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Abstract 
 

The aim of this study is to systematize and advance the Systemic-Functional 

Linguistic method of analysing Ergativity such as it has potential to be employed 

for linguistically oriented Critical Discourse Analysis. By applying the term 

Metaphor of Ergativity, and distinguishing and defining a variety of such 

Metaphors, different realizations of Ergativity can be identified and categorized. 

The method is subsequently adopted for an analysis of a newspaper material. The 

analysis reveals that Ergativity is realized differently depending on which Agent is 

associated with an Ergative process, and that different Metaphors of Ergativity tend 

to be used with slightly different functions. Such differences may carry significance 

for Critical Discourse Analyses, and the method could therefore be a useful 

addition to future linguistically oriented Critical Discourse Analyses. 
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1. Inledning 
 

… linguistic analysis ought to be a powerful tool for the study of ideological processes 

which mediate relationships of power and control. 

                                                                                               (Fowler & Kress 1979:186)  

 Texter är en del av samhället samtidigt som samhället är en del av texter. Därför kan språket 

i texter avslöja någonting bortom själva texten – någonting vidare om samhället, dess strukturer, 

maktrelationer och förhärskande värderingar. Lingvistisk textanalys kan följaktligen vara ett 

värdefullt verktyg i jakten på kunskap om vårt samhälle. I det här arbetet kommer metoden för 

en sådan lingvistisk textanalys, ergativitetsanalys, att behandlas. I det här kapitlet ges först en 

summarisk ämnesöversikt, vilken sedan följs av en problemdiskussion, som vidare utmynnar i 

arbetets syfte. Slutligen presenteras arbetets upplägg översiktligt.   

 

1.1 Ämnesöversikt 
 

Ergativitet är ett begrepp inom den systemisk-funktionella lingvistiken (SFL) och tillämpas i 

textanalyser för att undersöka hur olika deltagare påverkar varandra. Ofta behandlar sådana 

analyser bland annat ergativa satser (satser där en agent genom en process påverkar ett medium, 

ex. Katten jagar råttan), passiva konstruktioner (Råttan jagas) och nominaliseringar (Jakten). 

Dessa språkliga konstruktioner förekommer även regelbundet inom lingvistiskt inriktad kritisk 

diskursanalys (CDA).  

 Analyser av ergativitet förekommer alltså både inom CDA och SFL. Inom CDA analyserar 

exempelvis Trew (1979a) hur ergativitet framställs i nyhetsrapporteringen om företeelserna1 i 

Harare, Salisbury. Och inom SFL analyserar exempelvis Sellgren (2011) och Rehnberg (2011) 

hur olika deltagare gestaltas som mer eller mindre aktiva, synliga eller ansvariga för olika 

handlingar genom olika sätt att realisera ergativitet. Inom CDA används förvisso inte termen 

ergativitet, men sådana analyser hänförs till området eftersom de faktiskt behandlar ergativitet, 

bland annat genom passiva konstruktioner och nominaliseringar. 

 Arbetets teoretiska grund vilar därmed på både SFL och CDA. Beträffande SFL utgår arbetet 

huvudsakligen ifrån Halliday (1978) samt Halliday och Matthiessen (2014), men även flertalet 

svenska verk och tillämpningar av bland andra Holmberg, Karlsson, Nord, och Magnusson. 

CDA uppvisar en större teoretisk och metodologisk variation, men det här arbetet utgår framför 

allt ifrån Fairclough (2015, 2010), Fowler (1991) samt Kress och Hodge (1979).  

                                                 
1 Företeelse används i det här arbetet för att beteckna en process i verkligheten, utan att specificera ifall det rör sig 

om en handling, en händelse eller ett tillstånd. 
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1.2 Problemdiskussion  
 

Inom CDA återfinns stor spridning gällande tillämpning, såväl teoretiskt som metodiskt (ex. 

Fairclough 2015; Gunnarsson 2009, se även Winther Jørgensen & Phillips 2000). CDA:s 

spännvidd är förvisso något positivt såtillvida att CDA därmed kan tillämpas i flera olika studier 

med sinsemellan tämligen åtskilda syften, men en nackdel är att fältet blir svårt att överblicka 

och att olika begrepp måste avgränsas och specificeras för varje given undersökning. Även 

Fairclough har kritiserats på grund av att hans analysmodell skulle vara alltför vidlyftig 

(Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:218 f). En mer avgränsad metod skulle dessutom göra det 

enklare att jämföra resultaten mellan olika studier. Därför finns ett behov av att mer konkreta 

metoder utvecklas. Metoderna behöver även testas på olika material för att deras användbarhet 

ska kunna utvärderas. 

 Ergativitetsanalyser inom SFL tillämpas oftast på ett relativt litet material och stannar 

dessutom vid att endast lyfta fram enstaka relevanta exempel ur texterna, utan någon mer 

djupgående metodisk struktur eller några kvantitativa beräkningar. Inte heller avgränsas de 

olika begreppen i analyserna vidare; man stannar vid att tala om exempelvis nominaliseringar 

och passiviseringar. För att metoden ska kunna användas på ett större material med syfte att 

upptäcka övergripande tendenser, och för att eventuella slutsatser ska kunna underbyggas 

kvantitativt, behöver metoden därför struktureras, och diverse begrepp avgränsas och 

definieras.  

 SFL:s ergativitetsanalys har potential att användas som ett lingvistiskt verktyg inom CDA 

för att eventuellt kunna dra vidare slutsatser om samhället. Men för att metoden ska kunna 

användas effektivt för detta ändamål finns ett behov av att den systematiseras och utvecklas, 

samt testas på ett material för att dess användbarhet ska kunna utvärderas.  

 

1.3 Syfte  
 

Syftet är att systematisera och utveckla metoden för systemisk-funktionell ergativitetsanalys så 

som metoden har potential att tillämpas för språkligt inriktad kritisk diskursanalys. Dessutom 

ska den utvecklade metodens brukbarhet testas och utvärderas genom att metoden tillämpas på 

ett faktiskt textmaterial. På så vis avser det här arbetet bidra till att stärka den metodologiska 

grunden för framtida studier.  
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1.4 Arbetets upplägg 
 

För att uppnå detta syfte kommer inledningsvis ett antal tidigare analyser av ergativitet att 

presenteras (2.). Sedan följer en teoretisk översikt. Denna översikt behandlar först mer 

övergripande teoretiska antaganden inom främst SFL och CDA (3.1, 3.2 & 3.3). Därefter 

kommer en sammanställning av mer specifika teoretiska antaganden gällande ergativitet, 

samtidigt som de olika ergativitetsmetaforerna identifieras, definieras och avgränsas (3.4 & 

3.5). Den teoretiska delen ska sedan utmynna i en konkret metod (4.), som sedan tillämpas för 

en analys på ett material (5.) för att metoden ska kunna utvärderas. Fairclough (2015:78 f) 

framhåller medier som intressanta vid analyser av maktförhållanden och analysen behandlar 

därför ett tidningsmaterial, nämligen nyhetsartiklar som handlar om det så kallade 

”Kevin-fallet”. Analysen är kanske främst ämnad som ett test av metoden, men fungerar också 

som en självständig analys.  

 

2. Tidigare forskning 
 
Här kommer ett antal analyser som involverar ergativitet att presenteras. Det rör sig både om 

analyser inom CDA (Trew 1979a) och analyser med utgångpunkt i SFL (Sellgren 2011 & Rehnberg 

2011). 

 Tony Trew (1979a) analyserar hur de brittiska tidningarna The Guardian och The Times 

rapporterar om företeelserna i Harare, Salisbury. Den första juni 1975 sköt polisen rakt in i en 

folksamling under ett upplopp och dödade fem personer. I efterverkningarna av denna aktion 

dödades ytterligare sex personer i närliggande området. Det är uppenbart att polisen, genom 

handlingar, orsakat ett flertal dödsfall; det rör sig således om ergativa processer i verkligheten. 

Trew granskar hur denna ergativitet förmedlas, eller inte förmedlas.  

 Inledningsvis belyser Trew hur passivisering tillämpas för att flytta fokus från poliserna till 

demonstranterna och deras agerande. Även om polisernas handlande omnämns i de första 

rapporterna om företeelsen, skapas en distans mellan agent och handling genom användningen 

av de passiva konstruktionerna (Trew 1979a:98 f). I efterföljande rapporter nyttjas passivisering 

i allt högre utsträckning för att utelämna polisens roll som agent, och därmed nedtona deras 

medverkan och ansvar.  

 Trew betonar även ordval och hur riot används både som substantiv, för att rama in och 

beteckna incidenten, och som particip, exempelvis i rubriken ”RIOTING BLACKS SHOT 

DEAD BY POLICE”. Så riktas uppmärksamheten mot demonstranterna och deras förmenta 

civila olydnad. Företeelsen gestaltas som ett urartat upplopp, vilket Trew menar kan betraktas 

som ett försök att legitimera och urskulda polisens våldsbruk.  
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 Ytterligare medel som används för att göra polisens handlande perifert är ”processval”. Så 

framställs företeelsen som antingen ett handlande, en händelse eller ett tillstånd, beroende på 

vad som passar tidningarnas bild av företeelsen. Ett exempel återfinns i The Guardian där 

företeelsen har omvandlats till en relationell process: ”The number of dead in yesterday’s riots 

is 13”. Relationella processer uttrycker förhållanden, tillstånd och relationer, utan någon aktiv 

agent (Holmberg & Karlsson 2013:89 ff), och utelämnar således information om polisen. 

Istället menar Trew (1979a:101) att upploppet, och därmed de avlidnas egna handlingar, 

framhålls som dödsorsak.  

 Dödsskjutningen skildras i The Times även som ”The rioting and sad loss of life”. Dels lyfter 

denna formulering återigen fram upploppet, och de dödas agerande som centralt, dels utmålar 

den själva eldgivningen och dess utfall som en händelse bortom någons kontroll, istället för att 

framhäva polisens handlande. 

 Trew identifierar alltså flera olika språkliga verktyg med vilkas hjälp ergativitet undertrycks 

i nyhetsartiklarnas rapportering om dödsskjutningarna i Salisbury. Tillsammans strävar de mot 

att placera polisens handlande utom synhåll – och istället rikta uppmärksamheten och ansvaret 

mot de dödas eget förfarande. Trew menar därför att språkbruket avslöjar något om tidningarnas 

perspektiv och ideologiska ramverk.   

 Transitivitet och ergativitet har även analyserats inom SFL av bland andra Sellgren (2011) 

och Rehnberg (2011). Sellgren granskar två läromedelstexter i geografi utifrån hur deras 

framställning av deltagare och processer möter kunskapsmålen i läroplanen (avser Skolverket 

2000:71). De kunskapsmål Sellgren lyfter fram uttrycker att eleven dels ska ”kunna reflektera 

över hur människans handlingar påverkar miljön”, dels ska ”kunna se samband mellan 

naturresurser och människors verksamheter” (Sellgren 2011:54). Dessa kunskapsmål påräknar 

naturligtvis att läromedlen som begagnas i undervisningen klargör sådan påverkan och sådana 

samband. Sellgren använder ergativitetsanalys för att undersöka huruvida läromedlen lever upp 

till förväntningarna.  

 Sellgren upptäcker dock att människans påverkan på naturen ofta uttrycks implicit genom 

diverse omskrivningar, till exempel genom att inanimata ting innehar rollen som agent. Det 

förekommer bland annat i exemplen: ”Oljan skadar sjöfågel …” och ”många fartyg som rengör 

sina tankar …”. Det är givetvis inte omöjligt för en elev att utläsa hur människan påverkar 

naturen utifrån dessa exempel, men konstruktionerna innebär trots allt ett steg bort ifrån att 

explicit uttrycka människans roll.  

 Sellgren finner även nominaliseringar, eller ideationella grammatiska metaforer, vilka 

fördunklar människans inblandning. Exempelvis används oljeutsläpp i flera meningar, såsom: 

”oljeutsläpp i kalla hav orsakar …”. Även här förs människans ansvar utåt periferin. Slutligen 
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belyser Sellgren ett flertal passiviseringar, genom vilka människan som agent utelämnas, 

exempelvis: ”Allt eftersom regnskogen försvinner trängs Amazonas indianstammar undan” 

(Sellgren 2011:60). I samma exempel benämns dessutom företeelsen ”regnskogen försvinner”, 

alltså ett belägg för hur något som egentligen är en handling (och därför kongruent ”borde” 

realiseras med en ergativ sats) omvandlas till en händelse. Sammantagna, menar Sellgren, att 

dessa konstruktioner kan försvåra elevernas möjlighet att tillägna sig en klar bild av människans 

inverkan på naturen, och därmed uppnå kunskapsmålen.  

