
sådan en politisk korrekt, önskvärd handling. Civil olydnad blir således en 
fråga om ethos. Ibland ikläs David eldsjälens roll, vilken ofta får statuera ett 
gott exempel, ibland ikläs denne rollen som upplyst ledare med logos-
argument. Och ibland iklär sig tidningarna själva rollen som David vilken 
har att upplysa och ledsaga folket. De vill movere och docere. Detta förhåll-
ningssätt till civil olydnad ser vi främst prov på under de första undersökta 
åren samt för sakfrågorna ekonomi, mänskliga rättigheter, fred/vapenfrågan 
samt individuella rättigheter. I dessa fall legitimeras civil olydnad av aktivis-
ternas ethos och av att nomos strider mot dike. Här blir aktivisterna huvud-
sakligen protagonister medan dem som är föremål för aktionerna (det poli-
tiska systemet, militären mm) blir antagonister. Mediernas roll varierar nå-
got då de i vissa fall mest fungerar som arenor men i andra fall intar en mer 
aktiv roll som protagonistens medhjälpare. Texternas funktion varierar dem 
emellan men signal och gemenskaps/fiktionsfunktionen är tämligen framträ-
dande. Här handlar det om att skapa gemenskaper och definiera in de olydiga 
i den offentliga sfären. 

Det andra sättet att förhålla sig till, och konstruera, civil olydnad är som 
terrorism och kriminalitet. Genom krigsvokabulär och metaforik argumente-
rar texterna med pathos mot den civila olydnaden. Olydingen som terrorist 
möter vi främst när sakfrågan är miljön eller demokrati i en svensk kontext 
varvid diskursen om civil olydnad kommer att handla om brott och straff. 
Lagen är till för att följas och eftersom civil olydnad är ett brott mot nomos 
skall de som tillämpar den straffas. Aktivisterna blir här antagonister medan 
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polisen och det politiska systemet blir berättelsens främsta protagonister. 
Och tidningarna positionerar sig som protagonistens medhjälpare. Texternas 
funktioner varierar också här men vetter nu främst åt signalfunktionen. De 
vill ifrågasätta, varna och definiera ut olydnaden ur den offentliga sfären.  

Ethos och pathos-argument är således tämligen framträdande i texterna. 
Ser vi närmare på texternas retoriska drag urskiljer sig några textuella strate-
gier vilka återkommer vid flera olika sakfrågor. Dessa har mer karaktär av 
logos-argument vilka kan fungera såväl pro som contra de olika sakfrågorna, 
aktionerna eller aktivisterna.  

Dels har vi förstorande strategier. Här återfinns sluttande planets argu-
ment, isberget och historiska jämförelser. Det sluttande planet är en logik 
som säger att har bollen väl satts i rullning så kommer den att fortsätta rulla 
med katastrofala följder. Detta förekommer bland annat under de första un-
dersökta åren när en skribent opponerar sig mot att sverigedemokraterna har 
fått demonstrationstillstånd på en bättre tid än ”verkliga demokrater” vilket, 
enligt skribenten, i långa loppet kan underminera demokratin.508 Ett annat 
exempel finner vi med anledning av husockupationen år 2000 när skribenten 
varnar för att ungdomsrörelser kopierar nazisternas våldsmetoder varpå vi 
får en upptrappning av det politiska våldet efter europeiskt mönster.509 Ett 
annat sätt att argumentera för att något kan bli eller vara större än det verkar 
är genom att påstå att vi endast ser toppen på ett isberg. Detta finns också 
exempel på i samband med husockupationen när skribenten påstår att ung-
domarna egentligen är något annat än vad de utger sig för att vara, såsom 
nätverk av kringresande professionella våldsverkare.510 Historiska jämförel-
ser förekommer också i samband med ockupationen när aktivisterna påstås 
verka efter nazistiskt mönster. Jämförelser med nazismen som argument mot 
olydnaden återfinns även i samband med miljöaktivismen.511 Dessa jämförel-
ser kan dock även användas som pro-argument. Nazism och nynazism an-
vänds exempelvis för att legitimera civil olydnad motiverad av sakfrågan 
mänskliga rättigheter.512 I samband med ekonomiskt motiverad civil olydnad 
samt fredsfrågan återfinns historiska paralleller med Gandhi vars glans får 
polera upp den egna olydnaden.513 Även parallellerna med Jesus, eller Guds-
argumenten, för civil olydnad motiverad av mänskliga rättigheter kan betrak-
tas som historiska jämförelser. I samtliga fall fungerar de förstorande med 
avseende protagonistens/antagonistens ethos – eller brist på ethos.  

Dels har vi förminskande strategier. Här återfinns en sorts underminering 
eller patologisering samt understatement. Exempel på det förstnämnda är när 
orsaken till husockupanternas beteenden påstås vara att de är förvillade eller 

                                                        
508 Se avsnitt 9.1.1. 
509 Se avsnitt 9.5.4. 
510 Se avsnitt 9.5.6. 
511 Se avsnitt 9.4.1. 
512 Se avsnitt 9.3.1. 
513 Se avsnitt 9.2.1, 9.6.3. 
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lurade. Ingen menar att de är sjuka i någon bemärkelse men de frånerkänns 
förmågan att fatta egna beslut och agera på rationella grunder.514 Därmed 
undermineras och förminskas olydnaden som politisk handling och närmar 
sig galenskapen. Ett annat sätt att underminera olydnaden är, givetvis, att 
argumentera för att sakfrågan är ’fel’, att dike inte står över nomos i detta 
avseende.515 Understatement har vi istället sett prov på i avsnitt 9.6 när mate-
riell förstörelse vid upprepade tillfällen benämns ickevåld. Vad gränsen mel-
lan våld och ickevåld går är givetvis en definitionsfråga och jag menar inte 
att ickevåld är en orimlig beteckning här. Det är skillnaden i benämningar 
mellan olika aktioner med materiellt våld som här gör benämningen till en 
förminskande strategi.  

Dessutom har vi förflyttande eller förskjutande strategier, vilka också kan 
betraktas som former av undvikanden. Här återfinns formuleringar som för-
flyttar eller förskjuter företeelser, personer eller fokus till andra platser. Ex-
empelvis i avsnitt 9.3 (mänskliga rättigheter) och 9.5 (demokrati) förekom-
mer resonemang som vill legitimera civil olydnad i andra länder men inte i 
Sverige. Gärna civil olydnad men inte på min bakgård.  Alternativt försöker 
resonemanget förlägga orsaken, skulden, för olydnaden till ett annat land.516 
Dessa är olika slag av retorisk undanmanöver, kanske för att, som jag tidi-
gare påpekat, legitimera den civila olydnaden i princip men komma undan 
dess praktik.  

Här finns således två övergripande vitt skilda förhållningssätt till olydna-
den och de olydiga. Ett bejakande och ett fördömande förhållningssätt där 
det förstnämnda kvantitativt dominerar över det andra. En fråga att ställa sig 
här är varför de olika förhållningssätten inte syns tydligare i den kvantitativa 
argumentationsanalysen. Svaret på den frågan är att aktivisterna, oavsett om 
de konstrueras som protagonister eller antagonister, ofta får komma till tals i 
texterna. Tidningarna förefaller måna om att använda dem som källa varför 
de får en chans att tala för sin sak. Men att komma till tals är inte samma sak 
som att bli lyssnad till och absolut inte samma sak som att få medhåll. Ingen 
kan heller kräva medhåll men däremot att bli lyssnad till och i detta avseende 
skiljer sig de två förhållningssätten åt. I det bejakande förhållningssättet 
bereds aktivisten/protagonisten utrymme medan journalisten håller en lägre 
ton. Frågorna är ibland uppföljande, ibland ifrågasättande men protagonisten 
får tala till punkt. Här antar intervjuerna dialogens form. I det fördömande 
förhållningssättet är det också protagonisten som bereds utrymme men denna 
roll har nu inte aktivisterna utan deras motståndare, exempelvis polisen. Ut-
rymmet för aktivisten/antagonisten är mindre varvid dialogen försvinner till 
förmån för en verbal skottlossning. Texterna kan således vara balanserade 

                                                        
514 Se avsnitt 9.5.6. 
515 Se avsnitt 9.5. 
516 Se avsnitt 9.5.6, 9.6, 9.7. 
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även i det fördömande förhållningssättet, så till vida att flera parter kommer 
till tals. Skillnaden ligger i lyssnandet.  

Nästa fråga att ställa sig är varför journalistiken ser ut på detta sätt. Vad 
kan förklara dessa skillnader i förhållningssätt mellan sakfrågorna? Vilka 
värden är det som står på spel och vad blir egentligen civil olydnad i tidning-
arna, vad blir deras definition av begreppet? 

En förklaring till det fördömande förhållningssättet har jag varit inne på i 
samband med särskilt miljömotiverad olydnad, nämligen att såväl sakfrågan 
som protestfrågorna strider mot rådande normer. Dels utmanar, givetvis, den 
civila olydnaden den parlamentariska demokratins värderingar och former. 
Men den utmanar också en konsumtionsorienterad diskurs vilken hävdar att 
konsumentmakten är och skall vara medborgarnas främsta politiska påtryck-
ningsmedel. Demonstrationer och ockupationer är passé. Det fall av medie-
initierad civil olydnad som studerats, Expressens bankuppror, är i sig ett 
uttryck för idén om konsumentmakt då det i första hand är ett konsument-
uppror, inte medborgaruppror. De som tillämpar civil olydnad går därmed 
stick i stäv med den i politik och medier rådande konsumtionsorienterade 
diskursen. Dessutom är miljöaktivisternas vision inte förändringar inom 
rådande system utan en förändring av systemet i sig, vilket skulle få långtgå-
ende konsekvenser för hela samhället om visionerna gick igenom. I synner-
het för näringslivet, det ekonomiska systemet. Gällande husockupationen är 
det egentligen inte ett samhälleligt eller demokratiskt system som hotas. Det 
är ungdomar som vill in i systemet. Vad som här lyser igenom texterna är en 
ovilja eller oförmåga att förstå att någon faktiskt kan uppfatta sig som uteslu-
ten i ett demokratiskt land som Sverige. I båda fallen är det den svenska 
självbilden som hotas. Självbilden som ’det gröna folkhemmet’ respektive 
demokratiskt föredömlig. Att stötta plogbillsaktioner som riktar sig mot 
andra länders militär och krig, eller samhällssystem, är mindre problema-
tiskt.  

En annan möjlig förklaring till det fördömande förhållningssättet antyds 
om man betraktar det i förhållande till det dominerande bejakande förhåll-
ningssättet. Att det finns en generellt välvillig inställning till civil olydnad 
hos åtminstone tre av de fyra undersökta tidningarna (SvD undantaget) såg 
vi i avsnitt 7.4. Under de första undersökta åren är det bejakande förhåll-
ningssättet i stort sett allenarådande. Här betraktas civil olydnad som uttryck 
för civilkurage, mod och handlingskraft vilket svenska folket lider brist på. 
Svenskarna måste därför lära sig olydnad och bli lite mer som andra euro-
péer. Återkommande under åren är sedan argument för civil olydnad princi-
piellt men den är hela tiden villkorad och de fall som ogillas definieras sys-
tematiskt ut. Antingen är de för våldsamma eller så har de ’fel’ motiv. Å ena 
sidan argumenteras det i texterna för att civil olydnad är berättigat endast då 
tyngre principfrågor står på spel, såsom mänsklig liv och död, å andra sidan 
så är den olydnad som får mest stöd tämligen ofarlig och/eller ickekriminell. 
De första undersökta årens aktioner måste karaktäriseras som tämligen harm-
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lösa. Varken bankupproret eller att gömma flyktingar är kriminellt vilket 
innebär att fallen är tveksamma som civil olydnad. Fredsaktionerna de se-
nare åren riktar sig mot andra nationer och är därför harmlösa i den bemär-
kelsen att de inte drabbar det egna samhället. Av de aktioner som motiverats 
av individuella rättigheter är det inte heller någon som egentligen drabbar 
Sverige. Tvärtom agerar snusaktionen för Sverige. Samtidigt kan vi se hur 
eldsjälen konstrueras och används i tidningarna. I avsnitt 9.4.6 sammanfat-
tade jag mönstret på följande sätt: Eldsjälsdiskursen om civil olydnad före-
faller aktualiseras i samband med individer och rörelser som inte utgör något 
reellt ’hot’, de som antingen har ’hotat’ ordningen för länge sedan eller nyli-
gen hotat men nu inordnats. Det vill säga individer/rörelser som inte i nulä-
get utgör någon direkt ’fara’ mot det parlamentariska systemet, rättssystemet 
eller den normativa ordningen. Dessa individer/rörelser skrivs in i den inde-
finierande eldsjälsdiskursen medan de individer/rörelser som i nuläget utgör 
reella hot mot nämnda system och ordning skrivs in i den utdefinierande 
terroristdiskursen. Det är således beroende på var i förhållande till rättssy-
stemet och den normativa ordningen individen/rörelsen för tillfället befinner 
sig som avgör i vilken av diskurserna en specifik individ/rörelse skrivs in.   

Sammantaget pekar allt detta mot en vilja att legitimera civil olydnad, ett 
försvar av dess princip, men endast så länge den innebär lite lagom olydnad. 
Talet om att civil olydnad är bra om det används för tyngre principfrågor 
eller som en nödbroms överensstämmer inte med vad som faktiskt under-
stöds respektive fördöms. Olydnaden, kaxigheten är i sig önskvärd men inte 
om den blir för högljudd eller kräver större förändringar.  

Därmed tror jag mig också ha svarat på frågorna om vilka normer som fö-
reskrivs i de undersökta tidningarna och vad definitionen av civil olydnad 
blir. Så gott det nu går. Definitionsfrågan är, som jag påpekat vid flera till-
fällen, utomordentligt ambivalent och varierar med vem som talar och tycker 
i frågan. Det närmsta en definition jag kan komma här är därför att civil 
olydnad definierar en norm aktioner och aktivister kan relateras och bedö-
mas i förhållande till. Och den normen säger just att olydnad eller kaxighet, 
mod att gå mot strömmen, är gott så länge den inte riskerar rubba strömmen i 
sig. Och den övergripande norm som föreskrivs är främst en dubbelmoral, 
vilken kommer till uttryck i försvaret av olydnadens princip och fördöman-
det av dess praktik.  
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Kapitel 10. Djurrätt och militanta veganer – ett 
mediefenomens uppgång och fall 

 
I den kvantitativa analysen av material civil olydnad (kapitel 8) såg vi att 
berättelsen om civil olydnad kvantitativt inte uppvisar några markanta för-
ändringar, eller tydliga tendenser, över tiden. Här skall på motsvarande sätt 
berättelsen om de militanta veganerna, och djurrättsaktivismen, betraktas för 
att se om den uppvisar några förändringar över tiden. En klar skillnad mellan 
materialen är att civil olydnad fanns långt innan denna studies undersök-
ningsperiod, vilket inte är fallet med de militanta veganerna. Material om 
djurrätt går dock att finna, om än i blygsam mängd. 

Aktionerna i de militanta veganernas namn tog sin början 1994. En sök-
ning på tiden före ger ett tämligen skralt resultat. Under 1993 har fyra artik-
lar om djurrätt återfunnits, varav två handlar om aktivism. Dessa aktioner 
äger dock rum utanför Sveriges gränser, den ena i Liechtenstein och den 
andra i Skottland, med den gemensamma nämnaren att det är misslyckade 
aktioner. I Liechtenstein är det en djurrättsgrupp som grips inför ett prins-
bröllop de tänkt ”förstöra den fina stämningen” på med hjälp av stinkbom-
ber. Varför organisationen vill förstöra just detta bröllop framgår inte men 
det är heller inte artikelns huvudsakliga tema – rubriken är istället ”Sorry 
tjejer – prinsen är tagen”.517 I Skottland har välmenande djurvänner stickat 
västar till oljeskadade fåglar. Problemet är att fåglar med kläder dör varför 
fåglarna får tas om hand på annat sätt av en organisation.518 

Året efter, 1994, dyker så de militanta veganerna upp för första gången i 
de undersökta tidningarna och mot slutet av året får vi en första ’summering’ 
eller kartläggning: 

Terrorister slår till mot köttindustrin 

Polisen kallar dem terrorister. Andra hyllar dem som hjältar. På bara ett 
halvår har de hunnit med 13 våldsamma attentat mot slakterier, mejerier och 

                                                        
517 Exp. 930704. 
518 DN 930323. De övriga två artiklarna under 1993 behandlar ett fall av djurplågeri respek-
tive: ”Moral skiljer människa från djur. Vår förmåga till medkänsla och avsiktlig grymhet har 
utvecklats under årmiljoner.” En artikel på Insidan där man klargör att ny forskning visar på 
att skillnaden mellan människa och djur inte ligger i intelligensen, som tidigare antagits, utan i 
förmågan till moralisk reflektion. DN 030226. 
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pälsaffärer – det grövsta rubricerat som mordbrand. De är militanta veganer 
och har förklarat krig mot hela den moderna livsmedelsindustrin.  

Den sjunde maj i år brinner den första grisbilen. Någon eller några har tagit 
sig in på Farmeks slakteriområde i Stockholm, tänt på och sprayat ned flera 
andra bilar med slagord som "Mord" och "Ned med köttet". En anonym 
kvinna ringer till TT och säger att "Djurens aktionsgrupp" ligger bakom då-
det. Efter ytterligare ett attentat mot Farmek följer en hel serie attacker i 
Umeå – pälsaffärer, slakterier, en grillkiosk och universitetets kemilabb drab-
bas av allt från eldsvådor till vandalisering. Kulmen kommer i november när 
åtta lastbilar på Arla-mejeriet i Enskede utanför Stockholm sticks i brand. 
Dådet rubriceras som mordbrand, vilket kan ge upp till åtta års fängelse.519 

 
I avsnitt 6.4 (tabell 4) har vi sett att år 1995 är antalet artiklar 24 (varav 23 
inkl. endast begreppet MV).520 Nära hälften är inrikesnyheter men även på 
ledarsidan och i en debattartikel figurerar de militanta veganerna. 1996 ökar 
materialet ytterligare, till 40 (37) artiklar, för att nå kulmen under 1997 med 
85 (76) artiklar. Av dessa 85 artiklar är nyhetsartiklarna klart övervägande, 
men här finns även några ledare och vid elva tillfällen behandlas företeelsen 
i längre reportage. Man kan även notera att fenomenet militanta veganer 
börjat dyka upp i kåserier. Därefter minskar det totala antalet artiklar succes-
sivt för att det sista året, 2003, vara nere på totalt 10 texter.  

I avsnitt 6.4 har också visats hur material MV successivt förflyttas under 
åren. Efter kulmen 1997 minskar andelen egentligt nyhetsmaterial i relation 
till andra artikeltyper. Istället ökar den relativa andelen ledare, debattartiklar, 
insändare och kåserier. Även andelen recensioner – det vill säga texter där 
militanta veganer och aktivister endast förekommer i förbifarten och ofta 
som fiktivt stoff – ökar. Detta skulle kunna ses som ett tecken på att en sorts 
metadiskurs breder ut sig på bekostnad av en ’reell diskurs’, kanske som en 
följd av att de militanta veganerna har gått från att vara en reell företeelse, 
och hot, till att endast existera i minnet.521  

Samtidigt kan vi se att texterna om djurrättsaktivism som inte beskriver 
den under begreppet militant vegan hela tiden är färre än artiklarna med be-
greppet militant vegan, fram till år 2003 då texterna i material DR blir fler än 
de i material MV. I synnerhet nyhetsstoffet vilket indikerar att nya aktioner 
eller andra händelser äger rum, men att begreppet militant vegan inte appli-

                                                        
519 Exp. 941218. Artikeln sträcker sig över ett helt uppslag i söndagsbilagan Exxet. En bild 
upptar ungefär halva sidutrymmet. Denna bild är från Arlas mejeri i Stockholm och visar en 
utbränd lastbil under brandkårens släckningsarbete. ”Veganism rules” står sprayat på bilens 
front. I bildtexten får vi veta att åtta lastbilar och ett garage förstörts under detta ”attentat”, 
”totalt värda flera miljoner kronor”. Dessa markeringar av materiella värden kommer senare 
att bli ett signum för journalistiken om de militanta veganerna. 
520 Siffrorna som anges inom parantes i detta stycke syftar på endast material med begreppet 
militant vegan, övriga inklusive begreppet civil olydnad. 
521 Detta resonemang kommer att utvecklas i kapitel 11. 
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ceras på dem längre (tabell 5). Beaktas de olika aktivistkategoriernas före-
komst kan också vissa förändringar skönjas (tabell 49). 
 
Tabell 49. Årtal och djurrättsaktivister i material MV. Absoluta tal.522 

 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Totalt 
Okända 
’militanta 
veganer’ 

10 27 57 54 47 27 17 7 5 251 

Kombination 
av grupper 

3 2 10 6 6 5 1 0 0 33 

Enskilda 
individer 

5 4 2 2 1 1 0 0 0 15 

Straight 
edge etc 

2 0 2 4 0 1 0 0 0 9 

DBF 2 2 3 3 3 1 0 0 0 14 
Gruppen 
MV 

1 3 1 0 0 0 0 0 0 5 

Djurens 
Rätt, Nsmpd 

0 1 2 0 0 2 0 0 0 5 

Djurrätts-
alliansen 

0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 

Ingen 1 1 6 2 4 3 4 1 5 27 
Totalt 24 40 85 72 61 40 22 8 10 362 
 
Totalt sett är den absolut största aktivistkategorin den okända, något diffusa 
massan ’militanta veganer’ (69% av 362). Men fram till och med år 2000 
förekommer att olika namngivna aktivistgrupper nämns ensamma eller blan-
dat – efter år 2000 är det nästan bara den okända veganmassan som före-
kommer i texterna som aktivist.  

Jämförs förekomsten av aktivister här med dem i material DR skiljer det 
sig så till vida att kategorin ’annat’ då dominerar (50 av 123 texter, tabell 69 
i appendix). Det vill säga att andra grupper än de listade, eller andra typer av 
gemenskaper, förekommer i hög utsträckning. Detta innebär företrädelsevis 
ungdomsrörelsen Straight edge. Därefter är de oftast förekommande aktivis-
terna ’okända’, särskilt år 2003 då material DR ökar. Övriga grupper före-
kommer ganska disparat, med Djurens Befrielsefront/Animal Liberation 
Front något mer representerad. Genomgående ser på så sätt aktivisterna i 
material MV ut att vara något diffusare än i material DR. 

I avsnitt 7.2 visades att djurrättsaktivisterna i högre utsträckning än de ci-
vilt olydiga dels riktar sig mot näringslivet, dels beskrivs som hot mot de-
mokratin, rikets säkerhet, samhällsmoralen och liknande. Men det är främst 

                                                        
522 Av de 362 texterna tabellerna i detta kapitel bygger på innehåller 33 texter båda begreppen 
militant vegan och civil olydnad. 
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åren (1997) 1998, 1999 de militanta veganerna representeras som hot mot 
demokratin, rättsstaten, ’det öppna samhället’ och så vidare (tabell 50). Det 
vill säga att dessa år framställs faran med de militanta veganerna som allvar-
ligast. Åtminstone betraktat i absoluta tal. Ser vi till den relativa fördelning-
en är det även 2001-2002 som de militanta veganerna antingen är ett hot mot 
demokratin, eller mot ingen alls. Vi kan jämföra detta med aktivisttabell 49 
ovan. Där framgick att det är under åren efter 2000 som aktivisterna endast 
utgörs av den diffusa okända massan ’militanta veganer’ eller ingen alls. 
Såväl aktivisterna som måltavlorna/offren blir således något diffusare efter 
år 2000.  
 
Tabell 50. Årtal och offer/måltavlor i material MV. Absoluta tal. 

 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Totalt 
Näringslivet  14 26 38 28 10 5 4 0 4 129 
Demokratin 
etc. 

0 3 8 11 12 3 2 3 0 42 

Näringslivet 
& staten 

4 1 7 4 5 6 1 0 0 28 

Staten, 
institutioner 

0 0 4 2 6 3 0 0 0 15 

Annat/övrigt 0 6 5 4 3 4 0 0 1 23 
Ingen 6 4 23 23 25 19 15 5 5 125 
Totalt 24 40 85 72 61 40 22 8 10 362 
 
Måltavlorna/offren i material DR är osynligare än i material MV: 44% jäm-
fört med 34%. Men näringslivet är även här genomgående den främsta mål-
tavlan, när en sådan nämns (tabell 70 i appendix). Demokratin, rättstaten 
etcetera utpekas däremot som offer i något lägre grad i material DR (6%) än 
i material MV (12%) och utan koncentration till något särskilt år.  

Artiklarnas manifesta teman i material MV beskrevs i avsnitt 7.1 som 
främst koncentrerade till aktionsreferat, metadiskursiva texter, offer och 
mobilisering samt civil olydnad eller demokrati i sig, medan sakfrågan djur-
rätt har en mer framskjuten roll i material DR (tabell 9). 

Tittar man på hur de olika temana förekommer respektive år i material 
MV är framförallt en förskjutning värd att notera (se tabell 51). Aktionsrefe-
rat, som totalt är det mest förekommande huvudtemat, dominerar rapporte-
ringen fram till och med år 1998 för att därefter minska markant. Istället 
ökar främst de metadiskursiva artiklarna och, i viss mån, artiklarna med civil 
olydnad/demokrati som huvudtema. Som ovan har noterats så flyttar artik-
larna om de militanta veganerna från nyhetsplats vid ungefär samma tid-
punkt. Såväl placeringsmässigt som innehållsligt händer det således något 
med berättelsen om de militanta veganerna efter kulmineringsåret 1997.  
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Tabell 51. Årtal och huvudsakliga manifesta teman i material MV. Absoluta tal.523 
 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Totalt 

Aktionsreferat 6 20 20 15 7 0 1 0 1 70 
Metadiskurs 0 3 10 6 11 8 4 3 5 50 
CO/demokrati 1 3 5 5 12 8 1 2 0 37 
Offer & mobi-
lisering 

5 1 14 6 6 2 0 0 2 36 

Djurrätt 2 0 2 9 5 6 3 1 0 28 
Rättegång 1 5 0 1 1 0 0 0 0 26 
Kartläggning 0 3 10 7 2 2 0 0 0 24 
Djurrätt & 
metod 

1 1 6 8 6 4 0 0 0 21 

Fakta  
veganism 

2 0 3 3 1 2 4 1 0 16 
 

Förväntad 
utveckling 

0 0 4 2 3 2 1 1 1 14 

Mv som  
symbol 

3 0 1 3 3 1 1 0 0 12 

Intervju akti-
vist 

1 0 4 2 0 2 0 0 0 9 

Partipolitik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 
Intervju  
veganer/ djur-
vän 

1 0 0 1 1 0 1 0 0 4 

Övrigt 1 4 6 4 2 3 6 0 1 9 
Totalt 24 40 85 72 61 40 22 8 10 362 
 
Jämförs denna tematiska struktur med motsvarande i material DR är det 
svårare att säga något eftersom texterna är så få (se tabell 71 i appendix). 
Vad som kan sägas är dock att den iakttagna förskjutningen, från aktionsre-
ferat till metadiskurs, i material MV inte kan bekräftas här. Det sista under-
sökta året då antalet artiklar med djurrättsaktivism och synonymer ökar, så 
ökar både antalet aktionsreferat och metadiskursiva texter, men aktionsrefe-
raten är något fler än de metadiskursiva texterna. De olika temana förekom-
mer således i varierande grad de studerade åren men det är svårt att utläsa 
något mönster i förändringarna. 

När aktioner förekommer de undersökta åren, vilka metoder är det som 
används enligt journalistiken respektive år? Någon större variation går inte 
att finna i material MV (tabell 52). Vad som möjligen kan utläsas är att åren 
1998-2000 präglas av en förhållandevis stor blandning av metoder respektive 

                                                        
523 Kategorin övrigt inkluderar de teman som bara förekommer någon/några enstaka tillfällen: 
intervju med expert, juridik allmänt, annan sakfråga än djurrättsfrågan. 
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våld och hot om våld mot människor. Det avslutande året förekommer inga 
andra aktioner än fyra inkluderande våld och hot om våld mot människor. 
Den oftast beskrivna metoden alla övriga år är dock materiellt våld, efter att 
ingen metod alls nämns.  
 
Tabell 52. Årtal och aktionsmetoder i material MV. Absoluta tal. 

 95 96 97 98 99 00 01 02 03 Totalt 
Ickevåld 0 5 14 16 5 5 2 0 0 47 
Materi-
ellt 
våld 

15 19 30 16 10 3 3 1 0 97 

Mänsk-
ligt våld 

3 4 2 4 8 2 3 0 4 30 

Blandat 2 4 8 15 8 9 0 0 0 46 
Ingen 4 8 31 21 30 21 14 7 6 142 
Totalt 24 40 85 72 61 40 22 8 10 362 
 
Jämför vi med nämnda metoder i material DR så är istället ickevåld det oft-
ast förekommande, efter att ingen metod alls beskrivs (tabell 72 i appendix). 
Våld och hot om våld mot människor förekommer dock totalt i något högre 
utsträckning här (13% av 123) än i material MV (8% av 362). Det är i syn-
nerhet 2003 beskrivningarna av dessa aktioner återfinns. Den största skillna-
den med avseende på metoder går således snarare mellan de olika material-
kategorierna än mellan åren. 

Hur ser argumentationen ut respektive år i material MV? I avsnitt 7.4 
konstaterades att argumentation gällande aktionerna är huvudsakligen nega-
tiv. I tabell 53 nedan kan vi se att detta gäller konsekvent: contraargumenten 
överväger samtliga undersökta år. Men de väger extra tungt första halvan av 
den undersökta perioden, 1995-1999. Det vill säga samma år (1998-1999) 
som aktionerna också konstrueras som hot mot det demokratiska, öppna 
samhället. Den tendens som eventuellt går att skönja här bekräftar i så fall 
(delvis) det som i avsnitt 7.4 konstaterats: ju ’grövre’ metod desto mer kritik 
mot aktionen.524 

Jämförs detta med argumentationen i sakfrågan så har det redan konstate-
rats att dessa argument totalt förekommer i mindre utsträckning än argument 
gällande specifika aktioner. I 104 texter argumenteras för/mot sakfrågan och 
i 148 texter argumenteras för/mot aktioner. När argument i sakfrågan före-
kommer är det pro-argumenten som överväger (tabell 54). Trots att djurrätts-
frågan får relativt sett något mindre pro-argumenterande texter än flertalet 

                                                        
524 Den motsägs dock av att 1998 är det år som flest ickevåldsaktioner genomförs, vilket, å 
andra sidan, bekräftar analysen som visade att djurrättsaktioner får övervägande kritik oavsett 
metod (avsnitt 7.4 tabell 30). 
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andra sakfrågor som drivs med civil olydnad (se tabell 24) får den ändå mer 
stöd än ifrågasättanden.525 
 
Tabell 53. Årtal och argumentation gällande aktioner i material MV. Absoluta tal. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt 
Inget 11 30 53 40 28 26 15 5 6 214 
Pro 1 0 3 1 4 0 1 1 1 12 
Contra 12 9 20 24 24 7 4 2 3 105 
Pro & 
contra 

0 1 9 7 5 7 2 0 0 31 

Totalt 24 40 85 72 61 40 22 8 10 362 
 
Tabell 54. Årtal och argumentation gällande sakfrågan i material MV. Absoluta tal. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt 
Inget 16 37 60 49 49 18 12 7 10 258 
Pro 5 2 12 6 7 17 6 1 0 56 
Contra 2 1 7 8 2 1 2 0 0 23 
Pro & 
contra 

1 0 6 9 3 4 2 0 0 25 

Totalt 24 40 85 72 61 40 22 8 10 362 
 
Tittar vi så på argumentationen gällande civil olydnad i princip är det svå-
rare att säga något om eventuella likheter eller förändringar över tid, ef-
tersom argument gällande civil olydnad generellt nästan bara förekommer i 
material CO (se tabell 32). När argumentation förekommer i material MV är 
den dock tvärtemot argumentationen i material CO: i material MV är 
contraargumenten fler än pro-argumenten (tabell 73 i appendix). 

I avsnitt 7.4 har visats att argumentationen i material DR skiljer sig från 
den i material MV. Det argumenteras runt sakfrågan i högre utsträckning än 
runt aktionerna här, tvärtemot argumentationen i material MV. Det vill säga 
helt i linje med de olika tematiska strukturerna (tabell 9). Det är, återigen, 
svårare att säga något om argumentationens förändring över tid eftersom 
texterna är så få. Vad man möjligen kan reflektera över är att det sista året, 
då antalet texter ökar till 31, återfinns bara tre argument gällande aktionerna 
(tabell 74 i appendix). Det är en förhållandevis låg förekomst av argument 
gällande aktionerna, jämfört med övriga år. Gällande sakfrågan ökar dock 
argumentationen det avslutande året, främst pro-argumentationen (tabell 75 i 
appendix). År 2003, när de militanta veganerna ersätts i texterna av andra 

                                                        
525 Undantaget år 1998. Detta år utmärker sig därmed på flera sätt: metoderna som an-

vänds är relativt blandade och präglade av ickevåld men såväl aktionerna som sakfrågan 
möter förhållandevis mycket kritik.  
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djurrättsaktivister, ser på så sätt texternas förhållningssätt något ’positivare’ 
ut.526 

Avslutningsvis tittar vi på texternas ’när’ och ’var’. Eller snarare ’här’ och 
’nu’, för de militanta veganerna är geografiskt en mycket svensk företeelse 
(89%) som till 76% utspelar sig i nuet. Med få undantag är Sverige händel-
sernas centrum samtliga år och någon väsentlig skillnad med avseende på 
tidsperspektivet har heller inte återfunnits.527 Dessa tendenser går i stort sett 
igen i material DR, med ett nämnvärt undantag. Dessa texters geografiska 
fokus är något vidare, åtminstone sträcker de sig ut över Västeuropa. Djur-
rättsaktivister förekommer i olika länder men för att hitta en militant vegan 
får man allt bege sig till Sverige.  

Dessa texter med vidare geografiskt perspektiv är främst publicerade un-
der 1997 samt studiens avslutande år 2003. Nio av texterna med västeurope-
iskt perspektiv återfinns 1997 och sju texter år 2003. Det sista året utspelar 
sig ytterligare sex av texterna i Asien, Afrika och Australien. Fortfarande är 
Sverige texternas huvudsakliga fokus (16 av 31) men en betydande andel 
beskriver således händelser på andra geografiska platser. I avsnitt 7.4 samt i 
kapitel 9 menade jag att resultaten pekar på ett förhållningssätt gentemot 
civil olydnad som säger ungefär ”gärna civil olydnad, men inte på min bak-
gård”. Tabell 74 och 75 i appendix visar att förhållningssättet mot djurrätts-
aktivisterna är förhållandevis positivt under år 2003, det vill säga det år en 
förhållandevis stor andel av händelserna utspelar sig på geografiskt avlägsna 
platser. Detta förhållningssätt skulle därför kanske kunna förstås som en 
följd av att djurrättsaktivismen nu lämnat den egna bakgården.528 Som visats 
i kapitel 9 finns en intressant, bitvis ambivalent, distinktion mellan ’vi 
svenskar’ och övriga européer i material CO vilken ibland uttrycker en öns-
kan om att vara som ’de andra’, ibland tar avstånd ifrån ’de andra’, kanske i 
avsikt att legitimera det egna landets styrelseskick. Möjligen figurerar denna 
ambivalens även i materialet om djurrättsaktivisterna.  

Skall så trådarna dras ihop och de viktigaste resultaten summeras blir 
punkterna följande: 

                                                        
526 Argument gällande civil olydnad generellt förekommer bara fyra gånger i material djurrätt. 
De tre pro-argumenterande texterna återfinns alla år 1999, medan den enda contraargumenter-
ande återfinns år 1995. 
527 Geografiskt är det bara 1999 som avviker något då några texter behandlar händelser i 
övriga Norden och Västeuropa. Tidsmässigt är nuet dominerande men en viss förändring över 
den undersökta perioden kan skönjas (tabell 76 i appendix). Från händelsernas början till och 
med 1999 förekommer förhållandevis ofta att fokus på nuet kombineras med tillbakablickar 
på de senaste årets/årens händelser, alternativt spekulationer kring framtida utveckling. Efter 
1999 är dock nuet centralt, med undantag för tre (av totalt 5) historiska tillbakablickar. 
528 En multivariat analys visar att de tre förekommande contraargumenten gällande aktioner-
na år 2003 (tabell 74 i appendix) alla gäller aktioner i Sverige. Av de åtta pro-argumenten 
gällande sakfrågan (tabell 75 i appendix) gäller tre Sverige och resterande fem djurrättsfrågan 
i andra länder. Eftersom det bara handlar om enstaka texter kan inga slutsatser dras men teorin 
om den geografiska och kulturella närhetens betydelse för journalistikens förhållningssätt kan 
heller inte förkastas.  
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• Några av de viktigaste skillnaderna med avseende på manifesta teman, 
förekommande aktivister, beskrivna metoder, argumentation samt geo-
grafiskt perspektiv går mellan materialkategorierna MV respektive DR, 
snarare än mellan åren. 

• För material DR är det generellt svårt att utläsa några mönster över tiden 
då texterna är få. 

• För material MV finns däremot fyra väsentliga förändringar över tid: efter 
kulmineringsåret 1997 minskar antalet artiklar samtidigt som texterna för-
flyttas i tidningarna till andra genrer än den inrikes nyhetsjournalistiken, 
till bland annat kåserier, krönikor och debattartiklar. Samtidigt sker också 
en tematisk förskjutning i texterna från främst aktionsreferat till främst 
metadiskursiva texter. Från år 2000 blir både djurrättsaktivisterna och 
måltavlorna/offren för dem något diffusare eller abstraktare. Möjligen 
framstår de så kallade militanta veganerna också successivt som ett allvar-
ligare hot. 

 
I nästa kapitel skall jag titta närmare på djurrättsaktivismen i allmänhet och 
de militanta veganerna i synnerhet, återigen med fokus på journalistikens 
dramaturgiska drag och förhållningssätt. Detta genom kvalitativ analys av 
journalistiken vartannat år, med början år 1995 och därefter 1997, 1999, 
2001 och 2003. Med dit tas de tendenser till förändring över tid som ovan 
pekats på. Vad är det som gör att de militanta veganerna successivt framstår 
som allt diffusare men allvarligare hot? Vad är det egentligen som händer 
med berättelsen efter hand när den flyttar från nyhetsplats till andra avdel-
ningar i tidningarna?  Hur konstruerar den etiska ställningstaganden i förhål-
lande till djurrättsfrågan? Och vad säger detta om journalistikens sätt att 
beskriva verkligheten genom uppfunna begrepp, jämfört med etablerade 
politiska begrepp? 
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11. Djurrätt och militanta veganer – mellan 
människor och (andra) djur 

 
I föregående kapitel visade den kvantitativa analysen att berättelsen om djur-
rättsaktivismen och de militanta veganerna förändras efter hand. Först och 
främst förändras mängden texter med begreppet militant vegan på så sätt att 
de successivt ökar från det att händelserna tar sin börjar fram till 1997 då de 
kulminerar och därefter successivt avtar. Texter om djurrättsaktivism, där 
händelserna inte definieras in i berättelsen om de militanta veganerna, finns 
också under perioden men de skjuter inte i höjden förrän år 2003, då bara 10 
texter om de militanta veganerna kvarstår. Dessa texters geografiska per-
spektiv visar sig dock i förhållandevis hög utsträckning röra sig utanför Sve-
riges gränser, till skillnad från tidigare år. Militanta veganer är ett svenskt 
(medie-)fenomen. Andra förändringar över tid analysen påvisar är att 
material MV successivt förflyttas från nyhetsplats till andra journalistiska 
genrer samtidigt som aktionsreferaten som huvudsakligt manifest tema 
minskar till förmån för bland annat metadiskursiva texter. Efter kulmine-
ringen 1997 händer således något med berättelsen, vilket möjligen kan ses 
som en förskjutning från en reell diskus till en metadiskurs. Från att vara ett 
närmast ikoniskt begrepp som avser beskriva verkliga händelser och förhål-
landen till ett symboliskt begrepp som snarare avser symbolisera händelser 
och förhållanden. Båda avser att säga något om sin tid men de säger också 
något om journalistiken, vilket är i fokus för denna avhandling. En fråga som 
den kvalitativa analysen ställer är därför vad som ytterligare kan sägas om 
begreppets mediala karriär och vad detta, i sin tur, säger om journalistiken. 

Den kvantitativa analysen har också visat på att texterna om djurrättsakt-
ivismen och de militanta veganerna är övervägande kritiska mot aktionerna 
medan sakfrågan bemöts med mera stöd. Förhållningssättet gentemot djur-
rättsaktivismen är dock något mer negativ än mot övriga sakfrågor på så sätt 
att djurrättsfrågan får en, relativt sett, lägre andel pro-argumenterande texter 
än flera andra sakfrågor. Samtidigt som djurrättsaktionerna får övervägande 
kritik oavsett metod. Att djurrättsaktivismen förs upp till den mer princi-
piella nivån och frågan om utomparlamentariska aktioner som civil olydnad 
är mer sällsynt. Dessa resultat strukturerar texternas förhållningssätt på ett 
övergripande plan. Nu är avsikten att, precis som för material CO, ställa 
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frågan om hur texterna argumenterar. Hur konstruerar journalistiken etiska 
ställningstaganden i förhållande till djurrättsfrågan? 

Analysverktygen är desamma som för material civil olydnad varför också 
flera frågor blir desamma: 

Vilka retoriska drag används i texterna? Talar texterna till förnuft eller 
känsla eller både och? Syftar de till docere, movere eller delectare/upplysa, 
beröra eller underhålla (den mer subtila formen av övertalning)? 

Vilka aktörer och källor förekommer i texterna? Vilka får över huvud ta-
get delta i berättelsen, vilkas synpunkter artikuleras? Vilka framställs som 
texternas protagonister respektive antagonister och vilka blir eventuella 
medhjälpare till protagonisten? Och hur positionerar sig journalistiken? När, 
var, hur kan journalistiken placeras in i denna modell? 

Vilka latenta tematiska drag går därmed att skönja i texterna och vilka 
värden är det som står på spel?  

Ytterligare en fråga som ställs i detta kapitel är på vilket sätt liknar/skiljer 
material MV och DR sig åt? Hur kan vi tolka begreppet militant vegan? 
Detta i avsikt att genom tecknandet av begreppets mediala karriär reflektera 
över journalistikens verklighetskonstruktioner när journalistiken anammar 
och etablerar ett nytt begrepp som en central del av konstruktionen. De år 
som valts ut för analys är 1995 då händelserna tar sin början samt 1997 då 
berättelsen kulminerar. Därefter görs ytterligare tre nedslag vartannat år: 
1999, 2001, 2003, för att följa berättelsen tills den slutligen bedarrar. 
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11.1 1995 Ungdomligt oförstånd eller idealism? 
 
Tabell 55. Begreppsförekomst 1995 i absoluta tal. 
 Militanta 

Veganer 
MV & Civil 
olydnad 

DR/inget annat 
sökord 

Totalt 

Aftonbladet 7 0 0 7 
Expressen 3 1 2 6 
Dagens Nyheter 5 0 4 9 
Svenska Dagbla-
det 

8 0 0 8 

Totalt 23 1 6 30 
 
Vid årsskiftet 1994/1995 har de mer spektakulära djurrättsaktionerna ägt rum 
i Sverige under några månader. I samband med de första aktionerna under 
1994 återfanns slagordet ”Militanta veganer” målat på platsen och 1995 eta-
bleras detta successivt som begrepp i de undersökta tidningarna (eller i me-
dierna generellt). Vilka de militanta veganerna är vet ingen vid årets början 
men när en aktion utförs i djurrättssyfte beskrivs den gärna i tidningarna som 
ett resultat av dessa militanta veganers framfart. Oavsett om namnet använts 
av aktivisterna eller ej. Inledningsvis skulle man därmed kunna säga att det 
råder viss mystik kring begreppet och de aktivister det avser att beskriva. 

  Artiklarna detta år har huvudsakligen två övergripande drag. Antingen är 
de referat av aktioner (och konsekvenserna därav) beskrivna under begreppet 
militanta veganer eller så försöker de bringa reda i vilka dessa militanta ve-
ganer är, vad de vill och varför. Det vill säga försöker få ’mystiken’ att klar-
na. Totalt 23 artiklar med begreppet MV har jag återfunnit, en där begreppet 
kombineras med civil olydnad och sex artiklar som tematiserar djurrättsfrå-
gan utan att använda något av sökorden (tabell 55). Huvudsakligen kan man 
säga att artiklarna med begreppet/-en har det förstnämnda draget: aktionsre-
ferat samt offer och mobilisering, medan artiklarna utan sökorden ’förkla-
rar’: fakta om vegansim (jfr tabell 9).  Det är dock inte några vattentäta skott 
mellan materialkategorierna. ’Mystiken’ lyser igenom i åtskilliga artiklar, 
liksom försöken att förstå. Placeringen av artiklarna skiljer sig dock mellan 
materialkategorierna, på så sätt att material MV huvudsakligen består av 
inrikes nyhetsartiklar (och ledare) medan material DR är ledare, kommenta-
rer/analyser, ett längre reportage och en klocknotis.  

Bland aktivisterna 1995 förekommer namngivna djurrättsgrupper, enstaka 
eller flera, i några texter men utmärkande för 1995 är att aktivisten utgörs av 
enskilda individer eller att de är annat än rena djurrättsgrupper. Vid dessa 
tillfällen är det ungdomsrörelsen Straight edge som utpekas, vilket skall vi-
sas nedan. I synnerhet är det hardcorebandet Refused som intervjuas av tid-
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ningar och förhörs av polisen. Redan 1995 är det dock den diffusa, okända 
aktivisten militanta veganer som figurerar i den övervägande delen av tex-
terna (tabell 49). Det ser på så sätt ut som att begreppet militanta veganer har 
börjat etableras som en etikett att fästa på vissa typer av brott. 

11.1.1 Militanta veganer som tolkningsmönster 
 
Att militanta veganer i tidningarna blivit ett begrepp och ett sätt att förstå 
och beskriva verkligheten med hjälp utav syns redan i januari, i årets första 
aktionsreferat. Det är nämligen en aktion utförd av en man som uppges 
”sympatisera med de militanta veganerna”, men egentligen inte ha något 
samröre med dem.529 Artikelns rubrik lyder ”25-åring greps för attentat i 
Östersund” och den följande texten är en tämligen noggrann redogörelse för 
nämnda attentats händelseförlopp med betoning på vilket potentiellt hot mot 
Östersund det kunnat vara om planerna fungerat. Artikelns topos är således 
hot, fara, eller katastrofvarning.  

Mannen är en 25-årig f d mentalpatient som, enligt DN, först begivit sig 
till Scan i Östersund och öppnat flera gaskranar i en verkstad på området. 
Tanken var att gaserna skulle blandas och antändas när personalen började 
arbeta på morgonen. ”Efter att ha gillrat fällan vid Scan” har han begivit sig 
till Frösö zoo och klippt upp stängslet till vargar, lokatter, fjäll- och silverrä-
var för att låta dem fly. Inbrottet på Scan upptäcktes innan något hann hända 
men flera djur fick avlivas under flykten från zoo. Gillrar fällor är något 
jägare gör i sin jakt på djur. Genom att använda metaforen här får vi en jä-
gare som jagar, eller gillrar fällor för, människor med ena handen och öppnar 
fällor för djur med den andra.  

Två personer kommenterar händelsen i texten och får så vittna om konse-
kvenser, och möjliga konsekvenser, av händelsen. En polis påtalar faran att 
om ”attentatet lyckats hade explosionen fått förödande konsekvenser” vilket 
förstärks av journalistens tillägg att ”Alldeles intill området finns ett stort 
villaområde”. Genom att tala till logos kan läsaren inse faran. Den andra 
person som citeras i texten är djurparksägaren och han talar till både logos 
och pathos. Som förklaring till varför djuren som fritagits avlivats levereras 
logosargumentet att lokatterna blev stressade under infångningsförsöken. 
Personalen ”tvingades” därför avliva. Att detta beslut inte var ett resultat av 
fri vilja betonas i det följande citatet, som också talar till pathos: 

- En kännbar förlust, då alla fem var honor som använts för avel. - Men det 
fanns ingen annan utväg. Varken vi eller polisen ville riskera att de kom ut 
fritt i området”.530 

                                                        
529 DN 950120. 
530 DN 950120. Till texten finns en bild på det döda lodjuret, liggandes på marken utanför en 
gård av något slag. Långt bort i bakgrunden syns en grupp människor. Bildtexten slår fast att 
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Det underförstådda antagandet i enthymemet är att rovdjur inte ska befinna 
sig på fri fot utan på zoo. Att lokatten är ett djur som finns naturligt i Sveri-
ges norra delar hade kunnat vara ett argument för att låta dem löpa men det 
tas inte upp som ett tänkbart alternativ i texten. Istället får vi avslutningsvis 
veta den beräknade kostnaden för reparationen av stängslet.  

Sammantaget får vi en bild där Scan, djurparkens ägare och djuren är of-
fer för 25-åringen. Djurparksägaren och, i viss mån, Scan blir protagonister 
och 25-åringen antagonist. Det som var tänkt som en aktion för djurens fri-
görelse blev deras död och hade även kunnat bli många människors död. Den 
enda kopplingen till militanta veganer/djurrättsaktivism som finns är den 
påstådda sympatiseringen med de militanta veganerna samt påpekandet från 
djurparksägaren att andra djurparker utsatts för ”liknande attentatsförsök”. 

Vad man kan reflektera över här är att händelsen lika gärna hade kunnat 
vinklas till en fråga om det kloka i psykiatrireformens idén om att psykiskt 
sjuka skall klara sig på egen hand och inlemmas i samhället, utanför institut-
ioner. En gissning är att om händelsen inträffat under 2002/2003, efter att 
utrikesminister Anna Lindh skjutits till döds av en psykiskt sjuk man, hade 
händelsen inlemmats i diskussionen om psykiatrireformen som då var på 
agendan. Att den år 1995 tolkas in i berättelsen om de militanta veganerna 
ser jag som ett uttryck för att de s k militanta veganerna håller på att bli ett 
begrepp och ett tolkningsmönster för journalister att beskriva verkligheten 
genom.  

Ett exempel på att begreppet också har fastnat hos den dagstidnings-
läsande allmänheten får vi i november samma år. Då är det en frånskild, 
ensamstående man med barn som iklär sig rollen som ’militant vegan’. I 
desperat behov av pengar försöker han utpressa sin arbetsgivare på pengar 
under täckmanteln av ’militant vegan’, men avslöjas och döms till fäng-
else.531  

11.1.2 Ovisshet och spekulationer 
 
Bland resterande aktionsreferat kan vi dock hitta åtminstone en av de fak-
tiska militanta veganerna (tillhörande aktionsgruppen med samma namn). 
Det gäller en 18-årig kvinna som under juni-juli 1995 (delvis) erkänner akt-
ioner mot slakterier innevarande och föregående år.532 Att hon gripits och 
senare häktas återkommer i samtliga undersökta tidningar. SvD har två artik-
lar med anledning av kvinnan och de sammanfattar de typiska dragen i jour-
nalistiken vid tidpunkten: ovissheten och spekulationerna om vart misstan-

                                                                                                                                  
anledningen till att katten, och ytterligare fyra katter, skjutits var att den stressats under jakten. 
En barmhärtighetsdöd framstår den därmed som.  
531 Exp. 951114. 
532 Se tidningscitat från Exp. 941218 och kommentar till tabell 49 kapitel 10. 
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karna ska riktas. Artikeln har huvudrubriken ”Attacker mot charkbilar” samt 
en underrubrik, ”Tar avstånd”. I ingress och följande stycke beskrivs att 
häktningsförhandlingarna mot en ”18-årig Stockholmsflicka” skall hållas, 
vad hon suttit häktad för samt polisens berättelse om gripandet av flickan 
som ”tros vara en så kallad militant vegan”.  Resten av texten handlar sna-
rare om vilka som inte gripits, kan eller inte kan misstänkas. Först, under 
rubriken ”Tar avstånd”, är det veganer i allmänhet som definieras och får ta 
avstånd från aktionerna.  

Det finns 20 000-25 000 veganer i Sverige. De äter inget som kommer från 
djur, inte ens smör, ägg eller mjölk. Ulla Troen, ordförande i Veganförening-
en med omkring 2000 medlemmar tar avstånd från mordbranden i Uppsala.533 

 
Polisen verkar dock inte heller veta vilka, fler än flickan, som ligger bakom 
aktionerna. Frågan ”om de militanta veganerna utgör en stor organiserad 
rörelse eller om det bara rör sig om enskilda personer” är ännu olöst. Utöver 
18-åringen har bara två andra flickor gripits, efter att ha krossat ett skyltföns-
ter och klottrat i Umeå. ”I övrigt har man haft svårt att peka ut några gär-
ningsmän, men misstankarna riktar sig särskilt mot dem som lyssnar och 
spelar så kallad hardcore-musik.” Logosargumentet för misstankarna är att 
de ”försvarar denna typ av aggressiva handlingar”, enligt en kriminalinspek-
tör som citeras.534 Resonemanget följer således en logik som säger att smak 
för viss mat och musik borde kunna peka ut de skyldiga. Och mat och musik 
är just vad som de mer undersökande artiklarna tar fasta på.  

11.1.3 Militant veganism som ungdomsrevolt 

Maten det viktigaste med musiken. Veganerna i hardcoremetropolen Umeå är 
noga med att hålla dieten och den rätta skärpan. 

Umeå. För två år sedan var hardcorescenen bara en bråkdel av vad den är i 
dag. Straight edge hade ingen hört talas om. Refused släppte sitt första album 
och talade i intervjuer om att bli veganer. Det lyckades de med. Och de lyck-
ades också influera många andra i sin hemstad Umeå att välja samma väg. 
Två år har gått och hardcorescenen har vuxit men konstant tappat i vikt. För-
äldrarnas och lärarnas oro växer i takt med vegetarianernas antal och skärpta 
argument.535 

                                                        
533 SvD 950620. 
534 SvD 950620. 
535 DN 950713. Texten upptar en helsida inklusive fyra bilder. Överst finns två ansiktsbilder 
på Jon Brännström respektive Dennis Lyxén i Refused. Bilden på Jon är tagen framifrån 
medan han pratar och tar sig i örsnibben. Bilden på Dennis är i profil medan han lutar hakan i 
händerna. Båda ser eftertänksamma, tankfulla ut. Nederst på sidan har vi två bilder på 
lunchtallrikar, en bricka på hamburgerbaren respektive på veganrestaurangen. Under var och 
en står frågan ”Riktig mat?”. 



 277 

 
Texten är ett längre reportage som tar avstamp under Bergslagsrock i Fa-
gersta folkets park. En miljö som annars gärna förknippas med dans, slags-
mål och billiga fyllor på hembränt men som 1995, när Sveriges då främsta 
band inom genren hardcore, äntrar scenen förvandlas till en plats för 
spiknyktra renlevnadsmänniskor. Musiken är hård, eller aggressiv som polis-
inspektören ovan kallade den. Men budskapet är snarast motsatsen, liksom 
människorna som företräder det. Kontrasten blir slående, liksom kontrasten 
mot den traditionella rockmyten.  

Texten försöker beskriva och förklara dessa kontraster, samtidigt som den 
skapar vissa andra. I synnerhet mellan ungdomar och vuxenvärlden.  

Att unga människor själva väljer nykterhet och renlevnad får vuxenvärlden 
att klia sig i huvudet. Och de unga människornas engagemang skrämmer dem 
så mycket att det talas om att ”vidta åtgärder”. Detta samtidigt som samma 
vuxenvärld förkastar den unga generationen såsom varande slapp, slö och 
oengagerad.536 

 
Ungdomarna får i texten representeras av Dennis Lyxén och Jon Bränn-
ström, sångare respektive basist i Refused. Vuxenvärlden kommer till tals 
via en dietist och tonårsmamma, Ann-Christine Wall, samt skolöverläkaren 
Erik Bergström. Intervjuerna kommer därför att handla om musik och, i syn-
nerhet, näringslära. Denna fokus på maten syns redan i rubriken vilken fast-
slår att maten är ”det viktigaste med musiken” (se ovan).  

Journalistens infallsvinkel är inte militanta veganer utan rörelsen Straight 
edge som veganerna förknippas med. Han försöker på så sätt förstå aktioner-
na i förhållande till samtiden. Den teori han inledningsvis utgår från är den 
pågående avtraditionaliseringen av samhället.537 Identitetsprocessen är ett 
arbete som delvis sker i förhållande till traditioner och i dagens samhälle har 
många traditioner relativiserats, ifrågasatts och i vissa fall helt förkastats. 
Exempelvis kristendomens traditionella syn på människan som skapelsens 
krona. Straight edge kan förstås som en västerländsk subkultur med inslag av 
österländskt tänkande som ger människor och (andra) djur samma status i 
skapelsen, menar han. ”Straight edge är alltså en idé om ett sätt att leva”.538  
Det är denna idé ”ungdomarna” i Refused företräder. Reportaget har åtta 
underrubriker varav de tre första beskriver Straight edge och journalistens 
intryck av dess företrädare: ”Väst blandas med öst”, ”Att leva positivt”, 
”Sansade människor”. Uttrycket ”att leva positivt” är ett citat från Dennis 
vilket han i den följande texten får precisera innebörden av: ”att vara klar i 
huvudet och att visa solidaritet med allt levande. Lika mycket som vi är emot 

                                                        
536 DN 950713. 
537 se t ex Thompson (1995) s 225ff, vilken refererar och problematiserar teorier om avtradi-
tionalisering. 
538 DN 950713. 
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köttätande är vi emot rasism, homofobi och sexism”. Därefter följer stycket 
”Sansade människor” där journalisten först beskriver sin positiva syn på 
Dennis och de övriga. Denna beskrivning följs av påståendet att ”Vuxen-
världen har dock en annan syn på saken. I deras ögon är Umeås straight 
edge-rörelse jobbig att handskas med”. Journalisten skriver därmed in sig 
själv på samma sida som rörelsen, han skapar ett ’vi’, gentemot de Andra, de 
Vuxna. Samtidigt som de intervjuade veganerna tillskrivs ett högt ethos. De 
vuxna företräds, som ovan nämnts, av dietisten/mamman samt skolöverläka-
ren, vilka talar högt i texten, men även av polisen och socialstyrelsen, vilka 
omtalas kortfattat. Polisen för att de verkar ha bestämt sig för att alla Umeås 
vegetarianer är ”militanta”. Socialstyrelsen eftersom veganer/vegetarianer 
inte äter i enlighet med deras näringsrekommendationer. De vuxna som får 
komma till tals i texten gör det under de fjärde och femte underrubrikerna: 
”Näringstvist” respektive ”En fråga om etik”. Först ut är dietisten som själv 
analyserat vegankosten och funnit den ”otjänlig för växande människor”: 

- På sikt kommer de att få näringsbrist eftersom de inte får i sig tillräckligt 
mycket protein och vitaminer. Jag tycker att man kan dra en parallell med 
anorexi. Vad dessa ungdomar försöker göra är ju att hitta sig själva och skilja 
sig från mängden. Det är ett sätt att få kontroll över sitt liv. Anorektikerna 
och veganerna tror att de kan få kontroll genom att styra sin egen kropp.539 

 
Genom dietistens parallell med anorexi patologiseras ungdomarna här, sam-
tidigt som deras motiv för veganismen undermineras. Det är sjukdom som 
förklarar deras beteende, inte rationella överväganden. Denna logik syns 
även i artikelns ingress (ovan). Scenen växer men de som uppträder där tap-
par i vikt. Ingressens formulering tillägger dock att oron för ungdomarna inte 
bara är en följd av viktminskningen utan också av deras argument vilket 
återinför möjligheten av rationella överväganden.   

Även skolöverläkaren och hans personal betraktar elevernas val av ve-
gankost som en protestform, men vill inte patologisera dem utan ser det mer 
”som en fråga om etik”, det vill säga så som Refused och övriga straight 
edge betraktar det. Enligt journalisten framstår läkaren över huvud taget som 
en mer ”försynt och mindre rigid person”. Underförstått är alltså dietis-
ten/mamman rigid och oförsynt vilket genom kontrastverkan förstärker ve-
ganernas ethos. Rollerna i narrativen framträder här klart: som protagonister 
finner vi Refused (veganer/aktivister) och som antagonister har vi vuxen-
världen (i synnerhet dietisten, socialstyrelsen och polisen). 

Reportaget forträtter därefter med ett stycke om kontrasten mellan Re-
fused och den traditionella rockstjärnemyten, följt av de avslutande styck-
ena: ”Mot djurförtrycket” respektive ”Naturligt”. I dessa avslutande stycken 
återkommer konflikterna mellan ungdomarna och vuxenvärlden. Dels ifråga 

                                                        
539 DN 950713. 
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om vilken kost som är den s k naturliga: blandkost eller vegankost. Dels 
ifråga om hur man kan/bör förändra samhället.  

- De är militanta, hävdar Ann-Christine Wall, på min tid propagerade vi kär-
lek och förståelse. Inom flower power-rörelsen erövrade vi med kärlek. 

- Jag är militant, säger Dennis, och det innebär i princip bara att jag står för 
vad jag säger.540 

 
Här ställs rörelserna Straight edge och flower power mot varandra vilket 
innebär att djurrättsaktivismen här förstås som en del av en ungdomsrörelse 
vilken stämplas som militant av en oförstående, men välmenande, vuxen-
värld.  

Framställt på så sätt skulle de militanta veganerna kunna betraktas som en 
generationskonflikt, liknande tidigare generationskonflikter. Kanske är det 
en möjlig tolkning. Åtminstone skulle jag säga att den tolkningen och repre-
sentationen av fenomenet militanta veganer/djurrättsaktivism är starkt fram-
trädande i 1995 års journalistik.  

Expressen och SvD har också var sitt längre reportage där avsikten är att 
förstå och tolka fenomenet i sin samtid varvid ungdomsrevoltteorin åter-
kommer.541 Detsamma gäller på ledar- och debattsidorna i de undersökta 
tidningarna. Tolkningarna här är att de s k militanta veganerna är sjuttiotalis-
ter med hög moral som slår mot en förslappad eller demoraliserad föräldra-
generation. Och aktionerna är bara en del av en livsstil inkluderande en viss 
kosthållning, klädsel och musik. Ett visst mått av beundran lyser tidvis ige-
nom varför dessa artiklar skulle kunna ses som välvilliga försök att förstå 
och kanske identifiera sig själva med rörelsen. Eller som försök att definiera 
in rörelsen i offentligheten. Generationskonflikter, ungdomsrevolter är åter-
kommande drag i historien och en naturlig del i vuxenblivandet och identi-
tetsprocessen. Alla måste vi ta avstånd, definiera oss i förhållande till andra 
och hitta skillnader, för att skapa våra jag. I synnerhet i förhållande till våra 
föräldrar. Med den tolkningen sker också en sorts avdramatisering av rörel-
sen och ett försök till konsensusskapande. De militanta veganerna är antagli-
gen precis som oss, bara lite annorlunda, varför de kan vara en del av den 
offentliga gemenskapen. På så sätt skulle movere, att skapa inkännande, 
kunna betraktas som en övergripande textuell funktion här. Texterna vill 
förklara och förstå (docere) ungdomarna men också movere, få läsaren att 
känna med dem. Ett inkännande konstruerat i syfte att upprätthålla det värde 
– konsensus – som här sätts på spel. Men inte på bekostnad av nomos. Ung-
domarna må i viss mån föregå med gott exempel i moraliskt avseende men 
det är aldrig tal om att dike skulle stå över nomos. 

                                                        
540 DN 950713. 
541 Exp. 950718, SvD 951029. 
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11.1.4 Vegoterrorism 
 
Om den ovan beskrivna berättelsen om de militanta veganerna kan karaktäri-
seras som indefinierande så finns en andra berättelse år 1995 som, tvärtom är 
utdefinierande. Om aktionsreferaten, exempelvis det ovan refererade,542 och 
artiklarna med motivet offer och mobilisering iakttas är tonen en annan och 
rollerna i narrativen ombytta.  

Ett exempel är en nyhetsartikel i Aftonbladet mot slutet av året, vilken har 
rubriken ”Terroristerna slog till igen”.543 Artikelns huvudmotiv är att tre 
ungdomar har gripits i samband med att de nattetid tänt eld på ett mobilt 
gatukök. Vi får sedan veta att ”attentatet” bara är ”ett i lång rad av vegan-
dåd”, de har ”härjat” under lång tid och som resultat därav har ”vegoterroris-
terna förstört för miljonbelopp”. Artikelns källa och främste aktör är här, 
liksom i SvD artikeln ovan och de flesta andra aktionsreferat, polisen. Enligt 
kriminalinspektören ”råder det ingen tvekan om” att det är riktiga militanta 
veganer de gripit. 

De är alltså s k militanta veganer, med polisens ord, men i artikelns nästa 
underrubrik skrivs även dessa ungdomar och ”attentatet” in i rörelsen 
straight edge. Här beskrivet som en rörelse vilken ”vuxit fram kring några 
populära musikgrupper i Umeå” samt konstruerad genom negationer: ”En 
straight-edgare äter varken kött, fisk, mjölk eller ägg och vägrar att använda 
droger i någon form eller bära kläder av skinn, läder, ull eller silke”. Liksom 
i ovan nämnda reportage vävs preferenser för mat och musik in i förkla-
ringsmönstret men att som här göra det genom negationer, genom att påtala 
vad de inte äter, inte bär för kläder och att de inte använder droger, betonar 
deras annorlundahet, eller obegriplighet.  

Sist i artikeln får vi en lång lista över veganernas aktioner (”Veganernas 
attentat har skakat Umeå gång på gång”) samt underrubriken ”Så opererar 
veganerna” där tidningen beskriver hur Animal Liberation Front, Djurens 
befrielsefront och Djurens hämnare arbetar och förklaringen att de ”kämpar 
mot alla former av djurförtryck”.544  

Ser vi på denna artikels schematiska, tematiska struktur samt retoriska 
drag skulle jag säga att den är ganska typisk för aktionsreferaten, såväl detta 
år som senare. Artikeln inleds med ett referat av den aktuella aktionen, gärna 
med polisen som källa. Att hänvisa till polisen kan betraktas som försök att 
tillskriva den egna texten ethos. Begreppen som används för att beskriva 
händelserna talar dock snarare till pathos. Krigsretoriken och metaforerna är 
ständigt återkommande vilket torde signalera varning, fara. Därefter följer 
logosargumentationen i form av någon sorts kartläggning: av alla aktioner 

                                                        
542 SvD 950620. 
543 AB 951112. Till texten finns en bild på det utbrända gatuköket, vars mening förankras i 
bildtextens ”Eld mot kött”. 
544 AB 951112. 
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som genomförts sedan 1994 då begreppet dök upp för första gången 
och/eller av olika djurrättsorganisationer, var de finns, hur de eventuellt 
hänger ihop med varandra, hur många medlemmar de har etcetera. Det är, till 
synes, fakta som staplas på varandra, ofta utan förklaringar, resonemang 
eller källor angivna. Tittar man systematiskt på artiklarna ser man snart att 
det ofta är samma text som återkommer, med eventuella tillägg på listorna. 
Tittar man närmre på brottslistorna kanske allt inte heller förtjänar att kallas 
”attentat”. Att tända eld på lastbilar och bombhota Scan kan anses vara rele-
vant att placera på en lista med ”attentat”. När någon sprayat silikon i ett lås 
till en affär eller klottrat ”ALF” på en vägg kan ”attentat” däremot betraktas 
som att ta till överord.545 Likväl kan listorna/kartläggningen ge intryck av att 
djurrättsrörelsen är en massiv, grovt kriminell, organisation. Det vill säga få 
de kraftfulla epiteten aktivisterna tillskrivs att framstå som en logisk följd av 
de handlingar de gjort sig skyldiga till. Rollerna i denna typ av narrativ blir 
därmed aktivister/veganer som antagonister och polisen, eventuellt även 
näringslivet, som protagonister. 

11.1.5 Mystifiering och avmystifiering: att tala om eller tala med 
 
Om reportaget ovan försökte förstå, förklara och därigenom avdramatisera 
och avmystifiera veganerna har således denna artikel snarare motsatt effekt. 
Ett språkbruk laddat med starka ord såsom ”attentat”, ”dåd” och ”vegoterro-
rister” har, tillsammans med listorna, en dramatiserande effekt medan oviss-
heten om veganerna och beskrivningen av dem med hjälp av negationer får 
en mystifierande effekt. Medan reportaget ovan kan betraktas som försök att 
definiera in veganerna i den offentliga sfären och gemenskapen, får denna 
artikel, återigen, motsatt effekt. Den kriminaliserar, mystifierar och definie-
rar ut dem.  

Aktörer i artiklarna jag beskrivit är polisen, veganföreningen, en die-
tist/socialstyrelsen, en läkare, veganer representerade av Refused, en 18-årig 
kvinna och tre ungdomar. Av veganerna är det bara Refused som själva 
kommer till tals och en uppenbar skillnad mellan artiklarnas representation 
av veganerna verkar höra ihop med huruvida skribenten talar med eller om 
veganerna. När de själva tillfrågas avdramatiseras och avmystifieras de, när 
de omtalas dramatiseras och mystifieras de. Nästan. I 1995 års material finns 
även en intervju med ledaren för Djurens befrielsefront, Emelie E:son. Det är 
Aftonbladet som lyckats få den mycket hemliga Emelie att ställa upp på en 
intervju och i denna framträder drag av både dramatisering och mystifiering 
och, å andra sidan, avdramatisering och avmystifiering. Det vill säga att det 
något ambivalenta förhållningssättet från tidningarnas sida gentemot veganer 
och djurrättsaktivister artikuleras tydligt i en och samma text. Emelie får 

                                                        
545 Exemplen från AB 951112. 
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platsen som huvudnyhet på förstasidan med braskande rubriker vilken dels 
lyfter fram tidningens egna granskande förmåga, dels lyfter fram Emelie som 
terroristledare: ”Aftonbladet avslöjar: Hjärnan bakom terrorn. Hon leder 
kampen mot köttindustrin”. Inne i tidningen får vi ett helt uppslag med inter-
vjun, en ruta med fakta om Djurens befrielsefront, en faktaruta om veganer 
insprängda i texten och överst på sidorna en lång lista på ”Attentaten” till-
sammans med äldre bilder. Den allra största bilden är dock ett foto på Eme-
lie, iförd solglasögon och keps med texten ”ALF”, med hopknipen mun och 
armarna i kors över bröstet. Även texten fokuserar henne som person och 
ledargestalt: 

Hon uppmanar till fritagningar, brott och terror. Emelie E:son är hjärnan 
bakom Djurens befrielsefront. 

ÅSTORP. En ganska oansenlig kvinna i växtfärgat hår och knytskor av 
konstläder. - Det är jag som är Emilie E:son, säger hon. Veganen Emilie 
E:son är hjärnan bakom Djurens befrielsefront som uppmanar till terrordåd, 
lagbrott och spektakulära fritagningar. Hon lever i skydd av hemligt telefon-
nummer och en postbox som är tecknad under pseudonym. I tio år har hon 
lett den militanta befrielserörelsen och hon berömmer sig av att ha planlagt 
otaliga dramatiska aktioner. Hennes arbetsredskap är enkla men effektiva: ki-
rurghandskar, kofot, bultsax, snabb bil. Plus förstås skicklig förklädnad.546 

 
Det är en tämligen paradoxal personlighet texten konstruerar. På ytan en 
tämligen oansenlig kvinna, men bakom fasaden en fullfjädrad aktivist, terro-
rist – eller agent på livsfarligt uppdrag. Hon får ganska mycket utrymme i 
texten för att beskriva de dramatiska aktionerna och varför de genomförs. 
Dessa teman får var sitt stycke i texten med underrubrikerna ”Ingen har hål-
lit ut så länge som jag” respektive ”All fångenskap är av ondo”. I det sist-
nämnda stycket motiverar hon användandet av utomparlamentariska meto-
der, inklusive våldsamma om så behövs. 

Enligt Emilie E:son är i stort sett alla medel tillåtna i kampen för djuren. Hon 
är trött på de vanliga djurskyddsorganisationerna som hon tycker är för me-
siga.  

 - Om lagar måste brytas – då är det tillåtet i kampen. För människor som 
sysslar med djurförsök är ännu större brottslingar. Därför måste vi  bekämpa 
dessa djurförsökare. Rent anarkistiskt om det behövs.547 

 

                                                        
546 AB 951104. Även på förstasidan finns en bild av Emelie iförd samma mundering som inne 
i tidningen. Bildtexten på framsidan betonar hennes farlighet: ”Bomber och sabotage. Det 
använder sig de militanta veganerna av i kampen mot köttindustrin. Den maskerade kvinnan 
är hjärnan bakom aktionerna.” 
547 AB 951104. 



 283 

Inga följdfrågor eller ifrågasättanden från reporterns sida. Istället tar det sista 
stycket vid, som återgår till Emelie som person. Först i stycket säger sig 
Emelie inte vara ansvarig utgivare för tidningen Befriaren (som regelbundet 
publicerar adresslistor till forskare, slaktare och andra med liknande yrken 
samt uppmaningar till att hota/förfölja dem personligen). Detta följs inte 
heller av frågor. Därefter avslutas artikeln med fler detaljer kring henne som 
person. En beskrivning av hennes yttre, att ”hon ser rätt harmlös ut”, att hon 
själv blev ”väckt” för ett tiotal år sedan och att hon sedan dess levt dubbelliv. 
Liksom i avsnitt 9.8, i berättelsen om djurvännen, hittar vi här det klassiska 
narrativa momentet transformationen. Även Emelie har blivit ”väckt” ur 
okunnigheten, men till skillnad från djurvännen så fortgår E:sons transform-
ationer dagligen genom det dubbelliv hon lever. Utåt sett ett tryggt och ord-
nat liv med tjänstemannayrke, men nattetid åker maskeringen på och red-
skapen fram varpå hon förvandlandas till djurens förste befriare. Ett nattliv 
som ’hemlig agent’ vilket ingen i hennes bekantskapskrets vet något om. 

Liebes och Kampf beskriver i en artikel hur journalistiken om terrorism 
förändrats från 1990-talet till efter den 11 september 2001.548 De menar att 
tendensen efter 2001 är att terrorister personifierats, successivt institutional-
iserats som mediekällor, mediestoff och till och med blivit mediestjärnor. De 
behöver inte längre göra något spektakulärt för att utgöra nyhetsstoff då de-
ras blotta existens i sig är stoff nog. Möjligen skulle man kunna se artikeln 
om Emelie som ett tidigt uttryck för denna tendens. Å ena sidan kan man se 
alla ovan nämnda intervjuer med Emelie, Refused eller andra veganer som 
ett sätt att ge de s k militanta veganerna ett ansikte, att personifiera dem. 
Men, å andra sidan, finns en skillnad mellan dem på så sätt att Refused, som 
ovan beskrivits, normaliseras och definieras in i den offentliga gemenskapen 
medan Emelie trots sitt normala yttre bibehåller en distans, oåtkomlighet och 
mystik. Å ena sidan är E:son en ’vanlig’ människa – å andra sidan en sorts 
hemlig agent på nattliga uppdrag. Å ena sidan en kriminell, å andra sidan en 
befriare. Å ena sidan aktioner som orsakar mycket skada och lidande, å 
andra sidan aktioner som räddar liv. Det är ingen enkel problematik att för-
hålla sig till och det lyser igenom vissa texter och journalisternas förhåll-
ningssätt gentemot de aktivister de möter, i synnerhet Emelie, även om de 
inte diskuterar problematiken. Ska aktivisterna fördömas eller beundras? Här 
är det snarare frånvaron av diskussion, ifrågasättanden, kritik, ris eller ros 
som antyder ambivalensen. Det vill säga frånvaron av tydliga ställningsta-
ganden. Kanske kan det vara så som Liebes och Kampf antyder att journa-
listen är så uppfylld av att hon/han överhuvudtaget fått träffa den mystiske 
aktivisten/terroristen/befriaren att denne tappar sin professionalism och sitt 
journalistiska uppdrag. 

                                                        
548 Liebes och Kampf (2004), se kapitel 4. 
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11.1.6 Offrens perspektiv: infantilisering 
 
Ytterligare en aktör i 1995 års texter återstår och där är ställningstagandet 
något tydligare. Det gäller offren/måltavlorna för aktionerna. Känneteck-
nande för 1995 är att dessa utgörs, i förhållandevis hög grad, av näringslivet 
eller en kombination av näringslivet och statliga institutioner (tabell 50). 
Eftersom aktionsreferaten ofta radar upp flera aktioner, så som ovan beskri-
vits, blir kodningen av texterna därefter. Men de offer/måltavlor som deltar 
aktivt, talar högt, i texterna är bara näringslivsföreträdare. Närmare bestämt 
företrädare för Scan, vilka deltar i tre texter. Jämfört med de fem texter som 
intervjuar och fokuserar veganer/djurrättsaktivister får således off-
ren/måltavlorna något mindre utrymme.  

I två av de tre texter Scan företräds sker det ganska kortfattat medan den 
tredje är en intervju med en slakteriägare. Den publicerades i Aftonbladet 
samma dag som intervjun med Emelie E:son, på sidan bredvid den stora 
bilden på (en hårdför) Emelie, och ger slakteriägarens berättelse om aktion-
erna samt hans åsikter om och tolkning av dessa. 

”Förbanne mig om jag skulle krypa för dem” 

Veganerna har flera gånger attackerat hans slakteri. Men Urban Kasström är 
inte rädd.549 

 
Ingressen följs av ett referat av de aktioner som genomförts mot Scan i 
Umeå. Därefter består artikeln av två stycken med två underrubriker: 
”Brandbomb i frysrummet” respektive ”De behöver idealitet”.  

Det första, och längsta stycket, tematiserar främst Kasströms personliga 
förhållningssätt gentemot aktivisterna. Journalisten påpekar att Kasström 
tycks ha någon form av informell, personlig relation till aktivisterna. Dels 
eftersom han – uppenbarligen – pratat med dem, trots att inga gripits för 
aktionen. Dels för att han uppger att hans ”dotter går i samma skola som 
veganerna och det är inga problem”. Vid den andra underrubriken övergår 
artikeln mer till att, återigen, försöka tolka och förstå ’problemet militanta 
veganer’. Kasström får dels förklara varför just Umeå blivit ”centrum för de 
militanta veganerna” varpå hardcoremusiken och banden återigen utpekas 
som ’orsak’ (att aktionerna säljer skivor). 

Därefter följer ett kort, avslutande stycke som förklarar att rörelsen ”kal-
las straight edge”, vad den står för, samt Kasströms tolkning av densamma 
vilken antyder en vilja att förstå. 

                                                        
549 AB 951104. Även denna text illustreras med ett foto på den intervjuade, det vill säga 
Kasström. Denna bild är dock mycket mindre vilket får till följd att han bokstavligen ser 
mycket mindre ut än Emelie på den större bilden. Dessutom går hans blick på fotot i riktning 
mot bilden på Emelie så det ser ut som han tittar på henne och snörper bistert på munnen. Här 
får vi en personlig konflikt kombatanterna emellan. 
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Urban Kasström ser den militanta veganrörelsen som ett naturligt utslag för 
medelklassens ungdomliga idealism. Att det blivit djuren är egentligen en 
tillfällighet: - Förut fanns ju Vietnam och kommunismen, de behöver ha nå-
gon idealitet.550 

 
Den hårdhudade rubriken till trots finns således även här en vilja att förstå 
aktivisterna, eller snarare en vilja att naturalisera, normalisera dem. Och 
även här är det ungdomsrevoltteorin som återkommer. Men samtidigt som 
den naturaliserar eller normaliserar ungdomarna relativiserar den också deras 
kamp. I dietistens (ovan) version av ungdomsrevoltteorin var det sjukdom 
som fick förklara, eller snarare bortförklara, ungdomarnas beteende. Här är 
det en allmängiltig ungdomlig idealism. I båda versionerna blir föremålet för 
kampen, djurens sak, snarare en slump än ett samhälleligt problem identifie-
rat på rationell väg. Och i viss mån sker på så sätt en infantilisering av hela 
problematiken.  

Kasström är, förståeligt nog, förbannad och det är ilskan Aftonbladet tar 
fasta på i rubriken och de frågor som inledningsvis ställs. De försöker dra-
matisera situationen. Att lägga intervjuerna med Kasström och E:son sida 
vid sida förstärker visuellt intrycket av polemik. Båda parter framställs dess-
utom som tämligen starka, insatta och kunniga protagonister var och en på 
sitt sätt. De tillskrivs ethos. Läser man igenom hela intervjun med Kasström 
mildras dock ilskan och kanske även allvaret i situationen. Det handlar inte 
om några okända, kvalificerade aktivister utan om ungdomar i samma skola 
som den egna dottern. Stämpeln ”vegoterrorister” som syntes ovan används 
inte här, vilket kanske just beror på närheten till aktivisterna. När man har 
dem framför sig är det ungdomar man ser, demonisering sker lättare på av-
stånd. Resultatet här blir en avdramatisering av den situation rubriken försö-
ker dramatisera.  

11.1.7 Civil olydnad som hot mot demokratin 
 
Vid ett tillfälle detta år förs begreppet militant vegan ihop med begreppet 
civil olydnad. Detta är även det första tillfället då militanta veganer diskute-
ras tillsammans med andra aktivistgrupper och som skribenten ifrågasätter 
teorin om ungdomlig idealism. Det sker på Expressens ledarsida under ru-
briken ”Den förbjudna kompromissen”, syftande på tesen att ”den enda 
kompromiss en demokrati aldrig kan tillåta, är kompromissen om sig 
själv”.551 Skribenten menar sig se allt fler tecken på att det s k ’politiker-
föraktet’ breder ut sig, exempelvis i form av utomparlamentariska aktioner, 
och vill med texten uppmana politiker att göra något åt situationen. Att återta 

                                                        
550 AB 951104. 
551 Exp. 950707. Texten illustreras av en bild tagen under en Greenpeaceaktion. En aktivist 
klättrar uppför något (en skorsten?) med banderoll. 
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kontrollen. Samtidigt konstrueras både djurrättsaktivismen och den civila 
olydnaden, genom ett konsekvensetiskt resonemang, som ickedemokratiska 
medel med högt pris.  

Plogbillsaktivister, trädkramare, militanta veganer, porr-, bro-, och bilmot-
ståndare: listan kan göras lång. När den otåliga och desillusionerade nittio-
talsmänniskan vill förändra världen, väljer hon utomparlamentariska metoder 
framför det mer långsiktiga politiska markarbetet. Det har blivit viktigare att 
göra än att tycka, att "höja sin röst mot", snarare än "lägga sin röst på". Civil 
olydnad och direktaktioner uppfattas som ett effektivt - och kanske modernt - 
maktmedel. Och visst ger det resultat många gånger. Frågan är bara till vilket 
pris. (…) 

Vad händer när det vi skulle kunna kalla "samhällsmoral" fullt ut ersätts av 
den nu gryende "privatmoralen"? När fler sätter det egna samvetet som enda 
gräns för sitt handlande? Vi måste kanske börja se de utomparlamentariska 
aktionerna inte bara som ett uttryck för modern impulsivitet och ungdomligt 
engagemang, utan också – och kanske främst – som ett allvarligt tecken på att 
något måste göras.552 

 
De militanta veganerna förs således in i berättelsen om civil olydnad, eller 
rättare sagt i diskursen om civil olydnad som hot mot demokratin. Istället för 
att betrakta de militanta veganerna som uttryck för ungdomlig radikalism 
tolkas de här som ett bland många uttryck för nittiotalsmänniskans brist på 
tålamod och illusioner. Och som uttryck för en gryende ”privatmoral” på 
bekostnad av ”samhällsmoral”, vilket antyder det sluttande planets argu-
ment.  Betraktade så blir de militanta veganerna ett betydligt större hot än 
när de tolkas i ungdomskulturella termer. Så kallad ungdomlig idealism eller 
revolt går per definition över, det gör inte nödvändigtvis en bredare sam-
hällstendens.  

11.1.8 Sammandrag: ambivalens 
 
År 1995 kan därmed sammanfattas av två tendenser, eller en ambivalens i 
materialet.  

En tendens till dramatisering och mystifiering, en tendens till avdramati-
sering och avmystifiering. Å ena sidan tendenser till demonisering eller ’ter-
rorisering’, å andra sidan tendenser till dess motsats. Å ena sidan utdefinie-
ring via pathos och logos i form av konsekvensetiska resonemang där den 
parlamentariska demokratin i sin nuvarande form är axiom och där de som 
talar har högt ethos. Å andra sidan indefiniering i gemenskapen och offent-
ligheten, främst via logos och tillskrivandes ungdomarna ethos, och med allt 
vad som antas höra ungdomen till som axiom. Vi har således två överskug-

                                                        
552 Exp. 950707. 
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gande topos, terrorism (ungdomligt oförstånd) eller ungdomlig idealism, och 
två narrativ 1995. En som beskriver de militanta veganerna som antagonis-
ter, en som sätter aktivisterna/veganerna i rollen som protagonister. Hur 
positionerar sig då journalistiken? Å ena sidan som ett subjekt i reportagens 
narrativ. Journalisten iakttar, tänker och talar högt i texten. Journalisten själv 
är huvudperson och det är dennes möte med övriga aktörer vi får ta del av. 
Samtidigt ställer sig journalisten på veganernas sida, definierar sig med dem 
mot vuxenvärlden och den etablerade makten. Här blir således veganerna 
protagonister. Å andra sidan positionerar sig journalistiken mot veganerna i 
aktionsreferaten. Här lierar de sig med rättssamhället och polisen i jakt på 
förbrytarna, antagonisterna. Dels genom att återkommande hänvisa till poli-
sens göranden och låtanden, dels genom att själva bedriva och beskriva ett 
sorts polisiärt utredningsarbete i form av de återkommande kartläggningarna. 
Tidningarna är på så sätt i relativt hög utsträckning aktörer vilka vill docere. 
De vill upplysa både om faran de militanta veganerna utgör och om dess 
orsak. 

Under 1995 kommer båda narrativen om de militanta veganerna att i stor 
utsträckning att handla om musik, kläder, mat – eller snarare nutrition. Djur-
rättsfrågan berörs inte i nämnvärd omfattning, men konsekvenserna av ve-
gankost problematieras. De mindre goda konsekvenserna av köttätande, för 
såväl djur som köttkonsumenter, diskuteras inte medan däremot ve-
ganism/vegetarianism görs till ett problem. Att stora delar av världen svälter 
medan de rikare delarna föräter sig berörs inte heller, eller att enorma natur-
tillgångar skövlas i utvecklingsländer för att skapa betesmark till slaktdjur 
vars kött exporteras till västvärlden, medan den egna befolkningen svälter. 
Lika tyst är det om djurarter som hotas av utrotning till följd av rovjakt på 
deras skinn, pälsar och horn. Listan på vilka möjliga, alternativa infallsvin-
klar/topos artiklarna hade kunnat ges går att göra lång. Men perspektivet på 
de militanta veganerna är tämligen enformigt, och de artiklar som försöker 
förstå det gör det i termer av ungdomskultur i allmänhet och rörelsen 
Straight edge i synnerhet. När de därför betraktas som ungdomsrörelse 1995 
är tendensen gärna, som ovan konstaterats, att försöka definiera in dem i den 
offentliga gemenskapen, vilket även kan tolkas som ett drag av infantilise-
ring och relativisering av sakfrågan. Samtidigt antyds att det värde som 
främst står på spel här är konsensus mellan generationer. När de vid ett till-
fälle definieras in i diskursen om civil olydnad 1995 definieras de alla ut från 
offentligheten. Men oavsett vilken av berättelserna som iakttas så står nomos 
över dike. 
 
Narrativ I 
Medhjälpare Protagonist Antagonist 
Tidningarna Polisen, Scan Militanta veganer 
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Narrativ II 
Medhjälpare Protagonist Antagonist 
Tidningarna Aktivister/veganer Vuxenvärlden, näringsli-

vets djurindustri samt 
statliga forskningsinstitut, 
polisen 
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11.2 1997 Humanismens utmaning eller utvidgning? 
Mänskliga rättigheter vs djurs rättigheter 
 
 
Tabell 56. Begreppsförekomst 1997 i absoluta tal. 
 Militanta 

Veganer 
MV & Civil 
olydnad 

DR/inget annat 
sökord 

Totalt 

Aftonbladet 16 0 13 29 
Expressen 28 2 10 40 
Dagens Nyheter 24 6 14 44 
Svenska Dagbla-
det 

8 1 3 12 

Totalt 76 9 40 125 
 
År 1997 kulminerar berättelsen om de militanta veganerna. Totalt 85 artiklar 
inkluderande begreppet har återfunnits och av dem är merparten (58%) inri-
kes nyhetsartiklar. Här finns även 11 reportage (13%), sex ledare (7%) samt 
tre-fyra vardera av krönikor, kåserier, recensioner och nöjesnyheter och slut-
ligen ett par debattartiklar (tabell 5). De 40 texterna i material DR är också 
till största delen inrikes nyhetsartiklar (37%) men här utgör även debattartik-
larna en relativt stor andel (27%). I detta material återfinns dessutom några 
utrikes nyhetsartiklar och kommentarer/analyser. Vissa smärre skillnader 
mellan materialkategorierna kan alltså skönjas.  

Temana i material MV är huvudsakligen aktionsreferat (24%), offer och 
mobilisering (16%) samt kartläggningar (12%, tabell 51).  Även metadiskur-
siva artiklar börjar dyka upp i materialet och förekommer detta år i samma 
utsträckning som kartläggningarna. I material DR är också aktionsreferat 
oftast huvudtema (37%) men djurrättsfrågan i sig (ev. kombinerat med me-
todfrågan) är huvudtema i ungefär samma utsträckning, vilket är en markant 
tematisk skillnad mot material MV.  

Under 1995 såg vi att texterna främst höll sig till två olika sätt att berätta 
om de militanta veganerna. En ambivalens i förhållningssättet kunde iakttas. 
Dessa tendenser och ambivalens kommer jag nedan visa hur de fortsätter 
prägla material MV 1997 men med nya inslag av nominalisering och liering 
mellan medierna och polisen. Avslutningsvis lämnar jag de militanta vega-
nerna och nyhetsjournalistiken till förmån för material DR, debatter och 
åsiktsjournalistiken varmed en tredje narrativ öppnar sig. Och då handlar inte 
längre spelet så mycket om lag och moral som om människor och (andra) 
djur. 
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11.2.1 Ethos, pathos och nominalisering 
 
Inledningsvis vill jag citera några rubriker till aktionsreferat, det oftast för-
kommande huvudtemat i de undersökta tidningarna 1997, vilka belyser 
några av årets framträdande drag: krigsretorik, ovisshet och spekulationer. 

Slakthusområdet: Köttbil brann upp. Uppklippta stängsel tyder på anlagd 
brand.553 

Livet i första hand. Veganerna okända för polisen. ”Djurrättsalliansen” tar 
varken avstånd eller stödjer.554 

Slakthusområdet: Nytt attentat mot köttbilar. Ingen organisation har ännu ta-
git på sig skulden.555 

Veganer misstänks för flera dåd. 

Tre lastbilar totalförstörda i Borås, tre bilar och en minkfarm vandaliserade i 
Småland. I påskhelgen inträffade en rad dåd som militanta veganer misstänks 
ligga bakom.556 

Veganer tros ha hotat pälsataljé.557 

Veganslagord möjligt villospår efter brand.558 

Nytt veganattentat mot Scans fabrik.  

Igår natt brann det i Scans nya fabrik i Umeå. Polisen misstänker att militanta 
veganer varit framme – igen.559 

Attentat mot köttbilar i natt. Polisen misstänker militanta veganer.560 
 

Attentat mot köttbilar i natt. 

                                                        
553 DN 970105. Texten har inga bilder/illustrationer. 
554 DN 970109. Texterna 970109 puffas för på förstasidan. Inne i tidningen finns en bild på en 
utbränd lastbil. 
555 DN 970109. 
556 SvD 970402. Texten har inga bilder/illustrationer. 
557 SvD 970206. Texten har inga bilder/illustrationer. 
558 SvD 970115. Texten har inga bilder/illustrationer. 
559 AB 970203. Till texten finns en mindre bild som visar platsen som brunnit. Nu står några 
vattenhinkar där. 
560 AB 970104. En stor bild återföljer artikeln. Två köttbilar står i brand medan brandkåren 
försöker släcka. ”Två bilar totalförstörda” säger texten i fet stil under bilden. 
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För en vecka sedan brann Scan/Farmeks lastbilar vid Globen i Stockholm. I 
natt brann det igen. Även den här gången misstänker polisen att militanta ve-
ganer ligger bakom dådet.561 

Köttbilar i brand. 

Två av Scans köttbilar förstördes vid en kraftig brand i Stockholm vid mid-
natt. – Man tänker först på militanta veganer. Men den här gången vet vi inte, 
säger Christer Sjöborg, vakthavande vid söderortspolisen.562 

Attentat mot charkfabriken. 

I morse skulle Scan inviga den nya charkfabriken i Umeå. Invigningskalaset 
har ställts in. Anläggningen är täckt av sot och aska. - Ett dåd av veganer, tror 
Urban Kasström, VD i Scan Norrland.563 

Ny attack mot köttbilar i morse. Polisen misstänker att det var militanta ve-
ganer som tände på.564 

 
Det gemensamma för dessa aktionsreferat är dels en vokabulär som lånar ord 
från krigsretoriken. Attentat, attack, dåd, vandalisering är återkommande 
begrepp för att beskriva (de eventuella) aktionerna.  

Dels frånvaron av faktiska, konkreta agenter utöver polisen och i vissa 
fall Scan eller andra offer för aktionerna. Den återkommande källan är poli-
sen – det är polisen som tror, misstänker, undersöker, konstaterar och så 
vidare. När offren förekommer är deras roll också att ”misstänka” men fram-
förallt att vara heligt förbannade. I exempelvis Expressen får några av de 
drabbade fördöma bränderna och påpeka vilken förödelse bränderna hade 
kunnat leda till om de hunnit sprida sig. I denna artikel utpekar även ett av 
offren ett tevereportage ”om hur smågrisar kastreras utan bedövning” som 
den utlösande faktorn: ”- Jag är övertygad om att den filmen satte fart på 
djuraktivisterna. Det här attentatet är fruktansvärt.”565 Journalisten är osynlig 
i texten medan andra charkuteriarbetare/ägare och polisen får bekräfta det 
fruktansvärda i händelsen. Inga alternativa tolkningar nämns varför artikeln 
blir en berättelse om hur de s k militanta veganerna åstadkommit förödelse 
som hade kunnat bli ännu värre.  

Men några konkreta bevis eller ens ledtrådar till djurrättsaktivister finns 
inte. Som framgår av rubrikerna ovan är den generella tendensen att varken 

                                                        
561 AB 970108. Bilden här är ungefär två gånger så stor som texten och visar en ”totalt ut-
bränd” köttbil efter släckningsarbetet. Inga människor finns på bilden.  
562 Exp. 970104. Texten har inga bilder/illustrationer. 
563 Exp. 970203. Till texten finns ett foto på Urban Kasström, vd Scan Norrland, i fabriken. 
564 Exp. 970306. Till texten finns två bilder vilka visar ”Utbränd 1” och ”Utbränd 2”. Det vill 
säga två brandskadade köttbilar bakom polisens avspärrningsband. Bildtexten talar om vilka 
som är bilarnas ägare samt var de stod parkerade. ”Det här är snudd på mordbrand. Folk 
kunde ha dött” citeras en chaufför.  
565 Exp. 970306. 
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polisen eller någon annan egentligen vet vem/vilka som utfört ”attentaten” 
eller ”dåden”. Ibland finns slagord på platsen (exempelvis ”Meat is murder” 
spray-målat) som antyder att djuretiska övertygelser motiverat en aktion. Det 
vill säga att det över huvud taget är en aktion, inte en olycka eller ett försäk-
ringsbedrägeri566 eller ett sabotage utan etiska/ideologiska motiv. Ibland 
finns inte ens det men likväl skrivs händelserna in i berättelsen om de mili-
tanta veganerna. Nämnda Expressen-artikel är ett typiskt exempel där egent-
ligen ingenting binder djurrättsaktivister till branden, annat än att det var just 
köttbilar som brann och att Tv4 kvällen innan visat ett reportage om kastre-
ring av smågrisar. Dylika indicier blir logosargument i texterna. Premissen 
som utelämnas i just denna artikel är att ’djurrättsaktivister/militanta veganer 
brukar bränna bilar och annat tillhörande djurindustrin’. I andra artiklar blir 
vi påminda genom listor av tidigare ”attentat”, ”dåd” (och dylikt) veganerna 
antas gjort sig skyldiga till. Det är således en variant av induktion som an-
vänds i dessa fall. Genom att hänvisa till enskilda, kända fall/exempel antyds 
att det rör sig om en allmän regel. Trots att även dessa fall många gånger rör 
sig om spekulationer. Logosargumenten är därmed inte så hållbara vid när-
mare granskning. Istället brer texterna på med ethos- och pathosargument. 
Att polisen är källa skänker texten trovärdighet medan offrens ilska och vitt-
nesbörd om det förkastliga i situationen kan väcka samma idignation hos den 
implicite läsaren. Texterna ser på så sätt ut att snarare syfta till att movere än 
docere. Ytterligare ett återkommande drag i texterna är att vi får notan eller 
prislappen på det förstörda. Gång på gång påminns läsaren om det materiella 
värde som gått förlorat.  

Vad som händer i dessa texter, menar jag, är att de militanta veganerna 
nominaliseras. Aktivisterna blir ett begrepp, inte faktiska handlande subjekt, 
vilket i sig utgör en kraft eller aktiv entitet som påverkar människor, händel-
ser och förhållanden. Eftersom offren uppträder som kännande subjekt i 
texterna kan den implicite läsaren identifiera sig med dem och eventuellt 
även sympatisera med dem. Men det som faktiskt hotas, och som texternas 
aktörer personifierar, är materiella värden. Det som står på spel i texterna är 
ytterst ideella värden kontra materiella värden. Och det är de materiella vär-
dena vi föreskrivs värna om. 

11.2.2 Medialt polisarbete: att konstruera ett hot 
 
Ett starkt framträdande drag i 1997 års texter är således en fortsättning på, 
och förstärkning av, 1995 års narrativ där polisen och offren är protagonister 
medan de militanta veganerna är antagonister. Ovissheten och spekulation-
erna är, som nämnt, starkt framträdande drag och nomos står självklart över 
dike. En ny aspekt av denna diskurs 1997 är att tidningar själva försöker 

                                                        
566 Som i fallet ovan, SvD 970115. 
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agera polis. I maj rycker Expressen ut: ”Brottslingar i djurens namn. Expres-
sen har kartlagt Sveriges militanta veganer.”567 Denna nyhet puffas det för 
redan överst på förstasidan. Bilden på ettan visar två maskerade aktivister 
som stirrar stint in i kameran. De har mycket intensiva blickar läsaren får 
svårt att undkomma. Mellan dem står det tryckt i fet stil ”Terrorister för dju-
rens skull”. Inne i tidningen bereds aktivisterna plats på hela fyra sidor, 
varav en stor del går åt till bilder.  

Artikelns brödtext är schematiskt organiserad under fyra underrubriker: 
”Starka kontaktnät”, ”Bränner slaktbilar”, ”Emot våld” samt ”Togs på bra 
gärning”. Vad de gjort sig skyldiga till och ovissheten om vilka de är åter-
kommer även i denna text men med organisering via Internet som ett nytt 
inslag. Detta tematiseras under den förstnämnda rubriken där det beskrivs 
hur de militanta veganerna håller på att organisera sig allt starkare över hela 
landet, att omkring 13 grupper existerar men att de ibland består av samma 
individer som agerar under olika namn. Som kontaktväg dem emellan utpe-
kas Internet och postboxar. Under den andra underrubriken får vi, som rubri-
ken belyser, veta vilka olika aktioner de utför men också att polisen inte vet 
mycket om vilka de är, bara att de är ganska få. Och att det finns drygt 25 
000 veganer och 250 000 vegetarianer i Sverige. Återigen utpekas maten 
som signum för aktivisterna, varmed omkring 275 000 svenskar indirekt 
utpekas som potentiellt ’militanta’ och kriminella. Rekryteringsunderlaget 
verkar stort, framställt på så sätt. Under den sista underrubriken nämns dock 
att bara två gripits och att de togs på bar gärning. Underrubriken dessförinn-
an berättar att de militanta veganerna är emot våld mot levande varelser men 
att ”materiella skador är bra och gynnar kampen mot djurplågeri”. Vi får 
även veta att de är emot hierarkier varför de är organiserade i lösa nätverk. 
De militanta veganerna ser således ut att vara en tämligen mystisk skara som 
nätverkar via Internet för att slå till någonstans i landet. De är (än så länge) 
ganska få men vilka de är vet ingen – det kan vara, eller bli om de expande-
rar, i princip vem som helst av landets 275 000 veganer/vegetarianer.  

Två dagar senare berättar Expressen att även ”Säpo kartlägger veganer”, 
vilket i sig kan förhöja aktivisternas potentiella farlighet.568 Men i texten 
jämförs veganerna dessutom med organiserade högerextremister, som sedan 
flera år rönt stort medieutrymme i synnerhet omkring firandet av Karl XII:s 
dödsdag, 569 vilket är ytterligare en aspekt som signalerar fara. Till detta läggs 
i texten förutsägelser om att de troligen kommer bli fler, bland annat med 
hjälp av den nya informationsteknologin. Den då, för allmänheten, relativt 
obekanta tekniken blir i sammanhanget ett redskap för organiserad kriminali-
tet. På så sätt ser även den nya informationsteknologin ut att vara ett latent 
värde texternas aktörer, inklusive tidningarna, har intresse av att strida om: 

                                                        
567 Exp. 970510. 
568 Exp. 970512, även övriga undersökta tidningar har denna nyhet. 
569 Löwander (1997) del III, Lööw (1998) s 398ff. 
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- Vår uppgift är att följa den här utvecklingen och se till att de inte utgör ett 
hot mot riket, säger kriminalkommissarie Torbjörn Ekblom. Säpo vill föregå 
de militanta djurrättsaktivisterna och skaffa sig en total överblick innan de 
hinner bli så organiserade som högerextremisterna. - I dag utgör militanta ve-
ganer inget hot mot rikets säkerhet, men vi tittar på hur mycket det här ökar 
och på deras politiska motivation, säger Torbjörn Ekblom vid säkerhetspoli-
sen i Stockholm. Han tror att intresset för veganism och djurrättsfrågor kom-
mer att fortsätta öka i Sverige. (…) 

Expressens kartläggning av militanta veganer visar att de jobbar genom nät-
verk. - Ja, om man tittar på deras grundfilosofi så är de ju motståndare till or-
ganisationer. Så det är nätverk som jobbar. Vi har flera. Bland andra det här 
som dök upp från England, Animal liberation front. - Det finns också vissa 
nordiska kopplingar, det vet vi. Men sedan är det svårt att säga. En hel del in-
ternationella kontakter florerar på internet.570  

 
Vad som också framgår av citatet ovan är hur Expressen påtalar den egna 
kartläggningen och får den bekräftad av Säpo. Liksom i aktionsreferaten 
1995 används polisens ethos som argument men nu försöker tidningen ställa 
sig själv på polisens nivå och därigenom låta deras ethos s a s spilla över på 
dem själva. Expressen lierar sig således med Säpo samtidigt som veganernas 
mystik, deras nätverkande och potentiella fara bekräftas. De militanta vega-
nerna framträder aldrig som mänskliga gestalter av kött och blod utan närm-
ast som en sammanhängande (eller osammanhängande, nätlik) osalig ande, 
en massa som sveper fram och förstör allt i sin väg den ogillar. Och som 
gång på gång gäckar polisen. 

Men Expressens kartläggning är illustrerad med bilder från en fritag-
ningsaktion, tagna med en av Djurens Befrielsefronts aktivisters pocketka-
mera. ”Den 19 mars släppte Djurens befrielsefront, DBF, ut två rödrävar från 
Tranbyns pälsdjursgård utanför Alunda. Expressen publicerar i dag bilder 
från aktionen”.571 Å ena sidan bedriver tidningen ett sorts polisarbete på egen 
hand samt söker bekräftelse hos Säpo. Å andra sidan låter de aktivister agera 
pressfotograf.  

 

11.2.3 Reporter på hemligt uppdrag: att konstruera en 
actionhjälte/hjältinna 
 
Ovan har jag visat vilka drag som är återkommande i texterna. Men i materi-
alet finns också en längre artikel som är unik i flera avseenden och i mångt 

                                                        
570 Exp. 970512. 
571 Exp. 970510. Denna bild är ganska suddig, trots att den är rejält uppförstorad till ca en 
tidningssidas storlek. Bilden visar ett par aktivister i full aktion under en fritagning av rävar 
på en farm.  
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och mycket illustrerar allt vad övrigt material inte är. Det är på det fyrsidiga 
uppslaget 070510 i Expressen denna artikel hittas. Motivet är att en av dess 
reportrar mött DBF i samband med en fritagningsaktion, en händelse som 
konstrueras under termen djurrätt (material DR), istället för militant vegan.   

"Risken att åka dit sporrar oss" Aktionen hade planerats i över en månad.    

Strax efter fem på morgonen ringde telefonen. - Kan du möta oss i centrum, 
frågade en aktivist inom Djurens befrielsefront. Bara några timmar tidigare 
hade gruppen fritagit 24 kaniner från en smådjursfarm utanför Norrtälje. Ef-
ter samtalet åkte reportern till den avtalade mötesplatsen i en Stockholmsför-
ort. Aktivisten vägrade att avslöja något om vad saken gällde per telefon. 
Först efter ytterligare telefonsamtal och ny mötesplats dök en maskerad akti-
vist upp och berättade att det rörde sig om en fritagning. Han förklarade kort 
att en aktion ägt rum och att det i en lägenhet längre bort fanns något att se. 
Klockan hade då hunnit bli sex på morgonen den 23 april, dagen före För-
söksdjurens dag.572 

 
Artikelns dispotio utgörs av fyra underrubriker med tillhörande texter. Den 
första lyder ”Dolde sig med sjalar” vilket syftar på att samtliga aktivister 
maskerat sig och att namnet på lägenhetsdörren täckts över. Här får de även 
påpeka att de inte vill kallas veganer utan djurrättsaktivister eftersom ”det 
inte handlar om vad vi äter utan vad vi gör för djuren”. I denna artikel får de 
gehör för detta då begreppet militanta veganer inte används i texten. Den 
andra underrubriken lyder ”Skulle sålts till krogar” vilket syftar på kaniner-
nas öde. Texten beskriver dels hur aktivisterna gick tillväga vid fritagningen, 
dels hur sargade de fritagna kaninerna är: 

Flera av de vita kaninungarna som Expressen såg i aktivisternas lägenhet 
hade ihoptorkade ögon. En stor guldbrun kanin var lam i ena bakbenet och 
släpade benet under sig i en onaturlig vinkel. En annan vuxen kanin blödde 
mellan tårna på bägge baktassarna.573 

 
”Jag kände enorm lycka” lyder den tredje underrubriken vilket är ett citat 
från en av aktivisterna. Här läggs fokus på aktivisternas känslor inför och 
relation till djuren. Den avslutande underrubriken, det vill säga längst ner i 
artikelns dispotio och relevansstruktur, är ”En rad attacker” syftande på 
gruppens aktivism. Här betonas dock att de aldrig anlägger bränder, att de 
”får bidrag från folk i alla samhällsklasser”, att de inte tänker ge upp och 
slutligen samma sak som citeras i huvudrubriken: ”Risken att åka i fängelse 
sporrar oss bara.  Vi följer våra hjärtan.” 

Artikeln är unik på flera sätt. Den är ett aktionsreferat ur aktivisternas 
perspektiv, inte polisens eller måltavlornas/offrens. Den använder inte krigs-

                                                        
572 Exp. 970510. 
573 Exp. 970510. 
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retorik eller fördömande epitet. Aktivisterna får gehör för att kallas djurrätts-
aktivister och inte något annat. Aktivisterna framträder just som aktivister, 
inte veganer, grönsaksfascister eller liknande. Matfrågan tas över huvud 
taget inte upp, däremot beskrivs djurens situation. Samtliga dessa aspekter 
pekar ut vad som inte förekommer i resten av materialet. Argumentations-
mässigt talar inte artikeln till logos utan till pathos, men här är det för dju-
rens skull vi ska bli upprörda, inte för Scans eller andra industriers skull. 
Den är tämligen emotionell i sin beskrivning av kaninerna. Liksom artikeln 
där offren stod i centrum syftar denna snarare till movere än docere. Här 
skymtas hjärtats primat igen samt en ansats till att dike kan stå över nomos. 
Till movere bidrar även att artikeln är illustrerad med en mycket stor, stark 
bild. Två svartklädda, maskerade aktivister sittandes på ett golv, lutade mot 
en vägg med vita kaniner i famnarna och runt omkring dem. Kontrasten mel-
lan hårt och mjukt, svart och vitt är slående. 