 Rehnberg (2011) inriktar sig istället på hur transitivitet och ergativitet brukas för att gestalta 

protagonisten i två ”kommunala hjältesagor”. Hennes syfte är att undersöka hur dessa medel 

fungerar för att konstruera och lyfta fram hjältekaraktären i texterna. I den första texten noterar 

hon att hjältekaraktären (Amir) omnämns flest gånger av de ingående karaktärerna, och då 

främst i funktionen som förstadeltagare i materiella processer, alltså som aktör. Detta menar 

Rehnberg (2011:72) accentuerar hjältens driftighet. Amir lyfts även fram som förstadeltagare i 

satser där någon annan egentligen står för utförandet av en handling: Amir ”får … ett samtal” 

eller ”får … hjälp”. Transitivitetssystemet nyttjas alltså för att behålla fokus på hjälten. Även 

beträffande ergativitet framträder samma mönster: Amir är den deltagare som fungerar som 

agent i textens ergativa satser.  

 Den andra texten är mer komplex eftersom hjälterollen dels uppbärs av Karla, dels av 

personalen som ett kollektiv. Även de som drar gagn av personalens insats, ”de äldre”, hänvisas 

till som ett kollektiv. Mellan dessa kollektiv är referensfördelningen relativt jämn; däremot är 

det endast personalen som innehar rollen initiator – en roll som Rehnberg förknippar med 

handlingskraft. ”De äldre” förekommer dessutom mestadels i anföringar, framförda av Karla, 

vilket nedtonar ”de äldres” medverkan (Rehnberg 2011:74). Vad ergativitet anbelangar är det 

personalen som uteslutande upptar rollen agent i textens ergativa satser, något som framhäver 

deras aktivitet. Sammantaget visar Rehnbergs analys hur transitivitet och ergativitet används av 

sändaren för att rikta fokus mot specifika deltagare i texterna och framställa dessa som aktiva.  

 Även om alla dessa analyser behandlar ergativitet på ett relevant sätt utifrån deras respektive 

syften, saknas mer djupgående struktur i analyserna. De stannar vid att lyfta fram olika exempel 

i texterna, men presenterar inga mer översiktliga, kvantitativa resultat. Det vore intressant att 

exempelvis se fördelningen mellan olika språkliga konstruktioner som uttrycker ergativitet för 

olika deltagare och för olika företeelser. Även begreppsapparaten skulle kunna utvidgas för att 

olika sätt att realisera ergativitet enklare ska kunna identifieras och beskrivas.  
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3. Teori  
 

I följande kapitel kommer teoretiska antaganden att presenteras. Dessa ska sedan utmynna i den 

konkreta metod som presenteras i nästa kapitel (4.2). Teorin utgår främst ifrån SFL och CDA, 

och de kommer att användas både utifrån sina teoretiska antaganden samt dessas metodologiska 

implikationer.  

 Teorin vilar på ett flertal mer övergripande antaganden. Dessa är exempelvis att vi uppfattar 

världen olika beroende på våra perspektiv, och våra perspektiv formas i sin tur delvis av 

samhället och olika diskurser, samtidigt som sättet på vilket vi gestaltar omvärlden språkligt 

formas av våra perspektiv. Språket är ett verktyg för att skapa betydelse, och språket kan 

förklaras utifrån dess funktion som betydelseskapande resurs i sociala sammanhang. Valet 

mellan olika språkliga uttryck är därmed inte heller att betrakta som godtyckligt.  

 Sådana övergripande teoretiska antaganden kommer att avhandlas först (3.1, 3.2 & 3.3) 

eftersom de bildar ergativitetsanalysens yttre ramverk, samt är avgörande för vilka slutsatser 

om samhället och diskursen som kan dras av analysen. Därefter kommer teori med mer specifik 

anknytning till ergativitet och den praktiska analysen att presenteras (3.4 & 3.5).  

 

3.1 Språk, betydelse och perspektiv 
 

Språket är enligt Halliday (1978) ett verktyg för människan att skapa betydelse. Betydelse 

skapas bland annat genom att språket används för att beskriva omvärlden (Dahllöf 1999:135). 

Men ett problem är att vi endast står i kontakt med den yttre världen genom våra sinnen, vår 

perception, och liksom Descartes ([1641] 1901) framhöll i sina Meditationer, kan sinnena bedra 

oss. Även Karlsson (2017:189) framhåller att: ”perception och verklighet är inte samma sak”. 

Utifrån ett sådant synsätt blir objektiv sanning om världen ouppnåelig; sanningen existerar 

bortom vår omedelbara perception. Därför bör inte heller den betydelse som språket skapar när 

det används för att beskriva världen betraktas som någon objektiv sanning (Vogel 2011:21; 

Winther Jørgensen & Phillips 2000:11), utan som försök att förmedla vår uppfattning av 

omvärlden. Det faktum att våra yttranden ofta visar sig vara felaktiga, indikerar just att det 

egentligen är våra föreställningar som uttrycks genom språket. Det här är en viktig 

utgångspunkt för arbetet eftersom den exponerar sambandet mellan språket och de värderingar 

och perspektiv som ligger bakom våra uttalanden: språket speglar vår uppfattning om världen.  

  En aspekt som hindrar oss från att uppnå objektiv sanning om verkligheten är att varje 

individs varseblivning, eller perception, påverkas av samma individs unika beskaffenhet. 

Verkligheten kan tolkas som ett slags objektiv helhet, men olika personers selektion avgör vad 
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de uppmärksammar i omvärlden. Selektivitetsprocessen innebär att två till synes motstridiga 

utsagor om samma företeelse båda kan vara ”korrekta” återgivningar utifrån hur de olika 

personerna har uppfattat företeelsen. En rad faktorer, ibland omedvetna, såsom utbildning och 

förförståelse, men även åsikter, värderingar, intressen och känslor, påverkar denna 

selektivitetsprocess (Karlsson 2017: 188ff; Andersson & Furberg 1984:44ff, 66). Linell 

(1982:33) menar dessutom att vår tillgång till ord och begrepp har en inverkan på 

selektivitetsprocessen, vilket ytterligare motiverar den begreppsbildning som företas i det här 

arbetet: tillgången till fler avgränsade begrepp gör det eventuellt lättare att upptäcka språkliga 

fenomen i textanalysen. 

 Med perspektiv menas i det här arbetet ungefär den abstrakta utsiktspunkt från vilken 

företeelser beskådas. Samtliga yttranden om världen är färgade av ett bakomliggande perspektiv 

(Fowler 1991:10). Även perspektivet avgörs av personens sammantagna beskaffenhet: 

kunskap, erfarenhet och ideologi, liksom mer flyktiga känslor, åsikter såväl som medvetna 

kognitiva processer. Perspektivet inverkar därmed på selektivitetsprocessen genom att begränsa 

vilken synvinkel som anläggs på en företeelse (Andersson & Furberg 1984:60). Ofta används 

begreppet ideologi på ett liknande sätt inom CDA (ex Fowler 1991; Hodge & Kress 1979), men 

förhoppningsvis öppnar begreppet perspektiv för en mindre värderande analys. 

 Språket används dessutom för att förmedla känslor och värderingar – man talar då om 

språkets expressiva funktion (Linell 1982:21 f). Den expressiva funktionen kan realiseras 

genom emotiva uttryck, och dessa emotiva uttryck blottlägger delar av sändarens perspektiv 

(Trew 1979b:117; Andersson & Furberg 1984: 131). En utgångspunkt här är att varje språkligt 

uttryck till någon grad fyller en expressiv funktion och att språkliga yttranden därför säger något 

om sändarens värderingar även när ändamålet med yttrandet i sig självt inte är att göra det. 

 Vogel (2011:43 ff) diskuterar begreppet formning: tanken att olika språkbruk formar synen 

på verkligheten. I sammanhanget diskuteras ofta den språkliga relativitetshypotesen, eller 

Sapir/Whorf-hypotesen (se ex. Linell 1982; Einarsson 2013). Då avhandlas exempelvis 

huruvida valet mellan olika språkliga konstruktioner, såsom ordval, påverkar mottagarens 

uppfattning av företeelsen i fråga. Det finns en del forskare och studier som talar för att 

lexikogrammatiska val har betydelse (Thaler & Sunstein 2009; Loftus & Palmer 1974; Iyengar 

2010; Tversky & Kahneman 1981; Bernays 1928). Men andra, exempelvis Melin och Parkvall 

(2016) är mer skeptiska till hur stor betydelse sådana val egentlige spelar. Utgångspunkten här 

är dock att valet har viss inverkan och att det därför spelar roll hur medier väljer att formulera 

sig, eftersom deras språkliga val då faktiskt påverkar allmänhetens uppfattning av en företeelse.  

 För det här arbetet är det dock än viktigare att fastslå att lexikogrammatiska val kan avslöja 

något om sändarens perspektiv, den aktuella diskursen och det omgivande samhället. Ofta 
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nämns valet mellan exempelvis slösaktig kontra generös (Andersson & Furberg 1984:128) eller 

terrorist kontra frihetskämpe (Evans 2014:8). Men Fairclough (2015:137 ff) betonar att även 

valet mellan olika grammatiska konstruktioner kan vara av relevans. Alltså torde också valet 

mellan olika grammatiska konstruktioner för att realisera ergativitet kunna förtälja något 

ytterligare bortom texten.  

 Flera viktiga teoretiska antaganden har framkommit i det här avsnittet. Ett sådant är att 

människan inte kan uppnå någon objektiv sanning om världen, och att det vi varseblir, samt hur 

vi uppfattar det, beror på en rad ofta omedvetna processer och faktorer. Detta betyder att vi 

faktiskt uppfattar verkligheten annorlunda, och om en person beskriver en händelse på ett sätt 

som vi själva anser avvika från verkligheten innebär det inte (nödvändigtvis) att personen i 

fråga ägnar sig åt verklighetsförvanskning. Det här har också metodologiska konsekvenser 

eftersom inte heller analysen i det här arbetet kan göra anspråk på att vara någon objektiv 

sanning – även den är ofrånkomligen begränsad av samma faktorer. Metodens mer kvantitativa 

ansats är tänkt att förhoppningsvis lösa åtminstone en del av denna problematik. 

 

3.2 Systemisk-funktionell lingvistik 
 

SFL är viktig för arbetet inte bara för att ergativitetssystemet tillhör denna teori, utan också för 

att SFL ser språkets funktion som central. Enligt SFL gör språkbrukaren hela tiden funktionellt 

motiverade lexikogrammatiska val ur en betydelsepotential, vilka sedan realiseras i text. Det 

innebär att alla språkliga element i en text kan förklaras utifrån vilken funktion de fyller i 

sammanhanget, och därmed kan sådana val även förtälja något bakom själva yttrandet – ett 

antagande som är avgörande för arbetet och metoden. SFL som övergripande språkteori 

kommer därför att inledningsvis redogöras för mer översiktligt. Sådan teori som rör ergativitet 

mer specifikt kommer att behandlas längre fram i arbetet (3.4 & 3.5). 

 SFL är en sociosemiotisk språkteori, vilket innebär att språket ses som ett verktyg för att 

skapa betydelse (Halliday & Matthiessen 2014; Holmberg & Karlsson 2013:29). 

Sociosemiotiken är en teoretisk inriktning som behandlar hur betydelse skapas genom 

användningen av olika tecken, eller semiotiska resurser (van Leeuwen 2005:3ff; Forrester 

1996:39; Eco 1976:6 f). Utgångpunkten för betydelseskapandet är en socio-kulturell miljö inom 

vilken det existerar olika (medvetna eller undermedvetna) konventioner för vilken semantisk 

potential som kan förknippas med olika semiotiska resurser i olika situationer (van Leeuwen 

2005). Sådana konventioner omförhandlas dessutom oupphörligen genom resursernas 

användning i sociala sammanhang. Betydelse både skapas, förmedlas och förändras genom att 

semiotiska resurser används i kommunikativa processer (Van Leeuwen 2005; Eco 1976:8 f). 