Liksom i intervjun med Emelie E:son 1995 blir förhållningssättet till akti-
visterna ambivalent. De tar gestalt här men blir för den skull inte människor, 
vilka som helst. De blir hemliga agenter på nattliga uppdrag där Expressens 
reporter rycks med i dramatiken och spänningen. Även reportern får iklä sig 
rollen som hemlig agent, ge sig ut på nattligt uppdrag och ser då händelserna 
ur agent-aktivisternas perspektiv.  I denna artikel framställs de som frihets-
hjältar, i den andra 970510 kallas de ”terrorister” och ”brottslingar i djurens 
namn”. Oavsett vilket så kvarstår dock mystiken och dramatiken. I det ena 
fallet blir de det anonyma hotet, den löst sammanhållna massan som sveper 
fram. I det andra fallet blir de en sorts actionhjältar/hjältinnor. I båda fallen 
gäckar de polisen. 1995 års tendenser till dramatisering, mystifiering och 
följande utdefiniering från den offentliga gemenskapen återfinns således 
också 1997. Å andra sidan bereds de en plats i offentlighetens mediala strål-
kastarljus.  

11.2.4 Ungdomsrevoltteorin och civil olydnad 
 
Den andra narrativen (ungdomsrevoltsteorin) som återfanns 1995 går också 
att skönja 1997, om än i något mindre utsträckning och med några nya in-
slag. Fokuseringen på mat kvarstår dock tydligt. 
 

Det stora matupproret 

Mat väcker starka känslor. Både hos köttätare och veganer. Varför skulle an-
nars några hundra rökfria ungdomar som inte vill äta biff skapa sådan upp-
ståndelse? DN har varit i Umeå, veganernas stad.574 

                                                        
574 DN 970223. Detta var en söndag och hela förstasidan till söndagsbilagan utgörs av en bild 
tillhörande reportaget. Denna är en närbild på en kvinnas nedre ansiktshalva samt ax-
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Texten är ett längre reportage från Umeå där DN intervjuar ungdomar, poli-
sen och experter som får resonera kring frågan varför just Umeå blivit ”ve-
ganernas stad”. Återigen ligger fokus på veganismen som livsstil och ung-
domskultur.  

De veganer tidningen pratar med är i övre tonåren och samtalsämnet 
handlar främst om föräldrarnas reaktion på ungdomarnas livsval. Refused, 
som intervjuades 1995, återkommer i texten och förklarar än en gång vad 
straight edge är, att det inte finns någon organiserad veganrörelse samt att 
”det vore konstigt om det kom en ungdomsrörelse och folk inte tyckte att 
den var farlig”. En professor i idéhistoria tolkar ’rädslan’ som ett uttryck för 
"Den irriterande rättfärdigheten", det vill säga som ett uttryck för det obehag 
som kan uppstå hos någon som möter en person som lever lite mer etiskt än 
man själv. Att som förälder bli tillrättavisad av sin tonåring vid matbordet är 
troligen än mer provocerande.  

Även samtalet med polisen på orten tonar ner veganernas ’farlighet’ eller 
’militantism’.  

Militanta veganer, heter det både i folkmun och i massmedierna, fastän de 
flesta tar avstånd från olagliga handlingar. Bara 5 till 10, eller kanske högst 
15, av Umeås 100-150 veganer och 800-900 vegetarianer är militanta, enligt 
Umepolisens uppskattning. (…) 

- De tycker att myndigheter och föräldrar är det värsta som finns, anser Alf 
Samuelsson. - Ibland säger de att det inte behövs några försöksdjur "så länge 
det finns snutar att experimentera på", säger han och suckar från andra sidan 
skrivbordet. När de väl har gått ut gymnasiet lugnar de ner sig, har Alf Samu-
elsson noterat.575 

 
Sucken och det krassa konstaterandet av att ”den irriterande rättfärdigheten” 
går över ger snarare intryck av polisen som en trött förälder till trotsiga barn 
än som lagens väktare. Liksom 1995 får vi en narrativ där vem som blir an-

                                                                                                                                  
lar/bröstkorg. Hon har en piercing i underläppen och på jackslaget finns fyra märken med 
politiska budskap: meat stinks, krossa Scan bli vegan, kött är mord samt A laboratory animal 
never has a nice day. Till höger på sidan står hänvisningen, ”unga väcker ont blod”, till re-
portaget inne i tidningen. Detta är illustrerat med fem bilder. En föreställer två ungdomar som 
handlar i en hälsokostbutik och en visar tre manliga ”Piteveganer” ätandes vegansk korv på 
Rådhustorget i Umeå. Som vilka ungdomar som helst. En tredje bild visar en vegan som äter 
på Hare Krishnas restaurang Govindas medan bildtexten förklarar kopplingarna, och bristen 
på kopplingar, mellan veganerna och Hare Krishna. En fjärde, mindre bild är ett närgånget 
ansiktsporträtt på samma kvinna som på omslaget, men här ser vi även hennes ögon med 
blicken riktad snett upp, boråt mot horisonten. Den fjärde och största bilden är tagen under en 
hardcorekonsert med bandet i full aktion. Sammantaget representerar alla bilder till reportaget 
aktivisterna som tämligen genomsnittliga ungdomar med genomsnittliga intressen. Bredvid 
den ovan analyserade artikeln finns ytterligare en text i materialet, vilket är en intevju med 
etnologen Veronica Abnersson som pratar om sin studie av djurrättsveganism som livsstil. Se 
kap 4. Även denna artikel bidrar till normaliseringen av ungdomarna. 
575 DN 970223. 
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tagonist respektive protagonist är en fråga om generation och vad man väljer 
att lägga på tallriken. 

Det nya här är att narrativen nu för ihop begreppen militanta veganer och 
civil olydnad. Men det sker genom en negering av begreppet militanta vega-
ner och en propagering för civil olydnad. I SvD, Expressen och DN (inte i 
AB) finns intervjuer med veganer som dels tar avstånd från begreppet mili-
tant vegan, dels argumenterar för civil olydnad. Dagen efter den ovan refere-
rade artikeln har DN ännu en artikel om veganerna, då med maten som to-
pos, men ytterligare en dag senare övergår topos till metodfrågan och civil 
olydnad: 

Veganer: Organiserad kamp. "Lagen strider mot djurens rätt" Veganer anser 
sig utveckla demokratin med civil olydnad. I går berättade Insidan om famil-
jen Westfals diskussioner vid middagsbordet. I dag handlar det om var grän-
sen går för att försvara djurens rätt.  

UMEÅ. Unga människor blockerar motorvägsbyggen, kedjar fast sig vid 
träd, sittdemonstrerar i pälsaffärer och blockerar slakterier. Motivet: naturen 
och livet måste värnas. I kampen för det goda, rättvisa och moraliska är civil 
olydnad en metod man måste ta till, anser veganen Tomas Westerlund.  

Han är 17 år, vältalig och skärpt, och talesman för den nybildade Djurrättsal-
liansen i Umeå. Röker inte, dricker inte, har inte kläder eller skor av läder – 
han är straight edge. Men tycker att det i princip är okej att både dricka och 
röka så länge djur inte förtrycks.576 

 
Artikeln är ganska lång och bygger på två intervjuer. En med ovan nämnda 
Tomas, en med ordförande för Veganföreningen i Sverige, Ulla Troeng. 
Journalistens insats är väl synlig i texten då den är disponerad enligt mo-
dellen fråga – svar. Några underrubriker finns inte. Då tonen är starkt ifråga-
sättande förefaller journalisten ha iklätt sig rollen som ’djävulens advokat’. 
Den sida han företräder är den parlamentariska demokratins och respekten 
för lagen medan Westerlund och Troeng försvarar den civila olydnaden. De 
inledande frågorna till Westerlund handlar om var gränsen för att försvara 
djurens rätt går, om det inte är att sätta sig över demokratin att ta lagen i 
egna händer och om inte Westerlund själv vill skyddas av samhällets lagar. 
Reportern pläderar på så sätt för nomos medan Westerlund i sina svar hävdar 
dikes primat. Han menar att någon definitiv gräns inte finns men att materi-
ella skador är acceptabelt så länge det handlar om att rädda liv. Han är alltså 
beredd att ta lagen i egna händer men anser inte att det är fel då lagen och 
demokratin är stiftad av och för människor, inte för djuren som drabbas av 
den. Lagarna är således orättfärdiga då de inte tar hänsyn till djur och därför 
är det motiverat att bryta mot lagen.  

                                                        
576 DN 970225. Bilden till artikeln är en närbild på Tomas ansikte, vilken ser med lugn, 
vidöppen blick in i kameran. 
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Han får även ge sin syn på hur och varför han tillämpar civil olydnad, 
varmed den civila olydnadens symboliska sida betonas: 

Djurrättsalliansen har på möte och Internet förespråkat aktioner mot Foas la-
boratorier i Umeå. - Visst, men det handlar om fredliga demonstrationer. Vi 
använder civil olydnad för att skapa uppmärksamhet i media, men också för 
att visa att vi menar allvar. Civil olydnad avslöjar djurförtryck och öppnar 
ögonen på folk som äter kött av slentrian. Flygbladsutdelning och skrivelser 
är väl okej, men det skapar inget tryck.577 

 
Medierna beskrivs således som både måltavla och redskap för aktionerna. 
Via Internet kan de kommunicera med varandra och andra intresserade och 
genom publicitet i traditionella medier, som DN, får de ytterligare uppmärk-
samhet och kan få ut sitt budskap. Journalisten fäster dock inte avseende vid 
den mediala aspekten utan fortsätter företräda det ’demokratiska rättssam-
hället’. Frågorna, ibland formulerade som påståenden, som ställs till Troeng 
är snarlika. Exempelvis: 

Du menar alltså att ändamålet får helga medlen så länge ändamålet är gott? 
Men vem avgör vad som är gott – du utifrån dina värderingar? Och vad hän-
der när de står i strid med samhällets lagar? (…) Ser du ingen risk i att demo-
kratin reduceras till en andrarangsfråga om man enbart styrs av ”samvete” 
och en privat etisk uppfattning?578  

 
Artikeln är utformad som en argumentation mellan journalisten, företrädan-
des ett perspektiv som säger att lagen och det demokratiska systemet är ut-
format på ett sätt som gynnar det allmännas bästa, medan Westerlund och 
Troeng inte är fullt så övertygade om det. Enligt det ena perspektivet fram-
står lagen som ofelbar, enligt det andra har den brister. Eftersom texten är 
saklig, med pro- och contraargument, och tämligen hårddragen framträder de 
olika positionerna tydligt. Texten kan därför sägas tala främst till logos och 
förefaller syfta till docere. Texten vill renodla och upplysa om de olika 
ståndpunkterna, om än bitvis på ett ganska provocerande sätt. Men eftersom 
journalisten iklär sig rollen som demokratins försvarare medan de andra blir 
dess antagonister så blir civil olydnad liktydigt med ett hot mot demokratin 
samtidigt som nomos ställs över dike. Liksom 1995 definieras här både civil 
olydnad och veganer ut från den gemensamma offentligheten när de för en 
gångs skull möts. Något oftare i materialet framträder dock veganer som 
stödjer civil olydnad men tar avstånd från begreppet militant vegan.579   

                                                        
577 DN 970225. 
578 DN 970225. 
579 Exp. 950511, SvD 970409, DN 970109, 971026. 
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11.2.5 Människovärde vs djurs värde 
 
En annan aspekt i denna artikel, som inte var framträdande 1995, är temati-
seringen av förhållandet mellan människors och djurs värde. Det sker kort-
fattat genom en fråga från journalisten till Westerlund: 

Du jämställer en hunds lidande med en människas. Vem räddar du om en 
hund och en människa kämpar för livet i en isvak?580 

 
Frågan är en klassiker i djurrättssammanhang och som Westerlund därför var 
väl förberedd på. I mitt material har den inte framträtt tidigare men detta år 
dyker den även upp i Expressen som också har en intervju med Westerlund 
på temana civil olydnad och förhållandet mellan människor och djur,581 vil-
ken ingår i en serie i Expressen med rubriken ”De militanta veganerna”. En 
annan artikel är en intervju med Emilie E:son, och även här diskuteras för-
hållandet mellan djur och människor. Frågorna som ställs är, bland andra, 
”Är djur värda mer än människor? Är det jämställt att döda en hund och en 
människa? Är det värre att äta en hund än en geting? Varför får inte jag äta 
biff om minken får det?”582  

I det kvantitativa analysen syns det inte men i intervjuerna (och en del an-
nat material) sker en viss förskjutning från tematiseringen av mat, renlevnad 
och ungdomskultur till relationen mellan människor och djur. Detta sker 
dock i än högre utsträckning på debattsidorna – och då i material DR. I syn-
nerhet är det DN:s artikelserie ”Äta eller ätas” som ska läsas om man vill få 
insikt i frågan men dikotomin människor vs djur framträder även i andra 
tidningar. Jag lämnar därför nu material MV och övergår till material DR. 
Vad är det då för perspektiv som artikuleras i debattmaterialet och åsikts-
journalistiken 1997? Framförallt blir det en debatt om humanism och anti-
humanism. Den första artikeln återfinns i januari i DN och eftersom den 

                                                        
580 DN 970225. 
581 Exp. 970511. Expressen ägnar ett helt uppslag år djurrättsaktivisterna. Störst utrymme får 
en bild på Westerlund liggandes på sängen hemma i pojkrummet, läsandes näringslära. Han 
ser inte särskilt farlig ut. På uppslaget finns dock ytterligare två mindre texter som betonar att 
skenet så att säga kan bedra. Den ena texten radar upp ”10 direktörer på veganernas svarta 
lista”, inkluive bilder på var och en, medan den andra ger polisens perspektiv. Under rubriken 
”Polisen är trött på morotsmaffian” är ett mindre ansiktsportsätt på kriminalkommissarie Alf 
Emanuelsson. 
582 Exp. 970512. Tidningen ägnar djurrättsaktivisterna ytterligare ett helt uppslag. Totalt fyra 
artiklar har placerats här. Dels intervjun med Emelie, dels den ovan nämnda artikeln om 
Säpos kartläggning av veganer samt ett par mindre texter om att ”Veganer slog till i Eskilstu-
na” och ”Scans hemsida hackad”. Reportaget är illustrerat med några faksimil från föregående 
dagars Expressen och en mindre bild på en vägg till en minkfarm i Eskilstuna där någon 
sprayat ”Jävla mördare”. Den största bilden är dock på en kvinna gåendes på en gata, iförd 
bylsiga kläder och med en plastkasse i handen. Hennes ansikte är suddat av redaktionen men 
bildtexten låter oss veta att det är Emelie, som ”Jämställer djur och människor”.  
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startade debatten ger jag den lite större utrymme här än de följande artiklar-
na. 

Krönika/Leif Zern: Råttans renässans ett faktum  

De veganer som sätter eld på Scans lastbilar verkar extrema och närmast 
djupt originella i sitt våldsamma försvar av djurens rättigheter. De säger sig 
värna om liv och motiverar sina nattliga pyromandåd i vändningar som leder 
tankarna till en motståndsrörelse. De bryter mot lagen för att som de första 
kristna kunna följa en högre lag och talar om döda djur som "lik" för att an-
tyda att skillnaden mellan människa och djur är en propagandamyt. Men 
dessa djurens gerillasoldater är inte så originella som man kunde tro vid an-
blicken av de brinnande lastbilarna. Löser man upp det speciella i deras reto-
rik, där lunchrestaurangernas köttätare blir kannibaler, skall man upptäcka att 
veganerna snarare är typiska i sina försök att sätta en parentes kring männi-
skan. Kärnan i deras argumentation är antihumanismen, och den delar de med 
en lång rad av det sena nittonhundratalets intellektuella rörelser, från strukt-
uralismen till poststrukturalismen. Det är visserligen en förgrovad variant av 
antihumanism som styr veganernas tänkande, men idéerna kan inte frånkän-
nas ett visst avgörande samband med en filosofi som livnär sig på kritiken av 
arvet från upplysningen.583 

 
Zern har inspirerats i sin kritik av den franske filosofen Luc Ferry584 som 
menar att uppfattningen att endast människor skulle kunna vara rättssubjekt 
är en sentida uppfattning och att uppfattningarna kan förändras igen. ’Ris-
ken’ är, enligt Zern, att opinionen för ett tillerkännande av djurs rättigheter 
är på väg att växa. Det som gör tanken så skrämmande är att dessa idéer gör 
människan till en intressegrupp eller art bland andra som har att samsas med 
varandra. Kan människan resa sig över naturen eller är hon fjättrad vid den, 
skulle man kunna formulera kärnfrågan, och eftersom veganerna (och vissa 
andra intellektuella strömningar) väljer det andra alternativet är idéerna anti-
humanistiska. Att betona likheterna mellan människor och andra djur är en 
”propagandamyt” som reducerar människans värde och rättigheter i förhål-
lande till andra djur. Liksom andra intellektuella teorier som betonar språ-
kets, kulturens, det förflutnas etcetera makt över individen frånerkänner de 
människan sin fria vilja och förmåga att resa sig över dessa faktorer. Zerns 
slutsats blir därmed att ”Hos veganerna kan man verkligen tala om ett hat 
mot människan.”585 
Genom att hänvisa till en fransk filosof i sin kritik av strukturalism, post-
strukturalism och veganism visar Zern att han själv är beläst och vet vad han 
talar om. Han talar således till ethos och, i sitt resonemang, till logos. Några 

                                                        
583 DN 970111. Texten har inga bilder/illustrationer. 
584 Zern hänvisar till Ferry, L (1992) Le nouvel ordre écologique. Grasset 
585 DN 970111. Huruvida skribenten inkluderar alla typer av socialkonstruktivistiska teorier, 
liksom övriga kontextorienterade tolkningsmönster för mänskligt beteende, i den hatiska 
fållan lämnar jag osagt.  
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argument för den egna ståndpunkten för han dock inte fram utan krutet läggs 
på antagonisterna. Det språkbruk Zern använder talar då mer till pathos i 
avsikt att skriva ner dessas ethos. Aktivisterna är ”djurens gerillasoldater”, 
de är ”extrema”, ”våldsamma”, pyromaner som anklagar andra för att sprida 
osann propaganda när det egentligen är de själva som är skyldiga till det. 
Peter Singers jämförelse av vår djurdiskriminering med nazisternas rasdis-
kriminering kallas paradoxal eftersom ”Hitlers djurskyddslagar var de mest 
radikala som funnits.” Att nazisterna hade stränga djurskyddslagar, samtidigt 
som de förföljde människor de ogillade, blir här ett induktivt argument för 
att även nutida djurrättsteori är antihumanistisk. Guilt by association.  

Zern får dock inte stå oemotsagd. Först ut är Folke Tersman som under 
rubriken “Veganen är human” dels påpekar att Singers, och djurrättsrörelsen 
generellt, har en av upplysningens förgrundsgestalter, Jeremy Bentham, som 
främsta inspirationskälla. Att djurrättsteorin bygger på anti upplysningsidéer 
stämmer inte. Dessutom finns det, enligt Tersman, en annan idéhistorisk 
kontext djurrättsengagemanget kan förstås inom, vilket är den expanderande 
moraliska cirkelns. 

För inte så länge sedan var det omstritt i vilken mån kvinnor och svarta verk-
ligen bör tillerkännas samma rättigheter som vita män. I dag är dessa stridig-
heter bilagda. Engagemanget för djurens rätt kan betraktas som viljan att gå 
vidare. Om skillnaden mellan olika raser är irrelevant ur moralisk synvinkel, 
varför gäller inte detsamma skillnaden mellan arter?586 

 
Zern replikerar samma dag, under rubriken ”Djupekologin är extrem”, där 
han än en gång påtalar kopplingen till nazismen, ”vänsterns mest extrema 
sfär” och dessas gemensamma nämnare antihumanismen.587 Några dagar 
senare ger sig Thomas Anderberg in i debatten och invänder mot nämnda 
kopplingar: 

Att dra in den eventuella djur- och naturvänlighet som rådde under nazi-eran 
i sammanhanget gagnar inte en allvarlig diskussion i dessa centrala frågor. 
Diskussionen är viktig, inte minst för att moralens fundament här plötsligt 
blir synligt.588 

 
Diskussionen som förs är mångfacetterad och det är inte min avsikt att refe-
rera alla dess aspekter. Sammantaget finner vi här, å ena sidan, företrädare 
som förvisso anser att vi bör värna djuren men under förutsättning att det 
inte sker på människors bekostnad. Vill vi äta kött så äter vi kött. Exempel-
vis Zern lutar sig mot Kant (och Rousseu) vars position är att endast männi-
skan har juridiska rättigheter, men samtidigt har hon vissa förpliktelser 
gentemot djuren, såsom att inte plåga dem. Djur har däremot inga dylika 

                                                        
586 DN 970116. 
587 DN 970116. 
588 ”Veganen är inte ekodjup” DN 970120. 
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rättigheter, eller skyldigheter. Människans unicitet består av hennes fria vilja 
varför hennes moraliska, politiska mål består i att realisera den.589  

Å andra sidan har vi dem vilka förespråkar en utilitaristisk position. Peter 
Singer är, som redan påpekats i teorikapitlet, en av förespråkarna. Männi-
skans mål består då i att maximera lyckan och minimera lidandet (med re-
servation för att betoningen varierar mellan olika teoretiker). Moralen grun-
das därmed på förmågan att lida och att känna smärta. Eftersom såväl män-
niskor som djur kan känna smärta måste etiken omfatta dem båda. En kritik 
som riktats, och riktas av Zern i ”Måttet på smärtan avgör inte moralen”590, 
är att moralen då blir ett kalkylerande. För Zern blir detta antihumanistiskt. 
För utilitaristerna blir det en utvidgning av humanismen till att omfatta alla 
levande varelser. Detta perspektiv företräds exempelvis av Sverker Sörlin 
under rubriken ”Humanismens fundamentalister”.591  

Så här långt i debatten har vi hamnat i humanismens ’urkund’, Pico della 
Mirandolas ”tal om människans värdighet” från 1488, och när Peter Singer 
själv skriver i DN för att förklara sin syn på människans moral och djur är 
det den tråden han tar upp.592 Särskilt distinktionen mellan en antropocent-
risk humanism, förbunden med kristendomens etik vilken betonar skillna-
derna mellan människor och djur, och en sekulariserad ickeantropocentrisk 
humanism. 

Vad debatten i DN kommer att handla om blir således snarare människor 
än djur, och i synnerhet innebörden av begreppet humanism. Å ena sidan 
utspelar sig en kamp om hur relationen mellan människor och djur skall de-
finieras, å andra sidan utspelar sig en kamp om hur begreppet humanism 
skall definieras. Det latenta tema som utkristalliseras i texterna, inte bara här 
utan även på nyhetsplats och i andra tidningar, är därför humanismen och 
människovärdesprincipen. Och det värde som främst står på spel är inte dju-
rens utan människans.593 

                                                        
589 Se även Karin Bojs i DN 970121, Maria Gummesson DN 970123. 
590 DN 970205. 
591 Humanism betyder inte bara att människan har ett okränkbart värde. En lika central tanke 
är att människan måste bejaka det goda i sig själv för att fullända sin mänsklighet. "Du skall 
ha makt att enligt din själs beslut förädlas till de högre former som är gudomliga", säger Gud 
till Adam i Pico della Mirandolas "Tal om människans värdighet" år 1488.  
Är veganer fientliga till denna mänsklighetens frigörelse? Knappast. Tvärtom synes det mig 
som om veganerna är ett slags humanismens fundamentalister i det att deras omsorger inte 
upphör med människan. De har tagit sin "själs beslut". De vill fortsätta etikens utvidgning till 
andra varelser. (DN 970125) 
Se även Thomas Anderberg DN 970207. 
592 DN 970209. 
593 Betraktat som dike intar detta (människo-) värde en överordnad position i förhållande till 
nomos, men detta är över huvud taget inte en större fråga i texterna. Man skulle kunna säga att 
samtliga debattörer är ense om att dike kan stå över nomos, men vilken dike (männis-
kovärdesprincipen eller djurs värde) som berättigar ett sådant övertag råder det däremot 
delade meningar om. 
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Hur förhåller sig då de olika makter avhandlingen undersöker i denna fråga? 
Av de uttalanden näringslivsföreträdare gjort i olika nyhetstexter skulle man 
kunna placera dem på den idealistik-rationalistiska filosofins sida.594Vad 
gäller de undersökta tidningarna är det svårt att säga något, undantaget SvD. 
I samband med en debattartikel av en forskare vid Försvarets Forskningsan-
stalt, ”Rättviseterroristerna måste tas på allvar av makthavarna”,595 får vi en 
tydlig positionering från tidningens sida gentemot militanta veganer, eller 
”grönsaksfascister” som de också kallas där: 

SvD tar ställning mot militanta veganer och jämställer dem med nynazister 
och kommunistiska antieuropéer.596 

 
Liksom i Zerns artiklar ovan (m fl) jämförs veganerna med nazism, höger-
extremism och, här även, aktivister längre ut till vänster på den politiska 
skalan. Vad SvD anser om de s k militanta veganerna står klart. Vad gäller 
den mer filosofiska frågan finns en ledare som tydligt fogar in sig i den idea-
listik-rationalistiska, eller antropocentriska humanismens, tradition.  

Enligt ledaren är människor de enda med egenskapen att vara moraliska 
agenter. Vi kan och bör ta hänsyn till andra levande varelser, men inte för att 
de har samma rättigheter eller värde som oss utan för att ”vakta och vårda 
vår egen civilisatoriska mänsklighet”.597 Ledaren tar på så sätt tydligt ställ-
ning för samma position som näringslivet, vilket är den idealistisk-
rationalistiska positionen.598 

Under hösten 1997 får vi ytterligare trådar till hur makterna förhåller sig i 
frågan, i synnerhet den politiska makten. I oktober besökte Peter Singer Sve-
rige för att föreläsa i riksdagen. Föredraget stoppades dock av dåvarande 
talman Birgitta Dahl (som dessförinnan bjudit in honom), efter påtryckning-
ar från handikappsorganisationer, varför föreläsningen flyttades till Stock-
holms universitet och till bokmässan i Göteborg. Besöket och beslutet av 
talmannen fick mycket uppmärksamhet i pressen, men det är egentligen bara 
två artiklar som ingår i mitt material. Anledningen till den allmänna upp-
ståndelsen och till att artiklarna hamnat utanför min sökning är att motiven 
för artiklarna nu till stor del övergår till medicinsk etik. Som jag beskrivit i 
teorikapitlet menar Singer att om målet är att minska lidandet och öka lyckan 
så kan det vara befogat med eutanasi och infanticid. Denna aspekt av Singers 
filosofi hade förbigått talmannen, och samtliga riksdagsledamöter, till dess 
att en handikappsorganisation upplyst om saken. Det var således inte hans 

                                                        
594 Se teoriavsnitt 2.9. Möjligen skulle begreppet antropocentrisk humanism kunna användas 
för att beteckna denna hållning. 
595 SvD 970212. Till texten finns ett litet ansiktsporträtt på artikelförfattaren. 
596 SvD 970212. 
597 SvD 971123. 
598 Se avsnitt 2.9. 
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djuretik som orsakade stoppandet av honom, utan implikationerna hans filo-
sofi får på den medicinska etikens område.  

Professor stoppas – får inte föreläsa i riksdagen. 

Professorn i djuretik, Peter Singer, skulle ha talat om djurens rättigheter i 
Sveriges riksdag. Det är han som anser att handikappade spädbarn kan dödas 
i etikens namn direkt efter förlossningen. Men talman Birgitta Dahl har stop-
pat honom. Peter Singer är inte välkommen till riksdagen längre.599 

 
Resten av texten är en intervju med förbundsordförande för Riksförbundet 
för funktionshindrade barn och ungdomar (RBU) som vittnar om att det ”va-
rit en förfärlig tid för oss alla” men att de nu ”vunnit en stor seger” när tal-
mannen stoppat Singer. Textens subjekt och protagonist blir förbundsordfö-
randen medan Peter Singer blir antagonist. Politikerna som först bjöd in 
Singer och sedan ändrade sig blir förlåtna av ordföranden i texten varför de 
nu framstår som medhjälpare. Att Singer trots allt kommer tala på andra 
platser i landet vill de inte protestera emot. Det var själva platsen – riksdagen 
– som gjorde föredraget till en (potentiell) kränkning av alla handikappade 
och till ”en hädelse i människovärdets namn”.600 

Här argumenteras på så sätt för att åsikts- och yttrandefrihet i Sveriges 
riksdag åsidosätts om det är människovärdesprincipen som ska diskuteras. 
Jag har samlat in alla artiklar jag kunnat hitta om Singers besök och av dessa 
är det en enda nyhetsartikel som ifrågasätter beslutet att stoppa föreläsning-
en.601 På debattsidorna försvarar några fackfilosofer Singer och yttrandefri-
heten men för övrigt är det tyst. Den enda politiker som debatterar saken är 
dåvarande partiledare för Kristdemokraterna, Alf Svensson, vars rubrik tyd-
ligt artikulerar det värde som faktiskt står på spel: ”Singers devalverade 
människovärde”.602 Kortfattat är anledningen att Singer ”Förkastar kristen-
domen” och istället baserar sin filosofi på Darwinism och evolutionsteori 
vilket, enligt Svensson, implikerar åsikter som ”undergräver den väster-
ländska demokratiska traditionen”. 

Svensson representerar ett religiöst, kristet perspektiv på frågan men be-
lyser även hur dess syn på människan är dominerande i västvärlden. Männi-
skovärdesprincipen är den gemensamma nämnaren för kristendomen, hum-
anismen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilka i sin tur 

                                                        
599 AB 971021. 
600 AB 971021. En liten ansiktsbild på en leende Singer åtföljer artikeln. Texten är över huvud 
taget liten och placerad långt bak i tidningen, på sidan 20. 
601 ” det är stötande att talmannen i Sveriges riksdag portat en internationellt erkänd, om än 
med rätta kontroversiell filosofiprofessor. Inte lika stötande som somliga av Singers åsikter. 
Men stötande.” Exp. 971031. Övriga nyhetsartiklar jag funnit är Nerikes Allehanda 971031, 
Göteborgsposten 971030, SvD 971031, AB 971021. Jag har således vidgat sökningen här 
utanför de fyra tidningar avhandlingen behandlar. 
602 SvD 971029. Till texten finns bilder på artikelförfattarna, Svensson samt partisekreteraren 
för (kd). 
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ligger till grund för åtskilliga lagar och beslut i åtskilliga länder. Om princi-
pen hotas så hotas också de föreställningar, konventioner och lagar som vilar 
på den. För att förvara principen drar Svensson, som så många andra, paral-
leller mellan djurrättsetiken och nazismen. Som ovan påpekats är jämförel-
sen ett logos-argument. Man hänvisar till ett känt fall för att antyda en gene-
rell lag. Den generella lagen säger att eftersom nazismen var djurvänlig sam-
tidigt som den åstadkom mänsklig förödelse så kan det bli på samma sätt nu. 
Den generella lagen antar därmed formen av sluttande planets argument: 
börjar man släppa på människovärdesprincipen så går det sedan bara utför 
för mänskligheten. Argumentet blir då även ett pathos-argument eftersom 
det syftar till att avskräcka och skrämma. Eftersom Svenssons logik har kris-
tendomens skapelseberättelse som axiom kan den brista i hållbarhet för icke-
troende, men pathos-argumenten kan även nå dem. 

I den mån det går att utläsa positionerar sig således näringslivet, politiken 
och de undersökta tidningarna på den antropocentriska humanismens, eller 
idealistisk-rationalistiska filosofins, sida. 

11.2.6 Sammandrag: människovärdesprincipen på spel 
 
Ska så 1997 års journalistik sammanfattas kan först och främst konstateras 
att de två narrativ som artikulerades i 1995 års texter återkommer, men i 
något omvänd proportion till varandra och med några modifieringar.  

Den dominerande narrativen detta år har kriminalisering inklusive mystik 
som topos, den argumenterar främst med pathos,  men även ethos och logos, 
och syftar främst till movere. Den vill beröra, uppröra och varna. Denna 
narrativ sätter, liksom föregående år, polisen och offren (näringslivet) i pro-
tagonistrollen och de militanta veganerna i antagonistrollen. Men då texterna 
huvudsakligen utelämnar händelsernas faktiska agenter sker en nominali-
sering, eller reifiering av begreppet militanta veganer. Det är inte människor 
av kött och blod som utför aktioner utan en mystisk, oåtkomlig massa som 
via den nya informationsteknologin formerar sig för nya ”attacker” och 
”dåd”. Begreppet förtingligas och blir en kraft eller aktiv entitet sig. Antago-
nisten, de militanta veganerna, blir kanske på så sätt ett än större hot mot 
näringslivet men också mot det demokratiska samhället. När begreppen mili-
tanta veganer och civil olydnad möts i texterna så definieras antingen båda 
företeelserna, eller endast de militanta veganerna, ut ur den gemensamma 
offentligheten. De värden som sätts på spel här är främst materiella värden 
men kanske även den nya informationsteknologin. På så sätt utspelar sig här 
även en kamp om medlen för kommunikation. Då dike över huvud taget inte 
förs på tal ges nomos implicit företräde.  
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Narrativ I 
Medhjälpare Protagonist Antagonist 
Tidningarna Polisen, Näringslivet 

(slakterier) 
Militanta veganer 

 
Även 1995 års andra narrativ återfinns detta år men i något lägre grad. Den 
har ungdomlig idealism och generationskonflikter som topos och den argu-
menterar i mångt och mycket med logos syftande till docere. Den vill för-
klara och förstå. Fortfarande förstås således veganerna i termer av ungdoms-
kultur, ungdomlig idealism och trots, men i dessa texter, i synnerhet i inter-
vjuerna med aktivister, återfinns även en djuretisk dimension. Den dök upp 
då och då även 1995 men på en betydligt mer undanskymd plats i texterna 
och i mindre omfattning. Den form som den etiska aspekten ikläds på ny-
hetsplats är skjutjärnsjournalistikens. Journalisten iklär sig rollen som utfrå-
gare av aktivisten/veganen som får försvara sin övertygelse. Detta gäller 
både frågan om den civila olydnadens värde och djurs kontra människors 
värde. När nyhetsjournalistiken diskuterar praktisk etik sker det således i en 
tämligen dramatiserande form med tydliga ståndpunkter som, till synes, står 
i motsats till varandra. Någon gråskala finns inte. Det är antingen eller. När 
debattfrågorna s a s översätt till, eller kommer till uttryck i, nyhetsjournali-
stik är debatten därmed inte bara dramatiserad utan också tämligen simplifie-
rad. 

Om journalisterna 1995 försökte inta en inkännande position i förhållande 
till aktivisterna så är avståndet dem emellan desto större nu. Narrativ II vill 
jag därför modifiera en aning 1997 genom att ta bort tidningarna från rollen 
som medhjälpare. De är möjligen (försöker vara) läsarnas medhjälpare ge-
nom att dra ut argumentationen till sina extremer, i åskådliggörande (docere) 
och eventuellt underhållande (delectare) syfte, men det är något helt annat. 
 
Narrativ II 
Medhjälpare Protagonist Antagonist 
 Aktivister/veganer Vuxenvärlden, näringsli-

vets djurindustri samt 
statliga forskningsinstitut, 
polisen 

 
Möjligen skulle man kunna säga att en tredje narrativ artikuleras 1997, en 
narrativ som berättas främst på debattsidorna, och i material djurrätt, och har 
något annorlunda roller. I centrum står Peter Singer och mot honom diverse 
politiker och debattörer samt handikappsorganisationer. På hans sida står 
diverse fackfilosofer och debattörer samt Nordiska samfundet mot plåg-
samma djurförsök (NSMPD).  

 I debatten artikuleras än tydligare det latenta tema som kunnat skönjas i 
narrativ II. De värden som polariseras här är djurens respektive människans 
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och det värde som främst står på spel är människovärdeprincipen. På den ena 
sidan finner vi djurrättsfilosofin i Singers (och ev. Regans) tappning, vega-
nerna samt Hitler och den nazistiska ideologin. På den andra sidan får vi 
humanismen, kristendomen och kristdemokrater. I intervjuerna ovan polaris-
eras samma värden som i debattartiklarna. Frågorna har formuleringar som 
”Är djur värda mer än människor?” ”Är det värre att äta en hund än en ge-
ting?” ”Varför får inte jag äta biff om minken får det?” osv.603 Är människan 
alltings mått och skapelsens krona eller en art bland andra arter? De andra 
arterna har, kort sagt, inte mycket att förlora i spelet men det har människan. 
Är detta kanske anledningen till den hätska tonen, terroriststämplingarna och 
att de militanta veganerna successivt etableras som en medieföljetong? Är 
anledningen till att aktioner utförda i djurrättssyfte alltid får mer kritik än 
stöd, oavsett metod, att sakfrågan – som den enda bland de sakfrågor av-
handlingen studerar – ifrågasätter människans absoluta överhöghet? 

Genom materialet löper en värdering och hierarkisering av liv. Eller sna-
rare en explicit värdering av materiella föremål vars värden implicit antas 
vara högre än de liv som står på spel. Gång på gång i aktionsreferaten får vi 
veta notan för, eller prislappen på, aktionerna. Priset för att inte utföra akt-
ioner eller inte förändra något tas däremot inte upp. Om utilitarismen kan 
anklagas för att göra moralen till ett kalkylerande skulle man kunna säga 
samma sak om 1997 års journalistik. Även här värderas och kalkyleras det i 
moraliska dilemman, men det är bara ekonomiska värden ekvationen explicit 
mäktar med.  
 

                                                        
603 Exp. 970311. 
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11.3 1999 Metadiskurs och metafysik 
 
Tabell 57. Begreppsförekomst 1999 i absoluta tal. 
 Militanta 

Veganer 
MV & Civil 
olydnad 

DR/inget annat 
sökord 

Totalt 

Aftonbladet 11 1 9 21 
Expressen 20 2 0 22 
Dagens Nyheter 15 0 0 15 
Svenska Dagbla-
det 

11 1 2 14 

Totalt 57 4 11 72 
 
Efter kulmineringsåret 1997 börjar användandet av begreppet militanta ve-
ganer i de undersökta tidningarna minska. År 1999 är antalet artiklar 61, 
varav fyra också nämner civil olydnad. Att artikeln nämner djurrätt eller 
liknande, utan att nämna något av begreppen militant vegan eller civil olyd-
nad, sker elva gånger. Totalt har således 72 artiklar återfunnits 1999, jämfört 
med 125 texter 1997.  

Samtidigt sker en viss förskjutning av materialet från nyhetsplats till 
andra sektioner i tidningarna (se kapitel 6.4, tabellerna 4 och 5). Den relativa 
andelen inrikes nyhetsartiklar minskar, från 51% av de 125 artiklarna 1997 
till 24% av de 72 texterna 1999. Andelen nöjes-/kulturnyheter ökar däremot 
från 3% till 13%. Ledarna ligger kvar på ungefär samma nivå medan antalet 
debattartiklar och insändare ökar något så att den totala andelen views blir 
31% (jfr 20% av 125 år 1997). Särskilt material DR består till stor del av 
ledare och debattartiklar (7 av 11 texter). I material MV ökar istället den 
relativa andelen kåserier något. Den största skillnaden, förutom material-
minskningen, från föregående år är således att andelen åsiktsjournalistik och 
insändare, eller views i vid bemärkelse, växer på bekostnad av andelen news. 

Ytterligare ett kvantitativt resultat att påminna om här gäller argumentat-
ionen i material MV då år 1999 tillsammans med år 1995 är de mest argu-
menterande åren (om aktionerna, se kapitel 10). År 1999 ser på så sätt ut 
som ett år då texterna i relativt hög utsträckning handlar om åsikter kring 
aktioner, snarare än referat av aktioner. 

Ser vi på vilka huvudsakliga artikelteman som dominerar i material MV 
sker en förändring från 1997, på så sätt att metadiskurs respektive civil olyd-
nad/demokrati nu är de oftast förekommande temana (18% respektive 19% 
av 61 texter). Djurrättsfrågan, eventuellt i kombination med metodfrågan, 
förekommer dock i ungefär samma utsträckning medan aktionsreferatens 
andel minskar till 11% av texterna. Materialet DR ser inte ut att i någon 
större utsträckning behandla vare sig djurrättsfrågan eller aktioner i dess 
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syfte. Två av de elva texterna har nämligen någon annan sakfråga än djurrätt 
som huvudtema, två behandlar juridik/kriminalitet i allmänhet och en parti-
politiska spörsmål. Resterande texter är spridda på bland annat aktionsreferat 
och fakta veganism. Såväl tematiskt som placeringsmässigt förändras således 
berättelsen/berättelserna från 1997.  

Nedan skall jag först visa på hur de militanta veganerna och djurrättsakti-
visterna förflyttas på ytterligare ett sätt och hur begreppet MV:s mening 
samtidigt delvis omformuleras och blir diskursivt. Därefter övergår jag till de 
texter som tematiserar de militanta veganerna i något större utsträckning, i 
vilka föregående års narrativ kommer kännas igen men med några modifie-
ringar. 

11.3.1 Förflyttning till andra diskurser 
 
Tittar vi närmare på 1999 års rubriker antyder även dessa att de militanta 
veganerna inte längre har en lika framskjuten position på nyhetsagendan.  

Robinsontoppen604 

Ni är blytunga, Metallica!605 

Grisvarning! Babe – en gris kommer till stan.606 

Dyrt och designat: Lyxprogg!607 

Kvalstrets år608 

Skott: Burdt förnyar hockeyn.609 

Befria bina!610 
 
Av rubrikerna ovan kan läsaren inte gärna sluta sig till att deras följande 
brödtexter ska nämna något om militanta veganer eller djurrättsaktivism. 
Men exemplen är tämligen karaktäristiska för 1999 års texter. Omkring 60% 
av de 72 rubrikerna/ingresserna antyder inte på något sätt att artikeln har 
något med militanta veganer eller djurrättsaktivism att göra. De militanta 
veganerna förskjuts, så att säga, på ytterligare ett sätt, nämligen nedåt i tex-

                                                        
604 Exp. 991121. 
605 Exp. 990702. 
606 SvD 990226. 
607 AB 990210. 
608 DN 990102. 
609 DN 990520. 
610 DN 990913. 
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ternas relevansstruktur. I ett flertal artiklar förekommer militanta veganer, 
eller djurrättsaktivister, snarare som bisats än egentligt tema. Det är särskilt 
här de militanta veganerna i synnerhet (och djurrättsaktivister i allmänhet) 
förekommer på ett metadiskursivt sätt. Samtidigt förs de in i, delvis, nya 
betydelsesammanhang, eller in i andra diskurser. 

De fyra översta rubrikexemplen är exempel på det jag kallar metadiskurs. 
Den första artikeln är en topplista över deltagarna i dokusåpan Expedition 
Robinson, varav en deltagare här påstås riskera ”att bli jagad av militanta 
veganer hemma i Luleå efter att ha dunkat en krabba medvetslös (och möjli-
gen också dödat den)”.611 SvD artikeln ovan är en recension av filmen Babe – 
en gris kommer till stan, vilken recensenten menar möjligen vara ideologiskt 
inspirerad av militanta veganer.612 I båda dessa fall förs de militanta veganer-
na ihop med populärkulturella fenomen som dokusåpor och film.  

Rubrikexempel två och fyra ovan för istället ihop de militanta veganerna 
med klädmode och stil. Expressens artikel är en recension av Metallicas 
spelning på Roskildefestivalen där skribenten tycker det var ”Lite lustigt att 
se en festivalpublik som går från indie-nördar över militanta veganer till 
weekend-rockare som slitit fram dom svarta pvc-brallorna från garderobens 
mörkaste hörn”.613 I Aftonbladets artikel tolkas de militanta veganerna in i en 
trendanalys. Tillsammans med ett nyvaknat intresse för romantiska brode-
rier, poncho istället för kavaj, ”biodynamiskt rödtjut” och en ny bok om Ja-
nis Joplin betraktas här de militanta veganernas frammarsch som ett av 
många tecken på att proggen är tillbaka.614  

De militanta veganerna börjar således föras in i populärkulturella diskur-
ser som ett samhälleligt fenomen bland andra fenomen. Diskurser som 
egentligen inte tematiserar de militanta veganerna (eller djurrättsaktivism) 
utan snarare ligger över, eller bredvid, och betraktar dem. Diskursen är så att 
säga meta i förhållande till veganer och djurrättsaktivism. Men det är inte de 
faktiska, reella aktivisterna vi talar om här utan begreppet, det idémässiga 
innehållet, militant vegan som börjar få ett liv för sig själv. Samtidigt som 
begreppet, idén, militant vegan vidgas då det förflyttas till andra idémässiga 
kontexter. Det förflyttas till andra delar av verkligheten än den del begreppet 
ursprungligen skapades i och syftade på. I dessa nämnda fall förs begreppet 
från en politisk (och moralfilosofisk) kontext till televisionens, filmens och 
fiktionens värld respektive modevärlden. På så sätt kan man även se överfö-
ringen som en avdramatisering eller avradikalisering av begreppet, och i viss 
mån en avpolitisering. Å ena sidan är det som en politisk strömning i tiden 
begreppet påstås influera filmen och modet, vilket kan ses som ett tecken på 
ideologisk framgång för djurrättsaktivisterna. Så kallat gatumode har börjat 

                                                        
611 Exp. 991121. 
612 SvD 990226. 
613 Exp. 990702. 
614 AB 990210. 
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anammas av trendkänsliga modeskribenter (och designers) under de senaste 
decennierna vilket medför en förhöjd kulturell status av stilen i fråga, och för 
den grupp som var ’först med det senaste’. Att en klädstil inspirerad av djur-
rättsaktivism uppmärksammas i modesammanhang kan ses som ytterligare 
ett exempel på hur populärkulturella stilar upptas i grupper med högre kultu-
rell status.615 Å andra sidan medför ett dylikt upptag eller överföring av en 
ideologiskt inspirerad klädstil oundvikligen en avideologisering av stilen. 
Den blir just en stil bland andra stilar som kan konsumeras och bytas ut efter 
behag, det vill säga en vara bland andra varor i konsumtionssamhället.  

Ytterligare en konsekvens av de ovan nämnda exemplen är den reduce-
ring av sakfrågan som sker när den kommer att handla om tecknad film, 
mode och stil eller en enskild krabba på Robinsonön. Förutom ett förytli-
gande av sakfrågan blir den också partikulär, då den konstrueras som en 
fråga om det enskilda istället för det allmänna. 

11.3.2 Ironi 
 
Ytterligare ett sammanhang som de militanta veganerna förekommer i på ett 
metadiskursivt sätt är kåserierna. De tre ovan nämnda rubrikerna från DN 
tillhör kåserier där man ironiserar över militanta veganer på olika sätt. Den 
första, ”Kvalstrets år”, är publicerad på årets första nyhetsdag och är ett kå-
seri över det kommande årets förväntade händelser. Först på listan välkom-
nas vi till ”Kvalstrets år, enligt vegansk tideräkning. Att värna om dessa små 
djurs livsmiljö kunde bli en mission för den småslöa falangen av militanta 
veganer.”616 Den andra rubriken ovan hör till ett kåseri om den svenska 
ishockeyns brist på framgångar, såväl rent spelmässigt som publikmässigt. 
Skribenten föreslår därför som åtgärd en upptrappning av våldet på plan, till 
exempel utrusta spelarna med spikklubba och sköld, istället för vanlig 
klubba, samt belöna extra våldsamma spelare med bonuspoäng. 

Bredvid rinken ställs sopcontainrar för miljövänlig sortering av kvarlevorna 
efter spelarna. De randiga containrarna är för domarna. Risken för att mili-
tanta veganer ska släppa ut spelare och måldomare ur deras burar måste beak-
tas.617 

 
Även den sista rubriken hör till ett kåseri som driver med de militanta vega-
nernas aktioner, men här är djurrättsaktivism det enda föremålet för kåsören. 
Denne menar att det nu är dags för de militanta veganerna att ta ytterligare 
ett steg i sin ”revolutionära kamp” genom att ”bojkotta all honung, lysa biod-

                                                        
615 I AB 990603 finns även en intervju med en svensk designer som säger sig sympatisera 
med militanta veganer. 
616 DN 990102. 
617 DN 990520. Texten har inga bilder/illustrationer. 
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lare i bann och befria bina ur sin fångenskap. Just nu är rätt tid att slå till på 
denna nya front.”618 Så fortsätter kåseriet med att argumentera mot den ”hän-
synslösa utsugning, eller i varje fall utslungning” bina utsätts för och avslu-
tar texten med slagorden ”Befria alla bin! Länge leve alla bidrottningar! 
Vägra äta honung!” 

Ironi kan i många fall vara bra redskap för att belysa en aspekt av verklig-
heten med en annorlunda prisma vilken ger företeelsen andra proportioner. 
Den skevhet det nya prismat ger företeelsen kan få annars förbisedda 
aspekter att framträda, men det kan även få det belysta att framstå som full-
ständigt absurt. På gott och ont. I just detta fall skulle jag vilja påstå att djur-
rättsaktivismen fås att framstå som ganska absurd och löjlig. Men med för-
löjligande följer banalisering och, som ovan, avdramatisering. Diskursen om 
de militanta veganerna tillät humor redan 1997, i synnerhet var det polisen 
och SÄPO den drev med.619 Vid ett tillfälle 1997 kåserar DN om en man som 
låtsas vara militant vegan för att slippa få ett arbete.620 Kåserier som ägnar 
sig helt åt de militanta veganerna har jag dock inte sett exempel på tidigare. 
Att så nu sker, det vill säga att man kan driva med de militanta veganerna, 
antyder en viss trygghet i förhållande till det man driver med. Förekomsten 
av skämt och ironi kan ses som ett uttryck för ett något mer distanserat för-
hållande till det man skämtar om, en viss relativisering av de militanta vega-
nerna som reellt hot. Återigen på gott och ont. Om 1995 år diskurs hade drag 
av infantilisering och 1997 års diskurs i mångt och mycket handlade om 
terrorisering har således 1999 års diskurs drag av avdramatisering eller ironi-
sering.  

11.3.3 Militanta veganer och djurrättsaktivism som bisats och 
exempel 
 
De militanta veganerna förekommer även som bisats i andra, mindre humor-
istiska sammanhang detta år. Bland annat i artiklar om, och med, ungdomar i 
rörelsen Reclaim the streets som påstås ledas av ”djurrättsaktivister och ag-
gressiva veganer”.621 Några belägg för, eller utläggningar om, denna kopp-
ling förekommer dock inte.   

De militanta veganerna nämns även kort i en längre intervju med Marit 
Paulsen, dåvarande EU-parlamentariker, som mot bakgrund av djurhållning-
en i Europa säger sig sympatisera med de militanta veganerna.622 I en de-

                                                        
618 DN 990913. Texten är placerad i vänsterkrysset direkt under rubriken Namn och Nytt. 
Mellan rubriken och texten finns dock en bild på bin kryllandes över en honungskaka, tillika 
kryllandes över varandra. 
619 T ex ”Dagens Gormander: Operation kokt hamster” AB 970427.  
620 ”Burdt får jobb” DN 971006. 
621 DN 990923. 
622 SvD 990221. 
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battartikel av Anders Carlberg och Lena Liljeroth, dåvarande ledare för ung-
domsverksamheten vid Fryshuset i Stockholm, används de militanta vega-
nerna som exempel på gäng som ungdomar kan hamna i om de vuxna svi-
ker.623 I de två sistnämnda artiklarna förs således veganerna in i en jord-
brukspolitisk respektive socialpolitisk kontext.  

Ett annat sammanhang veganerna förs in i gäller rättsapparaten, rättsskip-
ning och hotet mot rättsstaten.624 Dessa artiklar är i synnerhet kritiska mot 
polisens, Säpo:s och domstolarnas tillkortakommanden vad gäller lagföring 
och rättvisa. Men här förekommer även militanta veganer som exempel på, 
och del av, hotet mot det öppna, liberala samhället. DN har en ledare 990630 
med rubriken ”Ett brott mot demokratin” syftande på nynazistiska brott (ex-
empelvis de s k Malexandermorden). Veganerna förs här in som ytterligare 
ett exempel på grupper som med olika skrämseltaktiker hotar ”det öppna och 
liberala samhällets principer”, såsom yttrande- och tryckfriheten: 

Nynazister har länge ägnat sig åt att hota och trakassera journalister, politiker 
och tjänstemän som granskat deras förehavanden. Även vissa religiösa sekter, 
militanta veganer, terrorgrupper och mc-gäng har tagit för vana att med olika 
medel skrämma kritiker och vittnen till tystnad. Mycket sällan leder dock 
olaga hot till fällande dom eller ens till förundersökning. Det finns hos polis- 
och åklagarväsende en beklämmande handfallenhet inför denna brottslig-
het.625 

 
Artikeln avslutas med en plädering för ökade polisiära resurser mot denna 
typ av kriminalitet. På så sätt används bisatsen militanta veganer som exem-
pel i olika politiska diskurser. I artiklar som pläderar för jordbrukspolitiska 
förändringar, för ökade resurser i ungdomsverksamheten och till polisen 
mm.   

De elva texterna i material DR ser ut att använda djurrättsaktivism på un-
gefär samma sätt, det vill säga som bisats och exempel. Som ovan nämnts 
handlar dessa texter inte i någon större utsträckning om djurrättsfrågan 
och/eller aktioner i dess syfte. Man kan dessutom notera att texterna gärna 
använder formuleringar som ligger nära begreppet militant vegan. Exempel-
vis ”Man kan säga mycket om djurrättsrörelsen, särskilt finns det anledning 
att kritisera dess mer militanta avarter”.626 Man skulle således kunna säga att 
materialen med respektive utan begreppet militant vegan nu tenderar flyta 
ihop. Använder man inte den exakta frasen militant vegan så är det näralig-
gande formuleringar, eller synonymer, som används.627  

                                                        
623 Exp. 990215. 
624 Exempelvis SvD 990410, 991202, 991216, AB 991210. 
625 DN 990630. Texten är illustrerad med en bild på två män ståendes på en äng med vapen 
och en nazistisk flagga i hand. Enligt bildtexten är det ”Nynazister (som) övar inför ett bank-
rån”. 
626 SvD 990904. 
627 Se vidare avsnitt 11.3.7. 
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11.3.4 Militanta veganer som argument och diskursivt begrepp 
 
Begreppet militanta veganer förs således in som bisats i populärkulturella 
diskurser som ett samhälleligt fenomen bland andra fenomen. Veganerna blir 
närmast en kulturell markör i tolkningen av samtiden. Den blir också en 
samtida företeelse att ironisera över, att placera in i texter som syftar till 
delectare. Något att hålla upp en skrattspegel inför och därigenom genom-
skåda sin tids absurditet. Men veganerna som bisats används också som 
tidsmarkörer i olika politiska sammanhang, som slagträ och avskräckande 
exempel i avsikt att plädera för politisk förändring. Spegeln som hålls upp 
här avser inte att framkalla skratt utan att återkasta en exakt bild av vår tid, 
en bild som skrämmer. Kanske kan man säga att veganerna här får funktion-
en som pathos- och logos-argument för att ytterliga understryka den slutsats 
skribenten/talaren vill dra. Exemplet är till sin karaktär ett logos-argument 
som pekar på det enskilda fallet för att antyda en generell regel. I detta fall 
ett tämligen avskräckande fall/regel varför exemplet här även får karaktären 
av pathos-argument. Även som ”hot” mot det öppna samhället och ”de de-
mokratiska spelreglerna” tjänar de militanta veganerna därmed en funktion i 
det demokratiska samtalet då medierna kan diskutera samhället med hjälp 
utav dem.  

Man skulle också kunna säga att militanta veganer här blir ett diskursivt 
begrepp i sig. Ett begrepp som appliceras på verkligheten för att peka ut dess 
brister och föreslå förändring. Avsikten är då inte att begreppet bara ska 
beskriva verklighet utan också förändra eller föreskriva verklighet, varför 
begreppet blir såväl deskriptivt som preskriptivt.  

Detta sker inte endast i artiklar där veganer/djurrättsaktivister är bisatser 
utan även där de ägnas större uppmärksamhet. En ledare i Expressen ut-
trycker denna tendens på ett tydligt sätt, under parollen ”Krossa terrorism-
en!”628 

I texten syns det skrivande subjektet tydligt då den inleds med en be-
skrivning av skribentens egna erfarenheter av politisk aktivism under 1960 
och 70-talen. Det var ”vi” i ”de röda tågen” som skulle ”krossa kapital-
ismen”. Men, menar skribenten, här fanns ”en rätt stark känsla för de demo-
kratiska formerna” samt ”en tydlig spärr mot våld, en känsla som jag gärna 
vill tro fanns djupt förankrad i den svenska politiska traditionen”.  Detta 
”trots de hotfulla talkörerna”, ”trots sammanstötningar och något kraschat 
fönster”. I de svenska leden fanns förvisso ”järnhårda romantiker” men ter-
rorattackerna under 1970-talet ”var tysk import”. 

De egna aktivisterna betecknas således som romantiker, hårda som järn, 
men med djup känsla för den parlamentariska demokratins former. Bråk med 

                                                        
628 Exp. 990328. Här finns en bild som visar det texten vill beskriva: att ”rånarhuvan blivit 
politisk uniform”. Detta genom just en närbild på en person iförd svarta kläder och svart huva 
över ansiktet. Bildens sammanhang framgår dock inte. 
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polis eller motdemonstranter kallas, följaktligen, för ”sammanstötningar” 
och kraschade fönster blir till ”något” som kanske kan ha råkat gå sönder. 
Det enda som skulle kunna kallas terror under 1970-talet var det inte skri-
bentens ”vi” som stod för, utan det kom utifrån. Från tyskarna. Även formu-
leringen om att det ”fanns” en känsla för de demokratiska formerna ”i den 
svenska politiska traditionen” markerar en skillnad mellan den svenska och 
andra (här tyska) politiska traditioner. Formuleringen fungerar som en rums-
lig markering, samtidigt som den gör en markering i tiden. Stycket syftar på 
det förflutna, vilket i det följande stycket kontrasteras mot 1990-talet: ”Men 
under 90-talet har någonting hänt”.  

Men i stället har rånarhuvorna blivit politisk uniform, och underliga grupper 
som kallar sig ”Hata de rika” apterar bensinbomber utanför Wallenbergs och 
Lundbergs hus (…) Terrorn har blivit politisk vardag i Sverige.629 

 
Att rånarluvor påstås ha blivit politisk uniform indikerar att den politiska 
kampen övergått i ren kriminalitet. Exempel radas därefter upp för att be-
lägga tesen om terrorism som nutida svensk vardag. Arbetare som proteste-
rar mot en fabriksflytt genom att slå sönder direktörernas bilar och samer 
som ”spränger bomber under storsamhällets kraftledningar”. Nu är det våld-
samma, medvetna och målinriktade handlingar, inte något enstaka som råkar 
gå sönder. Det yttersta exemplet och det yttersta ansvaret placeras dock hos 
de militanta veganerna:   

Och i spetsen för denna terrortrend går de grupper som säger sig ömma för de 
allra mest ömkansvärda, för de förtryckta djuren. Grupper som i sin gränslösa 
ömhet inte ens gitter bära yllevantar eller äta honung, alltså djurrättsaktivis-
ter, militanta veganer, djurens befrielsefront och allt vad de kallar sig. Dessa 
grupper har systematiskt bytt plakaten mot rånarhuvorna, talkörerna mot ben-
sinbomberna, den politiska diskussionen mot telefonterrorn.630 

 
Kontrastering är även här en retorisk strategi, med inslag av ironi. Genom att 
formulera djurrättsaktivisternas mål som en egenskap hos aktivisterna, vil-
ken står i skarp kontrast mot deras handlingar, framstår de som inkonse-
kventa eller rentav paradoxala. De besitter en ”gränslös ömhet” men agerar i 
”rånarhuvor” med hjälp utav ”bensinbomber” och ”telefonterror”. I den sista 
meningen (ovan) är kontrasteringen än tydligare då skribenten ställer upp de 
förra decenniernas strategier mot de nutida. Plakat, talkörer och politisk dis-
kussion har ”systematiskt” bytts mot rånarhuvor, bomber och terror. Medan 
orden i det första ledet konnoterar lugnt och samlat agerande konnoterar 
orden i det sista ledet våldsbrott och krigsföring. Och medan orden i det 
första ledet konnoterar agerande baserat på förnuft, sans och vett konnoterar 

                                                        
629 Exp. 990328. 
630 Exp. 990328. 
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orden i det andra ledet agerande baserat på vrede, ilska, hat, det vill säga 
okontrollerbara känsloyttringar. De militanta veganerna eller djurrättsaktivis-
terna blir på så sätt ytterst känslosamma aktörer som i sitt ömmande för de 
”ömkansvärda” djuren spårar ur i vredesutbrott. Å andra sidan betecknas de, 
något längre ned i texten, som en målmedveten – om än aggressiv – terrorrö-
relse: 

Med de aggressiva djurrättsaktivisterna har Sverige fått sin första organise-
rade och målmedvetna terror-rörelse. Det är en allvarlig händelse och den 
speglar många obehagliga tendenser i tiden: politikerföraktet, parlamentar-
ismens kräftgång, den ökade individualiseringen, det förlorade tålamodet 
("allt genast"), mediefixeringen.631 

 
De militanta veganerna tolkas således som ett tidstypiskt uttryck. De blir inte 
bara specifika aktivister som utför specifika handlingar utan de står för något 
mer. De symboliserar en strömning i tiden som sveper bort, eller åtminstone 
utmanar, de föregående decenniernas värderingar såsom tålamodet och ac-
ceptansen inför den parlamentariska demokratins långsamma beslutsproces-
ser och respekten för de styrande.  Dessutom symboliserar de, i texten ovan, 
den ökade individualiseringen och mediefixeringen, vilket ofta ses som sy-
nonymt med ett allmänt förytligande i ett ’jagsamhälle’ där var och en är sin 
egen lyckas smed. Där synas är viktigare än göra. Där solidaritet ersätts av 
egocentrism. 

Artikeln avslutas sedan med påståendet att djurrättsaktionerna ”är attacker 
rätt mot demokratins fundament som måste besvaras med ett rungande 
"Krossa terrorismen" – dock medelst votering, eller helst med acklamat-
ion.”632 

Genom begreppet militant vegan framför således skribenten en mer ge-
nomgripande samhällskritik och uppmanar till protester. Kanske riktar sig 
kritiken främst mot djurrättsaktivisterna men den träffar långt fler aktörer 
och ideal, varför begreppets funktion, återigen, blir diskursivt.  

11.3.5 Ambivalens: dramatisering och avdramatisering 
 
Fortsätter vi så vidare in i de artiklar som har militanta veganer som ett 
större motiv kan en delvis ny ambivalens skönjas: är det över nu – eller blir 
det bara värre? Några rubrikexempel belyser detta: 

Ny terrorattack av militanta veganer?633 

                                                        
631 Exp. 990328. 
632 Exp. 990328. 
633 Exp. 990103. Texten har inga bilder/illustrationer. 
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Veganerna på väg att försvinna. ”Det var en övergående modenyck”.634 

Ny strategi mot djurrättsaktivister. ”Sabotagen trappas upp”. Säpo vill ha an-
svaret för samordnade motaktioner i hela riket.635 

 
Den första artikeln är ett aktionsreferat schematiskt organiserat i tre text-
stycken. Den första delen, inklusive ingressen, inleds med att ”Militanta 
veganer misstänks för en attack mot Scan västs nedlagda slakteri i värm-
ländska Kil. Man tände eld på en djurtransportbil, värd 1,9 miljoner kronor, 
som totalförstördes.” Därefter citeras en polis som säger sig ha vissa spår 
efter gärningsmännen som leder misstankarna till ”så kallade militanta vega-
ner”. De textuella dragen här känns igen från föregående år. Polisen är den 
enda källan, vilken får tro, tycka, misstänka högt i texten. Här finns formule-
ringar som mer eller mindre säkert slår fast att det är de militanta veganerna 
som är i farten igen, oavsett bevis eller alternativa tolkningsmöjligheter. 
Denna text lägger dock till ett frågetecken efter rubriken för att markera 
ovisshet. Vi får dessutom en markering av ovisshet genom orden ”så kal-
lade”.  

Ytterligare drag som känns igen är att vi får veta värdet på det som för-
störts (att slakteriet var nedlagt, det vill säga icke i bruk, kommenteras däre-
mot inte). Liksom föregående år ägnas även den eller de avslutande delarna 
av texten till att referera tidigare ”dåd”, ”attentat” etcetera veganerna miss-
tänks för. I denna artikel sker det under två underrubriker vilka signalerar 
fara: ”Kraftig ökning” respektive ”Hot och våld”. Båda styckena refererar 
Säpo:s årsrapport med avseende på dels utbredningen av djurrättsrelaterade 
brott, dels förekomsten av olaga hot och våldsbrott. ”Tidigare har djurrätts-
aktivisterna understrukit att de är emot våld. Denna inställning tycks vara på 
väg att urholkas”, tolkar skribenten rapporten.636 De avslutande styckenas 
funktion i texten ser ut att vara att dramatisera händelserna och förhöja den 
brända slaktbilens nyhetsvärde. Ingen människa har hotats eller kommit till 
skada här, ändå skriver skribenten in händelsen i en berättelse om våld och 

                                                        
634 Exp. 990215. Bilden till texten är tagen i en skolmatsal där vi ser tre pojkar som leende 
slevar upp mat på tallrikarna. Mittemot dem står husmor. ”Veganerna flyr” står det i fet stil 
under bilden.  
635 DN 990421. Texten har inga bilder/illustrationer förutom en faktaruta ”om veganbrott” 
insprängd i texten. 
636 Dessa två artikelstycken är tidigare publicerade i en artikel som just handlar om Säpo:s 
årsrapport, Exp. 980927. Texterna är i stort sett identiska. Det intressantaste med den artikeln 
är dess rubrik och ingress där ett syftningsfel ger intryck av att djurrättsaktivister börjat över-
falla homosexuella:  
”Rasism bakom 1 900 brott 
Rasistiska motiv låg bakom 1 900 anmälda brott under 1997. Det visar en ny Säporapport. 
Rapporten avslöjar också att djurrättsaktivister inte drar sig för att överfalla människor. Den 
grupp som drabbats värst av den här typen av organiserad brottslighet med ideologiska för-
tecken är de homosexuella.”  
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hot om våld mot människor. Styckena fungerar på så sätt som pathos-
argument för att i rubriken beteckna händelsen som en ”terrorattack”. 

Tittar vi på den andra rubriken ovan så ser vi att artikelns huvudbudskap 
närmast är det motsatta. Om den förstnämnda artikeln (januariartikeln) ville 
dramatisera händelserna och antyda en eventuell upptrappning av våldet så 
vill denna (februariartikeln) avdramatisera veganerna och antyda att vi ser 
slutet på händelserna. Anledningen till denna nyhet, och rubrikens formule-
ring, är att antalet veganer på Umeås högstadieskolor minskat. Detta enligt 
husmor på en av skolorna samt Västerbottens-Kuriren. Husmor citeras in-
ledningsvis och siffrorna för det exakta antalet veganer och vegetarianer 
redovisas. 

Veganerna är på väg att försvinna från Umeå, djurrättsaktivisternas mecka.  

På högstadieskolorna finns nästan inga kvar. - Det var en övergående mo-
denyck, säger Karin Svedberg, husmor på Bräntbergsskolan.637 

 
Resterande brödtext är disponerad på två stycken med varsin underrubrik: 
”Ett utdöende släkte?” respektive ”Oförtjänt dåligt rykte”. Den första under-
rubriken och stycket kopplar ihop nämnda minskning av veganer med djur-
rättsaktivismen, enligt en logik som säger att färre veganer i högstadiet bety-
der färre brott i djurrättsyfte. Statistik från Säpo redovisas, en polis och Väs-
terbottens-Kuriren citeras:  

Trenden gäller alla högstadieskolor i kommunen, men har ännu inte nått 
gymnasierna, enligt Västerbottens-Kuriren. Frågan är om de militanta djur-
rättsaktivisterna, som släppt ut minkar och tänt eld på Scans lastbilar, är ett 
utdöende släkte. En rapport från säkerhetspolisen visar att anmälningarna i 
Umeå fördubblades från 1996 till 1997. Den trenden tycks ha vänt. Umeåpo-
lisen märker åtminstone en tillfällig minskning av djurrättsrelaterade brott. 
Enligt vakthavande befäl Ebbe Nyberg har det varit lugnt sedan i novem-
ber.638 

 
Därefter citeras husmor igen. Enligt skribenten jämför hon ”vegantrenden” 
med tidigare ungdomstrender där kläder får markera grupptillhörighet. En 
elev får därefter bekräfta att det varit trendigt att vara vegan, men att det nu 
snarare kan leda till trakasserier. Den sista underrubriken är ännu ett citat 
från en elev, som i den följande texten också får vittna om att trenden gått 
över och ge sin förklaring till varför: 

Hon tycker att militanta djurrättsaktivister gett Umeå ett oförtjänt dålig rykte 
och tror att det kan ha fått en del att övergå till vegetarisk kost. - Folk brukar 

                                                        
637 Exp. 990215. 
638 Exp. 990215. 



 320 

säga "jaha, du är från Umeå, då är du väl militant vegan". Det är inte så ro-
ligt.639  

 
Liksom tidigare år tolkas således veganerna i termer av ungdomskultur. För-
stådd som ”trend” bland högstadieungdomar (det vill säga i åldrarna 13-15 
år) sker återigen en avdramatisering av händelserna. Samtidigt är texten 
präglad av avståndsmarkörer i förhållande till veganerna. Att beteckna vega-
nerna som ett eget ”släkte”, vilket nu är utdöende kan i sig betraktas som en 
avståndsmarkering. De (veganerna) är något helt annat än vi. Att ungdomar-
na citeras i sitt avståndstagande från veganerna antyder dels att återväxten av 
veganer är knapp, vilket motiverar underrubrikens ordval ”utdöende”, dels 
att det är deras eget fel. De ”militanta djurrättsaktivisterna” har givit hela 
bygden dåligt rykte, så till den grad att inte ens de (potentiellt) egna vill för-
knippas med dem. Aktivisterna har så att säga skjutit sig själva i foten. 

Å andra sidan leder artikelns upplägg till en indirekt anklagelse av ung-
domarna för att ha ”släppt ut minkar och tänt eld på Scans lastbilar”, liksom 
till det indirekta påståendet att det är dessa 13-15 åringar säkerhetspolisen 
har till uppgift att ta fast.  

Den tredje rubriken ovan hör till en artikel om säkerhetspolisens utspel 
vid polisriksdagen. Rubriken och ingressen tar fasta på en av punkterna på 
riksdagens dagordning: ”De autonoma grupperna”: 

Ny strategi mot djurrättsaktivister. "Sabotagen trappas upp." Säpo vill ha an-
svaret för samordnade motaktioner i hela riket. DN:s Mälardalsredaktion  

ESKILSTUNA. En nationell strategi behövs för att bryta den stegrande 
brottskurva som kriminella miljö- och djurrättsaktivister är skyldiga till, före-
slår Säpo. "Dessa tonåringar utgör nu ett konkret hot mot väsentliga sam-
hällsintressen i Sverige."640 

 
Brödtexten inleder med en förklaring av vad Polisriksdagen är och citerar 
dåvarande justitieminister Birgitta Freivalds inledningstal i vilket hon be-
kräftar polisväsendets betydelse för samhället samt utlovar förstärkta resur-
ser. Därefter övergår texten till punkten ”De autonoma grupperna”, vilken 
ägnas ca två tredjedelar av texten. Av en polisöverintendent definieras dessa 
grupper av att de ”begår brott riktade mot det etablerade samhället” och mot 
dessa vill man nu samordna strategierna. Eftersom det fungerat mot högerex-
tremistiska grupper borde det även fungera mot ”militanta veganer och mil-
jöaktivister”: 

Säpos företrädare hävdar att man genom en nationell strategi lyckats tysta 
högerextremistiska gruppers inkomstbringande konserter med "vit makt"-

                                                        
639 Exp. 990215. 
640 DN 990421. 
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musik. Nu vill man använda samma metoder mot militanta veganer och mil-
jöaktivister typ Greenpeace.641 

 
Begreppet autonoma grupper används här på ett tämligen vitt och brett sätt,  
utan att kommenteras eller problematiseras. En viss omformulering sker 
dock av Säpo:s hotbildsbeskrivning när den flyttas från brödtexten (se ne-
dan) till rubriken (se ovan). I brödtexten är det en förväntad utveckling som 
beskrivs, baserad på amerikanskt mönster: ”Säpo målar upp en mörk fram-
tida hotbild med upptrappade aktiviteter med brevbomber och förgiftade 
livsmedel, efter mönster från Nordamerika.”642 I rubriken (ovan) ersätts futu-
rum av presens varmed förväntningar förvandlas till faktum.  

Avslutningsvis erbjuder texten en utläggning om kostnaderna för företag 
och försäkringsbolag under 1994-1998. Den pathos-kryddade logiken hos 
Säpo späs därmed på av skribenten. Insprängt i artikeln har vi en ruta med 
”Fakta/veganbrott” där vi får veta hur många brott som anmälts under de 
senaste åren. Att anmälningarna minskat under det senaste året kan, enligt 
Säpo, ”bero på att människor blivit mindre benägna att anmäla brott på 
grund av rädsla.” En alternativ tolkning skulle kunna vara att brotten faktiskt 
minskat, och att Säpo:s strategi kanske därmed är överflödig, men det säger 
inte artikeln något om. 

Sammantaget blir artikeln ett okritiskt referat av polisens synpunkter och 
strategier. På så sätt följer den mönster från föregående år där polisen/Säpo 
placeras i rollen som protagonister och djurrättsaktivisterna (här även miljö-
aktivister) hamnar i antagonistrollen. Samma mönster återfanns även i det 
dramatiserande aktionsreferatet och delvis i den avdramatiserande artikeln 
ovan, dock med en husmor och skolelever som medhjälpare. Argumentat-
ionen kan sägas huvudsakligen basera sig på polisens ethos då det i mångt 
och mycket är deras uppgifter som förmedlas okommenterade eller oproble-
matiserade. Tittar vi istället på logos-argumentationen har jag ovan pekat på 
några ställen där den blir något paradoxal eller bristfällig. Lägger man, som 
här, texterna bredvid varandra blir den än mer paradoxal när den ena ser 
tecken på minskade aktiviteter från veganernas sida och den andra ser en 
ökning. I synnerhet som siffrorna tolkningarna baserar sig på är hämtade 
från samma källa. Oavsett detta så vittnar förekomsten av spekulationer om 
en ovisshet kring veganerna. Liksom föregående år är det en diffus skara 
som gäckar polis, företag och medier.  

 
 

                                                        
641 DN 990421. 
642 DN 990421. 
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11.3.6 Addering: högerextremism och nynazism 
 
Ytterligare ett drag som är värt att ytterligare lyfta fram i den studerade jour-
nalistiken 1999, och som pekats på ovan, är tendensen till att bunta ihop 
olika grupper under en beteckning och därefter argumentera för något man 
vill uppnå. Det är således texter som vill docere och, kanske i än högre ut-
sträckning, movere (i bemärkelsen uppröra, snarare än beröra).  

Jag har redan ovan nämnt att militanta veganer som bisats och exempel i 
sig blir argument för olika typer av förändring, och att begreppet militant 
vegan därmed kan betraktas som diskursivt.  Men i denna typ av texter före-
kommer också andra grupperingar eller rörelser. I Säpoartikeln ovan är det 
med Greenpeace samt högerextremister som militanta veganer explicit sam-
manfattas under begreppet ”de autonoma grupperna”. Andra miljöaktivister 
de kopplas samman med är Linus Brohult och Socialekologisk aktion samt 
Reclaim the streets/city (i bisats-artiklarna, se ovan). I Expressens ledare 
990328 (se ovan) är det fabriksarbetare som protesterar mot en flytt av fabri-
ken samt en grupp kallad ”Hata de rika” och en kallad ”Vi som byggde Sve-
rige” samt samer. I DN:s artikel 990630 (se ovan) är det bland de nynazist-
iska brotten djurrättsaktivismen sorteras in. Nynazism, högerextremism fö-
rekommer även tillsammans med mc-gäng och militanta veganer i artiklarna 
om rättstaten, rättsskipning etc (se ovan). Ett exempel är en av flera artiklar i 
SvD 991202 under rubriken ”HOTET MOT RÄTTSSTATEN”. Reportaget 
sträcker sig över ett helt uppslag, bestående av flera artiklar om nynazismens 
uttryck i Europa och USA. Bland dessa texter finns en som också sorterar in 
de militanta veganerna: ”E-postbombning blockerade servrar”. Artikeln 
handlar om hur de tidningsredaktioner som i slutet av 1999 publicerade upp-
gifter om nynazister och medlemmar i mc-gäng fått sina e-postservrar block-
erade.643 Detta till följd av ett kedjebrev som uppmanar alla som nås av bre-
vet att maila redaktionerna för att visa sitt ”stöd”. Artikeln avslutas med 
påtalandet av att även militanta veganer använt sig av denna metod.644 Här är 
de militanta veganerna en bisats igen, längst ner i artikelns relevansstruktur, 
men som sådan kopplas den här ihop med högerextremismen. Vi såg prov på 
detta även 1997, i artiklar som drog paralleller mellan djurrättsaktioner, samt 
filosofin de grundar sig på, och nazismen. I nämnda SvD-artikel är det me-
toderna som utgör grunden för parallellen men det förekommer även 1999 
texter där det snarare är risken för en devalvering av människovärdet som 

                                                        
643 De fyra storstadstidningarna gick samman och publicerade den 30/11 1999 namn och 
bilder på 62 nazister, vilket, enligt Anna-Lena Lodenius, fick stort genomslag i mediedeb-
baten. Lodenius, A-L (2006) Gatans parlament. Om politiska våldsverkare i Sverige. Stock-
holm: Ordfront, s 91. 
644 SvD 991202. På uppslaget finns en tecknad karta över Europa med pilar på var olika na-
zistiska ”internationella nätverk” opererar. I denna sägs inget om veganer/djurrättsaktivister. 
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förskräcker.645 I Expressens ledare 990328 (se ovan) var det tyskarna som på 
1970-talet stod för allt som kunde kallas ”terror”. I en ledare i SvD kritiserar 
skribenten polisen för att de inte lyckats skydda butiksinnehavare och slakte-
rier från de militanta veganerna:  

Att gatuterror tvingar en fredlig näringsidkare att stänga sin butik, påminner 
mer om 30-talets Berlin än om ett civiliserat samhälle.646 

 
På ett tämligen subtilt sätt skrivs så de militanta veganerna, eller djurrättsak-
tivisterna, in i en diskurs om högerextremism och nynazism. Även om män-
niskovärdesprincipen vs djurs värde tematiseras vid några tillfällen 1999 är 
kanske just idén om rättsstaten ett värde som i än högre grad står på spel år 
1999. Men i värnandet av detta värde övergår diskursen, genom beskriv-
ningarna av hotet mot rättstaten och kopplingarna till nazismen, till att latent 
tematisera den rena ondskan. 

Från mitten av 1990-talet har ett ökat intresse för Nazityskland kunnat 
iakttas, bland annat i form av allt fler nazidokumentärer på svensk television 
men även (eller i synnerhet) på kabelkaneler som Discovery och History 
Channel.647 Samtidigt har nynazism och rasism uppmärksammats som sam-
hälleliga problem, kopplat till den ökade invandringen från 1980-talet.648 
Denna uppmärksamhet har föranlett dels den ovan nämnda mediala kam-
panjen där medlemmar av mc-gäng och s k nynazister utpekats kollektivt i 
några dagstidningar. Dels inrättandet av Forum för levande historia, förfat-
tandet och spridandet av boken Om detta må ni berätta till samtliga stu-
derande i landet samt den internationella Förintelsekonferensen i Stockholm. 

649  Eva Kingsepp diskuterar i sin avhandling den politiska och mediala 
mainstreambilden av Tredje riket och nazismen. Hon menar att tredje riket 
förvandlats till en spektakulär mytvärld samtidigt som den nazistiska symbo-
liken kommit att tillmätas närmast tabuliknande egenskaper. ”Den som går 
över gränsen för det kulturellt accepterade i fråga om hur man förhåller sig 
till dessa bilder riskerar att besmittas av nazism i ett slags metafysisk bemär-
kelse.”650 Det vill säga att klassas som ond och få sin heder befläckad.651 För-

                                                        
645 se t ex Exp. debatt av Liberala Ungdomsförbundet 990827: ”Människan är värd mer än en 
råtta”. 
646 SvD 990410. Till texten finns en bild på en pälshandlare stående utanför sin butik, med sitt 
ansikte speglat i det krossade skyltfönstret. Han ser så att säga på sin egna spruckna spegel-
bild. Under bilden i fet stil sägs han vara ”Sviken av staten”. 
647 Kingsepp, E (2000) ’Man sitter ju inte där och frossar i nazism’. En receptionsanalys av 
nazidokumentärer. Magisteruppsats, Stockholms universitet, JMK 
648 Lööw, H (1999) s 24ff, 246ff. 
649 Bruchfeld, S & Levine P A (1998) Om detta må ni berätta. En bok om Förintelsen i Euro-
pa 1933-1945. Stockholm: Natur och kultur. Denna bok utgavs av Regeringskansliet som en 
del av projektet Levande historia, initierat av stadsminister Göran Persson 1997. 
650 Kingsepp, E (2008) s 22. För en studie av mediernas representation av firandet av Karl 
XII:s dödsdag, se Löwander, B (1997) 
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intelsen har, å sin sida, mystifierats och tillskrivits närmast sakrala dimens-
ioner varför ingen tillåts kritiskt reflektera över något av det som hör förin-
telsen till. Kingsepp påpekar att vi i andra sammanhang uppmuntras till att 
ifrågasätta och tänka kritiskt men ifråga om nazityskland och förintelsen 
’får’ man inte göra just detta. Förintelsen och nazismen är och förblir det 
absoluta onda. 

Här kan man reflektera över skillnaden mellan att kriminalisera respektive 
demonisera något. Att kalla någon kriminell förutsätter att det handlar om 
någon som har överskridit en gräns men som genom straff kan återföras till 
den rätta sidan om gränsen. Brott kan regleras. Ondskan är däremot en sorts 
metafysisk term. Ondskan står för något bortom det mänskliga varmed det 
inte längre handlar om ett beteende som går att reglera, och ibland inte heller 
att diskutera. Det bara är.652 Att de militanta veganerna skrivs in i denna okri-
tiserbara diskurs antyder att inte heller konstruktionen av de militanta vega-
nerna får ifrågasättas. Liksom nynazismen definieras de ut, inte bara från den 
offentliga gemenskapen utan från den mänskliga gemenskapen.  

11.3.7 Överföring: att etablera ett epitet 
 
Föregående år pekade jag på några skillnader mellan material MV respektive 
DR. Som nämnts har endast elva texter utan begreppet militant vegan åter-
funnits detta år, varav nio är publicerade i Aftonbladet. Jag har även nämnt 
ovan att dessa elva artiklar inte handlar om djurrättsaktivism i någon större 
utsträckning. Det är snarare som bisats i andra sammanhang det nämns, det 
vill säga på ungefär samma sätt som jag beskrivit de militanta veganernas 
förekomst i en del av texterna. Tittar vi närmare på användandet av de olika 
begreppen kan vi dessutom se att begreppen används omväxlande med 
varandra i flera texter.  

Ett exempel ur material DR är: ”Reclaim the streets ingår i den militanta 
miljökampen som leds av djurrättsaktivister och aggressiva veganer”.653 
Även uttrycket ”militanta djurrättsaktivister” förekommer,654 samt ”plogbil-
lar, veganer, trädkramare, militanta djurskyddsaktivister”.655 Någon nämn-
värd skillnad i hur begreppen retoriskt används här kan inte påvisas. De an-
vänds snarare synonymt med varandra. Vad som händer är att epitetet ”mili-
tant” lyfts ur sammansättningen med ”vegan” och appliceras på djurrättsak-

                                                                                                                                  
651 Kingsepp (2008) s 22f lånar begreppet ’kompromettering’ från Liljefors, Max (2002) 
Bilder av Förintelsen. Mening, minne, kompromettering. 
652 Silverstone (2007) s 56f. 
653 AB 990923. Texten illustreras med en bild från en demonstration av Reclaim the Streets 
när polisen, med hund, ingriper. Formuleringen ovan återkommer även i en debattartikel av en 
polisintendent i AB 991001, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Polisen lånar formuleringar 
från en ledare i Aftonbladet till sin egen debattartikel vilken publiceras i Aftonbladet.  
654 T ex AB 991108. 
655 AB 991210. 
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tivister och liknande. Under kodningsarbetet i den kvantitativa analysen hade 
jag en variabel som särskilt fångade in de tillfällen då ordet militant använ-
des som epitet på något annat än just veganer. Detta eftersom jag upptäckte 
medan jag läste igenom materialet (under insamlingsfasen) att sammansätt-
ningar som militanta miljövänner, militanta feminister och militanta i stort 
sett vad som helst dök upp i materialet. En del av dessa texter sorterades bort 
ur analysmaterialet eftersom de inte hade någon explicit koppling till det jag 
studerar (man kan kalla dem resultat av en felaktig sökning i databaserna). 
Andra hade dock denna koppling och fick därför vara kvar, samtidigt som 
jag ansåg det vara intressant att se i vilken utsträckning ”militant” förekom i 
andra sammansättningar än med vegan i mitt material. I tabell 58 nedan re-
dovisas hur många gånger respektive år begreppet ”militant” förekommer i 
respektive materialkategori och totalt.  
 
Tabell 58. Militantbegreppets förekomst i andra sammansättningar än med ’vegan’ i 
respektive materialkategori. Absoluta tal. 

År Djurrätt etc Civil olyd-
nad 

Militant 
vegan 

Militant 
vegan & co 

Totalt 

1990 0 0 0 0 0 
1991 0 0 0 0 0 
1992 0 1 0 0 1 
1993 0 1 0 0 1 
1994 0 0 1 0 1 
1995 4 1 2 0 7 
1996 2 2 3 1 8 
1997 5 2 6 1 14 
1998 2 2 4 0 8 
1999 6 3 7 0 16 
2000 3 8 8 1 20 
2001 0 3 3 1 7 
2002 2 2 0 0 4 
2003 4 2 0 0 6 
2004 0 0 0 0 0 
Summa 28 av 125 27 av 623 34 av 334 4 av 33 93 av 1115 

 
Av tabellen kan vi utläsa att epitetet militant främst förekommer mellan åren 
1995 och 2001, i synnerhet år 1997, 1999 och 2000. I absoluta tal är det oft-
ast tillsammans med begreppet militant vegan som andra sammansättningar 
med militant förekommer, men relativt sett är det tillsammans med djurrätt 
(och synonymer) som militant oftast förekommer. Exempelvis år 1999 så ser 
vi att militant förekommer i sex av de elva texterna. Möjligen kan detta tol-
kas som ett uttryck för att begreppet militant sprider sig från diskursen om de 
militanta veganerna till texter som behandlar snarlika eller relaterade ämnen. 
Att ’militant’ s a s etableras som ett epitet att fästa på olika aktivister, akt-
ioner eller andra ideologiska yttringar. Har man väl börjat beskriva en före-
teelse, som veganism och djurrättsaktivism, under begreppet militanta vega-
ner kan en följd av medielogiken vara att även andra företeelser beskrivs 
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med samma, eller nästan samma, ordval. Att händelser som kan beskrivas 
som en del av ett längre tema med större sannolikhet blir nyhetsstoff och 
som sådant placerat på förstasidan är välkänt inom medieforskningen.656 En 
demonstration av exempelvis porrmotståndare kan genom att begreppsfästa 
aktivisterna som ’militanta feminister’ kopplas till de militanta veganerna 
och skrivas in i en diskurs om militant aktivism. En mångfald av händelser 
och aktörer, med den gemensamma nämnaren att de engagerar sig i djurrätts-
frågan, under 1990-talet sammanfogas således under begreppet militanta 
veganer och småningom militanta djurrättsaktivister osv. Men när termen väl 
etablerats infogas än fler händelser och aktörer under begreppet militant – 
det blir epitet bland epitet och det raster genom vilket pressen studerar och 
beskriver verkligheten. 

11.3.8 Civil olydnad med militanta veganer som exempel eller 
argument 
 
Så går vi över till årets andra begreppsliga möte – det mellan begreppet mili-
tant vegan och civil olydnad. Mötet äger rum fyra gånger detta år, varav två 
sker i Expressen, ett i SvD och ett i Aftonbladet. Tre av texterna är inter-
vjuer. En intervjuar den ena av författarna till demokratiutredningens skrift 
Olydiga medborgare medan de två andra intervjuar aktivister. Intervjuföre-
målen är således positiva eller har ett mer nyanserat förhållningssätt till civil 
olydnad. Men militanta veganer blir, åter igen, bisats. 

 ”Slaget om gatorna. Vi fortsätter tills vi får rättigheter”657 är rubriken till 
Aftonbladets text, vilken är en intervju med några av ungdomarna i Reclaim 
the city. Anledningen till intervjun är att 350 ungdomar några dagar tidigare 
höll en gatufest på Götgatan i Stockholm varmed 243 ungdomar greps. 
Dessa har dock, i sin tur, anmält polisen för övervåld och nu planerar 
Reclaim the city ännu en olaglig demonstration, denna gång mot polisens 
brutalitet. 

Det är endast ungdomarnas röster som hörs i texten och dess vokabulär är 
tämligen tillbakahållet. Journalisten är tyst förutom i de partier som refererar 
händelserna, vilka begreppsfästes som ”aktionen”, ”manifestation”, ”våld-
sam sammandrabbning”, ”påstådda polisövergrepp”. Det är en text som sät-
ter ungdomarna i rollen som protagonister och polisen som antagonister. En 
av dessa ungdomar försvarar civil olydnad: ”- Vi fortsätter med civil olydnad 

                                                        
656 Hvitfelt (1985) s 18, 195ff. 
657 AB 990924. Artikeln sträcker sig över ett helt uppslag med en stor bild på sex ungdomar i 
Reclaim the city. De är omaskerade och under texten får vi deras namn och ålder (mellan 15 
och 20 år). På uppslaget finns även en krönika av Lena Melin där hon argumenterar för att det 
är ”uppfriskande med ungdomar som agerar”. 
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tills vi får de rättigheter vi är berättigade till. Det här är en motreaktion mot 
mycket.”658 
Därefter övergår ämnet till vad det egentligen är ”en motreaktion mot”, där-
ibland behandlingen av djur. Såväl civil olydnad som veganism passerar på 
så sätt okommenterat genom texten.  

Expressens artikel är på liknande sätt en intervju med en aktivist och före-
språkare av civil olydnad, Linus Brohult från Socialekologisk aktion. Inter-
vjun äger rum dagen efter att han dömts till ett års fängelse för uppvigling. I 
texten får Linus ge sin version och försvara användandet av civil olydnad, 
dock med synliga motfrågor från skribentens sida. Det enda som kopplar 
artikeln till de militanta veganerna är en av tre avslutande röster som får 
kommentera domen (som för övrigt blev mycket omdebatterad). Rösten till-
hör Expressens ledarskribent Hanne Kjöller som menar att den fällande do-
men var ”utmärkt”. Återigen kopplas veganerna ihop med nazism (samt 
fanatiker) och används som argument – här mot civil olydnad och för fängel-
sestraff för dylika aktioner. 

Hade rätten friat honom hade det varit grönt ljus för nazister, militanta vega-
ner och fanatiska abortmotståndare att dra igång med sin kamp för ”det enda 
rätta”.659 

 
En annan ledarskribent på Expressen tar istället den civila olydnaden i för-
svar men pekar ut de militanta veganerna som en avart och de skyldiga till 
att den civila olydnaden fått så dåligt rykte.  

Civil olydnad har blivit ett skällsord i debatten, likställt med huliganism och 
till och med terrorism. Det är synd. Inom såväl det mediala som det politiska 
livet råder i det närmaste samsyn kring fördömandet av den civila olydnaden 
som metod. (…) Att det ser ut på det sättet har sina förklaringar. Militanta 
veganer har förfuskat den civila olydnadens idé genom att bränna upp lastbi-
lar, hota forskare och släppa ut minkar. Men bara för att det finns en liten mi-
noritet bland de politiska aktivisterna som ägnar sig åt vandalism betyder inte 
det att all form av civil olydnad är orättfärdig.660 

 
Genom att definiera ut de militanta veganerna från den civila olydnadens 
domän syftar skribenten till att legitimera civil olydnad. Av de fyra texter där 
begreppen möts 1999 har vi därmed två som mer eller mindre definierar in 
djurrättsaktivism i den civila olydnadens domän och försvarar, åtminstone, 
civil olydnad.661 Vi har en som definierar in militanta veganer men därför 
också avfärdar den civila olydnaden som ren kriminalitet.662 Och vi har en 

                                                        
658 AB 990924. 
659 Exp. 991208. 
660 Exp. 991015. 
661 AB 990924, SvD 991007. 
662 Exp. 991208. 
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som exkluderar de militanta veganerna i avsikt att legitimera civil olydnad.663 
I Aftonbladet-artikeln ser veganismen mest ut att ha ’halkat med’ i texten, 
men i de tre kvarstående texterna är de exempel och argument för/mot något.  

11.3.9 Sammandrag: en diskursiv oxymoron 
 
Betraktat i förhållande till de tolkningar jag levererat ovan skulle man kunna 
säga att det generella mönstret 1999 är att begreppet militanta veganer i syn-
nerhet förekommer i sammanhang där något annat skall beskrivas och/eller 
diskuteras. Detta ’andra’ kan vara populärkulturella företeelser eller politiska 
– exempelvis civil olydnad i texterna där begreppen militant vegan och civil 
olydnad möts. Veganerna verkar ha inlemmats i den mediala berättelsen om 
vår samtid så till den grad att de blivit ett faktum, ett samhälleligt fenomen 
bland andra med vars hjälp man kan beskriva, tolka och diskutera samtiden. 
Vissa texter syftar till delectare, andra till movere, återigen i bemärkelsen 
uppröra och varna. Betraktade i skrattspegeln kan vi kanske le en smula, 
men betraktade i skräckspegeln är det nazismen vi ser konturerna av.  

Varje tid har sina demoner, spöken och troll. Ett sätt att förstå journalisti-
ken på är som ett uttryck för att spökena under slutet av 1900-talet bland 
annat utgörs av de militanta veganerna. Eller med Stanley Cohens ord: att de 
utgör tidens ”folk devils”.664 Jag skulle dock vilja betona dessas diskursiva 
funktion. Förvisso hålls de militanta veganerna upp som ett avskräckande 
exempel och varning för ’hur det kan gå’. Förr skrämde man barnen med 
näcken för att hålla dem från sjöar och åar,665 nu varnar diverse skribenter 
medborgarna från att tumma på de demokratiska spelreglerna.  

Ytterligare en likhet med dåtidens tomtar och troll är tveksamheterna 
kring deras existens. Alla har hört talas om dem och vet vad de ställer till 
med men knappt någon har sett dem. De är inte nödvändigtvis fysiska utan 
metafysiska. Kanske är begreppets främsta funktion inte att peka ut något 
faktiskt existerande utan snarare att tjäna som idé, ett mentalt begrepp. Å ena 
sidan upptas eller infogas begreppet militanta veganer i diskursen om nynaz-
ism och högerextremism varmed det blir en bland flera potentiella faror i 
tiden, eller i framtiden. Tillsammans signalerar de den absoluta ondskan. Å 
andra sidan sträcker sig begreppet militant från vegan till andra företeelser 
och skriver därmed in även dem i diskursen. Begreppet sträcker sig s a s 
både bakåt till redan kända fenomen och framåt till nyare fenomen för att likt 
en gripklo innefatta dessa företeelser i en berättelse om vår samtid. Jag på-
pekade ovan att begreppet militant ser ut att bli epitetet bland epitet och det 

                                                        
663 Exp. 991015. Till texten finns en mindre bild från Almstriden i Stockholm. ”Civil olydnad 
av modell 1971” lyder bildtexten. 
664 Cohen, S (2002) s 2. 
665 Stattin, J (1992) Näcken. Spelman eller gränsvakt? Stockholm: Carlssons. 
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raster genom vilket tidningarna studerar, beskriver och föreskriver verklig-
heten. Kanske skulle man kunna tillägga att ’militant’ och ’militant vegan’ 
förefaller vara uttryck för en idé om samtiden, koncept, i de studerade tid-
ningarna och att det därför blir ett raster för den journalistik som bedrivs och 
lösningar som föreskrivs. Begreppen militant vegan ser på så sätt ut att be-
teckna något metafysiskt samtidigt som berättelsen blir metadiskursiv, och 
begreppet i sig blir diskursivt. 

Retoriskt skulle jag i enlighet med det som ovan sagts vilja hävda att det 
som främst sker med texterna 1999 är att de militanta veganerna, och mili-
tant i sig, blir retoriska drag. Jag har ovan pekat på hur begreppet får fungera 
som pathos- och logos-argument för att understryka den slutsats skriben-
ten/talaren vill dra. Ibland är det logos-funktionen som framträder mest, 
ibland är det pathos-funktionen varmed skräckspegelbilden hålls upp. Men 
de militanta veganerna figurerar även i kåserier, likt en skrattspegelbild av 
samtiden.  

Vad man kan reflektera över här är likheten mellan begreppet militant ve-
gan och en oxymoron. En oxymoron är ett ord som i sig förenar två motstri-
diga begrepp, utan att någon av betydelserna tar ut varandra. Dokusåpa är ett 
exempel på en oxymoron bestående av å ena sidan dokumentär, å andra si-
dan såpopera. Dokusåpa kan därför betraktas som en oxymoron och ett fe-
nomen, ett koncept som korsar fiktion och verklighet på ett komplext sätt, 
som utgår från verkligt stoff men också skapar ny verklighet. Militanta ve-
ganer är också en sorts oxymoron då begreppet för samman något militant, 
som konnoterar våld, vapen, krig, med vegan som snarare konnoterar hälso-
sam, fridsam grönsaksätare, möjligen även pacifist då veganen inte vill döda 
för att äta sig mätt. En oxymoron är i sig en trop, i synnerhet en ironisk trop. 
Genom att sammanföra begrepp från skilda aspekter av verkligheten kan 
högt bli lågt, lågt bli högt och våra förgivet tagna samband vridas in absur-
dum. I kåserierna ovan ser vi hur texten arbetar genom kontrastering av å 
ena sidan ’det militanta’: veganernas mer våldsamma drag och å andra sidan, 
’det veganska’: att värna det levande och låta leva. Medlen blir i förhållande 
till målen, ställda på sin spets, absurda. Redan i själva begreppet ligger det s 
a s en paradox och det är den skribenten spinner vidare på.666  

En oxymoron är per definition ett begrepp som möjliggör nya betydelser, 
den frisätter meningsskapandet från begreppens ursprungliga betydelse var-
för den kan fungera kreativt, nyskapande. Konstruktionen och användandet 
av militant vegan som begrepp skulle kunna öppna upp för nya sätt att se på 
och förstå verkligheten. Men tittar vi tillbaka på de föregående årens huvud-
sakliga textmotiv och retoriska drag skulle man snarare kunna säga att det är 
antingen det ena ledet eller det andra som betonas. Antingen är det kosten, 
det veganska i snäv bemärkelse, som styr berättelsen om veganerna eller så 
är det ’det militanta’ – det vill säga de spektakulära och mer eller mindre 

                                                        
666 Jfr Karlberg & Mral (2006) s 51. 
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våldsamma aktionerna. I avsnittet om 1995 års texter menade jag att båda de 
identifierade narrativen om de militanta veganerna i stor utsträckning hand-
lade om musik, kläder, mat och i synnerhet nutrition. Djurrättsfrågan berör-
des inte i nämnvärd omfattning, medan konsekvenserna av vegankost pro-
blematierades. År 1997 förekommer fortfarande detta tolkningsmönster i 
narrativen men det dominerande draget är krigsretorik och i synnerhet 
terrorismretorik. Eftersom texterna i stor utsträckning utelämnar händelser-
nas faktiska agenter menar jag att det sker en nominalisering, eller reifiering 
av begreppet militanta veganer. Begreppet förtingligas successivt och blir en 
aktiv entitet i sig. Ett sätt att förstå detta på är som en följd av själva den 
etikett pressen sätter på händelserna. Att ’militant’ och allt vad det konnote-
rar respektive ’veganism’ och allt vad det konnoterar s a s blir styråran för 
diskursen. Inte så att diskursen antingen följer den ena vägen eller den andra 
så att det blir vattentäta skott däremellan utan snarare växlar den mellan 
dessa spår och kombinerar dem gärna i en och samma text. Exempelvis alla 
de aktionsreferat som först refererar aktivisternas militanta framfart och där-
efter avslutar med en faktaruta om vad veganer äter och inte äter. Det är ju 
inte nödvändigtvis så att alla djurrättsaktivister är veganer men artiklarnas 
upplägg får oss att tro att exempelvis de som frisläppt minkar från en farm, i 
protest mot pälsindustrin, har en särskild sorts kosthållning. Man skulle 
kunna säga att dessa faktauppgifter egentligen inte är särskilt relevanta i 
sammanhanget, eftersom det inte finns belägg för att alla dessa aktivister är 
veganer. Och även om de vore det har det ingen automatisk koppling till den 
aktuella aktionen och tillför därför inte relevanta fakta. Ibland skulle man 
kunna säga att artiklarna, som det brukar heta, blandar ihop äpplen och pä-
ron. En förklaring till detta skulle således, enligt min teori, kunna vara att det 
är det egna valet av etiketten ’militant vegan’ som styr redaktionernas förstå-
else och förklaring av händelserna. Och ibland kan det leda ganska snett. 

På liknande sätt skulle krigs- och terrorismretoriken kunna ses som en 
förlängning av det militanta. Har man redan vid begreppsfästandet bestämt 
att man har att göra med någon form av armé på krigsstigen är det mänskligt 
att associationsbanorna fortsätter i den riktningen. En armé på frammarsch i 
avsikt att påverka maktförhållandena i ett samhälle brukar kallas mili-
tärkupp, vilket knappast är önskvärt i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt 
väcks associationer till bomber, missiler och granater som obönhörligen 
förstör allt som kommer i dess väg. Att begrepp militant vegan, och efter 
hand militant, förtingligas och används som aktiva entiteter i sig skulle såle-
des kunna ses som en följd av att begreppet i sig inbjuder till den associat-
ionsbanan.  

Kanske skulle man teoretiskt kunna förstå detta genom en kombination av 
medielogikens och mediedramaturgins teorier samt socialkonstruktivismen, 
eller en variant av Wittgensteins bevingade tes om att ’mitt språks gränser 
sätter min världs gränser’. Enligt medielogiken och mediedramaturgin är 
förenkling och upprepning, exempelvis med hjälp av ett begrepp, samt att ta 
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fasta på höjdpunkter och mer dramatiska aspekter sätt att skapa nyhetsvärde 
och eventuella medieföljetänger. Men de specifika vägar och uttryck följe-
tongen tar sig kanske, delvis, kan förklaras av det begrepp man valt som 
etikett för följetongen. Att medierna konstruerar, inte speglar, verkligheten 
är en väletablerad utgångspunkt inom medieforskningen, liksom att sättet 
verkligheten konstrueras på har konkreta effekter utanför medierna. Vad vi 
inte lika ofta talar om är att konstruktionerna kanske också slår tillbaka på 
medierna själva, att också de skrivande subjekten påverkas av och skriver in 
sig i konstruktionen. Spindeln som väver nätet fångas ibland själv av sitt nät. 

Skall jag så övergripande sammanfatta 1999 års texter i narrativa termer 
måste jag erkänna att det blir något knepigt. Föregående år handlade journa-
listiken om militanta veganer/djurrättsaktivister, nu handlar den i mångt och 
mycket om andra företeelser med (och ibland med hjälp utav) militanta ve-
ganer/djurrättsaktivister. Övergripande kan dock sägas att de texter som be-
rör de militanta veganerna i någon större utsträckning präglas av en ambiva-
lens mellan två topos i form av dramatisering respektive avdramatisering. 
Det kan också konstateras att djurrättsaktivisterna/veganerna inte är subjekt 
eller protagonister i någon artikel detta år och när de omtalas är det främst i 
antagonistrollen.667 Ibland är de ensamma antagonister, ibland en bland flera. 
Polisen är ofta protagonister men ibland blir även de antagonister, t ex i 
artikeln där de anklagas för övervåld i samband med Reclaim the citys gatu-
fest. De blir ibland också kritiserade i texter som ropar på lag och ordning 
gentemot hotet mot rättsstaten vilket innebär att polisen innehar en tämligen 
ambivalent roll detta år. Det är särskilt i dessa texter som rättsstaten artikule-
ras som det värde som ytterst står på spel år 1999. Om politiker går inte 
mycket annat att säga än att de främst är frånvarande i berättelsen 1999.668 
Näringslivet företräds dels mer indirekt av polis och skribenter alla de 
gånger kostnaderna för aktionerna tas upp. Dels explicit i artiklar med moti-
vet offer och mobilisering (sex av de 72 artiklarna, se tabell 51). Jag har inte 
tagit upp någon av dessa till diskussion då de inte tillför något egentligen 
nytt. Övergripande kan de beskrivas som artiklar där en (mycket) arg päls-
handlare eller annan verksam inom djurindustrin får vittna om förödelsen 
aktivisterna gjort sig skyldiga till samt polisens handfallenhet. Ett talande 
exempel är rubriken ”Pälshandlaren ger upp efter sju års terror. De kallar sig 
veganer men är inget annat än terrorister”.669 Artikelns protagonist blir hand-
laren då det är dennes beskrivning av verkligheten - ”det onda har segrat 

                                                        
667 Undantaget möjligen intervjun med ungdomarna i Reclaim the city som också är veganer, 
men det är inte i egenskap av djurrättsaktivister de uttalar sig. 
668 Undantaget är dels den ovan nämnda debattartikeln av Luf, där de kritiserar djurrättsak-
tivismen och dess moraliska övertygelser, dels en notis där vänsterpartiets dåvarande par-
tiledare säger att hon vill öppna upp partiet för aktivister såsom veganerna. Hon blir då snarast 
en medhjälpare till (andras) antagonister. 
669 Exp. 990206. Till texten finns en bild på handlaren som ser med bestämd blick in i ka-
meran. Bakom hans rygg ser vi ett krossat skyltfönster – en återkommande detalj på bilder 
hörande till texter om offer och mobilisering.  
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över det goda” – och förslag på åtgärder som levereras – ”en ny terroristlag”. 
1999 års narrativ skulle jag därmed övergripande beskriva på följande sätt, 
dock med de reservationer som ovan framförts: 
  
Medhjälpare Protagonist Antagonist 
Husmor, skolelever Polisen, Säpo, närings-

livet 
Militanta veganer/ djurrättsak-
tivister, andra aktivister och 
nynazister/högerextremister 
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11.4 2001 Metadiskurs och mediediskurs 
 
Tabell 59. Begreppsförekomst 2001 i absoluta tal. 
 Militanta 

Veganer 
MV & Civil 
olydnad 

DR/inget annat 
sökord 

Totalt 

Aftonbladet 4 0 1 5 
Expressen 6 2 0 8 
Dagens Nyheter 8 0 0 8 
Svenska Dagbla-
det 

2 0 1 3 

Totalt 20 2 2 24 
 
Efter millennieskiftet, år 2001, har materialet med något av sökorden 
MV/CO minskat ytterligare till 22 texter. Ser vi till vilka artikeltyper dessa 
texter utgör kan vi också se en viss förändring. Ingen ledare återfinns detta år 
men däremot fyra debattartiklar och lika många recensioner. Här finns även 
tre vardera av inrikes nyhetsartiklar, nöjes/kulturartiklar och insändare samt 
enstaka reportage, krönikor, kåserier och ekonominyheter. De två artiklarna i 
material DR består av en kommentar/analys och ett kåseri. Det rena nyhets-
materialet har således sjunkit ytterligare jämfört med föregående år, till för-
mån för olika former av ’views’ i vid bemärklse (debatt, recensioner, insän-
dare, krönika, kåseri).  

Gällande artiklarnas huvudsakliga teman sker ytterligare förändringar i 
material MV. Av de 22 texterna är bara ett aktionsreferat medan sex har 
något ’övrigt’ huvudtema (27%). Metadiskursiva texter, liksom temat fakta 
veganism, förekommer det dock fortfarande en del av (fyra texter vardera 
eller 18%). Djurrättsfrågan är huvudtema i tre texter (13%) medan resterande 
texter är spridda på olika teman. De två artiklarna i material DR utgörs av en 
artikel med djurrättsfrågan som huvudtema och en metadiskursiv. Tematiskt 
är det således ’övrigt’ och metadiskursiva artiklar som det förekommer mest 
av år 2001. 

11.4.1 Mediebegreppet och den journalistiska självbespeglingen 
 
Förutom dessa skillnader är nog det första och kanske viktigaste att påpeka 
om 2001 års texter deras likhet med texterna 1999. Åtminstone med avse-
ende på användandet av begreppet militant vegan som bisats och tidsmarkör.  