9 

 

Språket betraktas alltså som en sådan semiotisk resurs, men det är viktigt att påpeka att språket 

bara än en av flera (van Leeuwen 2005:3; Hodge & Kress 1988:1 f). Så analyseras exempelvis 

betydelsepotentialen hos ett IKEA-bord utifrån termer av semiotiska resurser av Björkvall och 

Karlsson (2011). 

 För SFL är språkets betydelseskapande funktion alltså central. Halliday (1978:2, 123) 

beskriver den kulturella omgivningen som en semantisk konstruktion. Den är en dynamisk 

struktur uppbyggd av betydelse, formad av människor i sociala sammanhang. Språket utgör en 

vital beståndsdel av denna semantiska konstruktion (ibid.). Samtidigt fungerar språket som en 

semiotisk resurs med vilken betydelse ur den kulturella betydelsepotentialen realiseras 

(Halliday 1978:2, 123; Svensson & Karlsson 2012:17). Därvidlag är språket som system en 

potential för att skapa betydelse: ett system av betydelsepotential genom vilket användarnas 

olika lexikogrammatiska val genererar olika betydelser (Halliday 1978:27f; Holmberg & 

Karlsson 2013:21ff; Karlsson 2011:38).  

 När språket används är resultatet texter; texter ses inom SFL som alla uttryck för språkande, 

oavhängigt såväl medium som längd (Halliday & Matthiessen 2014:3). När text används i detta 

arbete är det med denna definition. En text är en instantiering av språket på en högre nivå: 

register, som i sin tur är en instantiering av språket som system (Holmberg, Karlsson & Nord 

2011:8ff; Holmberg 2015). Utifrån betydelsepotentialen och kontexten fattar språkbrukaren 

diverse semantiska beslut som aktiverar olika betydelser och lingvistiska former, vilka 

förmedlas genom text, via ett medium, och därmed når andra deltagare i den sociala 

omgivningen (Halliday 1978:109, 122; Halliday & Matthiessen 2014:3, 43 ff).    

 Att SFL har sina rötter i sociosemiotiken innebär att denna språkets betydelseskapande 

funktion ses som avgörande för att förklara både språket som system och språk i användning: 

”Language is as it is because of what it has to do” (Halliday 1978:19). Språket har utvecklats 

och formats utifrån våra behov att skapa och förmedla betydelse i sociala sammanhang; språkets 

funktion är att uppfylla dessa behov (Halliday 1978:4; Magnusson 2011:31 f). För att beskriva 

och förklara språket som system, dess uppbyggnad samt faktiska texters utformning, måste 

uppmärksamheten därför riktas mot språkets funktion att skapa betydelse i olika kontexter 

(Holmberg & Karlsson 2013:10; Halliday 1978:47). Det här är ett centralt antagande både för 

CDA och det här arbetet, eftersom det innebär att språkliga val i en text måste analyseras och 

tolkas utifrån vilken funktion de fyller i sammanhanget. Det här innebär dessutom att språkliga 

val avslöjar något bortom själva yttrandet. 

 Inom SFL görs vidare en uppdelning mellan tre parallella betydelsedimensioner, 

metafunktioner, som samtliga samverkar i varje text (Halliday 1978:112; Holmberg, Grahn & 

Magnusson 2014:13). Dessa utgörs av den ideationella, den interpersonella samt den textuella 



10 

 

metafunktionen. Halliday beskriver metafunktionerna inte som funktioner per se, utan som 

”functional components of the semantic system” (Halliday 1978:112). Metafunktionerna 

synliggör hur olika slags betydelse skapas inom olika semantiska skikt. Inte sällan avgränsas 

undersökningar till att inkludera endast en av metafunktionerna i sina analyser (Holmberg, 

Grahn & Magnusson 2014:14), och så inriktar sig det här arbetet på den ideationella.  

 Inom den ideationella metafunktionen behandlas förhållandet till, samt föreställningar och 

idéer om, verkligheten (Karlsson 2011:21 f). Språkbrukaren betraktas som en observatör, vilken 

iakttar allt det som existerar och försiggår i omvärlden. Genom att språkbrukare gör semantiska 

val ur betydelsepotentialen för den ideationella metafunktionen beskriver de omvärlden: vi 

sätter ord på våra erfarenheter och upplevelser (Halliday 1978:112; Halliday & Matthiessen 

2014:83 ff). Ideationell betydelse alstras genom att vi språkligt gestaltar olika fenomen: ting, 

varelser, objekt och abstraktioner, händelser, handlingar, tillstånd och företeelser samt 

omständigheter och hur dessa hänger samman, interagerar eller inverkar på varandra (Halliday 

1978:112; Holmberg & Karlsson 2013:73). Det handlar kortfattat om vem som gör vad, och 

hur det hänger samman med andra deltagare, eller annat som sker. Angående den ideationella 

metafunktionen belyser Holmberg och Karlsson något som är centralt för det här arbetet: 

När vi gör detta [beskriver våra erfarenheter av världen omkring oss] använder vi samtidigt 

språket för att skapa erfarenheter av verkligheten, helt enkelt genom att vi måste välja hur vi 

ska förstå världen: vilka skeenden vi sätter i centrum och vilka deltagare och omständigheter 

som därmed följer. Med den funktionella grammatikens språksyn blir ’att beskriva’ en ganska 

aktiv handling, och språket blir därmed ett kraftfullt verktyg. 

                                                                                              

        (Holmberg & Karlsson 2013:74) 

Enligt SFL måste vi förstå språkbruk som aktiva val ur en betydelsepotential – och dessa val är 

funktionellt motiverade utifrån den betydelse vi vill förmedla eller rikta fokus mot. Det här 

gäller kanske framför allt för den ideationella metafunktionen och för hur vi gestaltar 

omvärlden. 

 Som tidigare har tangerats är sammanhanget, eller kontexten, en aspekt som anses helt 

avgörande inom SFL för att förklara texters utformning (Halliday & Matthiessen 2014:32f; 

Holmberg & Karlsson 2013:12; Magnusson 2011:32). Allt språkande sker inom ett 

betydelsefullt kulturellt och socialt sammanhang, och det är faktorer inom detta sammanhang 

som avgör hur en given instantiering av språket som system slutligen manifesteras (Halliday 

1978:13; Holmberg 2012). Kontexten är dessutom avgörande för vilken betydelse olika ord och 

yttranden tillmäts i en given text (Holmberg 2002). 
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 Kontexten kan organiseras på två övergripande sätt. Först delas kontexten vanligtvis in i tre 

olika områden: field, tenor, och mode (eller sv.: verksamhet, relation och kommunikationssätt2). 

Field motsvarar den ideationella metafunktionen genom att inringa det som sker i situationen, 

tenor behandlar rollerna som de olika deltagarna har i interaktionen och deras sinsemellan 

relationer, medan mode innefattar språkets roll i den kommunikativa situationen och vilket 

medium som tillämpas (Halliday & Matthiessen 2014:33f; Halliday 1978:110; Holmberg, 

Grahn & Magnusson 2014:13). 

 Därutöver kan kontexten uppdelas i kulturkontext, situationstyp och situationskontext på ett 

sätt som motsvarar indelningen av språket i språket som system, register och text. Då talar man 

om de språkliga nivåerna som realiseringar av de kontextuella nivåerna (Holmberg 2012; 

Holmberg 2015). Kulturkontext är en abstrakt, övergripande kontextuell nivå för all 

betydelsepotential inom en given kultur och realiseras av språket som potential. Situationstyp 

kan beskrivas som vanligt återkommande sociala sammanhang och realiseras av register. 

Situationskontext är istället den omedelbara situation i vilken texten blir till (Halliday & 

Matthiessen 2014:28 ff; Holmberg 2012).  

 För att förklara den språkliga utformningen av en text måste alltså samtliga kontextuella 

nivåer och områden beaktas, och genom ett sådant angreppssätt kan många fenomen finna sin 

förklaring. Men det innebär samtidigt ett problem, eftersom kontexten är alltför komplex att 

överblicka. Det är omöjligt att ta hänsyn till, eller ens bli varse, alla kontextuella faktorer som 

möjligen kan vara relevanta för en uttömmande beskrivning av en given texts kontext. Risken 

finns alltid att avgörande element i kontexten, vilka eventuellt skulle förändra vår tolkning, 

förbises (Gee 2011:100 ff). Kontexten är uppenbart viktig att betona eftersom den utgör en 

avgörande del av sändarens perspektiv och måste tas med i beräkningen då slutsatser om 

språkliga fenomens förhållande till diskursen dras vid ergativitetsanalys och CDA. 

 Det viktigaste teoretiska antagandet att ta med sig från SFL är återigen att valet mellan olika 

språkliga uttrycksmöjligheter inte bör betraktas som godtyckligt, utan finner sin förklaring i 

dess funktion.  

 

3.3 Diskursteori och kritisk diskursanalys 
 

Det här kapitlet bygger vidare på vissa teoretiska antaganden som redan har berörts, men utifrån 

hur de används inom CDA. Inledningsvis följer dock en sammanfattande redogörelse för 

diskursteori och vad som, i det här arbetet, menas med begreppet diskurs.  

                                                 
2 Här följs den engelska terminologin eftersom de svenska motsvarigheterna används även i andra sammanhang. 
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  Winther Jørgensen och Phillips (2000:7) framhåller hur begreppet diskurs ofta anförs i olika 

sammanhang utan att dess betydelse specificeras. Inte heller inom det diskursanalytiska fältet 

tillämpas begreppet med någon vidare enhetlighet. Det här arbetet utgår huvudsakligen från 

beskrivningar av Fairclough, Fowler samt Kress och Hodge, eftersom deras tillämpning av 

CDA är mer lingvistiskt inriktad.  

 Hodge och Kress (1988) samt Fairclough (2010) ser diskurs ungefär som den sociala 

verksamhet vilken omringar texter. I diskursen pågår hela tiden betydelseskapande genom 

produktion av texter, vilka i sin tur inverkar på och omformar diskursen (Hodge & Kress 

1988:6; Fairclough 2010:59). Fairclough (2015:8) betonar att ”Discourse is language”: text är 

en inseparabel del av diskurs, och diskurs är oskiljbar text. En diskurs är ett slags övergripande 

social ordning, och texter både formas av, och omformar denna sociala ordning (Fairclough 

2010:74 f). Utifrån detta synsätt blir diskurs ungefär en abstrakt dynamisk sfär inom vilken 

sociala och kontextuella faktorer (se 3.2), verksamhet och språkande smälter samman.  

 Idén om texters växelverkan med diskursen är även överförbar till en övergripande 

samhällsnivå; texter är en del av samhället och deras utformning påverkas av samhället, 

samtidigt som texterna återverkar på samhället och den kulturella betydelsepotentialen 

(Englund & Svensson 2003:67ff; Englund & Ledin 2003:24 ff). Inom såväl samhällen som 

ingående diskurser finns diverse sociala strukturer, till exempel maktstrukturer. Maktstrukturer 

berör relationen mellan olika grupper inom samhället, såsom mellan olika socio-ekonomiska 

klasser, etniska grupper, mellan män och kvinnor eller mellan vuxna och barn (Fairclough 

2010:26). Ett sätt att upprätthålla dessa maktstrukturer är enligt Hodge och Kress (1988:3) att 

genom texter gestalta verkligheten på sätt som förstärker strukturerna – att använda texter för 

att forma samhället och diskursen.  

 CDA tar som uppgift att blottlägga maktstrukturer genom lingvistiska analyser, förklara 

strukturernas roll i diskursen och samhället och därigenom bidra till förändring av sociala 

förhållanden (Fowler 1991:67; Fairclough 2015:5f; Winther Jørgensen & Phillips 2000:8, 69). 