I kåseriet och krönikan har vi exempel på de mer humoristiska texterna 
igen. Under rubriken ”Gatans parlament”670 kåserar texten över medietränade 

                                                        
670 DN 010423. 
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politikers desperata jakt på uppmärksamhet. De militanta veganerna placeras 
in i texten som en företeelse man skall synas med för att själv bli sedd: 

Tyvärr har det inte alls fungerat med Bo Lundgren. Han har slagit knät i en 
kundvagn på Coop Forum, åkt gröna linjen och varit snuvig, sprungit mara-
ton och gått i armkrok med militanta veganer. Hjälpte det? Nej. Ingen kände 
igen honom ändå.671 

 
I krönikan funderar skribenten själv på att ta till de militanta veganerna för 
att dra tittare till sitt (tänkta) matlagningsprogram. Krönikören har noterat 
människors (främst ungdomars) brist på kunskap om grönsaker och rotfruk-
ter, vilket ett matlagningsprogram som fokuserar maten – inte kocken – 
skulle kunna råda bot på. Åtminstone om det får ett slagkraftigt namn som 
”Hemliga recept för militanta veganer”.672 

Skrattspegeln hålls således upp för oss igen. Men en nyans att notera här 
är att det textuella sammanhang veganerna placeras in i är synlighetens – att 
synas, bli sedd eller visa upp.  Båda texterna kan läsas som kommentarer till 
samtidens mediefixering, den nya synligheten eller synlighetsregimen.673 Det 
är i den samhälleliga tolkningsramen de militanta veganerna skrivs in här.  

Tittar vi på de övriga texterna detta år kan vi se att flera av dem också har 
kopplingar till andra medier och/eller det så kallade mediesamhället. Årets 
tre nöjes/kulturartiklar är snarare puffar för, eller kommentarer till, tevepro-
gram och en av recensionerna gäller tv. Det är i tre av texterna ett och 
samma teveprogram som åsyftas: en dokumentär om slaktaryrket. De mili-
tanta veganerna eller djurrättsaktivisterna förekommer inte i själva pro-
grammet utan bara i tidningarnas beskrivning av den kontext slaktarna är 
verksamma inom. Exempelvis ”I dessa tider av upprörda känslor och mili-
tanta veganer”.674 Att de militanta veganerna kopplas till, och/eller förekom-
mer i, andra medier såsom radio och tv är på intet sätt nytt för 2001. Sedan 
1995 finns i mitt material åtskilliga puffar för, och kommentarer till, pro-
gram där djurrättsaktivister på ett eller annat sätt diskuteras och debatteras. 
Det som utmärker 2001 är snarare bristen på tecken efter faktiska djurrätts-
aktioner och aktivister – inte att de går rundgång i mediesystemet. De ser 
snarare ut att sitta rätt hårt inkilade i detta system och den logik som driver 
det, oavsett deras aktivitet utanför systemet.  

Som tidsmarkör och begrepp för att beskriva en egenskap hos samtiden, 
eller som synekdoke,675 är de militanta veganerna väl etablerade. Men vad 
som också dyker upp under 2001 är de militanta veganerna i mediekritiska 

                                                        
671 DN 010423. 
672 DN 010919. 
673 Thompson (1995) kap 4. 
674 Recension i AB 010329. Se även Exp. 010322, AB 0320, SvD 010725, ”Kamera: Yrke 
slaktare” SVT 2 010328. 
675 Synekdoke skall här förstås som att en liten del får representera helheten. Jfr Metonymi. 
Karlberg & Mral (1998) s 50. 
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sammanhang. Ett sätt, som de även under föregående år förekommit på, är i 
insändare från arga veganer och vegetarianer. Den gemensamma tesen är att 
alla veganer smutskastas av djurrättsaktivisterna och, i synnerhet, medierna 
som envisas med att kalla dem för militanta veganer. De känner sig orättfär-
digt anklagade.  

Det andra sättet, som är en unik händelse, är genom att en mediestudent 
utgav sig för att vara militant vegan under sitt deltagande i dokusåpan Far-
men – enkom i syfte att avslöja ”hur lite den bild som målas upp i tv-rutan 
egentligen har med sanningen att göra”.676 Dagen efter att han röstats ut ur 
dokusåpan publicerades en debattartikel i Aftonbladet där han beskriver hur 
han och några vänner planerat och genomfört aktionen mot produktionsbola-
get Strix. I korthet gick det till så att studenten Erik Niva spelade en roll som 
stereotypt fanatisk djurrättsaktivist, vegan och anhängare till straight edge 
och blev castad som en av deltagarna i dokusåpan, vilken går ut på att delta-
garna skall sköta en bondgård. Inklusive slakt, varför producenterna bäddat 
för konflikter genom Nivas deltagande. Nivas avsikt var att kritisera denna 
typ av teveunderhållning eftersom den utger sig för att bygga på verkligt 
stoff men i själva verket ligger mycket långt ifrån sanningen, och gör så 
medvetet.  

Jag ska inte ge mig in i en diskussion om reality-tv här,677 utan vill istället 
lyfta fram användandet av de militanta veganerna. Förvisso ligger reality-
programmen ganska långt ifrån den konkreta verklighet de ska bygga på, 
men i detta fall säger det ändå något om kontexten. Dels bekräftar använ-
dandet av ’militant vegan’ tesen om att de blivit ett samhälleligt fenomen 
bland andra fenomen. Att studenten kom på tanken att kalla sig militant ve-
gan och att produktionsbolaget värvade ’veganen’ visar att de etablerats som 
gemensam kulturell kunskap. Det antyder även att det finns vissa specifika 
förväntningar knutna till dem, i synnerhet gällande deras dramatiska potenti-
al och därav följande förmåga att utgöra så kallad ’bra tv’. Men det antyder 
även att militanta veganer blivit ett så väl etablerat mediebegrepp att ett pro-
duktionsbolag antingen inte bryr sig om att fundera över huruvida rollfiguren 
’veganen’ har någon reell motsvarighet, eftersom figuren erbjuder spektaku-
lärt mediestoff, eller så förmår de inte se skillnaden dem emellan. Att den 
egna medieskapelsen, konstruktionen s a s blivit ett med verkligheten –  
åtminstone har distinktionen mellan dem slutat spela roll i jakten på drama-
turgiska effekter. Jag har tidigare tagit upp teorin om journalistikens kris 
som delvis en följd av att dess egen praktik undergrävt dess verklighetsan-
språk.678 En journalistik som snarare sysselsätter sig med att spegla sig själv 
kan inte göra anspråk på att vara en realistisk diskurs. Det är helt enkelt inte 

                                                        
676 AB 011006. Texten illustreras av två bilder på honom, en som Farmen-deltagare och en 
som ”Student i Sundsvall”. 
677 Se Andersson,Y (2001) Dokusåpor – en verklighet för sig? Granskningsnämndens Rap-
portserie, rapport 8. Haninge: Granskningsnämnden för radio och TV. 
678 Se avsnitt 2.3. 
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trovärdigt. De militanta veganernas förekomst i mediesystemet, på ovan 
beskrivna sätt, skulle möjligen kunna ses som ännu ett uttryck för journali-
stikens självbespegling och upptagenhet med sina egna konstruktioner.  

11.4.2 Legitimering 
 
Militanta veganer förekommer som bisats i ytterligare ett sammanhang och 
på ytterligare ett par sätt år 2001. Under år 2000 spreds smittor i djurbestånd 
runt om i Europa. Dels Mul- och klövsjukan, dels BSE/Galna ko-sjukan. 
Den sistnämnda är en infektion som skadar hjärnan med dödlig utgång och 
som uppstår till följd av att kadaver malts ner i djurfoder. Kött- och benmjöl 
infekterar fodret vilket kan infektera kon som utfodras med det vilket i sin 
tur kan innebära att människor smittas. Den mänskliga varianten kallas 
Creuzerfeldt-Jakobs sjukdom. Exakt hur och i vilken omfattning smittan 
spridits och eventuellt drabbat människor ligger utanför denna avhandlings 
ramar. Dess intresse här beror på dess utrymme på medieagendan. Dels 
handlade det om risken för smittat kött, och därmed risken för konsumenter-
na, dels om etiken i djuromsorgen. Eftersom smittan uppstått till följd av att 
ägarna av ekonomiska skäl utfodrat sina djur med kadaver, vilket en ko inte 
annars äter, uppstod en debatt där bönder ibland anklagades för att göra 
korna till kannibaler. Ett inte så litet mått av äckel förekom i debatten. Sam-
tidigt uppmärksammades djurtransporterna som ett problem och fall av djur-
plågeri. I synnerhet långa transporter för slaktdjur kors och tvärs över 
Europa utan tillräckligt med vare sig mat, vatten eller vila. Inte sällan med 
elektriska påfösare och dylika redskap för att bokstavligen hantera djuren.  

I mitt material år 2001 nämns denna kontext i flera artiklar. Dels som en 
anledning till att djurrättsfrågan s a s fått medvind. Ett exempel är en kok-
boksrecension med rubriken ”Djurvänligt. Ny grön våg i köken. Allt fler 
vegetariska kokböcker tar upp matlagning ur ett vidare perspektiv.”679 Arti-
keln inleds med att konstatera att allt fler ”ungdomar” väljer vegetarisk kost 
och vinklar sedan in perspektivet på nutrition. Inte helt obekant från föregå-
ende års texter. Men något längre ner i texten bryts perspektivet mot djurfrå-
gan och de militanta veganerna, utan att fördöma dem: 

För ett år sedan handlade det mera om militanta veganer vars räder mot slakt-
bilar och minkfarmer framställdes som ett svårt hot mot vår bräckliga sam-
hällsekonomi och natur. Nu är debatten tyngd av rapporter om galna ko-
sjukan och plågsamma djurtransporter. Massmedierna har uppmärksammat 
och påvisat ett omfattande djurplågeri vid uppfödning, frakt och slakt av djur 
inom köttindustrin. Och allmänheten chockeras trots att djurskyddsorganisat-
ioner i åratal påvisat denna grymma och ovärdiga hantering. (…) Men nu 
händer något, för aldrig har så många människor försökt förstå och sätta sig 

                                                        
679 DN 010331. 
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in i de komplicerade etiska och moraliska frågeställningar som uppfödning 
och konsumtion av djur som föda innebär. (…) Efter alla halvgröna kokböck-
er har det börjat dyka upp seriösa vegetariska kokböcker.680 

 
Här finns inte ett ord om veganernas ’terrorism’, ’attacker’, ’dåd’ osv. Tvär-
tom tar skribenten avstånd från föregående års journalistik om militanta ve-
ganer som ”ett svårt hot” och verkar mena att de – trots allt – hade rätt och 
att allt fler går i deras spår. Inte för att några aktioner tas i försvar, de nämns 
över huvud taget inte, men teoretiskt och i princip legitimeras de militanta 
veganerna. Å andra sidan påpekas att massmedierna numera har ”uppmärk-
sammat och påvisat omfattande djurplågeri”. Det sätt på vilket medierna har 
representerat de militanta veganerna må gå att klandra, men samtidigt har 
medierna utövat sin granskande och avslöjande uppgift med gott resultat. 
Åtminstone en del av ’äran’ för den iakttagna opinionssvängningen tillskrivs 
därmed medierna. 

11.4.3 Förflyttning: militanta veganer som syndabock 
 
Det andra sätt som (bisatsen) de militanta veganerna förekommer på i sam-
band med BSE är som distraktionsobjekt. DN har ett långt reportage 
”Falsklarm ger politiker koskräck igen” där journalisten talar med jord-
bruksministern, sakkunniga på Jordbruksdepartementet, forskare och före-
trädare för slakteribranschen. Det är i samtalet med de sistnämnda de mili-
tanta veganerna kommer in i bilden som distraktionsobjekt: 

Men en av cheferna runt bordet, Bengt P Gustafsson från Swedish Quality 
Meats i Skara, börjar genast tala om djuretik, eller snarare militanta veganer. 
Engagerat, ja närmast upphetsat, innan jag ens ställt min första fråga. Han 
pratar om demokrati. Han säger att köttmotståndarna måste ha aktning för la-
gen. Han antyder att det finns hot om våld mot slakteriernas personal, att det 
är därför fotografering och filmning inte tillåts sedan ett år tillbaka (48 tim-
mar senare släpps en reporter från SVT:s Rapport in och bilder visas från en 
av slakteriet anlitad fotograf). Bengt P Gustafsson talar om veganer när jag 
vill ställa frågor om BSE och köttkonsumtion.681 

 
Tvärtemot föregående år intar journalisten nu en kritisk hållning gentemot 
slakteriägarna, åtminstone när de försöker föra över samtalet till ”köttmot-
ståndarna” och veganer. Inte så att de militanta veganerna tas i försvar, men 
köttindustrin tas ifrån sin roll som texternas oemotsagda protagonister. Men 
bläddrar vi vidare till ekonomidelen några dagar senare blir mönstret mer 
välbekant.  

                                                        
680 Därefter recenseras dessa kokböcker. DN 010331. 
681 DN 010113. 
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Artikelns motiv är, liksom ovan, BSE och svensk köttindustri men medan 
den ovanstående artikelns topos är faror för den svenska allmänheten, kon-
sumenterna, så vinklar denna artikel faran till att gälla svenskt näringsliv. 
Eller köttindustri, rättare sagt. Ansatsen i artikeln är dock positiv: ”Fortsatt 
hopp för svenskt kött”. Det första vi får veta efter rubriken är att ”konsumen-
terna tycks ta köttlarmen med ro” för försäljningen har inte minskat. En 
styckare får uttala sig om dessa förhoppningar men också om fruktan att 
BSE skall upptäckas även i svenskt kött. Kontexten beskrivs men kontraste-
ras sedan mot hotet från veganerna. Larm om BSE och oacceptabla förhål-
landen för slaktdjuren är underordnade problem i förhållande till de militanta 
veganerna, enligt slakteriets informationschef:  

BSE-larm från allt fler länder på kontinenten, statsministerns tveksamhet in-
för julsyltan och skakande tv-reportage från Belgien om ovärdig behandling 
av slaktdjur – Mikael Ringqvist och hans kolleger har mycket att prata om på 
kafferasterna i dessa tider.  

Militanta veganer gör emellertid störst intryck. Informationschefen Bengt P 
Gustafsson på slakteriet i Skara vill inte medverka till att anställda framträder 
med namn och bild av rädsla för att de senare ska utsättas för attentat. Företa-
get döljer ändå inget. Hela processen från avlastning av djur till paketering av 
det styckade köttet visas upp. En påtaglig stolthet över förhållandena i slakte-
riet kan spåras bland de anställda.682 

 
Liksom i reportaget ovan skulle man kunna säga att informationschefen här 
ägnar sig åt en avledande manöver. Istället för att problematisera och disku-
tera den egna verksamheten – det faktum att industrin självt är ansvarig för 
det undermåliga fodret, och därmed BSE, samt djurens förhållanden i övrigt 
– tonas ned till förmån för ’hotet’ utifrån. Eftersom journalisten här gör sig 
helt osynlig passerar manövern okommenterad varvid fokus förflyttas. 
Krasst uttryckt kan man säga att slakterinäringen här dels försöker förskjuta 
fokus från det egna ansvaret för de kritiserade förhållandena till något som 
hotar dem. Det vill säga en förskjutning från rollen som förövare till offer. 
Dels försöker man förskjuta de eventuella problem som finns inom djurindu-
strin till andra länder medan man själv slår sig för bröstet. Allt detta passerar 
utan några som helst synliga motfrågor eller resonemang från skribenten. 
Denne bidrar istället med en indirekt vädjan till svenska hushåll att lita på 
deras ord: 

En 25-årig kvinnlig styckare gör sig till tolk för hela personalen:  
                                                        

682 DN 010123. Artikeln puffas för på förstasidan till ekonomi-delen. Här finns en liten bild 
på en slaktare som skär i ett upphängt kadaver. Inne i tidningen illustreras texten av en bild på 
några grisar i stallet. Enligt bildtexten är detta ett modernt, nyligen byggt stall men Swedish 
Meats anser att de kan förbättra grisarnas villkor ytterligare. Här framhävs således textens 
budskap att industrin kan hantera frågan om djurens väl och ve utan inblandning av aktivister, 
eller andra.  
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- Jag skulle inte dra mig för att slå larm om jag tycker att vi behandlade dju-
ren ovärdigt. Jag är djurvän men tycker inte att vi har något att skämmas för.  

Lars Wedén, koncernchef i Swedish Meats, håller nu tummarna för att 
svenska hushåll litar på den unga styckarens ord.683 

11.4.4  Djurrätt i skrattspegeln 
 
Går vi så över till frågan om eventuella skillnader mellan materialkategori-
erna bör det först och främst påpekas att material DR endast består av två 
texter (men se även aktionsreferatet nedan). Lika många/få kombinerar be-
greppen militant vegan och civil olydnad.  

I material DR finns en kommentar/analys utifrån två avhandlingar på te-
mat djurrätt och djuromsorg. Det gäller Karin Dirkes avhandling samt Niklas 
Cserhalmis avhandling om djuromsorg i ett historiskt perspektiv.684 Motivet 
här är således sakfrågan djurrätt. Eftersom artikeln refererar och kommente-
rar böckerna ifråga, snarare än samtida aktivism eller djurpolitik, går jag inte 
in närmare på den här. Den andra texten är ett metadiskursivt kåseri  där 
läsaren genom att besvara ett antal frågor skall få svaret på frågan ”Är du 
generation I, E eller W?”685 Det är således ett självtest i kåserande stil där ett 
par frågor gäller inställningen till (vegetarisk) kost och politiskt engage-
mang. Det är därmed, den numera välbekanta, skrattspegeln som hålls upp 
igen.  

11.4.5 Civil olydnad som plikt igen 
 
De två mötena mellan begreppen militant vegan och civil olydnad sker båda 
i Expressen.  

Den första är en recension av, eller snarare, reklampuff för boken Mot-
stånd av journalisten Jennie Dielman och Fredrik Quistberg. Direkt efter 
rubriken ”Nu kommer Jennies handbok i motstånd” uppmanas vi just till att 
göra motstånd: ”Gör din röst hörd! Säg ifrån! Slåss för det du tror på!686 Där-
efter får vi veta att i boken ”får vi möta ungdomarna som utmanar samhället 
– djurrättsaktivister, Dennismotståndare, husockupanter, flyktinggömmare” 
samt ”handfasta tips för blivande aktivister”. Efter den korta introduktionen 
till boken övergår texten till en intervju med författaren Dielman. Frågorna 

                                                        
683 DN 010123. 
684 SvD 010114. Se även avsnitt 2.7. 
685 AB 011202. 
686 Exp. 010125. Notera den blandade användningen av begreppen militant, djurrättsaktivist 
och vegan. Till texten finns en ansiktsbild på Jennie som, under stor mössa och rejäl halsduk, 
bestämt tittar upp, in i kameran. ”Knyt näven!” uppmanar bildtexten. 
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och svaren är ganska korta men de två första är tämligen intressanta i detta 
sammanhang. Den första lyder kort och gott ”Varför skrev ni boken?” vilket 
besvaras med att ”vi var trötta på mediernas bevakning av ungdomars enga-
gemang”. Det är således mediebevakningen, eller snarare konstruktionen, av 
veganer, ”militanta feminister och huliganer” som föranlett boken. Liksom 
ovan används således begreppet i ett mediekritiskt sammanhang. Men här är 
också sammanhanget, som nog redan framgått, mycket pro civil olydnad. 
Den andra frågan fångar upp denna aspekt:  

Du slår ett slag för mer civil olydnad? 

- Absolut! Det är sunt, det tycker till och med demokratiutredningen. Det 
finns för lite motstånd i det här landet, för få som går mot strömmen. Man 
måste göra sin röst hörd. Det vinner samhället på och själv kan man se sig i 
spegeln på morgnarna.687 

 
Så fortsätter intervjun omkring frågor om ungdomars engagemang och hen-
nes eget. Avslutningsvis får vi ”Jennies bästa råd till en nyväckt aktivist” 
varav det femte och sista lyder ”Vad väntar du på? Gå in på 
www.motstand.nu”.688  

Som synes ovan använder rubriken och slutorden direkta uppmaningar, 
imperativ, till läsaren samt det direkta tilltalet ”du”. Författarna/journalisten 
och artikelns skribent sammanfaller i en uppmaning till civil olydnad, de vill 
movere. Med hjälp av den statliga demokratiutredningens ethos, och Diel-
mans eget, argumenterar de i kör. Djurrättsaktivisterna kategoriseras, å sin 
sida, som ”ungdomarna som utmanar samhället”, ett ordval som väcker 
mycket annorlunda konnotationer än terroriserar, attackerar och liknande. I 
förhållande till föregående års diskurser skiljer sig således denna markant. 
Den definierar in djurrättsaktivismen i den civila olydnadens domän samti-
digt som den propagerar för civil olydnad och kritiserar mediernas kon-
struktioner. Artikeln har gemensamma nämnare med artiklarna som uppma-
nar till ekonomiskt motiverad civil olydnad 1995. Även då är det från pres-
sen själv uppmaningarna riktas och de formulerades också då som imperativ 
och direkta tilltal.  

Det andra mötet sker i årets enda aktionsreferat. ’Möte’ är dock inte rik-
tigt rätt ord för att beskriva förekomsten av begreppen. Dels för att artikeln 
är tredelad: en längre text som beskriver den aktuella aktionen och som låter 
flera röster komma till tals, inklusive aktivisternas och offrets. En kortare 
intervju med en ”expert på autonoma vänstergrupper” och avslutningsvis en 
kartläggning av de senaste årens djurrättsaktioner. Det är först i kartlägg-
ningen begreppen militant vegan och civil olydnad dyker upp. Det först-
nämnda begreppet används som beteckning på aktivister, på samma sätt som 

                                                        
687 Exp. 010125. 
688 Exp. 010125. 
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vi sett prov på under tidigare år. Civil olydnad förekommer bara i ett citat 
från Djurens Rätt då de tar avstånd från en fritagning av minkar, vilket de 
betecknar som en ”civil olydnadsaktion”. Den aktuella aktionen begreppsfäs-
tes således inte som civil olydnad trots att den, enligt alla rimliga kriterier, 
utgör en civil olydnadsaktion. Men de aktuella aktivisterna begreppsfästs 
heller inte som militanta veganer, bara som djurrättsaktivister.689 Varför, är 
den fråga som reser sig.   

Det första att notera i artikeln är vad som betonas i rubrik och ingress – 
vad är egentligen nyheten?   

De begår brott – och vill synas. AKTIVISTERNAS NYA TAKTIK – SLOG 
SÖNDER SLAKTERIET OCH RINGDE POLISEN 

Djurrättsaktivisterna har ändrat taktik i kampen mot köttindustrin. Efter att ha 
slagit sönder utrustningen på ett slakteri i går angav de tre aktivisterna sig 
själva för polisen. - Köttindustrin ska inte lyckas tysta ned det här, så som 
den gjort tidigare, säger Ida-Lovisa Rudolfsson, 22, som deltog i aktionen.690 

 
Det nya är att aktivisterna angivit sig själva till polisen och uppträder med 
namn i tidningen. Förr om åren har det snarare varit legio att polisen är enda 
källa och att de inte har några spår efter ”förövarna”. Nu får vi verkliga per-
soner framför oss – inte en anonym, diffus massa. Givet att begreppet mili-
tant vegan snarare kommit att definiera denna anonyma, metafysiska massa, 
än verkliga människor av kött och blod, har begreppet ingen funktion i sam-
manhanget. En militant vegan är nu något annat än en namngiven människa. 
Detta trots att olika aktionsgrupper via pressmeddelanden tagit på sig ansva-
ret för flera aktioner under åren, trots de åtskilliga intervjuerna med aktivis-
ter. Trots att några få även tagits av polisen och lagförts. Under tidigare år 
användes ändå begreppet militant vegan för att beteckna aktivisterna men 
under åren har, som beskrivits ovan, begreppet förskjutits till andra diskurser 
och sammanhang, inklusive några mediekritiska sammanhang. Samtidigt har 
begreppet förflyttats till ironiska kåserier och andra metakommentarer. 
Kanske har begreppet därmed förlorat sin deskriptiva potential för verkliga 
händelser och förhållanden. Kanske har begreppets funktion i en realistisk 
diskurs blivit alltför problematisk för att det längre skall kunna appliceras 
där. 

                                                        
689 Observera att artikeln, själva aktionsreferatet, snarare tillhör material DR än material 
MV/CO. 
690 Exp. 010806. Texten får ett helt uppslag med två bilder. Den ena är på Skövde slakteri, 
tagen från utsidan av stängslet in till slakteriet. Eftersom bilden är tagen något underifrån ser 
det högt och avskräckande ut. Särskilt med skylten ”Obehöriga äga ej tillträde!” och tre lager 
taggtråd överst. Detta hinder var det aktivisterna forcerade förstår vi av bildtexten. Den andra, 
större, bilden är på tre aktivister. Smått leende, omaskerade och med namnen angivna under 
ser de in i, respektive snett förbi, kameran. Vanliga ungdomar i vanliga kläder är det bilden 
signalerar.  
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Tittar vi på den föreliggande artikelns dispotio ägnas ungefär artikelns första 
halvdel åt att beskriva aktionens utförande. Vi får namn och ålder på aktivis-
terna och veta vilka ”verktyg” de hade med i ”arsenalen” för att ”forcera 
staketet” och ”demolera utrustningen på slakteriet”. Jämfört med de ordval 
som förekommit under flertalet andra aktioner (sabotage, vandalism etc.) är 
de språkliga uttrycken tämligen tillbakahållna här. Möjligen kan det ha att 
göra med aktionens avslutande fas: 

När de "oskadliggjort" slakteriet ställde de fram kakor och saft till persona-
len. Sedan ringde de polisen och angav sig själva. Så småningom anlände den 
förbryllade polispatrullen och grep de tre aktivisterna misstänkta för olaga in-
trång och grov skadegörelse.691 

 
Huruvida ”oskadliggjort” är ett citat eller om det är skribentens val, där citat-
tecknet skall markera tveksamhet, vet jag inte. Men man kan notera ordets 
likhet med, eller referenser till, Plogbillsrörelsens ”avrustning” av militär 
utrustning. Även greppet att ställa fram kakor och bullar till sina antagonister 
ser ut som ett lån från Plogbillsrörelsen. Som vi har sett i avsnitt 9.6 så har 
journalistiken om civil olydnad för sakfrågan fred oftast en mycket mer till-
bakahållen retorik. Eller är mer ’stödjande’ om man så vill. Likheten med 
dessa aktioner kan vara en förklaring till föreliggande artikels utförande.  

I aktionsreferatet får vi också en tämligen noggrann beskrivning av den 
medieinriktade delen av aktionen: 

När de satte kofoten i slakteriets källardörr hade ett pressmeddelande redan 
författats. Det var professionellt utfört, välredigerat och med färdigskrivna 
kommentarer från de tre aktivisterna.692 

 
De berömmande orden ger intrycket av aktivisterna som seriösa och kun-
niga, vilket förstärks ytterligare i en beskrivning av aktivisterna som ”vega-
ner och välutbildade efter studier på universitet och folkhögskolor”.693  

Går vi vidare och tittar på vilka röster som hörs i texten så tillhör den 
första gruppens kvinnliga deltagare. Som synes ovan citeras hon redan högst 
upp i textens relevansstruktur och hon återkommer på flera ställen. I arti-
kelns nedre halva kommer offret/måltavlan till tals och uttrycker då sin ilska 
över det som hänt. Av honom får vi också tolkningen att aktionen egentligen 
är en demokratifråga, eller snarare ett hot mot demokratin. Men aktivisternas 
talesperson får direkt ge svar på tal: 

Vd-n för Skövde slakteri, Cato Gustafsson, 50, säger att han blev förbannad 
när han fick höra talas om aktionen.  

                                                        
691 Exp. 010806. 
692 Exp. 010806. 
693 Exp. 010806. 
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- När man gör så här går man för långt. Inga grupper får sätta sig över lag och 
ordning för att tvinga fram sina idéer, tycker han.  

- Vi lever inte i en demokrati. Det är pengarna och inte folket som styr, kont-
rar Ida-Lovisa Rudolfsson.694 

 
Motivet övergår därefter kort till just metodfrågan i samband med djurrätts-
frågan. Texten visar att oenighet förekommer inom rörelsen genom att citera 
Förbundsordföranden för Djurens Rätt, ”Sveriges största djurrättsorganisat-
ion”, vilka endast arbetar inomparlamentariskt. Hennes funktion i texten blir 
som kritiker av aktionen och stöd för slakteriets VD. Argumentationen slutar 
således ’två mot en’. Journalisten själv intar en mer refererande roll, eller 
den dolde iakttagarens position, då dennes egen röst inte hörs i texten annat 
än som just refererande.695 

I narrativa termer kan berättarrösten betraktas som tillhörande journalisten 
och den kvinnliga aktivisten. Det är i synnerhet hon och hennes grupp som 
blir textens ”vi”, dess subjekt. Hon är även den aktör som får mest utrymme 
att uttrycka sig varför hon blir textens protagonist. Hennes främsta antago-
nist är köttindustrin, företrädd av slakteriets VD. Hur polisen skall placeras 
här är något knepigare då de endast spelar en liten biroll, för ovanlighetens 
skull. Journalisten/tidningen skulle möjligen kunna placeras i rollen som 
protagonistens medhjälpare till följd av det återhållna språkbruket, de posi-
tiva omdömena och det utrymme aktivisten ges, men tidningen är endast 
arena. Jämfört med aktionsreferat av militanta veganer tidigare år är skillna-
den således ganska stor. 

11.4.6 Sammandrag: en metaberättelse och medieberättelse 
 
Iakttas materialet som helhet år 2001 blir det, liksom 1999, knepigt att besk-
riva det i narrativa termer. Detta eftersom det inte längre finns någon egent-
lig berättelse om de militanta veganerna. Det finns referenser till dem i sam-
band med BSE och djurindustrin, det finns referenser till dem i andra mat-
sammanhang och så vidare men det finns inte längre någon berättelse som 
specifikt handlar om dem. Modellen medhjälpare – protagonist – antagonist 
har inte någon funktion här.  

Vad vi istället för en traditionell berättelse, med sina arketyper, har är en 
metaberättelse. I samband med förgående års journalistik pekade jag dels på 

                                                        
694 Exp. 010806. 
695 De därefter avslutande motiven som kortfattat tas upp i texten är aktivisternas hem-
mahörande i gruppen/nätverket Räddningstjänsten, deras motivering av djurrättsaktioner och 
slutligen ett par rader om Räddningstjänstens senaste aktion – en fritagning av höns varefter 
en aktivist dömts till en månads fängelse och de övriga tre fått böter. 
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att begreppen ’militant’ och ’militant vegan’ förefaller vara ett uttryck, ett 
koncept eller en idé om samtiden i de studerade tidningarna och att det där-
för blir till ett raster för journalistikens verklighetskonstruktioner. Föregå-
ende nedslagsår var det i flera olika politiska diskurser begreppet användes 
för att exemplifiera företeelser i tiden varför begreppet fick funktionen som 
pathos- och logos-argument, ofta för att understryka den slutsats skriben-
ten/talaren vill dra.  

I förhållande till 1999 bör man först ha i åtanke att det är betydligt mindre 
material nu. Men samtidigt som materialmängden krymper så ser också be-
greppets omfång ut att krympa, eller kanske i viss mån implodera, i förhål-
lande till 1999.  Detta år är det främst två politiska diskurser begreppet förs 
in i. Det första är en mediekritisk diskurs, en diskurs som både kritiserar den 
konkreta mediepraktiken och det faktum att medierna och synligheten i me-
dierna blivit en allt viktigare aspekt av det politiska och sociala livet. På så 
sätt skulle man kunna se det som att begreppet vänds inåt – det uppstod och 
etablerades i medierna som en följetong, det expanderade som diskursivt 
begrepp till allt fler samhälleliga områden för att efter hand vändas inåt, för 
att beskriva eller dekonstruera det system som konstruerat det. Som sy-
nekdoke är det ’mediesamhället’ ’mediefixeringen’ och mediernas jakt på 
dramaturgi begreppet abstraherar ur samtiden. Företrädelsevis med skratt-
spegelns hjälp, i texter som vill docere genom att delectare (upplysa genom 
att underhålla).  

Den andra politiska diskursen gäller djurindustrin och livsmedelshygien. 
Å ena sidan finns här en kokboksrecension som, åtminstone indirekt, pekar 
på de militanta veganerna som föredömliga (samtidigt som medierna både 
kritiseras och legitimeras). Å andra sidan finns artiklar där företrädare för 
livsmedelsindustrin använder veganerna som distraktionsobjekt. Här är det 
skräckspegeln som åter hålls upp. 

Liksom 1999 kan därmed hävdas att det främsta retoriska draget i texter-
na är att de militanta veganerna i sig utgör retoriska drag. Dels som trop i 
form av synekdoke och ironi, dels i form av argument.  

Betraktad som oxymoron kan man säga att det veganska ledet framträder 
något mer än det militanta. Kopplingen till kokböcker och tv:s matlagnings-
program betonar åtminstone det veganska ledet, vilket även är fallet i de tre 
insändarna. Som distraktionsobjekt är det snarare det militanta ledet som 
förutsätts men ingen av texterna använder den krigs- och terrorismretorik 
som ofta förekommit förr om åren. Däremot finns ett par texter som handlar 
om hotbilder generellt och där militanta veganer placeras in i en sorts risk-
diskurs.696  

                                                        
696 En artikel handlar om att forskare undersökt allmänhetens oro och kommit till slutsatsen 
att ”Terrorister lyckades”, ”vi har blivit oroligare”. Terroristerna i fråga här är organisationer 
med själmordsbombare, liknande den 11/9 2001, men på tionde plats på ’oros-topplistan’ 
hittar vi militanta veganer. (AB 011031)  
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Ovan beskrev jag begreppets mediala karriär som att det först uppstod och 
etablerades i medierna som en följetong, det expanderade som diskursivt 
begrepp till allt fler samhälleliga områden för att sedermera vändas inåt, för 
att i viss mån beskriva eller dekonstruera det system som konstruerat det. 
Åtminstone det lilla som finns kvar av begreppet. Ett annat sätt att beskriva 
den senaste fasen är att begreppet har tömts på substans, att dess beskriv-
ningsmakt som realistiskt begrepp gått förlorad. I avslöjandets kalla sken 
framstår det som intet annat än en konstruktion, som ett skenbegrepp. Lika-
väl används det då och då men som bisats i sådant fall, i ett kåseri, en krö-
nika, som distraktionsobjekt – eller  rollfigur i avsikt att s a s ’kasta tillbaka’ 
begreppet till de som konstruerat det och fyllt det med mening. 

Man skulle därmed kunna problematisera min egen kodning av materialet 
med avseende på temat metadiskurs. Jag har endast kodat texter där det up-
penbarligen är påhitt, där det är idén militant vegan och allt vad begreppet 
konnoterar som utnyttjas. Det betyder att exempelvis artiklarna där veganer-
na används som avledande manöver av köttindustrin inte kodats som meta-
diskursiva. Det finns faktiska aktivister och aktioner och det är de som åsyf-
tas. Men begreppets funktion i den aktuella berättelsen om djurindustrin och 
BSE är väl ändå meta, eftersom det är idén om veganerna som hålls upp och 
fyller en funktion som distraktionsobjekt i sammanhanget – inte några fak-
tiska aktivister. De behövs inte här så länge idén är levande.   

Så några avslutande ord om själva sakfrågan. Jag har redan nämnt att dju-
retiken kom högre upp på dagordningen under år 2000/2001 till följd av 
utbrott av Mul- och klövsjukan och BSE samt avslöjande reportage om djur-
transporter. En brist i avhandlingen är att jag inte studerat denna period när-
mare när ett syfte är att studera hur pressen konstruerar etiska ställningsta-
ganden i bland annat djurrättsfrågan. Den största anledningen till att jag inte 
tagit upp denna debatt är att den inte handlade om djurrättsaktivism annat än 
i det fåtal artiklar jag fångat in med mina sökord. Jag skulle alltså behöva 
ändra urvalskriterierna får att få med allt relevant material. Men något kan 
jag säga om debatten och skriverierna om dessa problem utifrån de texter jag 
fått med. De två exempel som nämns ovan är tämligen karaktäristiska på så 
sätt att de antingen vinklas som en fråga om faror för människorna som äter 
kött, för konsumenterna, eller som en fara för industrin. Det är symptoma-
tiskt att djuretik kommer upp på dagordningen först när konsekvenserna av 
bristerna i djuretiken drabbar människor. Det är djurens potential som hälso-
sam människoföda som står på spel – inte djuren för djurens egen skull, eller 
för att de har ett värde i sig själva. Deras värde bestäms av priset på kött-
marknaden och av smaklökarna. Omsorgen om djuren sträcker sig till att 
”vi” vill äta kött, men inte från plågade djur, det vill säga att det idealistisk-
rationalistiska synsättet består.697 

                                                        
697 Se exempelvis AB 010116. Ett helt uppslag med två bilder på Göran Persson. Ett ansik-
tsporträtt där han skrattar och ser snett förbi kameran. Ett där han läser Aftonbladet sittandes 
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vid sitt skrivbord. Under den aktuella perioden rönte djurens förhållanden en hel del medial 
uppmärksamhet, särskilt sedan författarinnan Astrid Lindgren initierat ett upprop mot 
djurhanteringen i Belgien i Aftonbladet 990110. Dagen efter (990111) rapporterar tidningen 
att 190 000 svenskar skrivit på Aftonbladets upprop. Nu skriver även drottning Silvia på. 
Återigen handlar det om att förbättra hanteringen av köttdjur, inte om att avskaffa den. 
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11.5 2003 Efterskalv 
 
Tabell 60. Begreppsförekomst 2003 i absoluta tal. 
 Militanta 

Veganer 
MV & Civil 
olydnad 

DR/inget annat 
sökord 

Totalt 

Aftonbladet 3 0 4 7 
Expressen 4 0 10 14 
Dagens Nyheter 3 0 13 16 
Svenska Dagbla-
det 

0 0 4 4 

Totalt 10 0 31 41 
 
Det sista år texter med begreppet militant vegan återfunnits är 2003 och då 
återstår endast tio artiklar. Ingen av dem innehåller begreppet civil olydnad. 
Däremot hittade jag 31 artiklar som nämner djurrätt eller liknande, vilket 
innebär att relationen mellan materialkategorierna nu blir den omvända. 
Djurrättsfrågan har uppenbarligen inte försvunnit från de undersökta tid-
ningarnas dagordning men den beskrivs i andra termer än militanta vega-
ner.698  

De tio artiklarna består av ungefär lika mycket news som views: tre inri-
kesnyheter, en nöjesnyhet och ett reportage. Två kåserier, två insändare och 
en recension. Material DR består däremot till större delen av nyhetsmaterial: 
nio inrikesnyheter, lika många utrikesnyheter och en nöje/kulturnyhet. Där-
utöver finns några kommentarer/analyser, recensioner, namn & nytt, debatt, 
insändare, krönika, kåseri. Andelen nyhetsmaterial ligger därmed på ungefär 
samma nivå i material DR 2003 som i material MV kulmineringsåret 1997. 
Djurrätt figurerar således fortfarande på nyhetsplats men de militanta vega-
nerna har successivt förflyttas till andra mediala sammanhang. 

Artiklarnas huvudsakliga manifesta teman i material DR tar nu även del-
vis över drag från material MV tidigare år. Aktionsreferaten respektive offer 
och mobilisering förekommer i relativt hög utsträckning: 26% (8 texter) 
respektive 13% (4 texter), vilket även gäller metadiskursiva artiklar: 16% (5 
texter). Å andra sidan är djurrättsfrågan i sig också huvudtema i 16% (5 av 
de 31 texterna), vilket relativt sett är något mer än det brukar vara tema i 

                                                        
698 Under 2004, som var mitt sista undersökningsår, återfann jag inga artiklar vare sig med 
begreppet militant vegan eller djurrätt (och liknande). Ingen av civil olydnadsartiklarna har 
djurrätt som syfte. År 2004 ser det därför ut som att djurrättsfrågan halkat ut från de un-
dersökta tidningarnas agenda. För den skull inte sagt att frågan, med eller utan begreppet 
militant vegan och/eller civil olydnad, kan ha återkommit efter min undersökningsperiod. 
Djurrättsfrågan har, med all säkerhet återkommit och lär säkert göra så även framöver. Be-
greppet militant vegan har jag däremot bara stött på vid enstaka tillfälle och då i sammanhang 
som beskriver historien i backspegeln. 
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material MV. Djurrättsfrågan lyser helt med sin frånvaro i material MV detta 
år medan de metadiskursiva texterna fortfarande utgör en stor andel, närmare 
bestämt hälften. På vissa sätt har således relationen mellan material MV och 
DR förändrats utmed resans gång, men på andra sätt består – och förstärks – 
mönstret.  

11.5.1 Militanta veganer och djurrätt som bisats eller 
metakommentar 
 
Först och främst vill jag peka på ett drag i årets texter som liknar de föregå-
ende årens, nämligen militanta veganer och djurrättsaktivister som bisats, 
med eller utan humor. Ett exempel är ett längre reportage om ”det svenska 
kockundret”.699 Apropå kocken Lallerstedt nämns att han, efter att ha gjort 
reklam för McDonalds, blivit kallad McMurder av militanta veganer.  I Ex-
pressen hittar vi en notis med rubriken ”Katten larmade om knark”.700 En 
katt som blivit lämnad ensam hemma jamade så mycket att grannarna ringde 
en djurrättsorganisation vilken så småningom tog sig in med polisens hjälp 
varvid ett knarklager hittades i hemmet. Här finns även exempel på metadis-
kursiva kommentarer eller hela texter. I DN finns exempelvis ett kåseri, 
”Djur duktigare än vi hittills trott”, som ironiserar över människors (framför 
allt forskares) förmåga att tolka djurs beteenden i mänskliga termer, såsom 
queerteoretiska. Så kallad antropomorfism. Djur beskrivs även, i enlighet 
med tidens teorier, som militanta veganer: ”Nya undersökningar har bland 
annat visat att de flesta av världens djurarter är militanta veganer”.701 Skratt-
spegeln finns således med oss även 2003. 

11.5.2 Närhet och distans: att inte ta det allvarliga på allvar 
 
Vi övergår till att titta på några skillnader mot föregående års journalistik. 
Först texter ur material DR där djurs förhållanden och rättigheter, eller akt-
ioner för dem, är motiv. Här följer några rubriker ur DN respektive Expres-
sen, vilka publicerat mest material: 

BARCELONA, FREDAG: Alla vill se den sjuka albinogorillan.702 

Bortrövade apor tvingas slåss i ringen.703 

                                                        
699 Exp. 030406. 
700 Exp. 031113. 
701 DN 030329. Till texten finns en teckning föreställande en igelkott som hänger vid en 
bardisk tillsammans med några människor. Igelkotten serverar sig själv rikligt ur ett glas 
medan herrarna omkring, inklusive bartendern, stirrar surt på kotten. 
702 DN 031122. 
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Hundarna åt upp varandra. Djurplågeriet i Aten bara fortsätter.704 

Japanska björnar missköts.705 

Olas räddning nära.706 

Jan Emanuel räddar Tequila.707 
 
I tur och ordning behandlar dessa texter: en cancersjuk spansk gorilla, apor 
som tränas till boxare för att uppträda för turister i Thailand, den grekiska 
statens hantering av herrelösa hundar, japanska djurparkers vanvård av björ-
nar, den i Sverige riksbekanta apan Olas förhållanden på, och eventuella 
räddning från, ett Thailändskt zoo och, avslutningsvis, den f d riksdagsleda-
moten och dokusåpedeltagaren Jan Emmanuel Johanssons försök att hitta 
hem åt några kattungar (nu med Expressens hjälp).  

De fyra överst nämnda texterna är ytterst kortfattade notiser medan de två 
sista är något större. Dessa två har anknytning till Sverige vilket inte de fyra 
övre har.  Smånotiserna skulle kunna karaktäriseras som utfyllnad eller mar-
ginalnyheter. För varje läsare, eller bläddrare, av kvällstidningarna är upp-
lägget välbekant. Längst ut i marginalerna eller i sidornas underkant ligger 
småbilder med tillhörande text, ibland bara en rads bildtext. Gärna något 
roligt, knasigt eller dramatiskt som kan fungera underhållande. Ett skratt, 
förvåning eller rysning av obehag är responsen dessa notiser möjligen kan 
locka fram. Ingenting att stanna kvar vid eller reflektera över, bara en stunds 
förströelse. Det är här vi hittar en hel del djurrättsmaterial. Förvisso kan man 
säga att de behandlar djurs förhållanden runt om i världen samt organisation-
er som verkar för deras välmående. Förvisso uppmärksammar de djurs miss-
förhållanden. Men det sker så kortfattat, och gärna med någon liten lustig 
knorr, att sakfrågan blir till en bagatell. Ett exempel på en marginalnotis i sin 
helhet, med motivet aktionsreferat, belyser detta:  

Gosedjurens protest mot långa resor 

Julklappsdags? Nja, inte riktigt. Den här lastbilen, med 2 500 gosedjur på 
flaket, ska snarare på ett kreativt sätt belysa en allvarligare fråga: långa djur-
transporter. Alla leksaksdjuren bär en badge med texten "Stop long animal 
transports". Idén kommer från tyska djurrättsaktivister. Men hur långt gose-
djuren tvingas åka i Tyskland är oklart.708 

 

                                                                                                                                  
703 Exp. 031119. 
704 Exp. 031127. 
705 Exp. 031205. 
706 Exp. 031128. 
707 Exp. 031217. 
708 Exp. 031115. 
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Bilden till texten visar en lastbil där olika sorters mjukisdjur är uppkastade, 
huller om buller, på varandra och ska, som texten beskriver, illustrera hur 
levande djur hanteras inom slakterinäringen inom EU. Initiativtagarna är 
tyska djurrättsaktivister men i rubrikens formulering blir själva gosedjuren 
aktörer. Det är gosedjur som utför protesten, inte människor. Den ”allvarli-
gare fråga” protesten enligt texten ska belysa belyses därmed inte alls. Den 
blir ett skämt.  

Vad som ytterligare kan vara värt att notera här är betydelsen av kulturell 
och geografisk närhet. Åtskilliga studier har visat hur mycket närhet till det 
representerade betyder för om och hur något representeras så det vore märk-
ligt om inte detta nyhetskriterium även skulle gälla här. I rubrikerna ovan har 
två texter svensk anknytning och dessa får större utrymme än de övriga. I 
den sista av rubrikerna finns ytterligare ett välkänt nyhetskriterium, nämli-
gen kopplingen till eliten. Jan Emanuel blev Jan Emanuel med svenska fol-
ket efter sitt deltagande i dokusåpan Robinson och därefter som djurrätts-
förespråkande riksdagsledamot. Att han engagerar sig för kattungarna är vad 
rubriken lyfter fram, inte att någon annan vanvårdat och övergivit dem. Det 
blir på så sätt en trevlig solskenshistoria. Men vi har ’närhet’ i ytterligare en 
bemärkelse värd att notera. Det gäller närheten mellan arter, närmare be-
stämt djurens närhet till människor. Samtliga fall ovan gäller domesticerade 
djur: hundar, katter, dresserade björnar och apor. Det är djur vi som männi-
skor kan relatera till och därmed, möjligen, hysa empati inför. Denna aspekt 
har inte framgått tidigare i min studie, eftersom analysmaterialet inte handlar 
nämnvärt om djur utan om människor, men finns belyst i andra studier.709 

11.5.3 En modern sägen  
 
Så går vi vidare till den enskilda händelse som fått mest uppmärksamhet i de 
undersökta tidningarna 2003, ömsom beskrivet med begreppet militanta 
veganer, ibland bara veganer och ibland djurrättsaktivister. Även terrorist-
retoriken är tillbaka igen. Både till sin form och sitt innehåll påminner berät-
telsen om skrönan ’råttan i pizzan’,710 men i detta fall gäller det råttgift i kött 
och de ’skyldiga’ är inte invandrade pizzabagare utan vega-
ner/djurrättsaktivister. Rubrikerna och ingresserna nedan beskriver nyhets-
händelsens kronologi: 

Veganer till attack mot kött i Uppsala 

Veganer misstänks för att ha sprutat råttgift i köttförpackningar på Hemköp 
City i Uppsala. Det är ännu okänt om förgiftat kött nått konsumenterna.711 

                                                        
709 Se kapitel 4, tidigare forskning, t ex Ganetz, Dirke. 
710 Klintberg, af B (1990) Råttan i pizzan: folksägner i vår tid. Stockholm: Pan/Norstedt. 
711 AB 031120. Texten har inga bilder/illustrationer. 
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Polisen varnar för förgiftat kött.712 

"Det är råttgift i köttet" 

Mat-terroristerna slog till i Visby. Kötterroristerna har slagit till igen. I går 
fick Obs stormarknad i Visby slänga ett stort parti kött efter ett larm om att 
det blivit förgiftat med råttgift. - De lär inte få någon respekt för sina åsikter 
med såna här metoder, säger butikschefen Ola Mattsson.713 

Kötterrorn sprider sig. Militanta veganer misstänks ligga bakom attentaten.714 

Djurrättsaktivister hotar med förgiftat kött i brev.715 

Planer på köttgift spreds via Internet.716 

Akuterna larmade efter hotet. "Alla som köpt kött bör granska förpackning-
en" 

Efter hotet om förgiftad julmat rådde i natt beredskap på Stockholms alla 
akutmottagningar. I går undersöktes den inlämnade köttbiten av SKL, Statens 
kriminaltekniska laboratorium.717 

Hotet om gift i kött var falskt.718 
 
Det är i Aftonbladet nyheten först dyker upp (se ovan 031120). Rubriken är 
formulerad som ett påstående i presens. Veganer (går) till attack. I ingressens 
första mening mildras formuleringen något då det nu handlar om misstankar. 
Meningen efter förutsätter dock att det förgiftade köttet faktiskt existerar – 
det ingen vet är om köttet ”nått konsumenterna”. Texten indikerar därmed att 
någon av alla läsarna potentiellt kan ha en förgiftad köttbit i kylen eller rent 

                                                        
712 DN 031120. Texten har inga bilder/illustrationer. 
713 AB 031122. ”Kötterrorn” illustreras med en bild på en köttdisk i en matvaruaffär i Visby, 
delvis tömd på varor och utan kunder inom synhåll. 
714 AB 031126. 
715 DN 031224. Texten har inga bilder/illustrationer. Nyheten fanns dock även i Aftonbladet 
och Expressen, här med bilder. Aftonbladet har besökt ICA Maxi i Nacka och fotar dess vd 
ståendes med beslutsam min bakom en pall julskinkor. Till höger på sidan har de även en ”Vi 
5 extra” med anledning av händelsen där de frågar människor om de tar ”hotet om förgiftat 
kött på allvar”. Till vänster på sidan finns ytterligare en bild. Denna visar ett polisbefäl samt 
TT:s redaktionschef vilka studerar ett stycke, misstänkt förgiftat, kött. Vi får således polisen, 
medierna, handlarna och allmänheten i enad front på sidan. Expressen ägnar händelsen ett helt 
uppslag med flera bilder men med samma uppställning. Det vill säga polisbefälet och TT, 
allmänheten (här en barnfamilj) samt sex mindre bilder på de främsta kedjorna inom dag-
ligvaruhandeln.  
716 Exp. 031225. Texten är illustrerad med en av gårdagens bilder: bilden på polisbefälet och 
TT:s redaktionschef som undersöker ett stycke kött. 
717 AB 031225. Även Aftonbladet kör favorit i repris: polisen och TT gräver gemensamt. 
Gemensamt för Aftonbladet och Expressen är även att de båda har klippt in faksimil från 
gårdagens egna tidning. 
718 AB 031226. Texten är av notis-storlek och illustreras endast med ett faksimil från julafton. 
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av på tallriken. I den korta brödtexten får vi veta vad dessa påståenden och 
misstankar grundar sig på. Men allra först berättas att ”Både polisen och 
kommunens miljökontor ser uppgifterna som trovärdiga och tar dem på stort 
allvar”. Myndighetspersonernas ethos får på så sätt legitimera uppgifterna. 

Därefter nämner texten att misstankarna kommer från ett telefonsamtal 
från ”en man som hört att kött förgiftats”. Vem denne man är och hur, och 
från vem, han ”hört” detta framgår inte. Däremot får vi veta att en butik tidi-
gare haft problem med att ”veganer märkt köttförpackningar med etiketter: 
’Varning: Denna förpackning innehåller likdelar från ett mördat eller torterat 
djur”. Det vill säga en anspelning på alla varningstexter som finns på exem-
pelvis tobaksprodukter och filmer med, vad som anses vara, hälsovådligt 
innehåll. Avslutningsvis får vi veta att polisen inlett en utredning men inte 
har någon misstänkt samt att giftets existens inte bekräftats. 

Två dagar senare använder Aftonbladet åter igen ett påstående, nu marke-
rat som citat, som rubrik: ”Det är råttgift i köttet” och begreppet terrorism 
appliceras på de förmodade aktivisterna. Artikeln är schematiskt organiserad 
med tre underrubriker, ”Anonymt tips”, ”Ökar säkerheten” respektive ”All-
varligt brott”. Tillsammans signalerar de ett konstaterat, farligt och allvarligt 
brott. Under den första rubriken får vi veta att polisen i Visby fått ett ano-
nymt tips, att butiken kasserat kilovis med kött samt att polisen hört två per-
soner vilka dock inte är misstänkta. Under den andra rubriken får vi veta 
vilka ytterligare säkerhetsåtgärder butiken vidtagit samt en upprepning av de 
tidigare problemen med varningsetiketter på köttförpackningar. Därefter 
övergår ordet till kammaråklagaren som får beskriva brottets allvarsgrad och 
påföljd. Sist i artikeln får vi dock en brasklapp. En grupp djurrättsaktivister 
har kontaktat Upsala Nya Tidning och berättat att en deltagare på deras sen-
aste möte hade börjat skämta om att spruta gift i kött och att ’larmet’ s a s 
kan ha sin grund i detta skämt. Placerat längst ner i textens relevansstruktur 
och utan antydan i någon av rubrikerna riskerar dock brasklappen att passera 
obemärkt. Istället väljer tidningen att argumentera med pathos och ethos 
genom att lyfta fram polisen, kammaråklagaren samt handlaren och därmed 
förhöja händelsernas dramatik. 

Av någon anledning försvinner brasklappen även i de övriga, följande 
texterna. Istället höjs dramatiken när TT i slutet på december får ett stycke 
kött på posten, med Djurens Befrielsefront som avsändare. Köttet påstås vara 
förgiftat och sänds till Statens kriminaltekniska laboratorium för analys. 
Samtidigt sprids ’larmet’ i samtliga av mina undersökta tidningar (troligen 
ännu fler medier eftersom det var Tidningarnas Telegrambyrå som fick köt-
tet). Smittat kött ska ha placerats ut i butiker och drevet går. Samtidigt går 
larmet på akutmottagningarna runt om i landet som höjer beredskapen och 
delar ut råd till allmänheten via medierna. Dagen efter får vi så beskedet att 
köttbiten inte var förgiftad och att hotet således var ”en bluff”.719 Artikeln är 
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kort och dess enda nyhet är just att polisen fått det preliminära resultatet av 
köttanalysen vilket visat att ”Inget tyder på att det var förgiftat”.  

Några uppföljande artiklar, eller reflektioner över hela händelseförloppet 
har jag inte återfunnit, med reservation för att det kan ha förkommit men 
utan något av mina sökkriterier.  

Iakttas det material som finns för handen finns dock några aspekter att 
särskilt reflektera över. Dels gäller det texternas retoriska och narrativa drag.  

Retoriskt har jag redan påpekat tendensen till dramatisering, både i fråga 
om vad som lyfts fram i texterna respektive kommer i skymundan och i fråga 
om ordval. När ”Polisen misstänker militanta veganer” plockas terrorismvo-
kabulären fram igen.720 Texterna kan på så sätt hävdas argumentera med 
pathos – de vill movere, uppröra. Man skulle även kunna säga att de plockar 
upp och spinner vidare på 1997-1999 års berättelse om de militanta veganer-
na. Det vill säga den ’reella’ diskursen som avser beskriva faktiska händelser 
och förhållanden (i tämligen dramatiska termer), med de militanta veganerna 
i antagonistrollen. Diskursen anses tydligen ligga tillräckligt nära i tiden för 
att begreppet militant vegan ska kunna sättas in i det nya händelseförloppet, 
utan att begreppet förklaras. Läsaren förväntas vara införstådd med vad en 
militant vegan är och gör. Likaså att det är rimligt att misstänka dessa s k 
militanta veganer. Det sätt på vilket begreppet används är som common 
sense, som det förgivet tagna. Man skulle därmed också kunna säga att be-
greppet militant vegan naturaliserats. 

Det andra sätt på vilket texterna argumenterar är med ethos, källornas et-
hos. Artiklarna bygger helt på uppgifter från polisen, åklagare, myndigheter 
samt handlare och i ett fall Upsala Nya Tidning. Ingen av dessa ifrågasätts. 
Tvärtom blir de texternas oemotsagda protagonister. De narrativa rollerna 
utkristalliserar sig tämligen enkelt i denna berättelse. 

Protagonisternas uttalanden används dessutom som belägg för rubriker 
formulerade som påståenden, trots att det första ’larmet’ byggde på hörsä-
gen, det andra på ett anonymt telefontips och det tredje på ett brev som på-
stås komma från Djurens Befrielsefront. I en av texterna hörs en röst från 
Djurens Befrielsefront som då påpekar att rörelsen inte gör några ”aktioner 
som fysiskt kan skada människor. Men ekonomiskt skadar vi människor 
väldigt mycket”.721 Detta är det enda antydandet till reservation eller kritisk 
distans från tidningarnas sida. Ingen ifrågasätter om hoten över huvud taget 
har med djurrättsaktivister att göra utan följer mallen för s k drevjournalistik. 
Lite elakt skulle man kunna säga att alla gick på bluffen.  

Men varför? Dels har vi de välbekanta förklaringarna som handlar om 
redaktionernas socialiseringsprocesser, tidspress och ständiga jakt på scoop. 
Alla vill vara först med det senaste, i synnerhet om det kan sälja lösnummer, 

                                                        
720 AB 031122, AB 031126. 
721 DN 031224. 
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varför tid för eftertanke saknas.722 Dels har vi min teori om hur begreppen 
’militant’ och ’militant vegan’ förefaller ha blivit uttryck, koncept eller en 
idé om samtiden för den studerade journalistiken varför det blir till ett raster 
för dess verklighetskonstruktioner. Det sätt på vilket begreppet används ovan 
antyder att begreppet militant vegan har naturaliserats. Trots att begreppet 
föregående nedslagsår 2001, och även detta år, vänds inåt, mot journalistiken 
själv. Trots alla metakommentarer och kåserier som driver med konstrukt-
ionen militanta veganer, snarare än de faktiska djurrättsaktivisterna. Trots att 
indicierna för att djurrättsaktivister faktiskt ska ha placerat ut förgiftat kött i 
butiker är tämligen svaga. Trots allt detta går drevet igång och journalistiken 
går kräftgång tillbaka till 1997-1999. Möjligen sitter idén om de militanta 
veganerna så väl inristad i de rapporterande subjektens verklighetsuppfatt-
ning att den under tidspress fungerar likt en betingad reflex. Möjligen sitter 
begreppet, efter alla års skriverier, så väl inskriven i förförståelsen att det 
slår ut tänkbara alternativa tolkningar och förklaringsmodeller.  

11.5.6 Sammandrag: att naturalisera en idé 
 
Det avslutande året i denna studie uppvisar således texterna drag som känns 
igen från förgående år. Såväl militanta veganer som djurrättsaktivism an-
vänds som bisatser eller metakommentarer i diverse sammanhang, gärna 
sådana som vill delectare. Vill vi veta något om sakfrågan detta år är det till 
material djurrätt vi får bege oss, men även dessa texter ser huvudsakligen ut 
att syfta till delectare, alternativt movere. Formen är anekdotisk och/eller 
sorglustig där vi ibland inbjuds att tycka synd om djuren och glädjas åt 
eldsjälens insatser. Återigen är det den idealistisk-rationalistiska synen på 
djur som lyser igenom.  

En ny dimension i 2003 års texter är närhet vs distans. Å ena sidan geo-
grafiskt på så sätt att djurs förhållanden i andra länder konstrueras i anekdo-
tens form medan djurs förhållanden i Sverige bereds större utrymme och 
medkänsla. Å andra sidan artmässigt på så sätt att det endast är domestice-
rade djur eller djur som förmänskligas (antropomorfism) som uppmärksam-
mas. Den enda händelse under året som tas, konstrueras, på allvar är när 
militanta veganer/djurrättsaktivister tros ha sprutat råttgift i kött. Då åker 
pathos och ethos-argumenten fram igen, liksom övriga dramatiserande drag 
vi känner igen från 1997-1999 års journalistik om de militanta veganerna. 
Aktivisterna skrivs in i rollen som antagonister medan polisen, handlare och 
livsmedelsmyndigheter uppträder i rollen som protagonister på tidningarnas 
arena. Här är det den militanta sidan av oxymoronen militant vegan som 
betonas och härmed antyds att begreppet militant vegan har naturaliserats. 
Dels på så sätt att journalistiken s a s går kräftgång trots föregående års 

                                                        
722 van Ginneken (1998) s 113 kallar nyhetsarbetet för en ”stopwatch culture”. 
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metadiskurs och implodering av begreppet. Dels på så sätt att det förutsätts 
vara välbekant för läsarna, eftersom det används utan förklaringar. Begrep-
pet används således som common sense av dem som skriver, för dem som 
läser. Som ett gemensamt tolkningsmönster för verkligheten vilket varken 
behöver förklaras eller problematiseras. Det är den okritiserbara diskursen.  

 
Medhjälpare Protagonist Antagonist 
- Polisen, livsmedelsmyndighet-

er, handlare/näringslivet 
DBF/Militanta vega-
ner/djurrättsaktivister 
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11.6 Sammandrag: djurrätt och militanta veganer 
 
På liknande sätt som för material civil olydnad är det nu dags att dra samman 
trådarna och försöka besvara några av avhandlingens frågor. 723 Hur förhåller 
sig svensk dagspress till djurrättsaktivismen, dess utövare och de mål hand-
lingarna är medel för? När understöds respektive fördöms rörelserna 
och/eller deras handlingar och/eller deras mål? Varierar det mellan de under-
sökta åren, det vill säga över tid, och kan ändamålet så att säga helga med-
len? Varierar förhållningssättet beroende på om protester/aktioner beskrivs 
under begreppet militant vegan respektive djurrättsaktivism eller liknande? 
Och var kommer begreppet civil olydnad in i bilden?  

Några första svar i kvantitativa termer på frågorna levererades i kapitel 7 
och 10. Det kanske viktigaste att påminna om därifrån är att djurrättsfrågan 
generellt får mindre stöd i sak och mer kritik för aktionerna jämfört med 
civil olydnad/aktivism för andra sakfrågor. Vi såg även att graden av våld i 
en aktion påverkar argumentationen i negativ riktning. Mer våld föder mer 
contraargumenterande texter. Djurrättsaktivismen utmärker sig dock här då 
även ickevåldsaktioner får en större andel contraargumenterade texter än 
pro-argumenterande, vilket inte är fallet för andra sakfrågor. Dessutom före-
kommer det att både materiella våldsaktioner och aktioner innefattande våld 
eller hot om våld mot människor undgår kritik när sakfrågan är något annat 
än djurrätt. En slutsats av kapitel 7 blev därför att ändamålet kan helga med-
len, men bara i vissa fall och inte när ändamålet är djurrätt. Ser vi närmare på 
texternas retoriska drag finns inte heller mycket som talar för att ändamålet 
djurrätt skulle helga medlen, men det finns några olika sätt att förhålla sig till 
och konstruera djurrättsaktivismen och de militanta veganerna.   

För journalistiken om civil olydnad utpekade jag två olika övergripande 
sätt att konstruera olydnaden och de olydiga på. För journalistiken om de 
militanta veganerna kan man på liknande sätt utpeka två olika förhållnings-
sätt, åtminstone under berättelsens början. Å ena sidan finns en narrativ som 
sätter de militanta veganerna i rollen som antagonister och polisen samt 
föremålen för aktionerna, näringslivet, i rollen som protagonister. Å andra 
sidan får vi en mer inkännande narrativ där veganerna placeras i rollen som 
protagonister och den oförstående vuxenvärlden i rollen som antagonister.  

Den förstnämnda narrativen delar många drag med diskursen om civil 
olydnad som terrorism och kriminalitet. Med samma krigsvokabulär och 
metaforik argumenterar texterna med pathos mot den civila olydnaden re-
spektive de militanta veganerna. Liksom diskursen om civil olydnad kom-
mer narrativen här att handla om brott och straff. Ändamålen helgar inte 
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medlen varför aktivisterna skall straffas. Texternas funktioner varierar men 
vetter främst åt signalfunktionen. Med (polisens) ethos samt pathos-
argument vill de ifrågasätta, varna och definiera ut de militanta veganerna ur 
den offentliga sfären.  

Den andra mer inkännande berättelsen, vilken främst förekommer 1995, 
försöker istället förstå, tolka och förklara djurrättsaktivismen i termer av 
generationskonflikt och ungdomsrevolt. I synnerhet som uttryck för rörelsen 
Straight edge, varför narrativen främst kommer att handla om musik, kläder, 
mat och nutrition. På några sätt delar denna berättelse drag med figuren 
eldsjälen. Båda tillskrivs ethos och båda kommer till tals och blir lyssnade 
till. Ett tredje gemensamt drag är möjligen att båda handlar om människor. 
Det är människor som brinner som står i fokus, inte nödvändigtvis vad de 
brinner för, vilket här betyder att djurens förhållanden förblir odiskuterade 
medan veganismen problematiseras. Ett fjärde gemensamt drag är att de 
söker definiera in aktivisterna i den gemensamma offentligheten, texternas 
gemenskaps/fiktionsfunktion är tämligen framträdande. 

Dessa två narrativ får sällskap av en tredje under 1997 vilken främst be-
rättas på debattsidorna, i material DR, och som handlar om djurrätt. Eller 
rättare sagt om djurs värde vs människors värde. På ena sidan finner vi djur-
rättsfilosofin i Peter Singers tappning, veganerna samt Hitler och den nazist-
iska ideologin, på den andra sidan har vi humanismen, kristendomen och 
kristdemokrater. Det värde som främst står på spel här är människovärdes-
principen. Det må vara djurrätt debatten skall handla om men det är ändå 
människan som är alltings mått och i den mån djurens förhållanden aktuali-
seras är det den idealistisk-rationalistiska filosofin som dominerar.  

Om vi tittar vidare på logos-argumentationen i texterna framgår att de 
textuella strategier som utmärkte sig i material CO återkommer här. Bland 
de förminskande strategierna finner vi underminering i form av patologise-
ring och infantilisering. Särskilt under 1995 i berättelsen om veganismen 
som ungdomsrevolt.724 En förstorande strategi har jag kallat addering i den 
bemärkelsen att veganerna skrivs ihop med andra rörelser eller grupper i 
tiden i avsikt att peka på någon större hotbild i vår tid. Här betonas även 
dessas nätverkskaraktär och organisering via Internet vilket skänker dem en 
air av mystik.725 En återkommande grupp, vilken också förekommer som 
historisk jämförelse, är nazismen och nynazismen. I journalistiken om civil 
olydnad förekom naziargument såväl pro som contra civil olydnad men här 
är det enbart i den senare tappningen argumenten förekommer. Det är likhet-
en mellan djurrättsaktivismen och 1930-talets Berlin som betonas. Men att 
jämföra en företeelse men nazismen är inte vilken jämförelse som helst, i en 
västerländsk nutida normativ kontext. Det innebär att aktivisterna skrivs in i 
en diskurs om den absoluta ondskan, något metafysiskt ickemänskligt var-

                                                        
724 Se avsnitt 11.1.3, 11.1.7. 
725 Se avsnitt 11.3.6. 
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med det inte längre handlar om ett beteende som går att reglera eller ens 
diskutera. Konstruktionen de militanta veganerna skrivs således in i den 
okritiserbara diskursen varmed de, liksom nynazismen, definieras ut från 
såväl den offentliga gemenskapen som den mänskliga gemenskapen.  

Förflyttning och förskjutning sker på flera olika sätt och kan sägas vara 
ett centralt begrepp i beskrivningen av vad som sker med berättelsen om de 
militanta veganerna. Dels förekommer det på samma sätt som i journalisti-
ken om civil olydnad när veganerna används som en sorts distraktionsobjekt. 
Något att skylla på eller försöka förskjuta fokus till.726 Men i berättelsen om 
de militanta veganerna är förflyttning ett än mer centralt drag. Redan i kapi-
tel 7 och 10 visade sig några kvantitativa förflyttningar efter kulmineringså-
ret 1997. Dels förflyttas material MV från nyhetsplats till andra sidor och 
genrer i tidningarna, dels sker en innehållslig förskjutning från främst akt-
ionsreferat till bland annat metadiskursiva texter. Ser vi närmare på texterna 
under samma period ser vi även att de militanta veganerna förskjuts nedåt i 
texternas relevansstruktur. Från rubrikplats som huvudstoff för artiklarna blir 
de från 1999 i allt högre utsträckning bisatser i artiklar vars huvudsakliga 
motiv egentligen är något helt annat. Redan 1997 föreföll begreppet militant 
vegan nominaliseras eller reifieras. Det betecknade inte alltid (sällan) männi-
skor av kött och blod utan snarare en anonym, abstrakt massa eller kraft i sig 
vilken via den nya informationsteknologin formerar sig och slår till när man 
minst anar det. Begreppets metafysiska karaktär och mystiken omkring det 
består därefter varför dess funktion successivt snarare ser ut att vara som idé 
och mentalt begrepp.  Detta begrepp sträcker sig såväl bakåt, till redan exi-
sterande företeelser och diskurser såsom nazism och högerextremism, som 
framåt till nya företeelser att tillskriva epitetet militant. Begreppet militanta 
veganer sträcker sig således utåt för att inlemma och inlemmas i andra dis-
kurser för att tillsammans formera en sorts idé och metaberättelse om vår 
samtid.727  

I avsnitt 11.3.9 påpekade jag att samtidigt som begreppet militant vegan 
ser ut att beteckna något metafysiskt, och berättelsen blir metadiskursiv, blir 
begreppet i sig diskursivt. Härmed kan man på sätt och vis säga att narrati-
ven om de militanta veganerna är slut. Istället får vi andra berättelser med de 
militanta veganerna som pathos- och logos-argument, eller som ironisk trop i 
kåserier. Från berättelse om, till berättelser med. De militanta veganerna blir 
således ett retoriskt drag i sig, ett argument eller trop med var hjälp samtiden 
kan beskrivas och föreskrivas.  

När vi kommer fram till år 2003 ser slutligen begreppet ut att definitivt ha 
naturaliserats. Nu verkar det inte behöva förklaras eller åtföljas av långa 
listor över tidigare aktioner (”attacker”, ”dåd” etc) eller tänkbara involverade 
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grupperingar, utan kan tas som common sense.  Det är (fortfarande) knappt 
någon som sett en militant vegan men alla vet vad de är och vad de gör. 

Skiljer sig då journalistiken åt beroende på om händelserna beskrivs un-
der begreppet militanta veganer respektive djurrättsaktivism eller liknande? 
Både ja och nej. I den kvantitativa analysen framträdde en markant skillnad i 
vilka manifesta teman som förekommer i de olika materialkategorierna: vill 
man veta något om sakfrågan bör man välja en artikel utan begreppet mili-
tant vegan. Material MV har istället en förhållandevis större andel metadis-
kursiva, kåserande texter samt texter med temat offer och mobilisering. 728 
När offren eller måltavlorna nämns är det oftast näringslivet i båda material-
kategorierna, men att demokratin, rättsstaten eller liknande utpekas som 
offer eller måltavla för aktivisterna förekommer i större utsträckning i 
material MV, än i material DR. De militanta veganerna framstår således som 
ett ’större’ hot.729 Vi har även sett att argumentationen skiljer sig åt mellan 
materialkategorierna, dels på så sätt att djurrättsfrågan diskuteras mest i 
material DR medan de specifika aktionerna och metoderna diskuteras mer i 
material MV.730 Dels på så sätt att argumentationen över lag är något mer 
negativ i material MV.731 Över lag finns det således tydliga skillnader mellan 
texterna där händelserna beskrivs under begreppet militanta veganer respek-
tive djurrätt eller synonymer.  

Givet resultaten av den kvantitativa och, framför allt, kvalitativa analysen 
gick jag i efterhand tillbaka till den kvantitativa analysen och lade till ett par 
variabler, i avsikt att testa vilken bäring tesen om skillnader mellan material-
kategorierna har. Den ena variabeln formulerades för att fånga in texternas 
topos, eller vinkel, oavsett vad de tidigare kodats för (manifesta teman till 
exempel) och oavsett hur mycket av respektive topos som förekom. Värdena 
för variabeln blev ’Det militanta’, ’veganism’, ’djuretik’ och olika kombinat-
ioner av dessa samt ’annat’ om inget av de nämnda kategorierna förekom. 
Det militanta syftar här på texter som tematiserar aktionerna, våldet, krimi-
naliteten eller liknande. Veganism syftar i stället på tematisering av matfrå-
gan, såsom äta eller inte äta kött och frågan om vad veganism/vegetarianism 
egentligen är. Djuretik avser i sin tur beskrivning eller diskussion av djurens 
situation och vår relation till dem.  

Den andra variabeln formulerades i avsikt att fånga in förekomsten av ett 
militant språkbruk, det vill säga styrkeord och krigsretorik såsom attentat, 
attack, dåd, terrorism, köttkrig, veganarmé etc.  

                                                        
728 Se avsnitt 7.1. 
729 Se kapitel 10. 
730 Se avsnitt 7.4. 
731 Gällande aktionerna är det bara 3% av de 362 texterna i material MV som har övervägande 
pro-argument medan 29% har övervägande contraargument. I material DR är 8% av de 123 
texterna övervägande pro och 18% övervägande contra. Gällande sakfrågan är de contraar-
gumenterande texternas andel ungefär densamma i materialkategorierna, medan de pro-
argumenterande texterna utgör en något större andel i material DR (27% av 123) än i material 
MV (15% av 362). Se avsnitt 7.4. 
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Resultaten av dessa variabler visar att vinkeln/topos det militanta och före-
komsten av ett militant språkbruk förekommer i betydligt högre grad i 
material MV (med eller utan civil olydnad) än i material DR (se tabell 77 
och 78 i appendix II). I de 33 texterna med båda begreppen militant vegan 
och civil olydnad är 61% vinklade på det militanta, i de 329 texterna med 
enbart begreppet militanta veganer är 54% av texterna vinklade på det mili-
tanta medan 40% av de 123 texterna i material DR har denna vinkel. Även 
topos veganism förekommer mer frekvent i material MV än i material DR 
medan den djuretiska vinkeln oftare förekommer i material DR än i material 
MV. Styrkeorden, eller det militanta språkbruket, förekommer i 64% av de 
33 texterna (MV/CO), i 45% av de 329 texterna (MV) och i 20% av de 123 
texterna (DR). Här finns således signifikanta skillnader mellan materialkate-
gorierna vilka pekar på att material MV är mer inriktade på det militanta 
respektive veganska medan material DR i högre utsträckning är inriktat på 
djuretik.732 

I kapitel 11 har vi dock också successivt sett att skillnaderna mellan 
materialen är störst under de första tre åren, till och med år 1997. Därefter 
används de olika beteckningarna omväxlande med varandra och på ungefär 
samma sätt, i den mån texter utan begreppet militant vegan förekommer. Det 
ser snarare ut som att konstruktionen militant vegan blivit så etablerad att det 
inte går att skriva om djurrättsaktivism utan att använda konstruktionen i 
fråga.  Eller så är det, som ovan påpekats, konstruktionen i sig som bevingats 
och förflyttas till andra sammanhang än det den ursprungligen avsågs för. 
Det är så att säga inte djurrättsaktivism man skriver om de följande åren utan 
andra frågor som drivs med hjälp utav konstruktionen militant vegan. Andra 
termer eller synonymer har då ingen relevans eftersom de inte bevingats.  

Ser vi på de texter som innehåller båda begreppen militant vegan och civil 
olydnad framträder återigen begreppet militant vegan som bisats, exempel 
och argument. Vid ett par tillfällen definieras de militanta veganerna in i 
diskursen om civil olydnad som hot mot demokratin, eller terrorism och 
kriminalitet, varefter de alla definieras ut från offentligheten.733 Vid ett till-
fälle år 2001 definieras de militanta veganerna in i den civila olydnadens sfär 
varpå båda försvaras och propageras för. Vi har även några texter som är 
mer svårtolkade men som ändock ser ut att betrakta de militanta veganerna 
som civilt olydiga och, åtminstone, försvarar civil olydnad. Något oftare 
stöter vi dock på texter som definierar ut de militanta veganerna från den 
civila olydnadens domän för att försvara civil olydnad. Dels har vi diverse 
intervjuer med veganer som tar avstånd från begreppet militant vegan samti-
digt som de argumenterar för civil olydnad,734 dels har vi åsiktsjournalistik 

                                                        
732 P-värden: 0,0001. Cramers V för vinkel/topos är 0,225 och för styrkeorden 0,260. Se bi-
fogade tabeller i appendix II. 
733 Det fördömande förhållningssättet, se avsnitt 9.9. 
734 Se avsnitt 11.3 (1997). 
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som menar att de militanta veganerna ”har förfuskat den civila olydnadens 
idé”, varför det är deras fel att såväl den politiska som mediala sfären för-
dömer civil olydnad som metod.735 Här sker således en negering av militanta 
veganer och propagering för civil olydnad, vilket dels är i enlighet med de 
kvantitativa resultaten som visade att djurrättsaktioner är den typ av aktioner 
som oftast definieras bort.736 Dels är det helt i enlighet med det jag tidigare 
kallat det bejakande förhållningssättet till civil olydnad.737 Givetvis kan det 
finnas flera skäl till varför någon inte vill definiera veganernas aktioner som 
civil olydnad. Graden av våld och anonymiteten är två sådana skäl jag tidi-
gare pekat på, men sambandet mellan dessa variabler och begreppsfästandet 
av en aktion som civil olydnad var tämligen svaga.738 En annan förklaring jag 
också tidigare pekat på är att det finns en i grunden bejakande inställning till 
civil olydnad principiellt i de undersökta tidningarna vilken tenderar få till 
följd att de mer problematiska fallen definieras ut, fördöms, demoniseras och 
så vidare. De militanta veganerna ser ur det perspektivet ut att fungera på 
ungefär samma sätt som vi tidigare sett prov på. Som kontrast mot ’äkta’ 
civil olydnad varmed man, återigen, kan legitimera en princip men undslippa 
dess praktik – utan att behöva reflektera över eller revidera den grundläg-
gande normen.  
 

                                                        
735 Se avsnitt 11.3.8. 
736 Se avsnitt 7.3. 
737 Se avsnitt 9.9. 
738 Se avsnitt 7.3. 
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12. Mellan lag och moral, civil olydnad och 
politisk korrekthet, människor och (andra) djur  

 

Allteftersom historien fortskrider tenderar orättvisan att kompenseras av 
orättvisa-med-omkastade-roller. Det är bara segrarna som, så länge deras se-
ger förblir obestridd, förväxlar eller oriktigt framställer denna kompensation 
som en seger för rättvisan. Överlägsen moral är alltid den överlägsnes mo-
ral.739 

 
Begreppet civil olydnad myntades och etablerades så småningom som en 
politisk handling förknippad med historiska frihetskamper under ledning av 
Gandhi och Martin Luther King. Dessa händelser och insatser har skänkt 
metoden ett storslaget skimmer. Metoden har därefter anammats av åtskilliga 
rörelser med varierande avsikter, vilka växt fram och agerat med en expan-
derande medieteknologi på en expanderande mediemarknad. Nutidens medi-
alisering av politiken, och den därav följande ökade betydelsen av symbo-
liskt handlande, har givit relationen mellan den civila olydnadens parter den 
något paradoxala karaktären av ’hönan-och-ägget’. Å ena sidan måste en 
aktion vara spektakulär för att uppmärksammas av medierna, å andra sidan 
söker och konstruerar medierna spektakulärt stoff att lyfta fram i braskande 
rubriker. Vilket kommer egentligen först? Efter att ha analyserat 1012 texter 
om aktivism/civil olydnad har en ny fråga rest sig, nämligen vilket kommer 
först: begreppet eller berättelsen?740 Jag återkommer till denna fråga längre 
ner, men först skall de frågor jag faktiskt ställt få summerande svar.  

Syftet med föreliggande avhandling är att visa på hur svensk dagspress 
konstruerar moraliska ställningstaganden samt vilka normer som föreskrivs. 
Dessa ställningstaganden analyseras fram genom en studie av journalistikens 
förhållningssätt till civil olydnad och militanta veganer. Analysen inbegriper 
tre frågekomplex vilka besvaras och diskuteras nedan. Varierar journalisti-
kens förhållningssätt över tiden, mellan de olika sakfrågor som motiverar 
olydnaden eller i förhållande till de olika begrepp händelserna beskrivs med 
hjälp utav? Allra sist diskuterar jag den undersökta journalistikens betydelse 
för moralisk reflektion. 

                                                        
739 Bauman (1995) s 281 
740 1115 texter, inräknat texter publicerade 1990-1994. 



 364 

12.1 Om tidens betydelse 
 
Frågorna om de undersökta tidningarnas förhållningssätt till civil olydnad, 
aktioner, aktivister och dessas mål har besvarats i såväl kvantitativa som 
kvalitativa termer. Den kvantitativa analysen av civil olydnad i allmänhet 
visar på en överraskande stabilitet över tid. Antalet texter liksom sakfrågorna 
som drivs med civil olydnad, och av vilka de drivs, varierar över tiden, men 
föremålen för aktionerna, metoderna (graden av våld) liksom texternas ex-
plicita argumentation uppvisar ingen större variation. När argument före-
kommer (vilket absolut inte alltid är fallet) överväger pro-argumenten, både 
gällande sakfrågan och aktionerna, men i något högre grad för sakfrågan än 
aktionerna. När argumentationen gäller civil olydnad generellt är diskrepan-
sen mellan pro-argumenterande respektive contraargumenterande texter be-
tydligt större, till förmån för de pro-argumenterande texterna. Även perspek-
tivet i tid och rum är tämligen stabilt inställt på här och nu. Att eventuella 
variationer i förhållningssättet gentemot civil olydnad enkom skulle vara en 
fråga om tid avfärdas därför.  

För materialen militanta veganer och djurrätt visar sig däremot tiden vara 
en avgörande variabel. Berättelsen om de militanta veganerna har en tydlig 
början, en kulmen och ett bedarrande för att successivt försvinna från medi-
ernas agenda. Material DR (djurrätt) uppvisar en omvänd publiceringskurva. 
Djurrättsaktivism fanns långt innan de militanta veganerna gjorde entré men 
de tenderar försvinna bakom begreppet militanta veganer när det väl etable-
rats, för att sedan återkomma när de militanta veganerna lämnar arenan.  

Berättelsen om de militanta veganerna skulle även kunna beskrivas som 
en klassisk narrativ med ett ekvilibrium, följt av ett disekvilibrium och små-
ningom ett nytt ekvilibrium. Från ett jämviktstillstånd via en kris till ett nytt 
jämviktstillstånd. Åtminstone såtillvida att vi finner en första fas (1995) där 
journalistiken delvis ägnar sig åt gemenskapande, försöker förklara och för-
stå veganismen som ännu en ungdomsrevolt bland andra ungdomsrevolter 
och söker därmed definiera in dem i gemenskapen. Detta gemenskapande 
tonas sedan ned bakom en övervikt av texter med signalfunktion. Successivt 
växer en tendens till kriminalisering och demonisering fram. Här är det ett 
fördömande förhållningssätt gentemot veganerna som överväger, och texter-
na vill varna för och definiera ut de militanta veganerna ur den offentliga 
gemenskapen.  

I en tredje fas sker en textuell förskjutning av de militanta veganerna, och 
detta på flera sätt. Dels flyttas texterna från att företrädelsevis återfinnas på 
inrikes nyhetsplats till andra sidor och genrer, såsom nöjesnyheter och kåse-
rier. Dels förskjuts texternas manifesta teman från starkt fokus på aktionsre-
ferat, offer och mobilisering till mer metadiskursiva teman. Samtidigt för-
skjuts de militanta veganerna nedåt i texternas relevansstruktur, från att 
toppa texterna till att förekomma som bisats, exempel och argument i texter 



 365 

som egentligen handlar om något helt annat. Ett sätt att tolka dessa föränd-
ringar är att berättelsen om de militanta veganerna ändrar karaktär från en 
reell diskurs till en metadiskurs. Inledningsvis används begreppet militant 
vegan för att beteckna faktiskt existerande aktivister, men successivt verkar 
begreppet förlora markkontakten och snarare få beteckna en idé om samti-
den. Det blir ett mentalt begrepp vilket kan användas som exempel och ar-
gument i åtskilliga sammanhang för att driva en tes eller åstadkomma för-
ändring i något avseende. Begreppets funktion förändras således från beskri-
vande till att även, eller huvudsakligen, fungera föreskrivande. Ett annat sätt 
att betrakta den tredje fasen är att berättelsen om de militanta veganerna 
egentligen då har tagit slut. Begreppet må existera i allra högsta välmåga 
men berättelsen handlar inte längre om de militanta veganerna – det är andra 
berättelser med de militanta veganerna som retoriskt drag.  

Ytterligare ett sätt att betrakta den tredje fasen är att ett nytt ekvilibrium 
uppnåtts. Detta eftersom tidningarna och de som kommer till tals i dem har 
återtagit den diskursiva makten. Under den första och, i synnerhet, andra 
fasen är det aktivisterna som gäckar polis och medier, vilka ständigt är för 
sent på plats och inte har några spår att gå på. Men när aktionerna, trots allt, 
avtar återstår bara minnet och begreppet, vilket ’segrarna’ kan göra vad de 
vill med. Segrarna skriver, som bekant, alltid historien och eftersom knappt 
någon har sett en militant vegan, än mindre hört dem tala för sin sak, så blir 
det desto lättare. Begreppet militant vegan kan då användas för att utöva 
diskursiv makt. 

12.2 Om sakfrågans och värderingarnas betydelse 
 
Material MV, och i viss mån DR, ändrar således karaktär över tiden vilket 
inte är fallet med material CO, åtminstone inte i något uppseendeväckande 
avseende.  

Om vi vrider lite på perspektivet och istället jämför mellan de olika sak-
frågorna blir skillnaderna desto mer utmärkande. Den kvantitativa analysen 
visar bland annat att texternas manifesta teman varierar beroende på vilken 
sakfråga texterna kunde hänföras till.741 Texterna om djurrättsaktivism består 
i relativt hög grad av aktionsreferat, konsekvenserna av dessa för offrens del 
samt åtgärder gentemot, och kartläggningar av, djurrättsaktivister. Här före-
kommer dessutom en relativt stor andel kåserande och metadiskursiva texter. 
För texter om aktioner motiverade av sakfrågorna socialpolitik, ekonomi, 
yttrande-/tryckfrihet och mänskliga eller individuella rättigheter förekommer 
sakfrågan som tema i högre grad. I vilken utsträckning sakfrågorna belyses i 
journalistiken varierar, till förmån för de sistnämnda.  

                                                        
741 Samtliga texter, oavsett begreppens förekomst i texterna. 
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Gällande artiklarnas manifesta teman visar det sig även att andelen intervjuer 
med aktivister varierar mellan sakfrågorna på så sätt att djurrättaktivisterna 
mer sällan intervjuas, jämfört med aktivister för miljöfrågan, fredsfrågan, 
världssystemets orättvisor, demokratiska eller ekonomiska skäl. Detta ter sig 
inte fullt så märkligt om man ser till vilka aktivister som förekommer i tex-
terna. När sakfrågan för aktionerna är djurrätt är det nämligen oftast en ano-
nym skara av (militanta) veganer/aktivister medan aktivisterna för andra 
sakfrågor oftast är någon namngiven social rörelse/nätverk, följt av enfråge-
rörelser/individer samt politiker. Djurrättsaktivisterna ser på så sätt ut att 
vara avsevärt mer anonyma än andra aktivister.742 Djurrättsaktioner fram-
ställs dessutom som mer våldsamma än andra aktioner och i större utsträck-
ning som hot mot demokratin, rikets säkerhet och liknande. Beaktas texter-
nas explicita argumentation utmärker sig också djurrättsfrågan på så sätt att 
den får mer ris än ros. Det generella mönstret för argumentationen i allt 
material är att sakfrågorna får övervägande pro-argument, medan de speci-
fika aktionerna får en jämnare fördelning mellan pro- och contraargumente-
rande texter. Djurrättsfrågan får dock förhållandevis mindre stöd i sak och 
mer kritik för aktionerna än flera andra sakfrågor. Å andra sidan utmärker 
sig aktioner motiverade av ekonomiska (och religiösa) sakfrågor samt 
mänskliga rättigheter genom att få avsevärt mer stöd än kritik i texterna.  

Ytterligare en viktig skillnad mellan sakfrågorna är i vilken utsträckning 
de specifika aktionerna begreppsfästes som civila olydnadsaktioner. Här är 
det djurrättsfrågan och demokratifrågan som utmärker sig genom att i högre 
grad direkt eller indirekt definieras ut från den civila olydnadens domän. I 
övrigt är det generella mönstret att texter som använder begreppet civil olyd-
nad applicerar det på en aktion i texten. 

Frågan är då varför just dessa aktioner definieras ut, liksom varför vissa 
aktioner får mer kritik/mindre stöd än andra? Hypoteserna var att dels meto-
derna, eller snarare metodernas grad av våld, dels aktionernas brist på öp-
penhet skulle kunna påverka argumentationen och definitionen. Detta givet 
av att civil olydnad ofta förknippas med ickevåld samt en beredskap att ta 
sitt straff. Att någon av dessa aspekter påverkar definitionsfrågan kan dock 
inte beläggas. Däremot ser det ut att finnas ett visst samband mellan 
aspekterna och argumentationen, så till vida att aktionernas grad av öppen-
het, eller snarare aktivisternas anonymitet, påverkar graden av kritik mot 
aktionerna. För djurrättsaktivisternas del ser det även ut att ha betydelse för 
kritiken av sakfrågan då de kritiska texterna blir fler när aktivisterna förblir 
den anonyma veganmassan, alternativt i texter där flera grupper radas upp. 
Aktionernas grad av våld ser ut att ha större betydelse för argumentationen 

                                                        
742 Att djurrättsaktivisterna är mer anonyma än andra aktivister kan man dock inte klandra 
tidningarna för. Det är aktivisternas egna beslut att inte framträda. Huruvida detta var ett klokt 
beslut kan diskuteras, med tanke på argumentationsanalysens resultat, men den frågan ligger 
utanför denna avhandling. 
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gällande aktionerna då ickevåldsaktioner får avsevärt mycket mera stöd än 
de som inbegriper våld. Men en intressant skillnad visar sig här på så sätt att 
för aktioner i djurrättssyfte väger de kritiska texterna över de stödjande, oav-
sett metod. De kritiska texternas andel minskar förvisso när graden av våld 
minskar men de kritiska texterna är ändå alltid fler än de stödjande texterna, 
trots att vissa materiella våldsaktioner och aktioner som inbegriper våld mot 
människor undslipper kritik när sakfrågan är någon annan än djurrätt. En 
slutsats är därmed att förhållningssättet gentemot utomparlamentariska akt-
ioner ser ut att variera med dels aktivisternas anonymitet och aktionernas 
grad av våld, dels med sakfrågan oavsett graden av våld. I vissa fall kan så-
ledes ändamålet helga medlen.  

För att ytterligare bena ut frågan om journalistikens förhållningssätt bero-
ende av vilken sakfråga som är i fokus, och under vilket/vilka begrepp hän-
delserna beskrivs, gjordes en medieretorisk analys av ett urval sakfrågor. 
Denna visar att det finns främst två övergripande förhållningssätt till civil 
olydnad och djurrättsaktivism. Ett bejakande förhållningssätt och ett krimi-
naliserande förhållningssätt, där det förstnämnda överväger i material CO.743  

Det bejakande förhållningssättet erbjuds främst under den första halvan 
av 1990-talet och i samband med civil olydnad motiverad av sakfrågorna 
ekonomi, mänskliga rättigheter, fred/vapenfrågan samt individuella rättig-
heter och i viss mån djurrätt. Här möter vi framförallt den ståndaktige David 
som enträget kämpar mot den stelbente jätten Goliat. David kan mer sällan 
dyka upp i gestalt av en med logos-argument beväpnad ledare för kampen. 
Oftare antar han/hon dock gestalten av en eldsjäl, någon som med starkt 
pathos uppriktigt och helhjärtat brinner för sin sak. De unga veganerna som 
deltar i material MV under berättelsens inledande fas och 1997 är en variant 
av eldsjälar, vilka i ungdomlig idealism brinner för djurens sak i kamp mot 
dels köttindustrin, dels vuxenvärlden. Civil olydnad blir här ofta liktydigt 
med civilkurage, mod, handlingskraft och som sådan en politiskt korrekt, 
önskvärd handling.744 Civil olydnad blir norm, plikt och ethos eftersom olyd-
naden konstrueras som handlingar av, och uttryck för, människor med före-
dömliga egenskaper. Texterna vill movere till engagemang hos läsaren och 
docere om det rätta, men också om det goda. Därmed blir denna diskurs 
minst lika mycket en berättelse om att vara rätt som att göra rätt. Dessa tex-
ters funktion lutar ibland åt symbol- och symptomfunktionen men framför 

                                                        
743 Detta sagt med reservation för att analysen endast baserar sig på 81 texter av 527 i material 
CO (samt utblickar över texterna de första åren under 1990-talet samt över respektive kvalita-
tivt analyserad sakfråga samtliga år). Allt material har inte analyserats kvalitativt, bara kvanti-
tativt. 
744 Observera dock att de unga veganerna benämns civilt olydiga vid ett enda tillfälle 1995 
och då beskrivs civil olydnad som ett hot mot demokratin. Under 1997 förs begreppen mili-
tant vegan och civil olydnad samman några fler gånger men då är det genom en negering av 
begreppet och företeelsen militanta veganer och en propagering för civil olydnad. Den mer 
militanta djurrättsaktivismen definieras således ut från den civila olydnadens domän innan 
den civila olydnaden försvaras. 
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allt åt gemenskapsfunktionen. De civilt olydiga definieras in i den offentliga 
gemenskapen men de vill också definiera in den föreställda läsaren i denna 
gemenskap. Civil olydnad blir därmed främst en norm att relatera och be-
döma aktioner och aktivister till, en norm vilken säger att olydnad eller kax-
ighet, mod att gå mot strömmen, är gott så länge det inte riskerar att rubba 
strömmen i sig. Till detta skulle man kunna lägga att begreppet definierar en 
norm att bedöma och relatera mänskliga egenskaper till. I synnerhet under 
1990-talets början när svenskheten tematiseras i texterna blir denna önskan 
att fostra det svenska folket som tydligast. Övergripande, men delvis under-
förstått, är det således ett pliktresonemang vi möter, vilket via förebildliga 
motiv uppmanar oss att tänka lite mer med hjärtat.  

Det andra, kriminaliserande och demoniserande förhållningssättet möter 
vi istället främst i samband med de militanta veganerna samt vid miljöaktiv-
ismen och den demokratiskt motiverade husockupationen. Här blir civil 
olydnad istället för norm liktydigt med terrorism varmed diskursen handlar 
mer om brott och straff, samt polisens arbete, än politik eller moral. Här är 
det (polisens) ethos och pathos-argument som dominerar i texter med stark 
signalfunktion. De vill varna eller avskräcka för olydnaden och de olydiga, 
gärna i form av konsekvensetiska resonemang där de utmålade potentiella 
konsekvenserna avskräcker. På ett sätt handlar även denna diskurs om att 
vara, lika mycket som om att göra. Detta främst genom texternas demonise-
rande drag där olydnaden jämställs med högerextremism, nynazism och allt 
vad den okritiserbara diskursen inbegriper. Tillsammans utgör de den abso-
luta ondskan vilken skall definieras ut ur den offentliga gemenskapen. Om 
det bejakande förhållningssättet upplyser om det goda genom uppvisandet av 
förebilder, förevisar det kriminaliserande förhållningssättet mer genom att 
uppvisa dess motsats. Här sker en tydligare polarisering av parterna varmed 
skuldfrågan tematiseras och berättelsen blir en berättelse om gott och ont.   

Här är det på sin plats att säga något om hur journalistiken positionerar 
sig i förhållande till de övriga parterna i kampen om demokratins spelregler. 
I det bejakande förhållningssättet ovan är det den olydige som understöds av 
journalisten, i det demoniserande hamnar olydingen i antagonistrollen, men 
vem som kan vara en olyding är ett öppet kort. Vad man således kan säga 
om journalistikens relation till övriga makter är först och främst att det varie-
rar. Men av de parter som förekommer i rollen som olydiga är det bara nä-
ringslivsrepresentanter som helt undgår kritik, de få gånger de förekommer. 
Även politiska ungdomsförbund och medierna får förhållandevis lite kritik 
för sina aktioner, medan politikers och olika sociala rörelsers aktioner får 
desto mer kritik. Av de parter som deltar i spelet mellan lag och moral är det 
näringslivet som deltar minst i texterna, å andra sidan värderas åtskilliga 
aktioner i ekonomiska termer. Djurrättsaktivisterna är dem vilka i störst ut-
sträckning riktar sig mot näringslivet och det är mot djurrättsaktivismen det 
kriminaliserande/demoniserande förhållningssättet är som mest framträ-
dande. Djurrättsaktivisterna framställs även som hot mot demokratin, rättsta-
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ten eller liknande i relativt stor utsträckning (trots att de främst riktar sig mot 
näringslivet, inte staten). Även om journalistiken positionerar sig på varie-
rande sätt gentemot de olika makterna så ser den därmed ändå ut att ha en 
tendens till att liera sig med det ekonomiska systemet. Det är ekonomiska 
värden som försvaras och hotet mot dem som demoniseras. 

12.3 Ambivalens och dubbelmoral 
 
Vi har en således en journalistik om civil olydnad och djurrättsaktivism som 
är tämligen dubbeltydig och dubbelmoralisk. Å ena sidan försvaras civil 
olydnad i princip, å andra sidan fördöms dess praktik, åtminstone om den 
sker i Sverige och kräver mer omfattande förändringar, inte bara justeringar 
av befintliga normer. Civil olydnad är norm så länge den inte hotar den nat-
ionella gemenskapen, eller rådande värderingar, på ett fundamentalt sätt. 
Civil olydnad är definitivt norm om den kan fungera konsensusskapande för 
journalistiken. Civil olydnad är således gott så länge det sker 'lite lagom', 
alternativt när begreppet banaliseras och avpolitiseras. Konsekvensen blir en 
journalistik om civil olydnad där ändamålen helgar medlen så länge ändamå-
len är politiskt korrekta, i överensstämmelse med rådande ideologi, eller 
opolitiska. Det civilkurage pressen efterlyser visar den själv inte prov på 
över tid. 

Hur kan vi förstå denna ambivalens? Våldets och anonymitetens eventu-
ella betydelse har jag kommenterat ovan. En annan möjlig förklaring till 
bejakandet av civil olydnad i ’lite lagom dos’ är att flera av dessa fall har en 
komisk aspekt, såsom att plantera grönsaker på flygfält eller sätta fram saft 
och bullar till polisen och dem olydnaden riktar sig mot. Humoristiska inslag 
i en aktion kan i sig fungera avdramatiserande. Kanske ser inte aktionen fullt 
så farlig ut då. Vid dessa tillfällen blir också civil olydnad en ironisk gest, 
den relativiserar händelsernas allvar och signalerar att det allvarliga inte ska 
tas på fullt allvar. Som sådan torde den tala till en tid och ett samhälleligt 
sammanhang där ironin är ledstjärna, vilket kan föranleda ett bejakande för-
hållningssätt från den journalistiska generation som är införstådd med ironin 
som vapen. 

En ytterligare möjlig förklaring är att civil olydnad än idag konnoterar de 
maktlösas vapen. Historiskt har metoden använts av civilbefolkningen i 
samhällen med orättfärdiga maktstrukturer vilka ibland inte erbjudit andra 
vägar än olydnad. Samtidigt finns en ambition hos journalistkåren att alltid 
slå uppåt, att stå på folkets sida gentemot makten. Journalistiken är, enligt 
sin egen uppfattning, i opposition till den etablerade makten, det vill säga en 
olyding. Men samtidigt är medierna själva beroende av ett demokratiskt 
statsskick och av att den parlamentariska demokratins spelregler följs. En 
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tänkbar förklaring till ambivalensen i materialet, och särskilt det bejakande 
förhållningssättet, är därmed att civil olydnad associeras med folket, ’man-
nen på gatan’, vilken journalistiken vill stå på samma sida som. Å andra 
sidan utmanas mediernas position som den parlamentariska demokratins 
hjälpgumma av olydiga som inte följer spelreglerna. Medialiseringen av 
politiken, och politikers anpassning efter medielogiken, har fått till följd att 
journalistikens makt inte längre bara ligger i dess beskrivningsmakt, utan i 
att den på ett mer konkret sätt kan dirigera och påverka politiken. Dirige-
ringen förutsätter dock att de som vill utöva politisk påverkan anpassar sig 
till dessa spelregler och det traditionella sättet att föra politik på, vilket inte 
är fallet med de aktionsgrupper som tillämpar utomparlamentariska metoder. 
Som konsekvens härav skulle de journalistiska framställningarna kunna ses 
som försök av tidningarna att bibehålla en roll som arena för politiken och 
därmed sin samhälleliga och politiska makt. Betraktat på så sätt är det krimi-
naliserande/demoniserande förhållningssättet mot civil olydnad delvis ett 
självförsvar.  

Ambivalensen kring olydnaden skulle möjligen också kunna vara mer 
kulturellt grundad, förknippad med föreställningar om svenskheten och 
svensk kultur. Ehn och Löfgren har beskrivit hur tre centrala begrepp – de-
mokrati, medborgarskap och modernitet – vävdes samman i det begynnande 
folkhemsbygget. I den svenska statens nationaliseringsprocess kom ”med-
borgarskap och kulturell konformitet att bli ett – ansvarsfulla medborgare 
förutsatte en homogenisering där landsmän lärde sig tala samma kulturella 
språk.”745 Här fanns en grundläggande föreställning om en ömsesidighet 
mellan nationalstaten och dess medborgare. Samhällsansvar, lojalitet, och 
indirekt lydnad, blev på så sätt centralt liksom en ny historieskrivning om det 
svenska som en seger för den moderna demokratin.746  

En annan sida av folkhemsbygget var synen på konsumtionen som en nat-
ionaliserande kraft. Den nya massproduktionen sågs även som en demokrati-
serande kraft, under förutsättning att folket lärde sig bli moderna, rationella 
konsumenter. Den konsumtionsorienterade diskursen jag pekat på har såle-
des en ganska lång förhistoria intimt sammanvävd med konstruktionen av 
svenskheten och folkhemmet.747 Att försöka ställa sig utanför den parlamen-
tariska demokratin och likaledes vägra inordna sig under den konsumtions-
orienterade diskursen blir, betraktat ur detta perspektiv, inte bara en fråga om 
att ställa sig utanför ett styrelseskick och lagen utan om att ställa sig utanför 
svenskheten.  

Ytterligare en aspekt av ”försvenskningen av Sverige” var (och är) olika 
berättelser om det svenska och vad som är en typisk svensk, inte minst i 

                                                        
745 Ehn & Löfgren (1993) s 54. 
746 Ehn & Löfgren (1993) s 54f. 
747 Ehn & Löfgren (1993) s 58ff. Observera att de ideologiska förtecknen varierar men att 
idén om att konsumera sig till förändring i något avseende inte är ny för 1990-talet. 
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tidens massmedier.748 Berättelser om naturälskande, rationella, allvarliga, 
kanske till och med svårmodiga, och lite blyga svenskar. Berättelser om den 
ordningsamme svensken som anser att regler är till för att följas och att 
övervakningen är till för det gemensamma bästa. Berättelser om känslo-
mässsigt hämmade och konflikträdda svenskar som söker sig till samman-
hang där konflikterna är eliminerade på förhand, såsom i folkrörelser.749 Å 
andra sidan Astrid Lindgrens älskade berättelser om olydiga men snälla och 
rättskaffens barn såsom Pippi Långstrump och Emil i Lönneberga. Alla 
dessa berättelser pekar på en kulturell ambivalens i förhållande till olydnad 
vilken sannolikt utgör en historisk grund utifrån vilken tidningarnas förhåll-
ningssätt till olydnad och latenta tematisering av svenskheten formulerats. 
Men bland dessa berättelser finns också en populär genre syftande till att ta 
avstånd från svensken och det svenska där svensken framstår som en proto-
typ att förädla. Berättelser om svensken som någon annan än man själv.750 
Särskilt tidningstexterna under 1990-talets första halva skriver in sig i denna 
karikerande genre men den skymtar även under senare år. Ambivalensen i 
materialet skulle därmed kanske kunna förstås som uttryck för en kulturell 
ambivalens i förhållande till dels lydnad och olydnad, dels allt som sagts 
höra svenskheten till. Betraktade på så sätt är ambivalensen i texterna också 
en förhandling om föreställningarna om svensk identitet och som sådana 
fostrande berättelser med konsekvenser för svenskarnas självförståelse.751 

En annan möjlig förklaring till ambivalensen till civil olydnad i materialet 
är att det är själva sakfrågorna som betingar förhållningssätten. Vissa sakfrå-
gor anses legitimera civil olydnad, inte andra. Nästan alla rörelser som stude-
ras i denna avhandling är förvisso olagliga och normativt avvikande, men 
inte i samma grad,752 vilket möjligen kan förklara journalistikens förhåll-
ningssätt. För den demokratiskt motiverade husockupationen ogiltigförklaras 
sakfrågan mer eller mindre. Miljöfrågan liksom djurrättsfrågan får förvisso 
ganska mycket stöd i sak men aktivisterna kräver radikalare systemrevide-
ringar än den konsumtionsorienterade diskursen vill gå med på. Det är den 
idealistisk-rationalistiska djurfilosofin som främst kommer till uttryck när 
djurrättsaktivisterna får rätt i sak vilket innebär ett synsätt där människan 
sätts i centrum. Både vi och djuren tjänar på att vi tar väl hand om djuren, 
därför skall vi göra det. Inte för att andra arter skulle vara likvärdiga arten 
människa. Även debatten om djurrättsfrågan 1997 kom snarare att handla om 
människovärdesprincipen och humanismen än djur. Debatten blev i sig ett 

                                                        
748 Ehn & Löfgren (1993) s 101ff. Löfgren, O (1991) Medierna i nationsbygget. Hur press, 
radio och TV gjort Sverige svenskt. I Hannertz, U (red) (1991) Medier och kulturer. Stock-
holm: Carlssons. Se även Kleberg, M (1999). 
749 Ehn & Löfgren (1993) s 127ff. Se även Daun, Å (1989) Svensk mentalitet. Ett jämförande 
perspektiv. Stockholm: Rabén och Sjögren. 
750 Ehn & Löfgren (1993) s 124f. 
751 Ehn & Löfgren (1993) s 146ff. 
752 Det oftast förekommande undantaget från olagligheten är, som nämnts, gömmandet av 
flyktingar. 
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tydligt uttryck för den antropocentriska humanismen. Man kan dessutom 
reflektera över att när mänskliga rättigheter är sakfråga förekommer ytterst 
små andelar contraargumenterande texter, både gällande sakfrågan och akt-
ionerna. Den ifrågasätts nästan inte alls. I kampen för mänskliga rättigheter 
kan humanismens kärna – människovärdesprincipen – och kristendomens 
kärna – människan är Guds avbild och skapelsens krona – förenas. Båda 
grundteserna är i sig överjordiska, universella principer på så sätt att de anses 
stå över partikulära lagar eller påbud. Att varje människa har ett värde i sig 
är inte en naturlag men en, av människor, stiftad princip som enligt deklarat-
ionen om de mänskliga rättigheterna sägs gälla alla människor i alla sam-
manhang. Här står definitivt dike över nomos, justice vs law. Möjligen skulle 
demoniseringen och fördömandet av de militanta veganerna och djurrättsakt-
ivismen generellt också kunna ses som ett uttryck för den antropocentriska 
humanismen. Det som till syvende och sist står på spel är människans abso-
luta överhöghet över andra djur vilket av vissa uppfattas som synonymt med 
en riskerad devalvering av människovärdet.  Och eftersom människovärdes-
principen definitivt är norm och en del av det okritiserbara blir allt som upp-
fattas hota den synonymt med den absoluta ondskan.  