Fairclough (2015:6 f) menar dessutom att CDA måste sträva efter att söka förståelse för sociala 

strukturer och dessa strukturers förhållande till andra element i samhället. För att förändra 

sociala relationer i samhället måste vi begripa dem, och det åstadkommer vi inte enbart genom 

att identifiera och kritisera dem, utan genom att reflektera över strukturernas funktion inom en 

given diskurs. Den kritiska aspekten av CDA ser Fairclough (2015:7) därför som tvådelad: dels 

handlar det om att framföra faktisk kritik mot exempelvis strukturer, orättvisor eller 

manipulativa drag, dels handlar det om att söka bakomliggande förklaringar till det vi upptäcker 

i analysen.  
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 Viktiga utgångspunkter för CDA är naturligtvis att språket utgör en oskiljaktig del av sociala 

relationer och att språkliga val inte sker slumpmässigt (Fowler 1991:4), utan speglar sändarens 

perspektiv, och därigenom ger en inblick i sociala konstruktioner och diskursiva förhållanden i 

samhället (Fairclough 2010:58f, 74; Hellspong & Ledin 1997:259ff). Liksom mellan diskurs 

och språk, understryker Fowler och Kress (1979:185) att det finns en oupplöslig förbindelse 

mellan social struktur och språklig struktur. Därför framhåller Fairclough (2015:45) den 

lingvistiska analysen som central för sin tillämpning av CDA (till skillnad mot CDA inom andra 

samhällsvetenskapliga discipliner). Även Fowler och Kress (1979:186) lyfter fram den 

språkliga analysen: ”… linguistic analysis ought to be a powerful tool for the study of 

ideological processes which mediate relationships of power and control”. Att använda språket 

innebär oundvikligen att val mellan olika språkliga konstruktioner måste fattas. Språkbrukarens 

perspektiv påverkar detta val, och valet säger därför något vidare om sändarens perspektiv 

(Kress & Hodge 1979:15; Forrester 1996:125; Fowler 1991:4).  

 Därutöver bör dessutom tilläggas att den som åtar sig att utföra något slags diskursanalys, 

liksom jag själv i det här arbetet, ofrånkomligen utgör en del av den diskurs som granskas. Vi 

alla ingår i samhället, dess sociala strukturer och diverse diskurser, vilket formar våra 

perspektiv och vår uppfattning av analysobjektet (Payne & Gunnarsson Payne 2011:52).  

 Fairclough (2015:78 f) framhåller medier som intressanta vid analyser av maktförhållanden. 

Medier besitter onekligen ett slags maktposition i relation till dess konsumenter, enär de äger 

beslutsrätt om vilket material som ska publiceras, samt hur detta material ska framställas (ibid.). 

Det framgår dock inte alltid vem som egentligen utövar, eller är ansvarig för, detta maktbruk: 

skribenten, redaktionen, redigerare eller rentav diskursiva traditioner, och därför används ofta 

begreppet producent inom mediesammanhang för att beteckna hela arbetsprocessen samt alla 

inblandade (Fairclough 2015:79; Nord 2011; Englund et al. 2003:173 f). Detta är viktigt att 

beakta, eftersom det innebär att eventuell kritik inte är att betrakta som direkt riktad mot någon 

enskild skribent, utan mot producenten.   

 Som konsumenter av nyheter förutsätter vi inte sällan att den beskrivning av företeelser som 

publiceras är förenlig med verkligheten (Fowler 1991:10 f), men som tidigare diskuterats är 

uppfattningen av företeelser i verkligheten påverkade av perception och selektivitet. Så kan 

även nyheter, fastän de återger en ”korrekt” version av en företeelse, endast fånga en del av 

företeelsen i fråga (Hodge 1979:157). Den version av en företeelse som vi möter i en 

nyhetsartikel kan aldrig bli verkligheten, utan endast en partiell representation av den, påverkad 

av producentens perspektiv (Hodge 1979:157; Fowler 1991:4, 11, 25). Därför är det inte 

underligt att olika nyhetsartiklar kan återberätta samma företeelse på olika sätt (Trew 1979b:139 

ff). Det ska dock tilläggas att dessa påståenden angående medier är allmängiltiga och stämmer 
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för allt språkande inom alla diskurser. Däremot är de särskilt viktiga beträffande medier, 

eftersom dessa uppbär ett ansvar att förmedla samhällsinformation, och därmed forma 

allmänhetens syn på omvärlden (Fowler 1991:10; Englund et a. 2003:173).   

 Fairclough (2015:82) betonar dock att en ensam artikel inte säger särskilt mycket. Det är 

istället när flera artiklar drar i samma riktning i sin gestaltning av verkligheten som analysen 

kan anses givande.  

 

3.4 Transitivitet, agentivitet och ergativitet 
 

Nedan kommer begreppen transitivitet, agentivitet och ergativitet, så som de behandlas inom 

SFL, att redovisas. Det är på intet vis ämnat vara en uttömmande redovisning, utan snarast en 

presentation av begreppen anpassad utifrån deras anknytning till det här arbetet.  

 Transitivitet är ett system inom den ideationella metafunktionen och handlar om vilka 

deltagare som kan bindas till olika processer (Halliday & Matthiessen 2014:83ff; Holmberg & 

Karlsson 2013:80 ff, 112f; Karlsson 2011:22 ff). Det transitiva systemet redogör därmed för 

hur de olika processtyperna (materiella, mentala, relationella och verbala), kan kombineras 

med olika deltagare, samt de olika deltagarnas möjliga roller vid de olika processtyperna 

(Halliday & Matthiessen 2014:334ff; Karlsson 2011:22 ff). Så utgörs förstadeltagaren vid en 

materiell process (t.ex. kasta) av en aktör (den som kastar), och andradeltagaren av någon av 

rollerna mål, utsträckning eller mottagare (Holmberg & Karlsson 2013:80, 85; Magnusson 

2011:51 f). En grundläggande åtskillnad går att dra mellan processer som realiseras av antingen 

transitiva eller intransitiva verb (Holmberg & Karlsson 2013:81). Intransitiva verb är sådana 

där endast en deltagare är möjlig, medan det vid transitiva verb är möjligt att föra fler deltagare 

till processen (ibid.).  

 Analys av transitivitet har kommit att bli populär vid olika textanalyser (Karlsson 2011:22; 

Holmberg & Karlsson 2013:112). Det kan bero på att transitivitetssystemet indirekt beskriver 

olika valmöjligheter för hur en företeelse framställs. Olika valmöjligheter tvingar oss dock att 

välja. Samtidigt som valet premierar ett framställningssätt, utelämnar det andra 

uttrycksmöjligheter, och signalerar oundvikligen sändarens perspektiv (Fowler 1991:71ff; 

Holmberg & Karlsson 2013:73 f).  

  Agentivitet är en förutsättning för ergativitet och kan förmodligen enklast förklaras som ett 

förhållande i satser, nämligen att det finns en aktiv deltagare som utför en process. Det finns 

alltså någon som instantierar och ansvarar för processens existens (Holmberg & Karlsson 

2013:108 ff). Vi kan då tala om en agentiv process, eller agentiv sats, i motsats till en icke-
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agentiv sats, i vilken ingen deltagare utför någonting (ibid.). Agentivitet är vanligast i materiella 

processer, och då är alltså förstadeltagaren aktör.  

 Begreppet aktör bör dock avgränsas från liknande begrepp såsom subjekt och agent. Subjekt 

är en nominal (vanligtvis) obligatorisk beståndsdel i konstruktionen av en sats, och används för 

beskrivningen av språklig struktur på satsnivå inom traditionell grammatik (Teleman m.fl. 

1999a:29 ff). Begreppet aktör sammanfaller förvisso ofta med begreppet agent, men inte 

nödvändigtvis. I den agentiva satsen: Katten springer, är katten aktör, men inte agent. Men 

samma företeelse i verkligheten skulle eventuellt kunna omformuleras till: Hunden jagar 

katten, vilket istället gör katten till medium, medan hunden blir agent. Rollen agent fordrar både 

ett handlande och ett medium som påverkas av detta handlande (Halliday & Matthiessen 

2014:336ff; Karlsson 2011:29 f). När en sats innehåller en sådan agent, vars handling är riktad 

mot ett medium, talar man om en ergativ sats, vilken realiserar den ergativitet som återfinns 

hos en ergativ process i verkligheten (Karlsson 2011:28). Alla ergativa satser är alltså agentiva, 

men alla agentiva satser är inte ergativa.  

 Det ergativa systemet är således en sektion inom transitivitetssystemet (Halliday & 

Matthiessen 2014:333), och behandlar hur påverkan realiseras i text. Ergativitet innebär att en 

deltagare (agent) genom en process (handling) påverkar en annan deltagare (medium) (Karlsson 

2011:28; Rehnberg 2011:75; Magnusson 2011:50 ff). Därmed avgränsas ergativa satser från 

icke-ergativa satser; ergativa satser är sådana med en explicit agent och ett medium, såsom: 

Hunden jagar katten, medan icke-ergativa satser saknar en agent eller medium: Katten springer 

(Halliday & Matthiessen 2014:340 f; Sellgren 2011:57).  

 Ibland öppnar ett verbs transitivitet valmöjligheten att antingen inkludera eller exkludera 

rollen medium. Halliday och Matthiessen (2014:340) exemplifierar med de engelska 

meningarna: ”the tourist woke/the lion woke the tourist”. Här illustreras hur det ergativa 

systemet fungerar inom transitivitetssystemet och hur båda systemen är nödvändiga för att 

beskriva och förklara grammatiken bakom handlingar och händelser (Davidse 1992:107).  

 Ergativitetsanalys används vanligtvis när syftet är att exponera och belysa hur påverkan, och 

därmed ansvar, gestaltas i en text, eller om man vill ”se vilket perspektiv som läggs på de 

skeenden som skildras” (Karlsson 2011:28). I det här arbetet kommer fokus inte främst att ligga 

på ergativa satser, det kongruenta sättet att realisera ergativitet, utan alternativa uttryckssätt, 

vilka betecknas ergativitetsmetaforer. Utgångspunkten är att analysen av ergativitet blir som 

mest givande då den inriktar sig på gränslandet mellan ergativa satser och sådana icke-ergativa 

satser för vilka det finns anledning att inferera föreliggande ergativitet i verkligheten (men 

sändaren istället väljer andra uttrycksmöjligheter för att kringgå att uttrycka ergativiteten).  
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 Avslutningsvis ska ytterligare en terminologisk avgränsning åskådliggöras. Begreppet agent 

ska skiljas från den semantiska rollen agens så som den presenteras i SAG (Teleman m.fl. 

1999a:64 ff). Agens liknar förvisso agent, men används endast om sådana animata deltagare 

som medvetet agerar. I: Handlingen berörde henne, är handlingen agent, men innehar inte 

rollen agens. Diskordans mellan begreppen agens och agent är dock intressant och kommer att 

behandlas vidare under den ergativitetsmetafor som betecknas abstraktionsagent.   

 

3.5 Ergativitetsmetaforer  
 

För att systematisera metoden lanseras begreppet ergativitetsmetafor, vilket är att betrakta som 

ett slags grammatisk metafor. Inom SFL är grammatiska metaforer ett utbrett begrepp som 

bygger på idén om att varje given betydelse är förenad med en specifik kongruent realisering 

(Holmberg, Karlsson & Nord 2011:12 f; Magnusson 2011:37 ff). En kongruent realisering kan 

exempelvis innebära att en processbetydelse uttrycks med ett verb. Realiseringar som avviker 

från det förväntade uttryckssättet, så som när en processbetydelse realiseras av ett substantiv, 

är istället inkongruenta, och kallas följaktligen för grammatiska metaforer (Karlsson 2005:94; 

Magnusson 2011:35). Bruket av grammatiska metaforer inom den ideationella metafunktionen 

innebär ofta att viss betydelse går förlorad, men öppnar samtidigt möjligheter att uttrycka andra 

betydelser och betydelserelationer (Halliday & Matthiessen 2014:713 ff).  

 Angående ergativitet är ståndpunkten i det här arbetet att ergativitet realiseras kongruent 

genom ergativa satser, alltså satser som explicit anför hur en agent genom en process påverkar 

ett medium (Hunden jagar katten). Ergativitetsmetaforer är istället sådana realiseringar som 

avviker från detta kongruenta uttryckssätt. I det här arbetet identifieras fem olika 

ergativitetsmetaforer, och dessa kommer att avhandlas vidare i 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 och 

3.5.5. Men först redogörs för grammatiska metaforer mer övergripande. 

 Det finns flera tänkbara skäl till användandet av grammatiska metaforer – de utnyttjas inte 

nödvändigtvis för att dölja eller vinkla information. En viktig funktion är exempelvis att förtäta 

innehållet i texten och därmed spara utrymme (Magnusson 2011:54 ff; Hellspong & Ledin 

1997:132). Samtidigt skapar förtätningen möjligheter för förändringar i textens tema-rema-

konstruktion, så att exempelvis tillbörlig innehållsprogression kan upprätthållas och fokus kan 

riktas mot ny information (Holmberg & Karlsson 2013:143ff, 164). Olika medel för att förtäta 

texter är vanligt förekommande inom till exempel vetenskapliga domäner, byråkrati och juridik 

(Halliday & Matthiessen 2014:709). Karlsson (2011:41 ff) framhåller hur grammatiska 

metaforer utgör en viktig resurs inom specialiserat språkbruk; vi behöver inkongruenta 
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konstruktioner för att kunna tala om abstraktioner, relationer dem emellan samt föra mer 

komplexa resonemang. 