12.4 Om begreppens betydelse 
 
I det bejakande förhållningsssättet blir begreppet civil olydnad närmast sy-
nonymt med ethos, den goda människans handlingar och egenskaper, och 
därmed norm. Journalistiken blir normativ då den antingen själv iklär sig 
rollen som protagonist och aktör eller, i egenskap av arena, erbjuder plats för 
och understödjer andra olydiga i protagonistrollen. Samtidigt verkar det råda 
en viss begreppslig förvirring kring civil olydnad. Begreppet kan inkludera 
såväl lagliga (omplacera eller spendera sina pengar, gömma flyktingar) som 
olagliga beteenden.  

Olydnaden kan vara moraliskt motiverad då den riktar sig mot moralisk 
kriminalitet. Den kan dock även (undantagsvis) vara omoralisk eller mora-
liskt förkastlig i sig då den drabbar oskyldiga. Kanske skulle man kunna säga 
att det verkar finnas en brist i tidningarnas resonemang kring, och tilläm-
pande av, begreppet civil olydnad. Uppenbarligen är det inte alltid så att den 
som använder begreppet kan, eller vill, definiera det. Detta samtidigt som 
civil olydnad framställs som ett normativt begrepp med avseende på såväl 
handlingar som egenskaper hos den olydige. Den något paradoxala konse-
kvensen blir att man inte alltid kan definiera den norm man föreskriver.  

Under åren utspelas även en kamp eller ett spel om den civila olydnadens 
spelregler i den studerade journalistiken. En sorts dragkamp om definitioner 
och motiv där tidningarna är såväl arenor som aktörer. Det är många som vill 
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göra den civila olydnaden till sin. När någon använder den civila olydnaden 
på ’fel’ sätt eller för ’fel’ ändamål definieras aktionen och aktivisterna ut 
från den civila olydnadens domäner. När den civila olydnaden överens-
stämmer med den egna moraliska övertygelsen ska dike råda, när den inte 
gör det ska nomos segra.  

I vissa fall ser det även ut som att begreppet används för att legitimera 
protester av olika slag. Man sätter så att säga etiketten på en handling, och 
påminner gärna om dess historia, för att möjligen skriva in handlingen i 
denna historia. Detta retoriska drag tillämpas av såväl olika aktivister som av 
journalister. Det handlar om explicita formuleringar där aktivisten/skribenten 
gör markeringar som att ’detta är minsann civil olydnad, vilket är en metod 
med anor’. Det finns således en tendens till att begreppet används som ett 
retoriskt drag i en legitimerande princip.753  

I avsnitt 12.1 ovan beskrev jag hur berättelsen om de militanta veganerna 
successivt ändrar karaktär från en reell diskurs till en metadiskurs. En tid 
lever begreppet kvar, även efter att aktionsreferaten avtagit, som en anekdo-
tisk figur i diverse kåserande sammanhang eller som argument och exempel 
för att beskriva och föreskriva verkligheten. Det blir ett retoriskt drag i sig 
samtidigt som det expanderar och skrivs ihop med andra företeelser i samti-
den och blir till uttryck för en idé om denna samtid. Det av medierna anam-
made begreppet blir således efterhand diskursivt och sträcks ut mot samtiden 
men det imploderar också på så sätt att det successivt slår tillbaka på medi-
erna själva. Från att användas av medierna används det om medierna. Kon-
struktionen slår så att säga tillbaka på konstruktörerna för att därmed avslö-
jas som just konstruktion.  

Ytterligare ett sätt som konstruktionen slår tillbaka på framträder om vi 
betraktar begreppets karaktär som oxymoron i förhållande till vilka mani-
festa teman och topos texterna ges. Det finns en tendens till att antingen be-
greppets veganska led eller dess militanta led betonas i den undersökta jour-
nalistiken. En förklaring skulle kunna vara att begreppet i sig, etiketten man 
valt, styr redaktionernas förståelse och beskrivning av händelserna. Söker 
man efter (ordagrant) militanta veganer så kommer man också finna mili-
tanta veganer. I material DR finns inte samma tematiska struktur utan istället 
en betoning av sakfrågan, det djuretiska. Jag påstår inte att det är vattentäta 
skott mellan materialen med olika begrepp, men att skillnaderna är tillräck-
ligt stora för att motivera ett resonemang om begreppsanvändningens even-
tuella betydelse för journalistikens hantering av händelser och förhållanden. 

I avsnittet om tidigare forskning beskriver jag hur min tidigare studie av 
asienkrisen visar på signifikanta skillnader mellan texter som använder det 

                                                        
753 För att avgöra i vilken utsträckning så sker skulle man troligen behöva titta närmare på de 
texter som inte har någon uttalad sakfråga, och därför inte varit aktuella för kvalitativ analys, 
där civil olydnad ofta nämns i förbifarten i varierande sammanhang.  
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specifika begreppet asienkrisen respektive skriver om händelserna i andra 
termer. Medan de sistnämnda texterna främst behandlar krisens orsaker och 
uttryck i Asien, för asiaterna, förefaller asienkrisen vara ett begrepp som 
reserverats för att tala om krisens effekter, inklusive förväntade effekter, i 
västvärlden. Begreppet asienkrisen blir en sorts faktor X vilken drabbar, eller 
förväntas drabba, oss.  

Såväl asienkrisen som militanta veganer är begrepp som uppfunnits (av 
någon) under händelsernas början vilka sedan anammats av medierna, eta-
blerats och blivit till följetänger. Båda blir diskursiva i dubbel bemärkelse. 
För det första används de beskrivande och föreskrivande på sätt som kan få 
konsekvenser utanför medierna. Den ekonomiska marknadens handlande 
bygger på förväntningar vilka i sin tur bygger på information från medierna. 
Mediebegreppet asienkrisen, som beskriver och föreskriver förväntningar, 
kan därmed få ytterst konkreta ekonomiska och politiska effekter. Militanta 
veganer används istället som argument och exempel i åtskilliga politiska 
resonemang och bidrar på så sätt till att skapa specifika uppfattningar om 
samtiden, särskilt riskscenarier om och hot i samtiden, vilket i sin tur kan få 
ytterst konkreta politiska konsekvenser. För det andra förefaller begreppen 
slå tillbaka på medierna själva genom att påverka vad som skrivs och hur det 
skrivs. De blir så att säga styråror för diskurserna.  

Vad betyder då detta för journalistiken i stort? Eftersom introduktion av 
nya begrepp är legio inom journalistiken kan det betyda en del. Bara under 
de senaste åren har åtskilliga begrepp skapats, använts och försvunnit. Ett 
tidigare nämnt exempel är begreppet dokusåpa, andra är finansvalp eller 
börsklippare. Syftena med dessa begrepp är att skapa uppmärksamhet och 
dramatik men också att signalera samband mellan händelser. Men resultaten 
ovan antyder att uppfinnandet av mediebegrepp, som militant vegan, kanske 
inte är så oskyldigt om det leder journalistiken i en specifik riktning. Inte 
bara så att betecknandet av en viss företeelse på ett visst sätt ger specifika 
konnotationer. Jag menar att också den som uppfinner och använder begrep-
pet påverkas av sin egen skapelse. Säger jag att det finns något som heter 
och är just militanta veganer kommer jag att se militanta veganer, även när 
de inte finns där, och jag kommer beskriva dem som just militanta och vega-
ner. På så sätt kan begreppet ses som en ideologisk metafor, en omskrivning 
som tenderar att blockera, eller konservera, den ideologiska ordningen.  

Denna begreppsanvändning säger dessutom en del om journalistikens an-
språk på att vara en realistisk diskurs. Ekecrantz och Olsson har påpekat att 
en diskurs som ägnar sig åt självbespegling inte gärna kan påstå sig vara 
realistisk, i bemärkelsen av att spegla den externa verkligheten, vilket är en 
av faktorerna bakom journalistikens kris.754 Att uppfinna ett begrepp och 
därefter försjunka i det så till den grad att den styr det egna seendet är inte 
heller ett sätt att skapa en realistisk diskurs. Dessutom blir begreppet militant 

                                                        
754 Ekecrantz & Olsson (1998) s 31f. Se även avsnitt 2.3. 
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vegan efterhand en beståndsdel i en berättelse om medierna själva – det blir 
en del av den självbespeglande diskursen.  

12.5 Om journalistikens betydelse för moralisk 
reflektion 
 
Vilka konsekvenser kan då, avslutningsvis, den studerade journalistiken 
tänkas ha för publiken? Vad betyder de iakttagna förhållningssätten för 
människors förmåga att reflektera över moraliska frågor?  

En konsekvens som framkommit är att sakfrågorna tenderar att hamna i 
skymundan bakom själva aktionerna, såsom flera tidigare studier påvisat. 755 
Av de två utkristalliserade förhållningssätten i journalistiken, det bejakande 
respektive kriminaliserande/demoniserande, delar det sistnämnda förhåll-
ningssättet drag med nyhetsrapporteringen om demonstrationerna den 30:e 
november under 1990-talet som Löwander studerat. Genom att de våld-
samma inslagen fokuserades, medan dess motiv och syften förtegs, kom 
nyhetsrapporteringen av demonstrationerna att handla om i vilken mån spel-
reglerna för demonstrationer följdes – på liknande sätt kan framställningen 
av de militanta veganerna ses som en berättelse om demokratins former eller 
spelregler.756 Följden är, enligt Löwander, att mötena mellan makt och mot-
makt resulterar i att rådande maktförhållanden gällande den offentliga me-
ningen om en konfliktfri tillvaro upprätthålls. Så skulle även resultaten av 
föreliggande studie kunna tolkas, om än i varierande grad och beroende på 
vilken sakfrågan är.  

Det kriminaliserande/demoniserande förhållningssättet, särskilt journali-
stiken om de militanta veganerna, påminner även i stora drag om den typ av 
journalistik som Stanley Cohen benämnt moralisk panik. En intressant fas i 
den moraliska paniken är när mediernas representationer slår tillbaka på 
verkligheten och påverkar händelsernas fortsatta förlopp.757 Medierna skapar 
förväntningar om att något skall hända vilket kan få till följd att detta något 
faktiskt också händer. Några resultat i Veronica Abnerssons studie Djur-
rättsveganism, social rörelse, identitet, livsstil pekar på att detta var fallet i 
skapandet av de militanta veganerna. Studien beskriver hur några ungdomar 
och vuxna bestämt sig för att bli, och sedan levt som, veganer och djurrätts-
aktivister. Flera av hennes informanter nämner mediernas skriverier om de 
militanta veganerna som inspirationskälla och första kontakt med djurrättsrö-
relsens idéer. De veganer och djurrättsaktivister som framträdde i medierna 

                                                        
755 Se t ex Halloran, Elliot & Murdock (1970). 
756 Löwander, B (1997) s 150. Se även Lundström, A (1995) Vi äger gatorna i kväll. I Klein, 
B (red) (1995) Gatan är vår. Ritualer på offentliga platser. Stockholm: Carlssons. 
757 Cohen (1972/2002) s 115ff, kap 5. 
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blev förebilder för alternativa livsstilar och en alternativ verklighet. Medier-
nas skildringar av sabotageaktioner och demonisering av veganerna verkar 
dock ha fungerat som ett tueggat svärd bland informanterna. Vissa nämner 
att våldet förskräckte men att ett intresse för den bakomliggande ideologin 
ändå väcktes. Andra tog till sig även de alternativa, direkta påverkansme-
toderna som medierna beskrev.758 Medierna etablerade begreppet militanta 
veganer men de ser därmed också ut att på ett mer fysiskt plan ha skapat 
vissa av de faktiska ’militanta veganerna’. Identiteter, värderingar och 
livsstilar i det senmoderna samhället skapas reflexivt med medierna som den 
förenande länken mellan det individuella och institutionella.759 Det tämligen 
metafysiska begreppet har således en betydligt konkretare fysisk sida, vars 
gemensamma upphov går att spåra till medierna.  

Vad som kanske är än mer problematiskt med det kriminali-
serande/demoniserande förhållningssättet är att detta omöjliggör varje ansats 
till sansad reflektion. Att stämpla någon och något som kriminellt och/eller 
odiskutabelt är att sätta punkt för diskussionen, inte att inbjuda till samtal. 

Rättvisa utkrävs av de besegrade – men eftersom historien om rättvisa inte 
kan berättas av någon annan än dagens segrare, framställer den varje gång 
världen som en värld i vilken omoral och straffbarhet är synonyma be-
grepp.760  

 
Kriminaliseringen övergår ibland i demonisering varmed den kriminelle inte 
bara exkluderas från den offentliga gemenskapen utan också från den 
mänskliga gemenskapen. Att kalla någon kriminell förutsätter att det handlar 
om någon som har överskridit en gräns men som genom straff kan återföras 
till den rätta sidan om gränsen. Ondskan är däremot en sorts metafysisk 
term, bortom det mänskliga, varmed det inte längre handlar om ett beteende 
som går att reglera.  

Evil is in the eye of the beholder, but without its mirroring in the self the jud-
gement is vulnerable, and the consequences of action based on that judge-
ment are likely to be self-defeating.761 

 
Ondskan och polariteten mellan gott och ont är en del av mediernas konvent-
ioner. Under kalla kriget var det ryssen och kommunismen som var ondskan, 
efter 11/9 2001 har rollen fyllts av Al Qaida, muslimer och terrorister, men 
vi har även sedan andra världskrigets slut haft nazismen och högerextrem-
ismen i denna roll. I föreliggande studie förs även bland annat veganer och 
miljöaktivister in i denna sfär av ondska, vars existens ibland får legitimera 

                                                        
758 Abnersson (2004) s 40. Några informanter påtalar även att mystiken omkring de militanta 
veganerna gjorde rörelsen både spännande och farlig, s 41f. 
759 Giddens (1996) s 23. 
760 Bauman (1995) s 279. 
761 Silverstone (2006) s 75. 
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andras olydnad. Polariteten mellan ont och gott blir bitvis extremt tydlig i 
den studerade journalistiken.  

En utgångspunkt för denna studie är att medierna kan betraktas som the 
Mediapolis, som en ideal sfär där människor kan mötas som människor och 
där kommunikation i dess genuina bemärkelse skall vara möjlig. I och ge-
nom the Mediapolis konstrueras moralisk ordning. En av Silverstones pre-
misser för the Mediapolis som norm är dock förmågan att se främlingen, inte 
bara som en annan, utan också i oss själva. Detta är i princip omöjligt om 
den andre definierats ut ur den mänskliga sfären. Att förmå inta den andres 
perspektiv, att vrida och vända på de etiska problemen kräver reflexivitet 
och tolerans, liksom rättvisa, åsikts- och yttrandefrihet. Det medför en skyl-
dighet att lyssna och det kräver en filosofisk och etisk respons.762 Varken 
kriminalisering eller demonisering uppfyller dessa kriterier.  

I det bejakande förhållningssättet kommer däremot aktivisterna inte bara 
till tals utan blir lyssnade till. Här finns ansatser till dialog och till att visa 
främlingen gästfrihet i det medierade rummet. Och här finns definitivt en 
genuin vilja att engagera folket, väcka medborgarna eller, om man så vill, 
fostra svenskarna med tukt och maning till att bli goda medborgare. Dessa 
ansatser kan mycket väl behövas ibland. Journalistiken skall bidra till att 
väcka opinion.  

En något problematisk aspekt av polariseringen och de båda förhåll-
ningsssätten är dock övervikten av pathos- och ethosargument, och bristen 
på logosargument. I journalistiken blir göra rätt och fel gärna synonymt med 
att vara rätt och fel. Och när läsaren uppmanas följa eldsjälarnas goda exem-
pel är uppmaningen att vi ska tänka lite mer med hjärtat. I alla former av 
beslutsfattande behövs både förnuft och känsla så båda dessa retoriska stra-
tegier är berättigade här. Men det är tveksamt huruvida journalistikens ut-
mejslande av en särskild människotyp som är och gör goda saker är till hjälp 
vid reflektionen över moraliska dilemman. Dessa dilemman är inte an-
norlunda än andra dilemman och för var och en är det snarare förnuftsbase-
rade resonemang som behövs för att ta ställning. Önskvärt vore en journali-
stik som tar fasta på de skäl för/mot något som finns och tar resonemangen 
något längre än till konstateranden av vilka olika ståndpunkter som finns i 
frågan. Förvisso ges argument men det är oftast argument av första ordning-
en, sällan underargument eller premisser, och gärna samma argument som 
upprepas gång på gång. Vad som saknas är ett bejakande av de moraliska 
problemens komplexitet. 

Journalistiken förenklar således, och av detta följer ytterligare två konse-
kvenser. För det första uppfyller journalistiken, de goda ansatserna till trots, 
kriterierna för det Bauman kallar en närhetsmoral, det vill säga en moral med 
brister i de mer långsiktiga perspektiven. Ett uttryck för denna närsynthet är 
den antropocentriska humanismen. Ett annat uttryck är det ständigt åter-

                                                        
762 Silverstone (2006) kap 1. 



 378 

kommande exemplet på bra civil olydnad, nämligen att gömma flyktingar. 
De flyktingar som lyckats ta sig till Sverige, de vi har mitt framför näsan, 
ska hjälpas men frågan om vad gömmandet egentligen löser för problem, 
utöver de enskilda individernas, försvinner. Här saknas abstraktioner och 
bredare systemperspektiv. Lösningarna på problemet privatiseras och före-
ställningen om de moraliska problemens autonomi, eller icke sammanhäng-
ande, upprätthålls. Moralen fragmenteras med påföljande risk att försvåra det 
moraliska jagets möjlighet att uppleva sig själv och världen som något mer 
än en samling fragment.763 

För det andra ägnar sig gärna journalistiken åt upprepningar av berättelser 
som skrivits många gånger förr. Det är så att säga en formgjuten journalistik 
på så sätt att formerna består medan händelserna, förhållandena och de spe-
cifika individerna varierar. I stora drag påminner den studerade journalisti-
ken  om det Nerman kallar rituellt skrivande, vilket inbjuder till rituellt 
läsande. Rit skall då förstås som en gemensam handling där man tillsam-
mans bekräftar en bestämd syn på världen. Det är därmed ett skrivande och 
läsande som syftar till gemenskap, trygghet och bekräftelse. I denna typ av 
journalistik uppmålas schablonvärldar i vilka schablonroller tillsätts. Här ser 
vi inslag av dramatisering, personifiering, polarisering, stark känslobetoning, 
förenkling, typifiering, stegring, upprepningar osv. Här figurerar inte männi-
skor av kött och blod i all sin variation, utan på förhand konstruerade roller. 
Liksom journalisten går in i sin yrkesroll och följer rutinerna för sitt arbete, 
får de människor som ska befolka texterna finna sig reducerade till rollfigu-
rer, redan spelade av många andra. Berättelserna om eldsjälarna, med klargö-
rande vändpunkter i livet, är ett tydligt exempel på schablonskrivande med 
färdiga roller att besätta. Namnen på eldsjälarna varierar, liksom sakfrågan 
de strider för, men berättelsens form är densamma. Journalistiken blir en 
dramafabrik. Journalistiken berättar inte, den spelar upp ett drama, iscensatt 
och upprätthållet av tidningarna där det enda som egentligen betyder något 
är själva läsupplevelsen. Det rituella läsandets typdrag är att det inte för oss 
fram till verkligheten: det bara bekräftar den tro vi redan har.764  

Bakom det riualiserade skrivandet och polariseringen riskerar mediernas 
potential som the Mediapolis i normativ bemärkelse, i synnerhet dess ansats 
till ’proper distance’, att försvinna. Proper distance är ett förhållningssätt där 
man förmår ta ett steg utanför sig själv och betrakta de egna intressena som 
intressen bland många andra intressen. Varken mer eller mindre. Gemen-
skapsskrivandet och polariseringen pekar istället ut klara gränser mellan bra 
och dåliga intressen. I journalistikens värld är det oftast antingen eller, sällan 
både och.  Här finns, oftast, enbart rollerna offer och förövare vilka helst 
hålls isär. Schabloniseringen och polariseringen förutsätter på så sätt en ick-
eambivalent moralkodex. Dessvärre är, som bekant, varken människor, hän-

                                                        
763 Bauman (1995) s 242ff. 
764 Nerman (1981) s 39ff, 50f, 123f, citat s 51. 
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delser eller förhållanden fullt så enkla, och det är ett inte helt ovanligt psyko-
logiskt och historiskt faktum att offer förvandlas till förövare. Enligt fram-
stegsberättelsen är historiens framåtskridande linjärt, men etikens framåt-
skridande, särskilt så som den kommer till uttryck i de studerade tidningarna, 
ser snarare ut att vara cirkulär. ”Moraliska triumfer ackumuleras tydligen 
inte”: gårdagens insikter återinvesteras inte och ”efter varje förskjutning av 
maktbalansen återkommer omänsklighetens spöke från sin exil. (…) Trots 
sin långa historia tycks de moraliska valen alltid börja om från början.” 765  

Moralen blir, liksom journalistiken, reducerad till ett procedurföljande 
bakom vilket jaget, den induviduella insatsen och ansvaret riskerar att för-
svinna. Journalistiken följer upptrampade spår, men så gör även det mora-
liska omdömet. Det blir rundgång i det moraliska systemet och rundgång i 
mediesystemet. Kanske förstärker de ömsesidigt varandra i en process av 
rationalisering, teknikalisering och ritualisering där utrymmet för det mora-
liska subjektet och de moraliska frågornas komplexitet är avgränsat och gju-
tet i en cirkulär form, där vägen fram alltid leder tillbaka. 

 
 

                                                        
765 Bauman (1995) s 281. 



 380 

Summary 

 
Introduction and research aims 
 
In 1849 Henry David Thoreau published his essay On civil disobedience and 
thereby introduced the theory of civil disobedience in secular thought. But it 
would take half a century before the theory became a topic of interest to 
political and legal philosophy and to political activism, with the help of Leo 
Tolstoy, Mahatma Gandhi and Martin Luther King. After the Second World 
War civil disobedience has been accepted, both in theory and as a practical 
means for political influence, by different social movements and for different 
moral, political purposes.766  

These social movements have renewed both the political agenda – what 
topics are political – and the forms for political action and organisation. 
During this process the mass media have been central. The formation of 
social movements has paralleled the expansion of new media technology, as 
well as the increasing mediatization of politics. One aspect of the media 
society, as it is called, is the increased importance of symbolic action – and 
that is what civil disobedience exactly is about. In simple terms civil disobe-
dience is a politically, morally and ideologically motivated crime, and as 
such symbolic. The social movements learned quickly how to use the expan-
ding mediated stage for their performances. Media have thereby become the 
most important arena for civil disobedience, consciously used by activists, at 
the same time as media are using the activists for spectacular articles, pictu-
res and headlines.767 The relationship between media and civil disobedience 
activists is reciprocal. It follows, that the media is not only an arena for civil 
disobedience but an agent with its own agenda. What, who, when, where and 
how civil disobedience is represented in media is decided by media profess-
ionals. The reciprocal relationship between social movements and media is 
thereby rather paradoxical and opens for questions about what comes first, 
symbolic political activism or media in need of spectacular events. It is this 
reciprocal, paradoxical relationship that is in focus for this dissertation.   

                                                        
766 Bedau, H A (1991) Civil Disobedience in Focus. London/New York: Routledge. Thörn, H 
(1997) Rörelser i det moderna. Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789-1989. 
Stockholm: Tiden Athena. 
767 Thörn, H (1999) Nya sociala rörelser och plitikens globalisering. Demokrati utanför par-
lamentet? I Amnå, E (ed) (1999) Civilsamhället, SOU 1999:84. 
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The main purpose of this dissertation is to describe how four Swedish 
newspapers (Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter) 
construct ethical standpoints and what norms they prescribe. This is done 
through a characterization of the civil disobedience discourse, in particular 
the discourse about animal rights activism around the turn of the millennium.  

My aim is to characterize the moral boundaries in journalism with a 
special focus on those norms brought to the fore in connection with the con-
cepts of civil disobedience, militant vegans (militanta veganer) and animal 
rights (djurrätt). Research questions are: 

How do Swedish newspapers construct civil disobedience, the activist and 
their purpose? What disobedience is supported and what is condemned? Can 
the end sometimes justify the means? Do the newspapers recognize the com-
plexity of ethical dilemmas and do they facilitate well-reasoned ethical 
standpoints? Does journalism facilitate the audience’s moral autonomy and 
responsibility? Do the constructions vary depending on: 

Time? 
The purposes, aims, values or political issues that motivate the disobe-

dience? 
The specific concepts used by media in the construction of civil disobe-

dience and animal rights movements? 
 

The last question indicates a concept analytical aim. I examine what, accor-
ding to the newspapers, civil disobedience and militant veganism actually 
are – how do they define the concepts? I also describe how a media concept 
comes into existence, becomes established and gradually disappears. And I 
describe how media make use of an established political concept (civil diso-
bedience), compared to a newly invented media concept (militant vegans). 
To apply a concept on the social reality always has consequences for recept-
ion and the meaning-making process. Language organises our social reality 
and arranges the boundaries for what is possible to do and think. The con-
cept choices are therefore never neutral. The main question here is what 
consequences the choice of concepts have for the construction of ethical 
standpoints.  
 
Theoretical framework 
 
I mentioned above that the relationship between media and social mo-
vements is rather intricate and paradoxical. Media and activists are only two 
of the actors in the play between legality and morality, although. The state, 
parliament and the judicial system, police included, are important actors as 
well. Another actor, not necessarily voluntary, is the economy, the business 
sector. As the economy often stands for, or represents, the values and enter-
prises social movements are fighting against, different companies becomes 
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targets for civil disobedience. As opponents and targets they thus get invol-
ved. Consequently civil disobedience and other extra-parliamentary activi-
ties can be thought of as a game or tussle between several forces or powers. 
This is my all-embracing theoretical perspective. I consider the cases I study 
as an ongoing game or tussle about the rules of parliamentary democracy, 
about the laws and justice. Or, as a battle between law and morality.  The 
forces or powers I focus on is:  
 
* The Government and Riksdag (First 
and Second estate) 

* The judicial system, police included 

* The Economy * Social movements, the disobedient 
* The media (Third estate)768 

 
It’s the encounter of these forces that is in focus for this dissertation, more 
precisely the encounter on the media arena where the game or tussle is made 
public. And it is especially the question of how media orient and position 
themselves in the institutional order that is of interest.  

Accordingly my theoretical framework consists of theories of the invol-
ved forces and the relationship between them but also theories of civil diso-
bedience, moral- and animal rights philosophy. My point of departure is the 
news process, theories of news values and media logic, and the particular 
construction of social reality the news process produces. Thereafter I discuss 
some of the conditions that surround, and therefore influence, the news pro-
cess and its results: first the self-image of journalism as a watchdog and un-
derdog. Thereafter media’s position in the institutional order, especially its 
position in relation to the political and economical system which I argue has 
been problemized during the last decades, eventually to such an extent that it 
is possible to talk about a crisis of journalism. Keywords are globalization, 
economization, reflexivity, identity politics. In this context we will also find 
theories of crisis, or even death, of politics, ideology and the nation state. 
Thereafter I discuss the relationship between the state and social movements 
in Sweden and the relationship between the media and social movement. I 
ground this discussion in Thomas Mathiesen’s theory of the media as the 
modern public sphere with the power to include and exclude activists and 
other political agents, and social movements as media’s main antagonist and 
counter-public sphere.769  

This is followed by a discussion about what civil disobedience actually is, 
as well as a presentation of several views on its occurrence (its role or mea-
ning in a democratic society). In the following section the basic grounds in 
ethics and morals are brought up as well as animal friends, animal welfare 

                                                        
768 As the court of law is not an independent estate, according to the Swedish constitution, the 
Government and Riksdag is the first and second estate. In contrast to many western countries 
the media thus is the third, not fourth, estate. 
769 Mathiesen, T (1982) Makt och motmakt. Göteborg: Korpen. 
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and animal rights philosophy in a historical and contemporary perspective, 
and an introduction to the phenomenon militant vegans. In this section I 
point out some traditions of thought regarding animals – one idealistic-
rational and one empirical Anglo-Saxon – that I relate back to in the qualita-
tive analyses. Finally I argue against theories about the death of ethics and 
introduce Roger Silverstone’s concept the Mediapolis or the Space of Ap-
pearance. The concept is both an empirical and a normative term. Media 
justice, hospitality, proper distance and responsibility are a set of principles 
upon which to ground a media ethics, and offer a ground for a discussion of 
the media representations of civil disobedience and animal rights mo-
vements.770  
 
Material and methods 
 
The material used in this dissertation is articles from four Stockholm-based 
newspapers. Two morning newspapers, Dagens Nyheter and Svenska Dag-
bladet, and two evening newspapers, Aftonbladet and Expressen. The 
material from the four selected newspapers has been gathered from the data-
bases Presstext, where Expressen and Dagens Nyheter is to be found from 
1990 respective 1992, and Mediearkivet where Aftonbladet and Svenska 
Dagbladet is to be found from 1994 respective 1995.  

The articles have been collected from the databases with the aid of some 
search-criteria. In order to find articles about the so-called militant vegans, 
the search-words ´militanta veganer´ and ´djurrättsaktivism´ including syno-
nyms has been used. In order to find articles about civil disobedience the 
specific concepts occurrence in a text has been used as search criteria. 
Throughout the analyses, I have sorted the material after which search-word 
the articles contain. All material that contains the concept militant vegan 
(sometimes both the concept militant vegans and the concept civil disobe-
dience) is analyzed separately. Those texts are called material MV and in-
clude 362 texts. The other texts that contain the concept civil disobedience 
are called material CO (527 texts) while texts with the concept animal rights 
and synonyms are called material DR (123 texts).  

The search was completed 2004-12-31 and included all material back to 
the year each respective newspaper first was to be found in the databases, a 
total of 1115 texts.  

 After the material had been gathered a combination of quantitative and 
qualitative content analysis have been used. In order to make the articles 
from the newspapers comparable the years before 1995 was excluded from 
the quantitative content analysis. The remaining 1012 articles have been 
encoded for 19 variables and analysed in the computer programs Stat View 

                                                        
770 Silverstone, R (2006) Media and Morality. On the rise of the Mediapolis. Cambridge: 
Polity Press. 
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and SPSS. The variables describe the occurrence of properties in the texts, 
for example dominating themes, activists, target/victims and the argumentat-
ion in the texts about the campaigns, the political or moral issue at hand and 
civil disobedience in principle. 

The next step in the analysis of how the construction of, and the attitude 
to, civil disobedience varies, depending on its aims, is six qualitative content 
analyses.  

Each one of the qualitative analyses focuses on one specific political or 
moral issue, during one year - that year when most articles about each issue 
have been found. The qualitative content analysis then follows the media 
agenda chronologically. The representation of the moral issues, and the 
campaigns justified by them, are in focus but indirectly possible variations 
over the course of time can be traced.  

The moral, political issues (and campaigns) and years analysed are: eco-
nomic issues 1995 (10 texts), human rights 1996 (11 texts), environmental 
issues 1998 (15 texts) democracy 2000 (23 texts) the peace movement 2003 
(13 texts) individual rights 2004 (6 texts). In total 78 texts. The results of 
each analysis are also discussed in relation to the remaining texts about each 
issue, in purpose to discuss possible deviances and similarities to the results.  

The representation of the animal rights movement is analysed in two 
parts. First the representation of the animal rights movement, when con-
structed by the media as civil disobedience, is analysed (30 texts). Then the 
representation of the animal rights movement, when not constructed as civil 
disobedience but as militant vegans by the media, is analysed. In this chapter 
texts publicised during five years are in focus: 1995, when the militant ve-
gans first appeared on the media agenda, 1997 when the narrative about the 
militant vegans culminate, and then 1999, 2001, 2003 when the narrative 
gradually fades away.  

This material is analysed through a combination of rhetorical analysis and 
narratology.  
 
Results 
 
Chapter 7, 8, 10 
The main results of the quantitative content analysis are: 

Most common political, moral issues in the newspapers (1012 texts) are 
animal rights, environmental issues, democracy, human rights, peace/anti-
war and social issues (health care, child care, public transport etcetera). The 
articles’ main themes are mostly civil disobedience/democracy per se, 
accounts of disobedience (demonstrations, protests of different kind, in-
cluding damage etcetera), the issues at hand, meta discursive, chatty or con-
versational themes.  
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Animal rights activists and different social movements are the most 
common activists in the material, but also leading politicians, statesmen as 
well as journalists are disobedient or advocate disobedience. The theoretical 
model, mentioned above, of the powers involved in the battle between law 
and morality is then problemized.  

The results show that animal rights campaigns are represented as more 
violent, and more threatening to the democratic society, the moral order of 
society or security of the country, than several other campaigns. 
Notwithstanding, animal rights activists’ main target is the trade and indu-
stry, not the state, while other activists whose main targets are the State, its 
institutions and military, are not represented as equally threatening.   

The results also show that those animal rights activist that are represented 
as most threatening to the democratic society are represented as an unknown 
masse of militant vegans. There is a covariance between anonymity and 
number, on the one side, and image of threat, on the other side.  

Some essential differences between articles constructing events and con-
ditions with the help of the different concepts have been indicated. While 
material MV (militant vegans) and DR (animal rights) has a larger degree of 
themes that bring out the targets, the police and their repressive measures, 
material CO (civil disobedience) has a larger degree of themes that bring out 
the activists themselves.  

Essential differences between material MV and material DR have also 
been indicated. While material MV has a larger degree of meta discursive, 
chatty and conversational themes, material DR more often has the issue of 
animal rights as the main theme. The media constructions do vary depending 
on which explicit concept is used in the construction.  

In the 1012 texts, in general, the arguments about the issues at stake, the 
norms activists are propagating for, consist of more pros than cons.  The 
arguments about the specific campaigns and methods used by the activists 
are more varied. In particular animal right campaigns are criticised, while 
campaigns justified by economical issues, human rights and religious issues 
are given much more support in the texts.  

Those indicated differences are not explained by what kind of target (the 
State or trade and industry etcetera) campaigns are targeted at, but partly by 
who the activist is. Rather, explained by the activist visibility or anonymity. 
For the sake of animal rights activists anonymity also seems to matter when 
it comes to the norms, the issue of animal rights, as the critique of the norms 
increase when activists are anonymous. The campaign’s degree of violence 
seems to be more important for the argumentation as the more violent cam-
paigns are criticised to a larger degree than the non-violent campaigns. 

More interesting is that when campaigns are justified by animal rights is-
sues, the cons are predominant, irrespective of the degree of violence. On the 
other side, some campaigns including violence against human beings are not 
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criticised when the issue at hand, the norms, are something else than animal 
rights.  
The media construction of civil disobedience thereby seems to vary depen-
ding on the degree of violence used by activists, but also depending on what 
issue, what norm, is at stake. Sometimes the end justifies the means.  

The quantitative analysis of material CO (civil disobedience) does not in-
dicate any essential variation in the course of time (except from the is-
sues/norms and kind of activists). The narrative about civil disobedience, its 
overall pattern and structure is rather stable. When it comes to material DR 
(animal rights) no tendencies can be traced as the number of texts is too few. 

But the quantitative analysis of material MV (militant vegans) indicates 
four essential alterations in the course of time. After the year of 1997, the 
culmination of the narrative, the number of articles decrease, at the same 
time as the concept of militant vegans is moved to other genres. It is moved 
from the genre of domestic news, to chronicles, light (conversational) ar-
ticles and reviews of books, television programs, movies etcetera. At the 
same time the pattern of themes in the articles change. From a main focus on 
the campaigns per se (the methods used by activists, the violence, the police) 
to meta discursive themes. From the year 2000 the activist, the militant ve-
gans, becomes even more invisible, abstract and ghostlike. Maybe they stand 
out as even more frightening, as well.    

 
Chapter 9 
 
The results of the qualitative analysis show that civil disobedience is con-
structed in mainly two different ways.  On the one hand civil disobedience is 
constructed as the legend of David, fighting against the giant Goliath. The 
activists are represented as protagonists and their targets771 as antagonists. 
The newspapers role in the drama varies as they sometimes appear as an 
arena for the activists, sometimes take a more active part as the protagonists 
helper.  

In this discourse civil disobedience becomes a civic duty, as disobedience 
is constructed as acts performed by humans with high moral standards and 
qualities. Civil disobedience becomes synonym to moral courage, ability to 
take action and, thereby, a political correct and desirable act. Civil disobe-
dience becomes a question of ethos. Sometimes David is constructed as a 
real enthusiast, driven by emotions or pathos, sometimes he is constructed as 
a strong leader driven by rationality or logos. And sometimes the newspa-
pers journalists take on the role as David who has to lead and enlighten the 
Swedish citizens. The papers want to movere and docere, affect and educate. 
They construct community spirit.  

                                                        
771 The political system (Government and Riksdag), the military and eventually the trade and 
industry. 
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This discourse is predominant during the first years of the 1990’s and when 
the norms, issues at hand, are economical, human rights, peace/anti-war and 
individual rights.  

On the other hand civil disobedience is constructed as terrorism and 
crime. By using a war-vocabulary and war metaphors the newspapers argue 
against disobedience. Civil disobedience her becomes a question of crime 
and punishment. Activists are represented as antagonists and their targets, as 
well as the police, are represented as protagonists. The newspapers themsel-
ves take part in the drama as the helper of, mainly, the police. The papers 
want to warn the citizens through constructing activists as others and as thre-
ats to the democratic society.  

This discourse is predominant when the norms and issues at hand are en-
vironment and democracy.  

Of these two discourses, the supporting and the criminalising or demoni-
sing, the supporting discourse is more salient than the criminalising. In total 
the newspapers support civil disobedience in principle, but only as long as 
the disobedience is rather moderate. Disobedience, moral courage is only 
desirable as long as it isn’t too noisy and as long as it doesn’t demand greater 
changes of the moral order and/or human habits – ‘everything in moderat-
ion’.  

The question of how the newspapers define civil disobedience is rather 
difficult to answer, as the meaning of the concept seems to vary depending 
on who’s talking. Mainly the meaning of civil disobedience is as a norm, a 
principle, that actions and activists can be compared to – and the norm that 
disobedience symbolise is that courage to deviate is a good thing as long as 
the deviation is rather mainstream. Thereby, the norm that is reproduced is a 
double standard of morality.  
 
Chapter 11 
 
The qualitative analysis shows that the militant vegans are constructed in 
mainly two ways, at least during the years of 1995-1997. On the one hand 
there is a predominating discourse that construct the vegans as antagonist 
and their targets (the trade with animal products and meat industry), and the 
police as protagonists. This discourse resemblance the demonising or crimi-
nalising discourse, described above, as it uses the same war-vocabulary and 
war metaphors. With a lot of pathos the articles argue against the militant 
vegans. The discourse is thereby mainly about crime and punishment. The 
papers want to warn the citizens through constructing activists as others and 
as threats to the democratic society. 

On the other hand there is a discourse which tries to understand the ve-
gans and construct them as young, rebellious protagonists, while the unsym-
pathetic grown ups are constructed as antagonists. This discourse tries to 
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understand and explain the vegans in terms of generation conflict and youth 
revolt. Thereby this discourse is mainly about vegetarian food versus 
omnivore, nutrition, music and clothing. This discourse resemblance the 
discourse about David versus Goliath, especially David constructed as real 
enthusiast. Their engagement is based on emotions, not necessarily logic. 
Both are credited with ethos and both are allowed to talk for themeselves and 
are listened to. The discourse is thereby much more about human beings than 
animals. Vegan food is scrutinized, not the animal products and industry, or 
the consequences of eating animal products. Nevertheless, the newspapers 
try to unite generations and construct community spirit. 

During 1997 a third discourse is crystallized, mainly found in debate ar-
ticles and in material DR (animal rights), not material MV (militant vegans). 
This discourse is about the issue of animal rights, or rather, the issue about 
animal rights versus human rights. On the one side there are representatives 
of the faculty of ethics, first and foremost Peter Singer (the “guru” of the 
animal rights movement) and activists, as well as Hitler and the Nazis.  On 
the other side there are Humanism, Christianity and delegates of the 
Christian Democratic Party in Sweden. The norm or issue at stake here is 
foremost the principle of human dignity. In the end it is the human that is 
central, and when animal rights is discussed human dignity justifies the 
means used in the animal industry (the idealistic-rationalistic philosophy).  

After 1997 a rather radical change is found in the narrative about the mili-
tant vegans. I have already pointed at some quantitative changes – the con-
cept of militant vegans is moved to other genres than domestic news at the 
same time as the themes of the articles changes from a focus on the cam-
paigns to meta discursive themes. The qualitative analysis shows that the 
concept of militant vegans is now also moved from the top, to the bottom, of 
the articles. The militant vegans become subordinate clauses in articles that 
focus on something entirely different. But the concept is also reified, it 
becomes an entity in itself with almost no connections to actual human acti-
vists. It’s a symbol for an abstract masse, or a concept of an idea about thre-
ats in contemporary society. Militant vegans becomes something metaphysi-
cal. This metaphysical concept is inscribed in already existing discourses, as 
the discourse about Nazism, but also applied to other social phenomena in 
contemporary society. More and more phenomena are labelled “militant” 
and associated with the militant vegans. Thereby the reach of the concept is 
gradually magnified and transformed into a narrative about contemporary 
Swedish society. As such, the concept is used as an argument, and as an 
example with supposed deterrent effect, in different discourses and debates – 
the concept becomes prescriptive. By now, the narrative about the militant 
vegans has reached its end. Instead the articles represent other narratives 
with the concept of militant vegans as a rhetorical means.  

The qualitative analysis of material DR (animal rights) does not show any 
similar tendencies. The differences between material MV and DR that the 
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quantitative analysis pointed at is confirmed. Material DR focuses more on 
the normative issue, animal rights, and activists labelled as animal rights 
activists are not constructed in the same frightening, threatening or demoni-
sing way as activists labelled militant vegans.  

Overall there are significant differences between the discourse about the 
militant vegans (MV), respectively the discourse about animal rights acti-
vists (DR).  
 
Conclusions 
 
The question of time 
 
As the quantitative analysis don’t show any significant covariance between 
the variable ‘year of publication’ and the other variables, in material CO, the 
time factor as single explanation to the different constructions was dis-
missed.  

For the constructions of militant vegans (MV) and the animal rights mo-
vement (DR) the time factor is relevant. The narrative about the militant 
vegans has a distinct beginning, culmination and, thereafter a gradual 
decrease, until its disappearance from the media agenda. The publication of 
animal rights articles (DR) have a (almost) reverse pattern of publication. 
When material MV decreases, material DR increases.   

The narrative about the militant vegans can also be understood as a classi-
cal narrative, or fairy tale, from a state of equilibrium, followed by a state of 
disequilibrium, to a new state of equilibrium. In the first state (1995) journal-
ism tries to unite generations by explaining the militant vegans as a youth 
revolt, among other youth revolts. The militant vegans are not others, but 
parts of our common society. In the state of disequilibrium the militant ve-
gans are constructed as terrorists and criminals. They are constructed as ot-
hers and as threats to our (not their) society. This is the phase of demonising 
and criminalising. In the third phase the media recapture the power of repre-
sentation. The concept of militant vegans becomes metaphysical and pre-
scriptive, used by journalists and other actors in the public sphere as an ar-
gument, example and rhetorical means. The discourse about the militant 
vegans is changed from a discourse about actualities and realities to a meta 
discourse. The function of the concept is changed from descriptive to pre-
scriptive. The actual activists are thereby no longer a threat as they are not 
present in the discourse anymore.  
 
The question of norms 
 
The results of the qualitative analysis show that there are mainly two overar-
ching discourses about civil disobedience, the animal rights movement and 
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militant vegans. One supporting discourse and one criminalising or demoni-
sing discourse. While the supporting discourse is predominant in material 
CO, the criminalising or demonising is predominant in material MV. The 
supporting discourse is especially predominant in the representation of acti-
vists and campaigns justified by economic issues, human rights, peace/anti-
war movement, individual rights and animal rights, when the activists are not 
labelled militant vegans. Yet, in the beginning of the narrative about the 
militant vegans, it’s possible to catch a glimpse of the supporting discourse.  

The supporting discourse constructs disobedience as a manifestation of 
ethos, activists’ desirable qualities, and aims at encouraging citizens to be 
like these model citizens. The overarching line of argument is based on 
duties where the first duty is to use the heart, as much as the reason, in deli-
berations. Thereby this discourse is as much about being, as doing, the right 
thing. 

Apart from the narrative about the militant vegans, the criminalising or 
demonising discourse is predominant in the construction of the environmen-
tal movement and a campaign justified by democratic reasons in Sweden. As 
the demonising discourse relates activists and their campaigns to Nazism, 
terrorism and right wing extremism, this discourse, as well as the supporting 
discourse, is as much about being as doing – being evil. In this discourse the 
polarizing between antagonists and protagonists is more emphasised, than in 
the supporting discourse, where the discourse becomes a narrative about law, 
order and punishment, as well as a narrative about the good versus the ulti-
mate evil.   

In total, the construction of civil disobedience and animal rights is charac-
terized by ambivalence and a double standard of morality. On the one side 
civil disobedience as principle, and in theory, is supported and defended. On 
the other side the practice of civil disobedience is condemned, at least if it is 
practiced in Sweden and insists upon far reaching reforms. Civil disobe-
dience is a good thing as long as it doesn’t threaten the Swedish community 
and common values. Civil disobedience is especially good if it can function 
as a uniting means for journalism.  The prescribed rule is that of ‘everything 
in moderation’. The consequence is journalistic constructions where the ends 
justify the means when the end is a political correct, not defiant norm, or 
when the end is non political. The moral courage the press call for during the 
first years (1990-1995) is no longer visible.  

 The question of how the press position itself in relation to the other po-
wers, or forces, in the ongoing game or tussle about the rules of parliamen-
tary democracy, or in the battle between law and morality, is first and fore-
most answered as variation. Who the disobedient is varies, as does the press’ 
position. But among the forces that appear as disobedient it’s only trade and 
industry that are not criticized. Lots of campaigns are measured in economic 
terms, by journalists stressing the costs of the damages. Economic costs are 
stressed especially in relation to animal rights campaigns. The press thereby 
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indirectly, but throughout, adopts the trade and industry’s standpoint in the 
battle between law and morality.   

 
The question of concepts used in the constructions 
 
In the analysis it has been established that civil disobedience first and fore-
most is constructed as a norm for citizen behaviour and as a manifestation of 
ethos. At the same time it has been established that the definition of civil 
disobedience, what kind of actions the concept actually include, is rather 
diffuse. The paradoxical consequence is that one cannot always define the 
norm one is propagating for.  

Another result of the analysis is that the concept civil disobedience some-
times tends to be used as argument, as rhetorical means with a legitimizing 
purpose. Applied to a specific campaign, and related to the history of civil 
disobedience, the actual campaign is ascribed glory.  

If one compares how the concept of militant vegans is used, with the use 
of animal rights and synonyms, several differences appear. For example, the 
themes or narrative focus of the articles varies depending on the concept. 
Another difference is that the use and meaning of the concept militant ve-
gans change over time, which is not the case with animal rights and syno-
nyms. As times go by the use and meaning of the concept of militant vegans 
changes from a realistic construction to a metaphysical and meta discursive 
construction. By then the concept’s function is as argument in debates or 
discourses about entirely different political or conversational issues. It is also 
applied in debates about the media themselves, as an example of how media 
misrepresent the social reality. The concept is thus used as a means for me-
dia critique.  

One more difference between the used concepts has been found. While ar-
ticles labelling the animal rights activists as, exactly, animal rights activists 
tend to focus on the issue of animal rights, the ethics, articles using the con-
cept of militant vegans tends to focus on the vegan or militant aspects of the 
animal rights movement. As this difference between the concepts is 
statistically significant the dissertation argues that the concepts, specific 
words, journalists apply in their representation of social reality have 
consequences for how reality is constructed. If one applies a concept like 
militant vegans on reality there is a risk that one sees, and thereby includes 
in the representation, nothing but “militant” and “vegan” aspects of the 
phenomenon. Wittgenstein once said that ‘the limits for my language is the 
limits for my world’ and in the same manner one can say that the limits for 
media language risks to set the limits for media representations, as well as 
for the publics understanding, of the social reality we’re living in. Then lan-
guage becomes a straitjacket for the discourse and for public knowledge. As 



 392 

the introduction of new concepts is rather common in the media the disser-
tation calls for more research in this area.  
 
The meaning of journalism for moral thought 
 
Finally, what consequences can the journalism in focus possibly have for 
citizen moral thought and reflection upon ethical dilemma?  What signifi-
cance can the observed constructions possibly have? 

One consequence that lots of research has pointed at is that the issue at 
hand, and the factual matter, tends to be overshadowed by the violence. This 
is partly confirmed by this study. 

Another consequence follows from the tendency that the criminalising or 
demonising discourse about the militant vegans remind of that kind of journ-
alism Stanley Cohen has labelled moral panic.772 Especially the phase in the 
moral panic where the construction of reality strikes back at reality and in-
fluences the development of events. There is evidence that some of the ani-
mal rights activists were influenced by media and adopted attitudes and 
methods they have read about. This phenomenon is also known as copycat 
crime. Identity and lifestyles in the modern age are constructed in a reflexive 
process with the media as the connection between the individual and the 
structural.773 Media constructions then have real, concrete consequences.  

A more problematic aspect of the demonising discourse is that it expels 
the possibility of a sound, reasonable debate. To characterize something or 
someone as criminal or demonic is to put an end to, not invite, a discussion. 
It is to exclude. When someone is demonized its not just an exclusion from 
the community, its an exclusion from mankind. While a criminal can be pu-
nished and corrected, a demon and evil are metaphysical phenomena.  
 

Evil is in the eye of the beholder, but without its mirroring in the self the 
judgement is vulnerable, and the consequences of action based on that 
judgement are likely to be self - defeating.774 

 
Evil and the polarisation between good and evil are parts of media convent-
ions and in the journalism at hand those conventions are at times extremely 
salient. One aspect of this dissertation’s theoretical framework is Roger Sil-
verstone’s theory of the modern, global media as the Mediapolis, which is a 
normative, as well as descriptive, term. It’s here, and only here, mankind 
have the possibility to come together, to see the other, not as a stranger but 
as a different, although similar, person. But this is impossible if the other is 

                                                        
772 Cohen, S (2002 third edition, first edition 1972) Folk Devils and Moral Panics. Lon-
don/New York: Routledge. 
773 Giddens, A (1996) Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna 
epoken. Göteborg: Daidalos. 
774 Silverstone, R (2006) s 75. 
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excluded from mankind. To adopt the others perspective, to rethink moral 
dilemmas over and over again demands reflexivity, tolerance, hospitality and 
susceptibility of the complexity of moral dilemmas. Neither criminalising, 
nor demonising, lives up to these criteria.  

In the supporting discourse the activists are offered the opportunity to 
speak for themselves and are listened to. Here we can find efforts towards 
dialogue and hospitality. 

One problematic aspect of the polarisation and both discourses are, ho-
wever, the predominance of pathos- and ethos arguments, and lack of logos 
arguments. In the supporting discourse the public is encouraged to listen to 
their hearts, not reason, and thereby improve their ethos. In every decision 
and determination both reason and emotions are needed, so both kind of 
argument are relevant. But it’s uncertain whether the construction of a par-
ticular kind of personality who is genuinely good is of any help for the pub-
lic reasoning. Moral dilemmas are like other dilemmas and they require rea-
son to be reflected upon and solved.  

Media constructions thus simplify and because of that there are two more 
consequences.  The first is that the media constructions of civil disobedience 
and militant vegans fulfil the criteria for, what Zygmunt Bauman calls, a 
short-sighted morality. This is a morality with lack of long term per-
spectives, as well as systemic perspectives. Moral dilemmas are separated 
from each other and their contexts. The consequence is the fragmentation of 
morality.775  

The second consequence of the simplification is that the newspapers re-
peat the same stories over and over again. Journalism is ritualized and the 
stories that are told are formalized. The content, the individual characters 
and circumstances varies, while the format and meaning of the narrative is 
the same old song.  This kind of ritualized practice promotes a ritualized 
reception where the reading act in itself is more important than the message. 
This ritualized reception does not further knowledge, but confirms already 
established knowledge.776   

Because of this ritualistic character media’s potential as Mediapolis 
becomes circumscribed. It’s the lack of nuance in media constructions, as 
well as a lack of wider, systemic perspectives that circumscribe the un-
derstanding of moral dilemmas. In media constructions we find victims and 
perpetrators, but nothing in between. These constructions presuppose an 
unequivocal moral order. Unfortunately, neither people nor events or actions 
are unequivocal. And it’s a fact that victims can turn into perpetrators. The 
history of civilization is sometimes described as linear progress, but the his-
tory of morality, especially as it’s constructed in the newspapers, rather se-
ems circular. Moral decisions, and the reflection upon moral dilemmas, al-

                                                        
775 Bauman, Z (1995) Postmodern etik. Göteborg: Daidalos. 
776 Nerman, B (1981) Massmedieretorik. Stockholm: AWE/Geber. 
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ways have to start all over again and again.777 Moral, as well as media repre-
sentations, are reduced to procedures behind which the moral subject and the 
individual responsibility tend to be concealed. Journalists follow a well-worn 
path, but so does moral judgement. Both are interwoven in a vicious circle. 
Maybe they mutually amplify each other in a process of rationalisation, te-
chnicalisation and ritualization where the space for the moral subject, and 
the complexity of moral dilemmas, is limited and formed in a circular man-
ner where the path ahead always leads back to the start.  
 
 
Språkgranskning/proofread by James Pamment 

                                                        
777 Bauman, Z (1995) s 281. 
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Appendix I Kodschema 

 
1. Löpnummer/analysenhet 
 
 
2. Datum för publicering 
(årtal) 
 
Definierar vilket datum respektive artikel publicerats. 
 
3. Tidning 

1. Aftonbladet 
2. Expressen 
3. Dagens Nyheter 
4. Svenska Dagbladet 

 
Definierar i vilken tidning respektive artikel publicerats. 
 
4. Artikeltyp 

1. Ettapuff 
2. Ledare/ledarsidan 
3. Debatt/Brännpunkt 
4. Debatt kultur 
5. Insändare 
6. Nyhet inrikes 
7. Nyhet utrikes 
8. Nyhet kultur/nöje/tv 
9. Nyhet ekonomi 
10. Kommentar/analys 
11. Krönika 
12. Kåseri 
13. Recension (böcker, tv, film, musik) 
14. Reportage, personporträtt, intervjuer 
15. Klocknotiser, DN Dygnet Runt 
16. Dagens namn, namn och nytt 
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Definierar typ av artikel. Med ettapuff avses förstasidornas korta ’blänkare’ 
för artiklar inne i tidningen. Observera att dessa inte funnits med i databaser-
na jag använt för materialinsamling förrän de senaste åren. Samtliga ev. etta-
puffar under 1990-talet har alltså fallit bort ur materialet. Kategori 3 och 4 
syftar på insända, arvoderade debattartiklar, publicerade bland politik re-
spektive kultur. Insändare är texter från läsarna. Dessa kategorier är således 
opinionsmaterial eller ’views’. Kategori 6-9 syftar på ’news’ och kategori 
10-13 på ’views’. Krönikor inkluderar annat ’tyck och tänk’ såsom ’bästa-
listor’ och ’dilemmat’ i Expressen. Kåserier har oftast en mer fiktiv karaktär, 
vilket även gäller en del stoff bland recensionerna. Här kan förekomma 
kommentarer till romaner, teaterpjäser och filmer men flertalet av dessa 
kommenterar tv-program, gärna debattprogram och dokumentärer. Texter 
kategoriserade som nr 14 har den gemensamma nämnaren att de är lite 
längre och varvar fakta, kommentarer från intervjupersoner och skribentens 
egna reflektioner. Kategori 15-16 är däremot av betydligt kortare karaktär. 
 
 
5. Begreppsförekomst  

17. Förekommer ej 
18. Militant vegan 
19. Civil olydnad 
20. Både MV & CO 

 
Variabeln beskriver huruvida sökorden militant vegan och/eller civil olydnad 
förekommer i en text. Detta för att kunna hålla isär och jämföra material-
grupperna. Om inget av begreppen förekommer innebär det att texten hittats 
med hjälp av sökordet ’djurr*’, dvs att texten innehåller ord som djurrätt, 
djurrättsaktivism eller liknande samt synonymer databasen föreslår. 
 
 

 
6. Militantbegreppets förekomst (annat än i sammansättningen ’militant ve-
gan’) 

21. Nej 
22. Ja 

 
För att se om eventuellt fler fenomen får epitetet ’militant’ i det undersökta 
materialet formulerades variabel 6. Exempel på detta är ”militanta femi-
nister” och ”militanta köttätare”. 
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7. Aktivister/aktionsgrupp, djurrätt 
23. Inga aktivister nämns för artikeln handlar inte om dem specifikt 
24. DBF/ALF 
25. Militanta Veganer (aktionsgruppen, ej som diffust begrepp). 
26. Djurens Rätt/NSMPD 
27. Djurens Hämnare/Djurens aktionsgrupp/Djurens stödgrupp 
28. De Vilda Minkarna 
29. Djurrättsalliansen, Djurrättsarmén 
30. Autonom Djurrättskämpande Ungdom 
31. Coalition to Abolish the Fur Trade/ Elektronisk pälsinformation 
32. Green Ethic 
33. Kombination av ovanstående grupper/kombination med ’diffusa 

militanta veganer’ och/eller andra typer av aktivister 
34. Annan grupp/Annat (straight edge, veganer) 
35. Okänt. Anonyma aktivister/veganer  (som massa) 
36. Enskilda aktivister 

 
Variabeln beskriver vilken djurrättsgrupp eller annan/annat som figurerar i 
texterna. Kategori 1-2 samt 4-9 är utomparlamentariska grupper/nätverk 
medan kategori 2, Djurens Rätt (fd Nordiska Samfundet mot Plågsamma 
Djurförsök), arbetar inomparlamentariskt. Kategori 12 syftar på de tillfällen 
då endast den opreciserade termen ’militanta veganer’ påstås ha genomfört 
en aktion, kommenteras av polis, intervjupersoner, textförfattaren osv. Om 
det inte är miltanta veganer utan straight edgare eller liknande som nämns 
kodas istället kategori 11. Enskilda aktivister, kategori 13, är individer som 
arbetar på egen hand. 
 
8. Offer/måltavla för djurrättsaktivister 

37. Finns ingen (artikeln handlar om annat)/oklart 
38. Näringslivsföreträdare (minkfarmare, hönsuppfödare, butiker, 

slakterier etc) 
39. Institutioner (statliga forskningsanstalter etc) 
40. Både näringsliv och institutioner 
41. Demokratin, samhällsmoralen, potentiellt hot mot rikets säkerhet 

(ev. inkl näringsliv/institutioner) 
42. Annan/annat, t ex enskilda personer från andra grupperingar 

(skinhead), djuren, prat om typen av brott (t ex fritagningar i all-
mänhet) 

 
Ofta handlar texterna om aktioner mot ett visst företag och/eller statlig in-
stitution och dessa tillfällen fångas in av kategori 1-3. I vissa texter betonas 
dock att det slutgiltiga eller egentliga målet/offret är det demokratiska sy-
stemet, rättsstaten, samhällsmoralen eller rikets säkerhet och då kodas istället 
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kategori 4. Observera att denna åsikt inte behöver vara aktivisternas utan att 
det oftast är skribenten som gjort denna tolkning. Kategori 5 har använts när 
annat än institutioner, näringslivet eller demokratin varit ’offer’. Ett exem-
pel, utöver ovan nämnda, är kungens jaktlag. Andra exempel är texter där 
djuren påstås vara aktivisternas egentliga ’offer’ – det vill säga när aktioner-
na påstås vara kontraproduktiva. 
 
9. Dominerande manifest tema 

1. Aktionsreferat, ev. inklusive gripanden/motangrepp, planerade 
aktioner 

2. Offer och mobilisering, åtgärder 
3. Kartläggningar av (utomparlamentariska) rörelser/aktioner 
4. Fakta om veganer/vegetarianer/veganism 
5. Intervju med aktivister 
6. Intervju med veganer (icke – aktivister) 
7. Intervju med andra ’djurvänner’ 
8. Intervju med andra ’experter’, polis, åklagare 
9. Förväntade effekter/utveckling 
10. Djurrättsfrågan i sig (t ex kulturartikel) 
11. Meta diskurs/kåserande artikel/fiktion 
12. Civil olydnad/utomparlamentariska metoder, demokrati i sig 
13. Övrigt 
14. Sakfrågan exkl. djurrätt (dvs aktionens syfte/motiv) 
15. Det politiska läget i något land/region. Politiska och/eller kultu-

rella konflikter, uppror, missnöjesyttringar 
16. Rättegångsreferat, domslut 
17. Juridik, kriminalitet allmänt 
18. Ekonomi, näringsliv allmänt 
19. Partipolitiska spörsmål, partiprogram 
20. Djurrättsfrågan och med vilka metoder den ska drivas 
21. Aktivism eller militanta veganer som tidstecken/symptom 

 
Denna variabel avser att beskriva artiklarnas huvudsakliga tema eller ämne. 
Med huvudsakliga eller dominerande menar jag mest utrymme, vilket gärna 
sammanfaller med det som lyfts fram i rubrik och ingress. Underkategorier-
na är empiriskt motiverade, det vill säga formulerade successivt efter nog-
grann genomläsning av materialet.  

Kategori 1 syftar på artiklar med karaktären av att ’någonting har hänt’. 
Någon har genomfört en aktion av något slag och detta är vad artikeln repre-
senterar. Offer och mobilisering syftar istället på artiklar som fokuserar på 
föremålen för aktionerna, t ex en minkfarmares upplevelse av och syn på en 
aktion, samt polisens insatser. Om insatsen är av mer kartläggande karaktär 
kodas istället kategori 3. Detta gäller exempelvis när Säpos rapporter blir till 
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nyheter men även tidningarnas egna grävanden i kartläggande syfte hamnar 
här.  

Med anledning av att många djurrättsaktivister är veganer/vegetarianer 
handlar vissa texter om detta ämne, vilka kodas som kategori 4. Här reds 
begreppen ut och vi får en dos näringslära. Behandlar en text de militanta 
veganerna (eller aktivism generellt) snarare som tidstecken eller symptom på 
något större i samhället kodas kategori 21. 

Kategori 5-8 definierar intervjuer med olika aktörer. Vem som huvudsak-
ligen kommer till tals avgör alltså kodningen. Detta kan verka något märkligt 
men i dessa texter tas ofta flera av de övriga temana upp, utan att något nöd-
vändigtvis dominerar. Kanske kan man säga att nämnda kategorier beskriver 
förekomsten av olika perspektiv på temana.  

Har en artikel en mer spekulativ karaktär på så sätt att den försöker besk-
riva utvecklingen i framtiden, angående aktivism, utomparlamentariska me-
toder eller liknande, kodas kategori 9. 

Ibland handlar texterna om den ideologiska grunden för aktioner och är 
det djurrätt så kodas kategori 10, är det något annat kodas kategori 14. Vad 
detta ’annat’ är framgår av variabel 14. Även moral generellt som tema ko-
das som kategori 14. Fokuserar artikeln snarare aktionsmetoderna än sakfrå-
gan kodas kategori 12.  Detta gäller exempelvis texter som diskuterar utom- 
och inomparlamentariska metoder, texter som tar avstånd från vissa metoder 
och texter där demokrati i stort och smått behandlas. Går inte djurrättsfrågan 
och metodfrågan att skilja åt kodas kategori 20.  

Alla typer av politiska, kulturella lägesbeskrivningar i eller mellan län-
der/regioner har kodats som kategori 15. Läget kan vara såväl stabilt som 
instabilt i form av konflikter, uppror, missnöjesyttringar och krig. Några av 
dessa texter behandlar kommunala bråk i Sverige och andra Irakkriget, även 
om det sistnämnda är vanligare än det förstnämnda. Till kategori 16 hör alla 
texter som representerar och/eller kommenterar rättegångar och domslut 
rörande utomparlamentariska aktioner. Behandlar artikeln istället juridik 
eller kriminalitet i största allmänhet kodas kategori 17. Denna kategori är 
tämligen bred. Detta kan även sägas om de kategorier som definierar texter 
rörande ekonomi/näringsliv (18) respektive partipolitik (19) i största allmän-
het.  

Slutligen har vi kategorierna 11 och 13. Den förstnämnda avser att besk-
riva texter av mer fiktiv och/eller kåserande karaktär samt metadiskursiva 
texter. Metadiskurs syftar på tillfällen då t ex en ironisk kommentar om mili-
tanta veganer dyker upp i texter som egentligen handlar om något annat. Vid 
dessa tillfällen antyder det sätt på vilket begreppet militant vegan används att 
militanta veganer blivit något av ett kulturellt fenomen, snarare än en faktisk 
aktionsgrupp. I den sistnämnda kategorin, ’övrigt’, har enstaka artiklar om 
film, teater, skådespeleri, ekologi, trädgårdsskötsel, musik (rave, techno) mm 
stoppats in.   
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10.  Förespråkare/utövare av aktion/civil olydnad (exkl. djurrättsaktivister). 

22. Förekommer ej 
23. Ej preciserat, t ex ”ungdomar” 
24. Sociala rörelser, miljö- och fredsrörelser, nätverk 
25. Traditionella folkrörelser/föreningar (ofta med koppling till poli-

tiska partier) 
26. Fackförbund/yrkeskår 
27. Politiker/företrädare för politiska partier inom en parlamentarisk 

demokrati 
28. Företrädare för politiska ungdomsförbund inom en parlamentarisk 

demokrati 
29. Oppositionella politiska org./partier/individer i icke-demokratiska 

länder 
30. Etniska grupperingar, minoriteter 
31. Enskilda individer/mkt tillfälliga enfråge-rörelser. Enskilda insän-

darskribenter/debattörer. T ex änkeupproret, rave – dj 
32. Religiösa ledare/kyrkan 
33. Journalisten (betald medarbetare)/tidningen 
34. Historiska personer. Tex Martin Luther King, Gandhi, Ovidius 
35. Fiktiva personer. Tex Bamse 
36. Näringslivsrepresentanter 
37. Blandat 

 
Variabel 10 beskriver vilken annan aktivist och/eller aktionsförespråkare, 
utöver djurrättsaktivister, som förekommer i texten. Det är dock inte så att 
alla texter har någon som utövar eller förespråkar civil olydnad. Vissa texter 
kan diskutera civil olydnad i mer generella termer, eller ta avstånd från civil 
olydnad i allmänhet och då kodas kategori 0. När aktivister/förespråkare 
förekommer är de ibland beskrivna på ett ganska diffust sätt, så som ’all-
mänheten’, ’medborgare’, ’rökare’, ’trädkramare’, och då kodas kategori 1. 
Är det däremot en namngiven social rörelse eller nätverk kodas kategori 2. 
Här har alltså alla typer av rörelser bakats in, oberoende av vad de kämpar 
för. Som exempel kan nämnas Social ekologisk aktion, Greenpeace och 
Plogbillsrörelsen. Är rörelsen av mer traditionell folkrörelsetyp (se teorika-
pitlet för skillnaden mellan ’gamla’ och ’nya’ rörelser), ofta med koppling 
till politiska partier eller högskolor, har kategori 3 kodats. Exempel här är 
ABF/Unga Örnar, Förbundet Unga Rörelsehindrade, Kvinnojourer. Har akt-
ionsgruppen istället en arbetsmarknadspolitisk grund, såsom fackförbund 
eller yrkeskårer, kodas kategori 4. Ett exempel är Theatres Against War.  

Trots att föreliggande studie handlar om utomparlamentariska aktioner 
har kategori 5-7 behövts. Det är nämligen inte helt ovanligt att partipolitiskt 
organiserade människor tillgriper civil olydnad. Är det fråga om partier, 
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myndighetspersoner eller ungdomsförbund inom en parlamentarisk demo-
krati (oftast Sverige) har kategori 5 eller 6 kodats. Gäller det länder med ett 
icke fungerande demokratiskt system, t ex Irak, f d Jugoslavien, har istället 
kategori 7 valts. 

Till kategori 8 hör alla grupperingar på etnisk, nationell eller regional 
grund. Såväl skotska nationalister som svenska landsbygdsbor och samer hör 
hit. Ibland sammanfaller etniska med religiösa motiv men endast när den 
religiösa aspekten framhävs i texten (’muslimer’, ’judar’) har kategori 10 
valts. Ett annat exempel på kategori 10 är den svenska biskopen Caroline 
Krook.  

Om det är en individ som agerar eller uttalar sig i egen person, alternativt 
tillfälliga sammanslutningar av individer med anledning av en specifik fråga 
har kategori 9 kodats. Detta kan gälla advokat Leif Silbersky som i en inter-
vju uttalar stöd för civil olydnad liksom pensionärer som sittstrejkar på ett 
nedläggningshotat sjukhus samt till redaktionerna insända artiklar. Om där-
emot en av tidningen betald medarbetare uttalar stöd för civil olydnad eller 
rent av uppmanar till civil olydnad kodas kategori 11. Samtliga mediekam-
panjer hamnar alltså här, vare sig det är den egna tidningen som kampanjar 
eller om den endast kommenterar ett annat mediums civila olydnadskam-
panj.  

Texter som representerar historiska händelser med historiska (dvs nu av-
lidna) personer hamnar i kategori 12 och utöver ovan nämnda exempel kan 
tilläggas Thoreau samt de danska Rödstrumporna. Behandlar texten fiktiva 
händelser, såsom romaner, filmer, serietidningar, kodas aktivisten som kate-
gori 13.  

Kategori 14, näringslivsföreträdare, är tämligen sällsynt och när de dyker 
upp är det företrädelsevis småföretagare som opponerar sig mot någon skatt 
eller liknande.  

Den sista kategorin, blandat, har använts när två eller flera aktivis-
ter/förespråkare förekommer i en och samma text och ingen av dem ges 
större utrymme än den andra. Den har även använts för artiklar där exempel-
vis en politiker i en intervju uttrycker stöd för en social rörelse, det vill säga i 
texter där någon i positiva ordalag talar om aktivister/civil olydnadsaktioner. 
Då har vi både en utövare och en förespråkare i texten. 

 
11. Måltavla/offer för civil olydnadsaktion 

38. Finns ingen (artikeln handlar om annat)/obestämbart 
39. Näringslivsföreträdare (t ex butiker) 
40. Institutioner inkl. statligt initierade byggen och dyl. ’Civila mål’ 

samt överstatliga beslut (EU) och myndighetsbeslut, byråkrati 
41. Både näringsliv och institutioner 
42. Demokratin, samhällsmoralen, potentiellt hot mot rikets säkerhet 

(ev. inkl näringsliv/institutioner) 
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43. Militära mål 
44. Landets regim/samhällssystemet  i sig 
45. Kyrkan, religiösa seder och bruk 
46. Polisen, rättsväsendet 
47. Annat 
48. Blandat (flera av ovan nämnda kategorier) 

 
När civil olydnadsaktioner, exkl. djurrättsaktioner, refereras beskrivs dessas 
’måltavla’ eller ’offer’ med variabel 11. Kategorierna 0-4 har ungefär samma 
innebörd som vid variabel 8 (se ovan). Eftersom civila olydnadsaktioner kan 
riktas mot alla möjliga mål har det dock varit motiverat med tillägg av kate-
gorier här. Kategori 5, militära mål, gäller i synnerhet vapenfabriker. 
SAAB:s anläggning i Linköping för tillverkning av stridsflygplanet JAS har 
vid ett flertal tillfällen utsatts för ’avrustningsaktioner’ av Plogbillsgruppen. 
Det förekommer dock även aktioner riktade mot krigsmak-
ter/ockupationsstyrkor. I framför allt länder med icke fungerande demokra-
tiska system händer det att civil olydnadsaktioner riktar sig mot detta system 
i sig, alternativt mot sittande president eller annat landsöverhuvud, och detta 
kodas som kategori 6. Ett exempel som återkommer flera gånger är aktioner 
mot Slobodan Milosevic i f d Jugoslavien.  

Vid ett fåtal tillfällen riktar sig aktioner mot religiösa seder och bruk, ex-
empelvis för/mot omskärelse av pojkar, och ungefär lika sällan riktar sig 
aktioner mot polisen eller rättssystemet i sig. Polisen är förvisso ofta en 
’måltavla’ eftersom det är de som ska stävja och utreda olagliga aktioner 
men den ’egentliga måltavlan’ är oftast något annat. Kategori 8 har inte an-
vänts vid dessa tillfällen utan bara då polisen/rättsväsendet utgör den enda 
måltavlan. Kategorierna 9 och 10 slutligen har använts dels för att koda t ex 
aktioner riktade mot en etnisk grupp eller mot enskilda medier (vägran att 
tilldela en tidning information) och annat sällan förekommande som ej går 
att koda in under ovan nämnda kategorier. Dels då flera av nämnda katego-
rier förekommer i en och samma text utan att någon lyfts fram framför de 
andra. 
 
12. Begreppsfästs aktionen som civil olydnad i texten? 

49. Nej 
50. Ja 
51. Diskuteras! 

 
Ofta refereras en aktion och kallas uttryckligen för civil olydnad i texten 
(12:1). Så är dock inte alltid fallet. Det händer även att en aktion refereras 
och definieras ut från den civila olydnadens område. Eller så råder det delade 
meningar mellan olika aktörer i texten, eller mellan aktivister och skribenten, 
i frågan huruvida en aktion är civil olydnad eller ej. Variabel 12 har formule-
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rats i avsikt att fånga in denna aspekt av undersökningsmaterialet, vad man 
skulle kunna kalla definitionsfrågan angående civil olydnad. 12:0 har an-
vänts för texter där ingen aktion förekommer, där en aktion utdefinieras från 
den civil olydnaden men även vid tillfällen då civil olydnad som princip 
nämns/diskuteras utan att någon specifik aktion nämns – det finns helt enkelt 
ingen aktion att begreppsfästa. Om någon däremot ”hotar med att ta till civil 
olydnad” av någon anledning har 12:1 kodats, trots att det inte preciseras vad 
aktionen innebär. 12:2 har använts när, som ovan nämnts, delade meningar 
råder men även vid mer tveksamma ’ja’.  
 
13. Hur? Vilken metod tillämpas i en aktion. 

52. Preciseras/förekommer ej 
53. Ickevåld 
54. Våld, materiellt 
55. Våld och hot om (fysiskt) våld mot människor 
56. Blandat 

 
Variabeln beskriver hur pass våldsam en aktion beskrivs som. Om ingen 
aktion förekommer i texten eller om det inte går att avgöra hur en represente-
rad aktion egentligen gått till används kategori 13:0. För övriga kategorier är 
det först och främst uttryckliga påståenden om aktionens karaktär som avgör 
kodningen. Sägs en aktion vara en ickevåldsaktion eller ett angrepp på de-
mokratins fundament har den kodats så. Efter uttryckliga påståenden har 
beskrivningarna av aktionerna iakttagits. Som ickevåld räknas alla aktioner 
beskrivna som utan uppsåt att skada samt lindrigare skadegörelse. Exempel 
är fredliga demonstrationer, fritagning av minkar utan större skadegörelse, 
klotter. Om någon däremot sätter eld på en minkfarm, slaktbil eller annat och 
om demonstrationen innebär stenkastning eller molotovcocktails kategorise-
ras det som materiellt våld. Även texter där större kostnader till följd av ska-
degörelsen framhävs har kodats som 13:2. Till kategori 3, våld och hot om 
våld mot människor, räknas alla personhot (hotbrev, uppmaningar till förföl-
jelse via mail/internet) samt aktioner där någon faktiskt kommit till skada. 
Exempelvis till följd av stenkastning eller krossande av skyltfönster. Om till 
exempel en demonstration som börjar fredligt urartar kodas 13:2 eller 13:3, 
beroende på grad av våld. Om däremot två eller flera aktioner med olika 
metoder refereras i en text kodas 13:4, liksom om olika metoder diskuteras i 
en text.  
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14. Varför? Aktionens sakfråga eller syfte. Vilka moraliska principer 
och/eller lagar står på spel? 

57. Nämns ej/oklart 
58. Blandat 
59. Demokratiutveckling/brist på demokrati 
60. Mänskliga rättigheter (t ex förtryck av barns, flyktingars, etniska 

minoriteters människovärde) 
61. Individuella rättigheter/liberalism, inkl. droger, tobak 
62. Djurrätt 
63. Miljöfrågan 
64. Fredsfrågan, upp-/nedrustning 
65. Kön/genus, t ex pornografi, kvinnlig rösträtt, utseendeideal 
66. Arbetsrätt/marknadspolitik 
67. Etniska/religiösa konflikter mellan folkgrupper (t ex strider om 

land) 
68. Socialpolitik/omsorgsfrågor, vården, ungdomars situation 
69. Världssystemets orättvisor, den globala kapitalismen, EU. T ex 

skuldavskrivning för fattigare länder 
70. Ekonomi: privat-, företags-, nationalekonomi.  
71. Religiösa motiv, t ex omskärelse av pojkar 
72. Yttrandefrihet, tryckfrihet (eller tystnadsplikt) 
73. Klassfrågan, t ex boendesegregationen 
74. Övrigt 

 
Variabeln definierar syftet med, eller anledningen till, den huvudsakliga 
aktionen i en text, om det framgår. Ibland förekommer ingen specifik aktion 
(om exempelvis civil olydnad som princip diskuteras) och ibland är en text 
så snuttifierad eller oklar att sakfrågan inte går att utläsa. I båda dessa fall 
har 14:0 kodats. Jag har dock tillåtit mig en viss grad av tolkning vid kod-
ningen av denna variabel. Sakfrågorna skrivs långt ifrån alltid ut i texterna, 
men aktivistgruppens namn, aktionernas karaktär, vilken måltavla de har och 
var de äger rum ger ledtrådar. En kort notis om att militanta veganer sitt-
strejkat utanför en pälsaffär, eller Plogbillar utanför SAAB, eller om att de-
monstrationer mot Milosevic ägt rum ger en antydan om syftet. Jag har såle-
des använt min egen kontextkännedom vid kodningen och förutsätter att 
även en någorlunda allmänbildad läsare skulle kunna göra samma tolkning 
som jag. 

Om flera aktioner med olika sakfrågor tas upp i en text, utan att någon får 
större utrymme än de andra, har 14:1 kodats. Kategori 2 har främst aktuali-
serats vid aktioner i länder med ett mer bristfälligt demokratiskt system, 
exempelvis i samband med valfusk och liknande, men kan även gälla aktion-
er i Sverige. Ett exempel är beslutsprocessen kring Dennispaketet som 
klandrades för att vara odemokratisk, vilket genererade aktioner. Till kate-
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gori 3, mänskliga rättigheter, har utöver ovan nämnda exempel alla fall av 
flyktinggömmanden räknats. Hit hör även aktioner mot barnpornografi, ras-
ism vs antirasism samt aktioner i syfte att uppmärksamma handikappades 
situation. Är aktionerna snarare till förmån för individuella fri- och rättighet-
er har istället kategori 4 kodats. Exempel här är dels liberalisering av droger, 
tobak men även trafikförseelser och ’rätten’ att jaga räv.  Till djurrätt hör 
exempelvis aktioner mot forskningsanstalter, fristagning av minkar, förstö-
relse av slakteriutrustning, demonstrationer mot pälsaffärer och under mil-
jöfrågan förekommer aktioner mot oljeföretag eller andra miljöförstörande 
företag och trafikleder samt räddningsaktioner till förmån för hotad natur. 
Givetvis går miljö- och djurfrågan ofta in i varandra varför sättet frå-
gan/aktionen representeras på har varit avgörande för kodningen. Greenpe-
ace och Socialekologisk aktion är ofta förekommande aktivister i miljöfrå-
gan. Vid aktioner i fredssyfte är det istället Plogbillsgruppen som ofta agerar 
och aktionerna tar sig gärna utryck i form av ’avrustning’ av potentiella va-
pen såsom JAS Gripen. Under kategori 7 förekommer även demonstrationer 
mot USA:s krigsföring, i synnerhet post 11/9 2001. Exempel på kategori 8 är 
protester mot H&M:s affischering och brännande av bilar som gör rullande 
reklam för strippklubbar i Stockholm och under kategori 9 har vi exempelvis 
en operationsstrejk vid Sahlgrenska sjukhuset till följd av läkarnas stressade 
arbetssituation. 

 Kategorierna 10 och 11 är tämligen breda. Till etniska/religiösa konflik-
ter hör såväl, internationella som nationella och regionala konflikter, såsom 
Israel vs Palestina, Kina vs Tibet och konflikter mellan stads- och lands-
bygdsbor. Till kategori 11 hör såväl aidsproblemet i Afrika som nedlägg-
ningshotade sjukhus i Sverige, krav på ’ungdomens hus’, skolfrågor och 
Stockholms kollektivtrafik.  

Kategori 12 handlar i synnerhet om demonstrationer i samband med 
toppmöten av olika slag. Under kategori 13 har alla aktioner av ekonomiska 
skäl samlats. Oftast handlar det om protester för/mot skatter, hyror, änke-
pension, böter och avgifter. Religiösa motiv är, liksom klassmotiv,  tämligen 
sällsynta medan kategori 15 är något mer omfattande. Som exempel på 
denna kan nämnas Adbusters samt protester mot sammanslagningen av 
SVT:s nyhetsredaktioner. Den inkluderar även ett fall där rätten att inte 
lämna ut information åberopas. Klass som motiv för aktioner är mer sällsynt 
och handlar här främst om boendesegregation. Under den sista kategorin, 
övrigt, har olika enstaka förekommande aktioner placerats. Exempel är akt-
ioner där bevarandet av historiska värden eller kulturvärden varit motiv, ett 
fall där populism/öka väljarstödet påståtts vara motiv för en aktion samt 
några mer kåserande skildringar där rätten att äta choklad respektive inte fira 
millennieskiftet åberopas. 
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15. Argument i texten gällande sakfrågan 

75. Förekommer ej 
76. Pro aktivisternas synpunkter 
77. Contra aktivisternas synpunkter 
78. Pro & Contra 

 
Denna variabel avser att fånga in förekomsten av argument i sakfrågan (akt-
ionens syfte, se variabel 14). Här inkluderas alla synpunkter som uttalas i 
texten, oavsett om det är aktivisterna, vittnen, polis eller ’offret’ som citeras 
eller om det är skribenten själv som redogör för sin ståndpunkt. Såväl direkta 
som indirekta uttalanden inkluderas. Jag har däremot inte tagit hänsyn till 
språkbruket, till exempel positivt respektive negativt laddade ordval. Jag har 
heller inte inkluderat rena förklaringar till varför en aktion ägt rum. Till ka-
tegori 1 räknas uttalanden som stödjer aktivisternas synpunkter, till kategori 
2 hör yttranden emot aktivisterna i sak. Förekommer både och så kodas ka-
tegori 3. Kategori 3 kodas även när fler än ett fall diskuteras i texten och det 
ena får stöd medan det andra avfärdas. Tveksamma ja – nja… har även de 
räknats hit. 

 
 
16. Argument i texten gällande aktionen ifråga 

79. Förekommer ej/ingen specifik aktion nämns 
80. Pro aktionen 
81. Contra aktionen 
82. Pro & Contra aktionen 

 
Denna variabel beskriver förekomsten av argument gällande en eller flera 
aktioner som nämns i texten. Principerna för kodningen, avseende vem som 
yttrar sig, språkbruk och kriterierna för kategorierna, har varit desamma som 
för variabel 15.  Observera dock att endast uttalade argument kodats. Brotts-
rubriceringar som nämns i exempelvis aktionsreferat, rättegångar och lik-
nande har ej kodats – trots att brottsrubriceringen är en kriminalisering, vil-
ket indirekt kan ses som ett contraargument.  

Ibland kan det vara svårt att avgöra huruvida ett argument gäller sakfrå-
gan eller aktionen (det vill säga att ett uttalande kan tolkas som att det gäller 
både och) och vid dessa tillfällen har argumentet kodats på både variabel 15 
och 16. Ibland även på variabel 17 nedan. Ambitionen har dock varit att 
försöka ’renodla’ variabel 17 till att endast fånga argument gällande civil 
olydnad som princip. 
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17. Argument i texten gällande civil olydnad som princip/generellt 

83. Förekommer ej/civil olydnad som princip nämns ej 
84. Pro 
85. Contra 
86. Pro & Contra 

 
Variabel 17 definierar förekomsten av argument gällande civil olydnad gene-
rellt eller som princip. Principerna och kriterierna för kodningen har varit 
desamma som vid variabel 15 och 16. Kategori 3 inkluderar tvetydiga utta-
landen liksom de tillfällen då frågan om det är rätt eller fel att tillämpa civil 
olydnad diskuteras i texten. 

Poängen med att ha variabel 15-17 är att en och samma text ska kunna 
stödja en aktion i sak men fördöma utformandet av aktionen och vice versa, 
den ska kunna stödja civil olydnad i sig men fördöma en viss aktion och vice 
versa och den ska kunna stödja en viss aktion i sak men avfärda civil olyd-
nad generellt – eller tvärtom.  
 
 
 
18. Artikelns tidsperspektiv 

87. Obestämbart 
88. Då: historiskt perspektiv inkl. händelser några månader bakåt i ti-

den 
89. Nu/nära nuet 
90. Framtid inkl. förväntad utveckling 
91. Då och nu 
92. Då och framtid 
93. Nu och framtid 
94. Då, nu och framtid 

 
Med en artikels tidsperspektiv avser jag artikeln som helhet (dess huvudsak-
liga tidsperspektiv)  alternativt det stycke som behandlar civil olydnad, om 
detta avviker från resten av artikeln. Behandlas civil olydnad/aktioner i olika 
tid och rum har någon av kombinationskategorierna kodats. Kategori 0, obe-
stämbart, har dels använts för mer kategoriska yttranden av typen ”civil 
olydnad är aldrig försvarbart” eller när principen i sig diskuteras. Dels vid 
tillfällen där tidsperspektivet inte går att avgöra, exempelvis när händelser i 
Ankeborg diskuteras. 
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19. Var utspelar sig det som beskrivs/huvudsakligt geografiskt fokus 
95. Nämns ej/obestämbart 
96. Globalt/internationellt perspektiv 
97. Sverige 
98. Norden, ev. inkl. Sverige 
99. Övriga Västeuropa och EU, ev. inkl. Sverige 
100. Östeuropa inkl. Turkiet 
101. Nordamerika 
102. Sydamerika 
103. Asien (Iran, Irak, Kuwait) 
104. Afrika 
105. Västbanken/Ghazaremsan specifikt (Israel/Palestina) 
106. Australien, Nya Zeeland 

 
Liksom vid variabel 18 har hänsyn tagits till texten som helhet alternativt det 
stycke som behandlar civil olydnad, om detta avviker från resten av artikeln. 
Behandlas civil olydnad/aktioner i Sverige har kategori 2 kodats. Om det 
däremot gäller händelser i både Sverige och Norge har kategori 3 kodats. 
Inkluderas även händelser i Storbritannien har kategori 4 kodats. Utöver 
denna kodningsprincip har det som får störst utrymme kodats. En artikel som 
kodats för kategori 6, Nordamerika, kan alltså även nämna Afrika i mindre 
omfattning, eller Sverige. Kategori 1, globalt, är egentligen inte ett globalt 
perspektiv utan ’blandat’ i bemärkelsen att texten beskriver händelser på 
flera olika platser. Denna kategori har i synnerhet aktualiserats i samband 
med de ’globala sociala rörelserna’ (Ya Basta! De vita overallerna, Globali-
sering underifrån etc.) och när frågor kring globalisering behandlas. Katego-
rin obestämbart har, som vid variabel 18, använts för mer kategoriska yttran-
den eller när principen i sig diskuteras. Dels vid tillfällen där ett reellt geo-
grafiskt fokus inte förekommer, exempelvis när händelser i Ankeborg eller 
annan fiktions representeras. 
 
Extra variabler vilka endast gäller djurrättsmaterialet/material militanta ve-
ganer: Tre variabler, en som mäter förekomsten av djuraktivism/aktivism 
begreppen i texterna, en som definierar förekomsten av styrkeord och en 
som definierar texternas vinkel.  
 
20. Djuraktivist/djurrättsaktivist 

1. Djuraktivist/djuraktion/djurvänner 
2. Aktivister/aktionsgrupp 
3. Inget av ovanstående (vilket i praktiken betyder veganer/militanta 

veganer) 
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Variabeln ska främst ange i vilken utsträckning texterna uttryckligen nämner 
djurrättsaktivism. Kategori 1 definierar förekomsten av ord som djurrättsak-
tivist, djurrättskämpar etc vilka antyder att vi har att göra med människor 
som aktiverar sig för djurens skull. Värde två definierar också aktionsord 
men utan prefixet djur. Detta värde kodas bara när värde ett inte förekom-
mer. Värde tre används när varken djuraktivister eller aktivister, kort och 
gott, förekommer i texterna. 
 
21. Styrkeord 

1. Styrkeord 
2. Inga styrkeord  

 
Med styrkeord menas militant språkbruk, t ex attentat, attack, terrorism, dåd. 
 
 
22. Vinkel 

1. Det militanta 
2. Veganism 
3. Djuretik 
4. Militanta/veganism 
5. Militanta/djuretik 
6. Veganism/djuretik 
7. Annat 

 
Variabeln beskriver huruvida texterna är vinklade mot det militanta, det ve-
ganska eller det djuretiska. Med det militanta avses att texten på något sätt 
tematiserar aktionerna, kriminaliteten, våldet. Veganism avser att texterna 
tematiserar frågan om att äta eller inte äta kött/djurprodukter eller förklarar 
vad veganism/vegetarianism är. Djuretik avser istället att texten tematiserar 
frågan om djuren situation och relationen mellan människor och djur ur en 
etisk synvinkel. Alla teman som förekommer i texterna kan kombineras på 
olika sätt och kodas därefter – oavsett vilket tema texten tidigare kodats för 
eller i vilken omfattning dessa teman förekommer. Allt som nämns kodas. 
Värdet annat syftar på de texter som inte gått att koda enligt dessa värden, 
vilket ofta betyder att texten är metadiskursiv alternativt behandlar de mili-
tanta veganerna/djurrättsaktivisterna som en politisk rörelse bland andra eller 
ett tidstypiskt fenomen i något avseende (undantaget militantism, veganism, 
djuretik). 
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Appendix II Tabellbilaga 

 

Kapitel 7 
 
 
Tabell 61. Sakfrågan och aktionsmetod i (%).779 
 Icke

-
våld 

Materi-
ellt våld 

Våld mot 
männi-
skor 

Blan-
dat 

Nämn
s ej 

Summ
a 
 

n = 

Djurrätt 20,2 27,6 11,5 10,9 29,8 100% 366 
Miljöfrågan 42,6 31,5 1,9 9,3 14,8 100% 54 
Demokratiutveckl-
ing/brist på demokrati 

36,2 8,5 0 10,6 44,7 100% 47 

Mänskliga rättigheter 80,4 2,2 2,2 2,2 13,0 100% 46 
Fredsfrågan, upp-
/nedrustning 

72,5 7,5 0 2,5 17,5 100% 40 

Socialpolitik, omsorgs-
frågor 

72,2 5,6 0 11,1 11,1 100% 36 

Världssystemets orätt-
visor, den globala kap-
italismen 

58,6 3,4 6,9 13,8 17,2 100% 29 

Ekonomi: privat, före-
tags eller national 

88,9 0 0 0 11,1 100% 27 

Individuella rättigheter/ 
liberalism 

72,7 0 0 0 27,3 100% 22 

Etniska/religiösa kon-
flikter 

35,0 15,0 10,0 5,0 35,0 100% 20 

Kön/genus 73,7 10,5 0 5,3 10,5 100% 19 
Övrigt 65,1 2,3 4,6 0 27,9 100% 43 
Blandat 14,6 12,2 3,7 50,0 19,5 100% 82 
Oklart/förekommer ej 13,3 3,9 1,1 4,4 77,3 100% 181 
Totalt 34,4 15,0 5,4 11,0 34,2 100% 101

2 
 
 
 

                                                        
779 Alla sakfrågor med färre än 19 texter är hopslagna med kategorin övrigt, dvs arbetsrätt, 
religiösa motiv, yttrandefrihet/tryckfrihet, klass. 
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Tabell 62. Tidning och argumentation gällande civil olydnad generellt i (%). 
 Aftonbladet Dagens Ny-

heter 
Expressen Svenska Dag-

bladet 
Inget argument 65 60 63 69 
Pro – argument 24 22 20 13 
Contraargument 6 5 8 7 
Både pro - & contra 5 13 9 11 
Totalt 100% 100% 100% 100% 
n =  217 314 251 230 
P-värde: 0,006, Cramers V: 0,087 
 
 
 
 
Tabell 63. Tidning och argumentation gällande sakfrågor i (%). 
 Aftonbladet Dagens Ny-

heter 
Expressen Svenska Dag-

bladet 
Inget argument 70 56 63 66 
Pro – argument 22 29 24 23 
Contraargument 2 4 7 5 
Både pro - & contra 6 11 6 6 
Totalt 100% 100% 100% 100% 
n =  217 314 251 230 
P-värde: 0,017, Cramers V: 0,081 
 
 
 
 
Tabell 64. Tidning och argumentation gällande aktioner i (%). 
 Aftonbladet Dagens Ny-

heter 
Expressen Svenska Dag-

bladet 
Inget argument 52 52 44 49 
Pro – argument 21 20 21 18 
Contraargument 17 17 22 24 
Både pro - & contra 10 11 13 9 
Totalt 100% 100% 100% 100% 
n =  217 314 251 230 
P-värde: 0,477, Cramers V: 0,053 
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Tabell 65. Civila olydnadsaktivister och argumentation gällande sakfrågor i (%). 
 Inget  Pro  Contra  Pro & 

contra 
Totalt n =  

Sociala rörelser 30 28 28 14 100% 142 
Enskilda individer, enfråge-
rörelser 

29 47 8 16 100% 97 

Politiker 45 22 21 12 100% 82 
Historiska/fiktiva personer 65 23 4 8 100% 26 
Oppositionella politiska 
organisationer 

29 46 13 13 100% 24 

Politiska ungdomsförb. 46 27 4 23 100% 22 
Etniska grupper 36 36 7 21 100% 14 
Medier, journalister 4 69 9 18 100% 22 
Folkrörelser, föreningar, 
fack, yrkeskår 

27 50 14 9 100% 22 

Kyrkan  19 69 12 0 100% 16 
Näringslivsrepresentanter 50 25 0 25 100% 7 
Blandat 25 31 31 12 100% 16 
Opreciserat 51 14 23 12 100% 74 
 
 
Tabell 66. Civila olydnadsaktivister och argumentation gällande aktioner i (%). 
 Inget  Pro  Contra  Pro & 

contra 
Totalt n =  

Sociala rörelser 30 28 28 14 100% 142 
Enskilda individer, en-
frågerörelser 

29 47 8 16 100% 97 

Politiker 45 22 21 12 100% 82 
Historiska/fiktiva personer 65 23 4 8 100% 26 
Oppositionella politiska 
organisationer 

29 46 13 13 100% 24 

Politiska ungdomsförb. 46 27 4 23 100% 22 
Etniska grupper 36 36 7 21 100% 14 
Medier, journalister 4 69 9 18 100% 22 
Folkrörelser, föreningar, 
fack, yrkeskår 

27 50 14 9 100% 22 

Kyrkan  19 69 12 0 100% 16 
Näringslivsrepresentanter 50 25 0 25 100% 7 
Blandat 25 31 31 12 100% 16 
Opreciserat 51 14 23 12 100% 74 
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Kapitel 8 
 
Tabell 67. Årtal och aktionsmetod i material CO i (%). 
 199

5 
199
6 

199
7 

199
8 

199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

To-
talt 

Ickevåld 62 46 63 51 42 42 55 68 53 58 52 
Materi-
ellt 
våld 

2 8 0 12 10 9 6 2 7 4 7 

Mänsk-
ligt våld 

2 0 2 2 0 4 0 2 0 0 2 

Blandat 10 8 12 9 6 15 16 7 0 13 9 
Ingen 
aktion 

24 39 22 26 42 30 23 20 40 25 30 

n = 50 39 41 57 62 118 55 41 40 24 527 
 
 
Tabell 68. Årtal och begreppsfästande av aktioner som civil olydnad i material CO i 
(%). 
 199

5 
199
6 

199
7 

199
8 

199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

To-
talt 

Nej 16 26 12 16 24 25 20 12 20 8 19 
Ja 74 67 73 74 69 65 75 83 78 88 73 
Tvek-
sam/ 
diskute-
ras 

10 8 15 11 7 10 6 5 2 4 8 

n = 50 39 41 57 62 118 55 41 40 24 527 
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Kapitel 10 
 
Tabell 69. Årtal och djurrättsaktivister i material DR. Absoluta tal. 

 199
5 

199
6 

199
7 

199
8 

199
9 

200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

To-
talt 

Ingen 2 0 10 1 0 5 0 0 2 20 
Straightedge 
etc 

2 5 11 0 6 3 2 0 21 50 

Okända  
veganer 

1 1 9 0 4 6 0 2 0 23 

DBF 0 1 2 1 1 0 0 0 3 8 
Enskilda indi-
vider 

0 3 1 0 0 0 0 0 3 7 

Djurens Rätt, 
Nsmpd 

0 2 1 1 0 0 0 0 1 5 

De vilda min-
karna/ Djur-
rätts-alliansen 

0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 

Antipälsgrup-
per 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Kombination 
av grupper 

1 0 0 0 0 2 0 0 1 4 

Totalt 6 12 40 3 11 16 2 2 31 123 
 
 
 
Tabell 70. Årtal och offer/måltavlor i material DR. Absoluta tal. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt 
Näringslivet  2 6 16 2 0 1 0 2 13 42 
Näringslivet 
& staten 

0 1 4 0 1 1 0 0 1 8 

Demokratin 
etc. 

0 1 2 0 1 1 0 0 2 7 

Staten, 
institutioner 

0 0 2 0 0 1 0 0 2 5 

Annat/övrigt 0 0 0 0 3 0 0 0 4 7 
Ingen 3 5 16 1 6 12 2 0 9 54 
Totalt 6 12 40 3 11 16 2 2 31 123 
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Tabell 71. Årtal och manifesta teman i material DR. Absoluta tal.780 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt 
Aktions- 
referat 

1 1 15 2 1 0 0 0 8 30 

Djurrätt 0 2 14 0 0 7 1 0 5 29 
Metadiskurs 0 0 2 0 1 1 1 0 5 10 
Offer & 
mobilisering 

0 1 3 0 0 0 0 1 4 9 

Fakta ve-
ganism 

4 0 2 1 1 0 0 0 0 8 

CO/ demo-
krati 

0 1 2 0 0 3 0 0 2 8 

Rättegång 0 3 0 0 1 1 0 0 1 6 
Intervju 
aktivist 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 

Djurrätt & 
metod 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

Partipolitik 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 
Övrigt 0 2 1 0 6 3 0 1 3 16 
Totalt 6 12 40 3 11 16 2 2 31 123 
 
 
 
Tabell 72. Årtal och aktionsmetoder i material DR.  Absoluta tal. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt 
Ickevåld 1 3 9 1 2 3 1 0 9 29 
Materiellt 
våld 

2 5 6 1 2 1 0 0 3 20 

Mänskligt 
våld 

0 2 4 0 1 0 1 1 7 16 

Blandat 0 2 4 0 1 0 1 1 1 10 
Ingen 3 2 18 1 4 9 0 0 11 48 
Totalt 6 12 40 3 11 16 2 2 31 123 
 

                                                        
780 Kategorin övrigt inkluderar de teman som bara förekommer någon/några enstaka tillfällen: 
kartläggning, intervju med veganer, annan sakfråga än djurrätt, förväntad utveckling, juridik 
allmänt samt aktivism som symbol/tidstecken. Övriga teman förekommer ej. 
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Tabell 73. Årtal och argumentation gällande civil olydnad generellt i material MV. 
Absoluta tal. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt 
Inget 22 39 78 63 55 32 20 7 10 326 
Pro 0 0 4 2 2 0 1 0 0 9 
Contra 2 1 1 2 3 4 1 1 0 15 
Pro & 
contra 

0 0 2 5 1 4 0 0 0 12 

Totalt 24 40 85 72 61 40 22 8 10 362 
 
 
Tabell 74. Årtal och argumentation gällande aktionerna i material DR. Absoluta tal. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt 
Inget 4 6 27 1 6 11 2 0 28 85 
Pro 0 2 4 1 2 1 0 0 0 10 
Contra 0 2 7 1 3 4 0 2 3 22 
Pro & 
contra 

2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 

Totalt 6 12 40 3 11 16 2 2 31 123 
 
 
Tabell 75. Årtal och argumentation gällande sakfrågan i material DR. Absoluta tal. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt 
Inget 1 6 18 2 7 5 1 1 21 62 
Pro 2 5 9 1 3 4 1 1 8 34 
Contra 0 0 5 0 1 3 0 0 0 9 
Pro & 
contra 

3 1 8 0 0 4 0 0 2 18 

Totalt 6 12 40 3 11 16 2 2 31 123 
 
 
Tabell 76. Årtal och tidsperspektiv i material MV. Absoluta tal. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totalt 
Nu/nära 
nuet 

18 28 69 51 40 35 17 8 8 274 

Kombinerat 6 12 12 18 16 2 2 0 0 68 
Obestäm- 
bart 

0 0 1 2 4 2 0 0 1 10 
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Historiskt 0 0 2 0 0 0 2 0 1 5 
Framtid 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5 
Totalt 24 40 85 72 61 40 22 8 10 362 
 

Kapitel 11 
 
Tabell 77. Materialkategorierna/begreppen och topos/vinkel i (%). 
 Djurrätt Militanta vega-

ner 
Militanta vega-
ner & civil 
olydnad 

Totalt 

Det militanta 40 54 61 51 
Veganism 4 9 3 7 
Djuretik 28 4 0 10 
Det militanta & 
veganism 

5 8 9 7 

Det militanta & 
djuretik 

6 5 9 6 

Veganism & 
djuterik 

7 3 6 4 

Alla vinklar  1 2 3 2 
Annat 9 15 9 13 
Totalt 100% 100% 100% 100% 
n =  123 329 33 490 
P-värde 0,0001, Cramers V: 0,225  
 
Tabell 78. Materialkategorierna/begreppen och styrkeord/ett militant språkbruk i 
(%). 
 Djurrätt Militanta vega-

ner 
Militanta vega-
ner & civil 
olydnad 

Totalt 

Ja  20 45 64 40 
Nej 80 55 36 60 
Totalt 100% 100% 100% 100% 
n =  123 329 33 490 
P-värde: 0,0001, Cramers V: 0,260  
 
 



 431 

Appendix III Schematisk beskrivning av 
narrativa strukturer och retorik 

Narrativ struktur och retorik i material CO 1995-2000. 
Sakfråga: Ekonomi (1995) Mänskliga rät-

tigheter (1996) 
Miljöfrå-
gan (1998) 

Demokrati 
(2000) 

Topos ikl. 
locus com-
musnis 
(doxa) 

Svenskhet (vi vs 
andra) 
David vs Goliat 

Svenskhet (vi vs 
andra) 
David vs Goliat 

Terrorism 
vs eldsjälar 

Brott och straff 

Retorisk 
strategi: 
ethos, pathos, 
logos 

Logos, pathos Ethos Pathos, 
ethos 

Ethos, pathos 
men även logos 
(förstoring, 
förflyttning, 
underminering) 

Funktion: 
Docere, 
movere, 
delectare 

Docere, movere Movere, docere Movere Movere, docere 
(avslöja) 

Värde som 
står på spel 

(ekonomisk) sam-
hällsmoral 

Den goda männi-
skan, mänskligt vs 
omänskligt 

Demokra-
tins spelreg-
ler, den 
konsumt-
ions- orien-
terade dis-
kursen 

svensk demo-
krati, den civila 
olydnadens 
spelregler 

Dike vs 
nomos 

Dike Dike Nomos Nomos (i prak-
tik, inte i prin-
cip) 

Tidningens 
positioner-
ing: arena, 
aktör 

Aktör Arena Från arena 
till aktör 

Aktör samt arena 
för polisen 

Roller:     
Protagonist Olydiga: tidninga, 

företagarförening-
en, Spara 

Olydiga: Jesus, 
präster Åselebor, 
borgmästare 

Hulth/det 
politiska 
systemet, 
eldsjälen, 
greven & 
nunnorna 

Polisen (Säpo) 

Medhjälpare Tidningar, Företa-
garnas riksog. SAF 

Tidningarna, (v) Tidningar-
na, polisen 

Tidningarna, det 
politiska syste-
met 

Antagonist Bankerna, Riks-
skatteverket, det 

Det politiska 
systemet (in-

SEA, SGU Ockupanter, 
nazister, höger- 
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politiska systemet, 
Slösa 

vandrarministrar)  och vänsterex-
tremister 

 
 
 
Narrativ struktur och retorik i material CO 2003, 2004 samt civil olydnad i djurrätt-
syfte.  
Sakfråga: Fredsfrågan (2003) Individuella rättig-

heter (2004) 
Djurrättsfrågan 

Topos ikl. locus 
commusnis (doxa) 

David vs Goliat David vs Goliat Eldsjälar 

Retorisk strategi: 
ethos, pathos, logos 

Ethos, logos Ethos, logos Ethos, pathos, logos 

Funktion: 
Docere, movere, 
delectare 

Docere Delectare Movere 

Värde som står på 
spel 

Tidningarnas tro-
värdighet (ethos) 

Det svenska, kultur 
och självbestäm-
mande 

Den goda människan, 
människans empa-
tiska förmåga 

Dike vs nomos Dike Dike Dike 
Tidningens posit-
ionering: arena, 
aktör 

Arena Arena Arena 

Roller:    
Protagonist Fredsaktivister svensk EU-

parlamentariker 
Aktivister 

Medhjälpare Pilger, Klein Aftonbladet Tidningar 
Antagonist Vapenindustrin, 

krigförande länder 
EU Djurindustrin 
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Narrativ struktur och retorik i material MV/DR 1995, två narrativ: 
År 1995 I 1995 II 
Topos ikl. locus com-
musnis (doxa) 

Ungdomligt oförstånd: 
Vegoterrorism 

Ungdomlig idealism: ungdomskultur, 
mat och musik 

Retorisk strategi: 
ethos, pathos, logos 

Pathos, ethos, logos Ethos, logos 

Funktion: 
Docere, movere, de-
lectare 

Docere Docere, movere 

Värde som står på spel Materiella värden Konsensus (mellan generationer) 
Dike vs nomos Nomos Nomos 
Tidningens positioner-
ing: arena, aktör 

Aktör och arena (för 
polisen, offren) 

Aktör och arena (för aktivis-
ter/ungdomar) 

Roller:   
Protagonist Djurindustrin, polisen Ungdomar, veganer, aktivister 
Medhjälpare Tidningarna Tidningar 
Antagonist MV Vuxenvärlden, djurindustrin, polisen 
 
 
Narrativ struktur och retorik i material MV/DR 1997, tre narrativ: 
År 1997 I 1997 II 1997 III 
Topos ikl. locus 
commusnis 
(doxa) 

Demonisering, 
mystik  

ungdomlig idealism, djur 
vs människor 

Humanismen 

Retorisk stra-
tegi: ethos, 
pathos, logos 

Pathos, logos, 
ethos  

Logos Logos, pathos 

Funktion: 
Docere, movere, 
delectare 

Movere  Docere Docere 

Värde som står 
på spel 

Materiella vär-
den vs ideella 
värden. IT-
tekniken 

Djurs värde vs männi-
skovärdet.  
Nomos vs dike 

Människans överhöghet 
över djuren, människo-
värdesprincipen 

Dike vs nomos Nomos Nomos Dike  
Tidningens 
positionering: 
arena, aktör 

Aktör och arena 
(för polisen, 
offren) 

Aktör och arena (för 
aktivister/ungdomar) 

Arena 

Roller:   Varierar mellan debattö-
rerna 

Protagonist Polisen, djurin-
dustrin 

Ungdomar, veganer, 
aktivister 

 

Medhjälpare Tidningarna  -  
Antagonist MV Vuxenvärlden, djurindu-

strin, polisen 
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Narrativ struktur och retorik i material MV/DR 1999-2003. 
År 1999 2001 2003 
Topos ikl. locus 
commusnis 
(doxa) 

Dramatisering vs 
avdramatisering 

Djurindustrins livsme-
delshantering vs djur-
rättsaktivism, medie-
samhället 

Terrorism 

Retorisk stra-
tegi: ethos, 
pathos, logos 

Ethos (polisens), 
logos, pathos 

MV som retorisk stra-
tegi 

Pathos, ethos 

Funktion: 
Docere, movere, 
delectare 

Delectare, movere Docere genom de-
lectare, movere 

Delectare, movere 

Värde som står 
på spel 

Rättsstaten Köttkonsumtionen, 
människors hälsa  

Köttkonsumtionen, 
människors hälsa 

Dike vs nomos Nomos Nomos, ibland dike Nomos 
Tidningens 
positionering: 
arena, aktör 

Arena Arena Arena 

Roller:    
Protagonist Polisen/Säpo, 

näringslivet 
Aktivister, MV Polisen, livsmedels-

myndigheter, handlare 
Medhjälpare Husmor, skolelever (tidningen) - 
Antagonist MV, autonoma 

grupper, högerextr-
emism, nynazister 

Djurindustrin MV 
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