 Grammatiska metaforer innebär dock ofta ett betydelsebortfall, inte sällan genom att 

uppgifter om deltagare eller tidsangivelser går förlorade (Magnusson 2011:54 ff; Hellspong & 

Ledin 1997:68; Fowler 1991:80). Även om sådan information medvetet utelämnas genom 

grammatiska metaforer kan det finnas en funktionell förklaring. Till att börja med kanske 

skribenten saknar information om deltagarna, och därför inte kan uttala sig om dem (Lagerholm 

2008:110; Karlgren 1971:35). Informationen kan också vara ointressant eller irrelevant i 

sammanhanget (Lagerholm 2008:110; Karlgren 1971:35). Att vi utmönstrar sådan information 

som vi uppfattar som ovidkommande är snarare vederbörligt enligt exempelvis Grices maximer 

(se ex. Norrby 2014:65 f). Om texten uppehåller sig vid en företeelse är det heller inte omöjligt 

att grammatiska metaforer nyttjas för att undvika upprepning. Samtidigt kan information vilken 

sändaren uppfattar som självklart eller förutsatt inom den sociala gemenskapen utelämnas 

(Magnusson 2011:55). Den utelämnade informationen kan då ge en inblick i vilken kunskap 

som sändaren betraktar som doxa (”a set of beliefs that are taken for granted within a society”, 

Watts 2011:4), vilket i sin tur förtäljer något vidare om samhället. 

 Men konstruktioner som döljer information, eller riktar uppmärksamheten mot specifik 

information, kan även nyttjas för mindre hedervärda ändamål; kanske i manipulerande syfte 

därför att sändaren av någon anledning inte vill avslöja viss information (Fowler 1991; Karlgren 

1971; Lagerholm 2008:110). Sådana konstruktioner har därför potential att vara ideologiskt 

intressanta, och kan eventuellt berätta något om sändarens perspektiv (Trew 1979b:122 ff). Det 

ska dock anmärkas att en enskild språklig konstruktion inte bör tillskrivas någon vidare 

betydelse. Däremot bör en osedvanlig mängd konstruktioner, vilka enhetligt pekar i samma 

riktning och undertrycker liknande information, uppmärksammas (Trew 1979a:111 f). En 

ensam ergativitetsmetafor betyder således ingenting, men om flera ergativitetsmetaforer 

uppträder tillsammans och genomgående förskjuter ergativiteten i en viss riktning (exempelvis 

stryker samma agent), kan bruket emellertid tolkas som betydelsefullt. 

 Nedan presenteras fem olika ergativitetsmetaforer. Det rör sig då om hur nominalisering, 

passiva konstruktioner, particip, processval och abstraktionsagenter kan användas för att 

realisera ergativitet inkongruent. Samtliga innebär att ergativiteten på något sätt undertrycks 

och därmed förlänar sändaren möjligheten att rikta uppmärksamheten åt annat håll. 
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3.5.1 Ergativitetsnominalisering 
 

När grammatiska metaforer diskuteras inom den ideationella metafunktionen handlar det ofta 

om hur nominaliseringar används för att realisera en processbetydelse i form av ett substantiv 

(Fairclough 2015:80, 140; Holmberg & Karlsson 2013; Karlsson 2011:40). Nominaliseringar 

avser sådana substantiv som avletts från en verbrot (Josefsson 2009:98; Lagerholm 2008:108). 

Processen kan även gå åt andra hållet, alltså att verb bildas med utgångpunkt i ett substantiv. 

Här ses dock etymologisk bakgrund som egal; det avgörande är huruvida ett givet substantiv 

bör betraktas som en processrealisering, och hur detta påverkar eventuell ergativitet.  

 Ergativitetsnominaliseringar (ErgN) är också en kategori av ideationella grammatiska 

metaforer, men bör samtidigt avgränsas ifrån andra nominaliseringar. Samtliga ErgN är 

nämligen nominaliseringar, men alla nominaliseringar är inte ErgN. För att en nominalisering 

ska kategoriseras som ErgN krävs en tänkbar agent bakom processen. Uppvaknandet saknar 

agent, och därmed ergativitet, medan mordet ofrånkomligen inbegriper flera deltagare varav 

åtminstone en utför och en blir påverkad av processen. Jakten bör kategoriseras som ErgN, 

medan promenaden inte bör analyseras i termer av ergativitet. Det ska dock påpekas att även 

promenaden, om viljan finns, kan analysers som ErgN om exempelvis marken på något sätt 

konstrueras som medium. Det rör sig således inte om någon definitiv gräns mellan begreppen. 

 Vid användandet av ErgN försvinner information om processens agent, tidsbestämmelser, 

kausalitet och eventuell modalitet, vilket kan tillämpas för att medvetet dölja sådana uppgifter 

i manipulerande syften (Fowler 1991:80; Fairclough 2015:80, 140; Karlgren 1971:40). Den 

information som presenteras genom nominaliseringar tenderar dessutom, enligt Sellgren 

(2011:60) att uppfattas som allmänt erkänd och förutsatt, vilket gör nominaliseringar till ett 

verktyg för att förankra information. 

 Billig (2008) riktar dock kritik mot diskursanalyser vilka kritiserar bruket av 

nominaliseringar (och passiviseringar). Billig menar att analytikerna själva tenderar att nyttja 

samma språkbruk som de kritiserar. Angående sådan kritik måste dock framhållas att 

användningen bör betraktas utifrån sin kontext och diverse genreförväntningar. Den 

vetenskapliga genren är starkt behäftad med nominaliseringar och andra uttryck för abstrakt 

språk, av funktionella anledningar (Halliday & Matthiessen 2014:709 ff). Det är ett helt 

annorlunda fenomen om nominaliseringar systematiskt begagnas för att omotiverat stryka en 

specifik agent i till exempel en nyhetsartikel. 
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3.5.2 Abstraktionsagent som ergativitetsmetafor 
 

Ergativitet kan konstrueras med en abstraktion eller en icke-animat deltagare som agent i en 

ergativ sats (Davidse 1992:112), och betraktas i detta arbete som ergativitetsmetaforen 

abstraktionsagent i de fall då en animat agent egentligen kan anses ligga bakom processen. Det 

rör sig således om en explicit agent, som dock inte uppfyller SAG:s krav för agens.  

 Sådana konstruktioner är ofta ett resultat av nominaliseringar, men inte alltid, varför de 

tarvar en egen kategori. Även nominaliseringar vilka är att betrakta som ErgN behöver inte vara 

abstraktionsagenter, exempelvis ErgN jakten i: Jakten varade i två timmar. Här uppbär ju inte 

jakten rollen agent. För att tala om jakten som en abstraktionsagent behöver den placeras som 

agent i en ergativ sats: Jakten slog hårt mot jägarens hälsa. Här framställs jakten som ansvarig 

för en handling med negativ inverkan på jägaren, trots att jägaren sannolikt är den egentliga 

agenten bakom företeelsen i verkligheten, och att ergativiteten egentligen torde haft en annan 

riktning. Även Holmberg och Karlsson (2013:168 f) belyser hur ergativitetens riktning kan 

omdirigeras genom abstrakta nominaliseringar, och Sellgren (2011:59, se 2) behandlar hur 

nominaliseringen oljeutsläpp används som agent för att flytta fokus mot den mänskliga agenten 

bakom. 

 Men en abstraktionsagent behöver inte nödvändigtvis vara en nominalisering eller en 

abstraktion i dess bemärkelse utifrån dikotomin konkret–abstrakt, utan kan även vara en konkret 

icke-animat agent. Denna är dock att betrakta som abstraktionsagent utifrån dess metonymiska 

funktion som agent för en större, mer abstrakt helhet – bakom vilken egentligen återfinns 

animata agenter. I: ”Många fartyg som rengör sina tankar till havs” (Sellgren 2011:58) är fartyg 

agent. Det är dock inte fartygen som utför något, utan besättningen. Det rör sig alltså om 

uttryckligt ergativa satser, men för vilka agenten endast är skenbar. Om agenten inte uppbär 

rollen agens kan det vara värt att fundera över varför sändaren valt en sådan formulering.  

 

3.5.3 Passiv som ergativitetsmetafor 
 

Inom traditionell grammatik (Teleman m.fl. 1999a:360ff; Josefsson 2009; Engdahl 2001) 

beskrivs passiv som en satskonstruktion genom vilken den aktiva satsens objekt omvandlas till 

subjekt, och det ursprungliga subjektet kan antingen utelämnas eller uttryckas som 

agentadverbial. Transformationen åstadkom främst genom s-passiv, men även perifrastiskt 

med hjälpverben vara eller bli.  

 Passiva konstruktioner möjliggör alltså exklusion av agenten, vilket kan vara av intresse vid 

olika textanalyser (Hellspong & Ledin 1997:70; Karlgren 1971:40; Melin & Lange 2000:88). 

Fowler (1991:78) menar att: ”The active is chosen when the focus is to be on the agent of the 
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action”, medan passiv antingen används för att avleda uppmärksamheten från agenten, eller helt 

utelämna agenten och dennes ansvar. Även Fairclough (2015:141) belyser hur passiv form kan 

användas för att fördunkla kausala relationer och agentivitet.  

 Som synes kan passiv begagnas för att påverka hur ergativitet framställs (se även Sellgren 

2011:58). Det innebär dock inte att samtliga passiva konstruktioner i en text fungerar som 

ergativitetsmetaforer; passiva konstruktioner är att betrakta som ergativitetsmetaforer endast då 

det tydligt rör sig om en ergativ process med en ansvarig medveten agent, exempelvis: Haren 

jagades. 

 

3.5.4 Particip som ergativitetsmetafor 
 

Particip behandlas lite olika inom olika grammatiska beskrivningar, ibland som en egen 

ordklass (ex. Teleman m.fl. 1999b; Josefsson 2009), men ibland även som en böjningsform hos 

verb (ex. Bolander 2012; Hultman 2003). Syntaktiskt fungerar particip likt adjektiv, som 

attribut eller predikativ (Teleman m.fl. 1999b:582 ff; Josefsson 2009:93), men de realiserar en 

processbetydelse. Huruvida de bör betraktas som en egen ordklass eller inte lämnas därhän. 

Intresset riktas istället mot deras funktion som ergativitetsmetafor.  

 Liksom för nominaliseringar bortfaller information om deltagare för den process som 

realiseras genom particip, och particip kan sålunda användas för att skymma eller dölja sådan 

information (Teleman m.fl. 1999b:584 ff; Melin 2009:46; Melin & Lange 2000:88). Om det 

går att skönja en ergativ process med en agent och ett medium bakom ett givet particip i en text 

rör det sig om en ergativitetsmetafor, exempelvis: Den jagade haren. Men inte heller alla 

particip är ergativitetsmetaforer, exempelvis springande i: Den springande haren. Där finns 

nämligen ingen tydligt ergativitet. Däremot kan det röra sig om en annan ergativitetsmetafor, 

nämligen vad som här benämns processval.  

 

3.5.5 Processval som ergativitetsmetafor 
 

Processval som ergativitetsmetafor handlar om med vilken process en företeelse gestaltas. För 

att illustrera utgår vi ifrån en företeelse som är att betrakta som en ergativ process i verkligheten, 

exempelvis [en jägare jagar en hare]. Denna företeelse kan realiseras språkligt bland annat 

genom: Jägaren jagar haren, Haren springer och Den springande haren. Exemplen refererar 

alltså till samma företeelse i verkligheten. Det första är en ergativ sats, men de två sistnämnda 

kan analyseras som ergativitetsmetaforer eftersom de lyfter fram underordnade processer inom 

företeelsen, och på så vis riktar uppmärksamheten mot haren som aktör istället för mot jägaren 
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som agent. Samma företeelse beskrivs genom olika handlingar, av vilka de sistnämnda förtiger 

jägarens inblandning. Sådana processval är viktiga för hur verkligheten konstrueras i texten 

(Karlsson 2011:26 f). 

 Processval som ergativitetsmetafor inbegriper även huruvida en ergativ process realiseras 

som en handling, en händelse eller ett tillstånd. Både handlingar och händelser är förenade med 

förändringar i omvärlden (Fowler 1991:73; Hellspong & Ledin 1997:130 ff), men skiljer sig åt 

gällande agentivitet. I ovan nämnda exempel rör det sig om handlingar: en process utförs av en 

medveten agent eller aktör, som därmed bär ansvar för konsekvenser av handlandet (Fowler 

1991:73; Halliday & Matthiessen 2014:228 ff, 336; Holmberg & Karlsson 2013:109). Ergativa 

processer är alltid handlingar, men handlingar är inte alltid ergativa processer.  

 Händelser och tillstånd däremot fordrar överhuvudtaget inget agentivitet (Halliday & 

Matthiessen 2014:228 ff, 336; Holmberg & Karlsson 2013:109). Vanligtvis realiseras 

handlingar och händelser genom materiella processer, medan tillstånd realiseras genom 

relationella processer. Om en ergativ process i verkligheten uttrycks som en händelse eller ett 

tillstånd kan vi tala om processval som ergativitetsmetafor. Om exempelvis ett barn råkar sparka 

en boll genom en ruta, men senare anför att: ”fönsterrutan sprack” inför sina föräldrar, beskriver 

barnet den ergativa processen såsom en händelse utan någon ansvarig deltagare (Davidse 

1992:109). Karlsson (2011:26 f) använder meningarna: ”vaser föll ner under den vilda festen” 

och ”efter den vilda festen låg vaser på golvet” för att beskriva hur en (troligtvis) ergativ process 

kan realiseras som en händelse eller ett tillstånd.  

 En handling kan sålunda framställas som en händelse eller ett tillstånd för att dölja 

ergativitet, kausalitet eller ansvar för tänkbara konsekvenser i manipulativt syfte (Fairclough 

2015:139 f). Trew (1979a:110 f) belyser hur samma företeelse beskrivs med både shoot, kill 

och die, varav den sistnämnda realiserar processen som en händelse och därmed förtiger det 

ansvar som shoot och kill tillmäter skytten.  

 Att analysera processval som tänkbara ergativitetsmetaforer i texter kan vara komplicerat, 

eftersom det kräver kunskap om processerna i verkligheten. Här krävs därför viss försiktighet 

och återhållsamhet vad gäller tolkningar och slutsatser. 

 

4. Metod  
 

I det här kapitlet ska nu teorin omvandlas till en metod, applicerbar på ett faktiskt material. Här 

kommer således den konkreta metoden, så som den tillämpas för analysen i det här arbetet, att 

redovisas. Inledningsvis presenteras dock materialet för analysen. 
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4.1 Material 
 

Materialet består av tidningsartiklar om det så kallade ”Kevinfallet”. Fyraåriga Kevin hittades 

död den 16 augusti 1998. Polisens började strax utreda Kevins död som ett brott, och riktade 

misstankarna mot två bröder, fem respektive sju år gamla. Bröderna kom att utpekas som 

skyldiga, både av polisen och av medier. 2017 granskades dock fallet och nya uppgifter 

framkom, vilket ledde till att förundersökningen återupptogs och bröderna slutligen avskrevs 

den 27 mars 2018.  

 Materialet är uppdelat i två delar, eller två minikorpusar, varav den ena delen utgörs av sex 

artiklar från 1998, alltså från perioden då polisen höll bröderna som huvudmisstänkta. Samtliga 

av dessa kommer från Aftonbladets arkiv, men är författade av olika skribenter. Urvalet baseras 

främst på tillgänglighet. Den här delen av materialet kommer att hänvisas till som K1.  

 Den andra delen av materialet utgörs istället av artiklar från 2017 och 2018, skrivna efter att 

förundersökningen återupptagits. Den här delen består av sju artiklar: fyra från Aftonbladet, två 

från Expressen och en från SVT. Här motiveras valet av artiklar från olika nyhetsredaktioner 

utifrån artiklarnas relevans för analysen. Här finns ett betydligt större antal artiklar tillgängliga, 

vilket inneburit att materialet har avgränsats till de artiklar som fylligare behandlar själva 

dödsfallet. Kortare notiser om den nya utredningen har utmönstrats. Den här delen av materialet 

hänvisas till som K2.  

 Materialet är intressant eftersom det finns en maktobalans mellan de ingående deltagarna. 

Dessutom skiftar mediernas rapportering mellan K1 och K2. I K1 riktas skuld mot bröderna, 

medan kritik istället riktas mot polisen i K2. Det gör att skillnader mellan hur medierna 

framställer bröderna respektive polisen som agent kan analyseras. Men egentligen skulle 

metoden ha kunnat appliceras på vilket material som helst innehållande ergativa processer.   

 De deltagare som figurerar i materialet är främst Kevin, bröderna, polisen och medierna. 

När bröderna används omfattar det samtliga resultat då antingen båda bröderna eller endast 

någon av dem förekommer. Polisen refererar till alla de som på något sätt arbetat med 

utredningen, även exempelvis psykologer. 

 

4.2 Ergativitetsanalys 
 

Analysmetoden fungerar som ett lingvistiskt verktyg för CDA genom att analysera hur 

ergativitet realiseras i text medelst antingen ergativa satser eller olika ergativitetsmetaforer. Den 

tidigare teoretiska genomgången är tänkt att ge vägledning också i fråga om den faktiska 

metodens utformning, därför blir presentationen här ganska kort och summarisk, och mer av en 

praktisk guide. Eftersom analysen företrädesvis fungerar som ett test av metoden, kommer inte 
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heller mer djupgående metodologiska överväganden eller eventuella svårigheter att avhandlas 

här, utan reserveras åt metoddiskussionen (6.2).   

 Inledningsvis utstakas ett antal företeelser i verkligheten vilka återkommande gestaltas som 

ergativa processer i materialet, eller som bör betraktas som ergativa processer i verkligheten. 

För materialet i det här arbetet urskiljs tre sådana företeelser, vilka kommer att hänvisas till som 

dödsfallet, ärendets hantering samt nyhetsrapporteringen. Det innebär samtidigt att vissa 

företeelser som inte ha ansetts relevanta har sållats bort, exempelvis [Kevin hittas av sin 

morfar]. Angående dödsfallet är det värt att redan här betona att vi fortfarande inte vet hur Kevin 

dog. Huruvida det rör sig om en ergativ process i verkligheten går därför inte att avgöra. Och 

det är delvis denna osäkerhet som gör framställningen av dödsfallet intressant.   

 Nästa steg är att identifiera och kategorisera alla belägg för dessa företeelser i K1 respektive 

K2. Beläggen kategoriseras som antingen kongruenta, alltså som ergativa satser, eller 

inkongruenta, alltså som någon av ergativitetsmetaforerna. De belägg som realiseras genom 

ergativitetsmetaforer, och som utelämnar information om exempelvis agenten, måste tolkas och 

”packas upp” utifrån den omedelbara textuella omgivningen. Sedan fastställs deltagarna bakom 

ergativitetsmetaforerna. På så vis skapas en kvantitativ översikt för varje given företeelse över 

fördelningen mellan olika konstruktioner för att realisera ergativitet, samt vilka deltagare som 

oftast fungerar som agent respektive medium.    

 Slutligen sammanställs resultaten för att övergripande mönster ska kunna upptäckas. Sådana 

mönster kan tänkas vara skillnader mellan hur ergativitet framställs i K1 och K2, eller tendenser 

att skildra de olika deltagarna annorlunda, alltså använda olika andel ergativa satser kontra 

ergativitetsmetaforer beroende på vilken deltagare som är agent respektive medium. Till 

exempel: Deltagare A framställs som agent i företeelse B, medan deltagare C framställs som 

agent i företeelse D. När A är agent används främst ergativa satser, men när C är agent realiseras 

ergativiteten istället genom diverse ergativitetsmetaforer vilket döljer C:s inblandning. Sådana 

skillnader kan vara av intresse.  

 För att sammanfatta: Analysen av företeelsen dödsfallet inleds med att alla belägg för 

företeelsen i K1 respektive K2 granskas. Varje belägg kategoriseras som antingen ergativ sats, 

eller någon av ergativitetsmetaforerna ErgN, abstraktionsagent, passiv, particip eller 

processval. För varje belägg antecknas även agent samt medium. När hela analysen är slutförd 

sammanställs resultaten för att upptäcka tendenser över hela materialet, såsom att ergativitet 

realiseras annorlunda beroende på företeelse eller agent. Analysen är därmed till stor del 

kvantitativt inriktad, men även kvalitativ, enär ergativitetsmetaforerna måste ”packas upp” 

genom tolkning och de kvantitativa resultaten måste vidare tolkas utifrån kontexten för att de 

ska säga någonting om diskursen och samhället. 
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5. Resultat 
 

Kapitlet indelas först i sex olika avsnitt vilka redovisar resultaten för ergativa satser samt var 

och en av de fem ergativitetsmetaforerna separat. Resultaten för de ergativa satserna och de 

respektive ergativitetsmetaforerna kommer därefter att sammanställas i ett sjunde avsnitt. Vilka 

vidare slutsatser som kan dras utifrån resultaten angående sändarens perspektiv och diskursen 

diskuteras under nästa kapitel (6.1).  

 

5.1 Ergativa satser 
 

Här presenteras resultaten för ergativa satser, alltså sådana satser där en explicit uttryckt agent 

påverkar ett medium. Analysen visar att de flesta förekomsterna av ergativa satser påträffas i 

K1 och rör dödsfallet samt har bröderna som agent och Kevin som medium. 

 

Ergativa satser K1 K2 

Dödsfallet 16 0 

Ärendets hantering 2 7 

Nyhetsrapporteringen  0 0 

 

 I K1 återfinns sammanlagt 18 ergativa satser. Av dessa rör 16 dödsfallet, två utredningen, 

men inga själva nyhetsrapporteringen. I samtliga av de ergativa satser som behandlar dödsfallet 

framställs bröderna, eller någon av dem, som agent och Kevin som medium. Artiklarna gestaltar 

alltså Kevins dödsfall som en aktiv handling, utförd av de båda bröderna. Exempel på sådana 

ergativa satser är ”… de två småpojkarna misshandlade sin fyraårige lekkamrat till döds” och 

”Barnen tryckte en fot mot Kevins hals och tryckte sedan träpinnen mot halsen så att han dog”.  

 De två ergativa satser som berör ärendets hantering i K1 har polisen som agent, men som 

medium endast ting: ”berlinmuren” och ”mordvapnet”. Det rör sig sålunda inte om någon 

mellanmänsklig ergativitet. 

 I K2 återfinns endast sju ergativa satser och samtliga rör utredningen, ingen dödsfallet. För 

två av dessa går ergativiteten i riktning från rättsläkare mot fallet, exempelvis: ”rättsläkare har 

granskat fallet”. Dessa satser rör alltså endast indirekt den ursprungliga utredningen.  

 Bara en gång förekommer en producent som agent: ”SVT avslöjade … stora brister i 

utredningen”. Då handlar det således inte om någon självrannsakan, utan snarare utdelas en 

eloge för SVT:s granskande journalistik.  

Tabell 1 
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 För fyra av de ergativa satserna i K2 utgörs agenten av polisen. Två av dessa är mer generella 

och handlar om hur polisen förhörde ett stort antal barn, medan de andra två gestaltar polisen 

som agent och bröderna som medium, exempelvis ”Med fingret i luften beordrade 

spaningsledaren Rolf Sandberg femårige Robin att se honom i ögonen”. Kanske är det dock 

anmärkningsvärt att endast två ergativa satser i hela materialet framför denna ergativa 

konstellation.  

 

5.2 Ergativitetsnominaliseringar 
 

I det här avsnittet presenteras sådana ErgN som berör dödsfallet, ärendets hantering eller 

nyhetsrapporteringen.  

 

ErgN K1 K2 

Dödsfallet 12 10 

Ärendets hantering 2 17 

Nyhetsrapporteringen  0 0 

 

I K1 återfinns sammanlagd 14 relevanta ErgN, varav 12 avser dödsfallet. Alla dessa ErgN, utom 

en, bör analyseras som ergativa processer med bröderna som agent och Kevin som medium. 

Det rör sig exempelvis om dådet, bråket, mordet och misshandeln. Därutöver har dessutom 

mordvapnet räknats som en ErgN, trots att efterledet egentligen dikterar att det inte rör sig om 

en nominalisering. Att producenten väljer att lägga till mord som förled föranleder dock en 

sådan bedömning: mord kräver en ergativ process i verkligheten, och att omnämna ett objekt 

som mordvapen presupponerar att en sådan ergativ process ägt rum. Utifrån samma resonemang 

hänförs även användningen av gärningsman som benämning på en av bröderna till denna 

kategori. 

 Två ErgN påträffas angående ärendets hantering. En av dessa ligger dock i gränslandet 

mellan ärendets hantering och dödfallet. Det handlar om mordutredning, som utifrån 

ovanstående resonemang kan anses innehålla en ergativ process i förledet mord. Utredning 

syftar dock till ärendets hantering. I övriga fall har vanligtvis inte varianter av nominaliseringen 

utredning medräknats, eftersom den används generellt om hela polisens arbetsprocess och 

sällan har något uttydbart medium. Den andra ErgN om ärendets hantering är barnspåret, vilket 

i sig inte direkt är en ErgN, men som indirekt innebär att polisen misstänker och utreder 

bröderna. Därför betraktas barnspåret som ett slags ErgN med en ergativ process i riktning från 

polisen mot bröderna.  

Tabell 2 
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 Vad gäller K2 återfinns totalt 27 ErgN, varav tio berör dödsfallet. Dessa kan konstateras vara 

mindre dömande, och används i större utsträckning för att diskutera händelseförloppet, snarare 

än att berätta om det. Två av dessa ErgN är dessutom ”neutrala”, såtillvida att det inte går att 

dra någon agent ur dem. Det gäller två användningar av brott. Brott, liksom mord, 

presupponerar dock en ergativ process. De övriga åtta ErgN under denna kategori bör 

analyseras som ergativa processer med bröderna som agent och Kevin som medium, 

exempelvis mordet och strypning.  

 17 ErgN i K2 handlar om ärendets hantering. För samtliga av dessa är det rimligt att utifrån 

kontexten betrakta polisen som agent och bröderna som medium. Det rör sig till exempel om 

utpekandet, vallningar, aktiviteter samt en rad böjningsformer av förhör. 

 

5.3 Abstraktionsagent som ergativitetsmetafor 
 

Det finns endast fem relevanta abstraktionsagenter vilka är att betrakta som 

ergativitetsmetaforer i hela materialet, varav samtliga återfinns i K1. Eftersom de är så få, men 

också komplexa, behandlas de en och en.  

 ”Tragedin har förstört Arvika”. Här innehar tragedin rollen som agent och Arvika får agera 

medium. Tragedin är dock inte animat och kan därför inte uppbära agens. Istället måste denna 

agent packas upp utifrån kontexten. Här åsyftar tragedin med all sannolikhet själva dödfallet, 

vilket i sin tur betraktas som ett mord. Det handlar alltså om en ergativ process där den egentliga 

agenten är bröderna och medium är Kevin. 

 ”Kevins död plågar [henne]” kan analyseras på liknande sätt. Här är nominalfrasen Kevins 

död agent och den kvinna som berättar medium. Exemplet kommer från samma text som 

föregående exempel och att bröderna tolkas som den egentliga agenten motiveras bland annat 

av meningen: ”Att det sedan är två små pojkar som dödat honom skrämmer”.  

 ”Ångesten hade förlamat dem” framställer istället en abstraktion, ångesten, som agent vilken 

påverkar bröderna och söker förklara vad som hänt vid det förmenta mordet. Här postuleras 

förvisso mord, men bröderna framställs som medium och offer för något de inte kunnat 

kontrollera, något som är unikt i materialet.  

 ”Och det blev starten på en polisutredning som i två månader och två veckor lamslagit hela 

Arvika och skakat människor över hela Sverige”. Här används alltså polisutredningen 

(egentligen polisen) som abstraktionsagent vilken påverkar både Arvika och människor över 

hela Sverige. Det är dock inte helt klart vad som åsyftas. Antagligen är det uppgifter om 

företeelsen, alltså att bröderna skulle ha mördat Kevin, som ”har skakat människor”. Eventuellt 

går det här ändå att läsa in viss kritik mot polisen, vilket är ovanligt i K1.  
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 ”Vi har ett föremål som sannolikt bragt pojken om livet”. Här används ett föremål som agent. 

Föremålet i sig (en pinne) kan dock inte vara agent utan kräver en animat agent som använder 

föremålet för processen. Den egentliga agenten som åsyftas är bröderna.  

 

5.4 Particip som ergativitetsmetafor 
 

I K1 förekommer endast tre particip som kan packas upp till en motsvarande ergativ sats. 

Samtliga av dessa rör polisens hantering av ärendet. Här framkommer en viss kritik mot polisen, 

till exempel: ”De många förhören har varit upprivande för dem”, där upprivande bör betraktas 

som en ergativ process genom vilken polisen som agent påverkar flera familjer. De andra två 

träffarna rör polisens kontakt med Kevins pappa, som känner sig ”sviken och bortglömd”. De 

skulle dock kunna sammanräknas till en, vilken kan packas upp och omformuleras till ungefär 

”polisen har negligerat Kevins pappa”. Det är dock en speciell form av ergativ process, eftersom 

den faktiskt är ergativ genom att handlande underlåtits att utföras.  

 

Particip K1 K2 

Dödsfallet 0 0 

Ärendets hantering 3 (6) 

Nyhetsrapporteringen  0 (6) 

 

Vad gäller K2 påträffas sex stycken particip vilka fungerar som ergativitetsmetaforer. De har 

alla gemensamt att bröderna uppbär rollen som medium. Vem som är agent är däremot svårare 

att avgöra. Participen i fråga är samtliga utpekade, ibland tillsammans med förledet mord, 

exempelvis: ”De utpekade bröderna”, ”mordutpekade bröderna” eller ”de mordutpekade 

brödernas far”. Alla hänvisar de till en ergativ process där någon har pekat ut, anklagat, 

bröderna för mord. Som agent fungerar egentligen både polisen och medierna. Båda dessa 

parter kan antagligen beskyllas för att ha pekat ut bröderna som skyldiga, men här lyckas 

ergativitetsmetaforen åtminstone delvis dölja agenten.  

 

5.5 Passiv som ergativitetsmetafor 
 

Här redogörs för sådana passiva konstruktioner vilka är att betrakta som ergativitetsmetaforer, 

och som berör antingen dödsfallet, ärendets hantering eller nyhetsrapporteringen.  

 

Tabell 3 
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I K1 återfinns nio sådana passiva konstruktioner, och för samtliga av dessa är Kevin medium, 

medan den (oftast) utelämnade agenten utgörs av bröderna. Det gäller exempelvis för: ”Den 

lilla pojken mishandlades [sic!] nära en liten redskapsbod …” och ”Misshandeln utfördes med 

brutalitet och barnen använde ett kraftigt föremål”. I det andra exemplet framkommer alltså 

agenten dessutom i följande sats. Även dödades används på ett liknande sätt.  

 Angående de sju träffarna för ärendets hantering kan konstateras att polisen är agent i dem 

alla. Som medium figurerar främst bröderna (fyra träffar), men även ett kollektiv bestående av 

”flera barn”, eller ”482 personer”. Detta kollektiv har antingen ”förhörts” eller ”pekats ut”. När 

bröderna är medium förekommer även andra processer, som i meningarna: ”han betraktas som 

ett vittne”, ”Veckan därpå flyttades de från hemmamiljön i Arvika” och ”Söndagen den 23 

augusti vallades han av polisen nere vid Kyrkviken”. I den senare meningen är alltså agenten 

utskriven, men avfokuseras genom en inkongruent placering.  

 I K2 påträffas inga passiva konstruktioner gällande dödsfallet, men desto fler angående 

ärendets hantering. För 13 av dessa är det tydligt (antingen explicit eller implicit) att agenten 

utgörs av polisen. Sådana fall återfinns exempelvis beträffande olika förhör: ”närmare 50 förhör 

har hållits”, ”de pressades i många och långa förhör” eller ”pressats hårt” och ”Barn hördes utan 

föräldrar”. Här utgörs rollen medium vanligtvis av bröderna, men återigen också av ett slags 

kollektiv bestående av diverse inblandade. Av dessa 13 belägg berör ett antal även metoderna i 

utredningen, exempelvis: ”De utpekade bröderna … vallades också omkring”. Gemensamt har 

dessa belägg att de framför kritik mot hur polisen har hanterat ärendet, men (oftast) utan att 

polisens medverkan omnämns i satsen.  

 Därtill ska föras sju passiva konstruktioner för vilka det inte är lika enkelt att avgöra vem 

som egentligen är agent. I samtliga av dessa är bröderna medium, men både polisen och 

medierna kan placeras på agentens plats med godtagbart resultat. Det här gäller för meningar 

såsom ”Två bröder, då fem och sju år gamla, pekades ut som skyldiga”, ”Två pojkar kom att 

pekas ut som de som dödade Kevin” eller ”De pekades ut som mördare”. För dessa framkommer 

aldrig något tydlig agent, fast det är antagligen rimligt att tolka polisen som något slags 

ursprunglig agent, men även medierna har onekligen utfört samma handling.  

 

Passiv K1 K2 

Dödsfallet 9 0 

Ärendets hantering 7 13 (+7) 

Nyhetsrapporteringen  0 (7) 

Tabell 4 
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5.6 Processval som ergativitetsmetafor3 
 

I föregående avsnitt har sådana resultat presenterats som framställer Kevins dödsfall som en 

ergativ process, alltså som en handling i verkligheten. Här redogörs istället för hur denna 

företeelse realiseras på andra sätt än en handling, antingen som en händelse, ett tillstånd eller 

ospecificerat.  

 

I K1 påträffas tre sådana formuleringar. Den ena av dessa är uttryckligen neutral: ”Jag vet inte 

vad som hände när Kevin dog”. Att hände används skjuter dock eventuellt företeelsen närmare 

en händelse än handling. Ett helt neutralt alternativ vore istället ungefär: Jag vet inte hur Kevin 

dog. Det är också möjligt att bröderna ändå ses som agent till en ergativ process, men att 

konstruktionen nyttjas för att undvika att lägga ansvar på dem. 

 De andra två processmetaforerna liknar delvis den första. Här framgår det dock utifrån 

kontexten att det som åsyftas är en ergativ process för vilken bröderna är agent. Ändå har 

producenten valt att använda hände och hänt framför handlingsverb. Det gäller för meningarna: 

”Bråket … är … den utlösande orsaken till det som sedan hände” och ”Mycket bygger på att 

tala om det som har hänt”. De porträtterar fortfarande bröderna som mördare, men väljer ett 

mer nedtonat formuleringsalternativ.  

 Betydligt fler processmetaforer återfinns i K2. Här porträtteras Kevins dödsfall antingen som 

en händelse eller neutralt, alltså att vi inte vet huruvida det rör sig om en handling eller en 

händelse. Utifrån kontexten utesluter exemplet ”en ny teori om hur Kevin dött” en handling, 

medan ”Kevins död”, ”hur den lille pojken dog” eller ”Han säger att man inte kunnat slå fast 

att Kevins skador uppkommit genom ett brott, eller genom en olyckshändelse” förhåller sig till 

företeelsen utan att ådagalägga någon föreställning om vad som inträffat.  

 

5.7 Sammanställning av resultat 
 

Vid en sammanställning av resultaten för dödsfallet (Figur 1) framkommer att företeelsen 

främst hänvisas till genom ergativa satser (41 procent) i K1. Inte helt oväntat ser rapporteringen 

                                                 
3 Det ska påpekas att termen metafor eventuellt är olämplig här eftersom vi inte vet hur Kevin dog, och därmed 

inte heller vet vilket uttryckssätt som är kongruent. Att sådana uttryckssätt vilka gestaltar företeelsen som en 

händelse analyseras som inkongruenta innebär inte att jag ser handling, alltså mord, som kongruent med 

verkligheten. Vad som betraktas som kongruent/inkongruent tar avstamp i huvudlinjen för den ursprungliga 

rapporteringen. 

Processval K1 K2 

Dödsfallet 3 8 

Tabell 5 
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annorlunda ut i K2. När dödsfallet refereras till som en ergativ process med bröderna som agent 

i K2 görs detta istället genom ErgN (50 procent). Nu används dessutom processmetaforer i 

högre utsträckning för att beskriva företeelsen mer neutralt och garderat. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gällande ärendets hantering och polisens agerande återfinns en hel del satser i vilka polisen är 

agent för en ergativ process riktat mot ett animat medium, vanligtvis bröderna. En 

sammanställning av sådana konstruktioner (Figur 2) ser ut på följande vis: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Det framgår alltså att ergativa processer med polisen som agent tenderar att realiseras 

inkongruent i högre utsträckning än ergativa processer med bröderna som agent. 

 Slutligen går det att urskilja ett flertal ergativa processer för vilka medierna kan vara agent. 

Dessa förekommer endast i K2. Medium för samtliga dessa processer utgörs av bröderna.  
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Som illustreras av Figur 3 förekommer här inga ergativa satser utan endast ergativitetsmetaforer 

i form av particip och passiva konstruktioner. Detta kommer att diskuteras vidare nedan under 

resultatdiskussion. 

 

6. Diskussion och slutsatser 
 

Diskussionen är uppdelad i två avsnitt. Det första avhandlar vilka slutsatser som kan dras utifrån 

resultaten, teorin och tidigare forskning. Det andra ämnar utvärdera metoden utifrån analysen, 

för att återkoppla till arbetes huvudsakliga syfte: att utveckla och systematisera analysmetoden 

för ergativitet utifrån dess funktion för CDA.   

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Något som framkommer av analysen är skillnaderna i hur bröderna, polisen respektive 

medierna framställs i sådana ergativa satser där de innehar rollen agent. Om man ser till 

nyhetsartiklarnas innehållsliga helhet framgår tydligt att fokus och skuld riktas mot brödernas 

agerande i K1, medan riktningen istället går mot polisen i K2. Därför är det intressant att betona 

skillnaderna i hur ergativiteten gestaltas beroende på vem som är agent för handlingarna som 

omskrivs.  

 Sådana skillnader framgår tydligt genom figur 1 (K1) och figur 2 (K2). När bröderna 

figurerar som agent realiseras ergativiteten huvudsakligen genom ergativa satser, 41 procent, 

medan motsvarande siffra för polisen som agent endast är 8 procent. När polisen är agent i en 

ergativ process realiseras detta istället främst genom passiva konstruktioner, 43 procent, eller 

ErgN, 36 procent. Passiva konstruktioner och ErgN används förvisso även för att realisera 

ergativa processer med bröderna som agent, men endast för 23 respektive 28 procent av 

beläggen. När polisen är agent döljs detta dessutom genom particip (13 procent) – en 

konstruktion som inte används när bröderna är agent. I de belägg då medierna kan tolkas som 

agent förekommer över huvud taget inga ergativa satser, utan sådana ergativa processer 

realiseras uteslutande av passiva konstruktioner och particip. Trots att den handling som 

bröderna utmålas som agent för är mest graverande, är de den agent som oftast uttrycks explicit. 

 Det ska påpekas att resultaten gällande abstraktionsagent och processval delvis går emot de 

övriga resultaten. I K1 används processval för att indikera en viss osäkerhet eller förmildra 

brödernas ansvar, dock endast med tre belägg. Abstraktionsagenterna kan delvis förklaras 

utifrån deras funktion att tala om företeelserna på en mer abstrakt nivå, men exempelvis 

”Ångesten hade förlamat dem” flyttar onekligen fokus bort från brödernas handlande. Det är 
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dessutom endast här som bröderna figurerar som medium gällande dödsfallet. Det förutsätts 

förvisso fortfarande att bröderna faktiskt har mördat Kevin. Abstraktionsagent används även 

för att dölja polisen som agent när det handlar om negativa följder av polisens agerande i 

utredningen.  

 Fairclough (2015:82) framhåller att en ensam artikel enskilt inte säger särskilt mycket om 

diskursen. På samma sätt menar Trew (1979a:111 f) att en ensam språklig konstruktion inte bör 

tillskrivas någon vidare betydelse. I det här fallet är det dock ett flertal artiklar som följer samma 

mönster. Det är heller inte någon ensam konstruktion, utan en konsekvent skillnad i hur 

ergativitet realiseras beroende på vem som är agent för den ergativa processen. Något som bör 

uppmärksammas enligt Trew (ibid.).  

 Sellgren (2011) visar genom sin studie hur passivisering och nominalisering kan användas 

för att avfokusera den verkliga agenten bakom en ergativ process, medan Rehnberg (2011) 

istället demonstrerar hur ergativitet kan konstrueras för att lyfta fram deltagare i texten. Utifrån 

deras resonemang kan resultaten tolkas som att producenterna lyfter fram bröderna som aktiv 

agent, men snarare förskjuter polisens och mediernas handlande åt periferin.  

 Valet för hur ergativitet realiseras bör heller inte ses som godtycklig, enligt SFL, utan bör 

söka förklaras utifrån dess funktion i kontexten (Halliday 1979). Här ges ingen övergripande 

redovisning av kontexten, utan endast sådana aspekter som bedöms vara relevanta för att 

förklara den språkliga utformningen lyfts fram. Deltagarna i kommunikationen är producenten, 

de som omnämns i artiklarna samt eventuella läsare. Det är främst relationen mellan 

producenten och de som omskrivs som är intressant. Producenten har onekligen ett slags 

maktposition i relation till både polisen och bröderna (Fowler 1991; Fairclough 2015). 

Samtidigt kommer informationen som producenterna grundar artiklarna på i K1 från polisen, 

och den relationen bör ses som mer balanserad. Istället är maktobalansen som störst gällande 

relationen mellan producenten och bröderna. Båda dessa faktorer har förmodligen påverkat 

artiklarnas utformning: Polisens rapportering spelar säkert en roll för den höga andelen ergativa 

satser gällande dödsfallet i K1. Men det är heller inte otänkbart att maktförhållandena påverkar 

till vilken grad de olika agenterna uttrycks explicit eller implicit. Det går såklart bara att 

spekulera i vilken funktion konstruktionerna fyller, men det är inte otänkbart att de 

(förmodligen omedvetet) ämnar nedtona polisens och mediernas ansvar.  

  Inom CDA framhålls att språket utgör en oskiljaktig del av sociala relationer, samhället och 

diskurser, och att texter därmed kan förtälja något om dessa (Fairclough 2015; Fowler 1991; 

Fowler & Kress 1979). Så, vad säger egentligen resultaten om producenternas perspektiv och 

diskursen? Framför allt avslöjar resultaten något om maktförhållanden. Producenterna litar på 

polisens utsagor om det inträffade till den grad att de konstaterar brödernas skuld offentligt. Det 
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tycks också gångbart att fokusera barn som agent för en handling vilken innebär ett grovt brott, 

trots att de inte blivit dömda, men när istället polisens handlingar kritiseras undanhålls eller 

avfokuseras polisens roll som agent. Därtill innebär producenternas rapportering en 

maktutövning framför allt riktad mot barn; för detta undangöms mediernas roll som agent 

konsekvent. Analysen synliggör således maktförhållanden mellan vuxna, barn och olika 

auktoritära institutioner i samhället. 

 

6.2 Metoddiskussion 
 

Syftet har varit att systematisera och utveckla metoden för ergativitetsanalys så som den kan 

användas för CDA. Det här har åstadkommits dels genom en teoretisk sammanställning av 

litteratur och forskning, dels genom att begreppet ergativitetsmetafor har lanserats för att 

kategorisera olika språkliga konstruktioner som används för att realisera ergativitet 

inkongruent. Metoden har därtill testats på ett material. Nu har det blivit dags att utvärdera och 

diskutera metoden vidare. 

 Systematiseringen av metoden utifrån ergativa satser kontra olika ergativitetsmetaforer ger 

en tydligare översikt över hur ergativitet framställs gentemot tidigare studier (ex. Trew 1979a, 

Sellgren 2011 & Rehnberg 2011, se 2), vilka ofta stannat vid att lyfta ut enstaka exempel ur 

texter eller peka på övergripande mönster. Indelningen gör det möjligt att upptäcka tendenser 

och mönster över flera texter, såsom hur ergativitet realiseras annorlunda beroende på vilken 

deltagare som är agent. Systematiseringen innebär dessutom att resultaten kan beläggas 

kvantitativ samt struktureras överskådligt. 

 Ett metodologiskt problem med ergativitetsmetaforerna är att de måste ”packas upp”. Att 

avgöra vem som rimligtvis är att betrakta som agent bakom processen är alltså en tolkande 

verksamhet. Och tolkning är alltid riskfyllt (Thurén 2007:103). En rimlig tolkning måste ta 

hänsyn till kontexten, tolkarens egna förväntningar och värdering och därifrån formulera en 

betydelse som förefaller adekvat i sammanhanget (Føllesdal, Walløe & Elster 2001:136, 282). 

För de flesta ergativitetsmetaforer förefaller det självklart vem den utelämnade agenten är, men 

det går egentligen aldrig att veta säkert. Tolkningsmomentet angående ergativitetsmetaforerna 

försämrar oundvikligen metodens reliabilitet en aning, men är ändå nödvändigt eftersom de 

intressanta resultaten framträder i förhållandet mellan de olika ergativitetsmetaforerna och 

ergativa satser samt olika deltagare. Det finns även vissa problem med validiteten när metoden 

tillämpas för CDA, eftersom det aldrig går att fullständigt fastslå vad de olika konstruktionerna 

faktisk säger om diskursen. Metoden fungerar som ett verktyg för att undersöka diskursen, men 

kan aldrig ge annat än en inblick i diskursens komplexa helhet. Enligt SFL och CDA (2.3, 2.4) 
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fyller förvisso språkliga val en funktion och måste förklaras utifrån diskursen, och de kan därför 

avslöja förhållanden i diskursen. Utifrån detta synsätt kan man anta att valet mellan olika sätt 

att realisera ergativitet i en text faktiskt ger viss grund för uttalanden om diskursen. Sådana 

uttalanden bör dessutom erhålla högre tillförlitlighet av en mer strukturerad analys och 

systematiska beräkningar.  

 I analysen i detta arbete förekommer samtliga ergativitetsmetaforer. För att dölja agenten 

används främst passiva konstruktioner, ErgN och particip. De är kanske framför allt dessa som 

är mest givande att jämföra med ergativa satser vid en analys. Men om utgångspunkten är att 

språkliga val fyller en funktion bör även valet mellan dessa tre ergativitetsmetaforer göra så. 

Particip och passiva konstruktioner tycks användas mest frekvent då syftet är att helt dölja 

agenten och dennes ansvar; de är vanligast när medierna är agent och när polisen är agent i K1. 

När polisen är agent i K2, och alltså tillskrivs viss kritik, ökar istället andelen ErgN och utgör 

den vanligaste ergativitetsmetaforen. Dessutom är ErgN den vanligast ergativitetsmetaforen när 

bröderna är agent gällande dödsfallet i K1, och den enda ergativitetsmetaforen som fortfarande 

utmålar dem som agent beträffande dödsfallet i K2. Här presupponerar dessutom ErgN 

fortfarande att dödsorsaken är mord, samt vidmakthåller och framhärdar delvis brödernas 

delaktighet. Det finns alltså en tendens att ErgN används i högre utsträckning när skuld riktas 

mot en agent, medan passiva konstruktioner och particip i högre utsträckning används för att 

dölja ansvar. Här behövs dock vidare metodologiskt arbete.  

 Abstraktionsagent och processval ger andra intressanta resultat och bör därför ha en plats i 

ergativitetsanalyser. Deras funktion är dock svårare att utröna och de kräver djupare analyser. 

Processval används bland annat för att markera viss osäkerhet om företeelsen i K1, och i K2 

möjliggör processval att dödsfallet kan benämnas utan att specificera huruvida det rör sig om 

en handling eller händelse. Vad som i det här arbetet kallas abstraktionsagent, ger tydligare 

resultat för Sellgren (2011), men förekommer inte lika frekvent här. Intressant är dock att 

abstraktionsagent används för att urskulda bröderna i K1, trots att artikelns konsensus är att de 

är skyldiga. Ett försök att diskret gå emot strömmen kanske. Genom en abstraktionsagent 

framförs dessutom ”kritik” mot polisen i K1. Abstraktionsagent tycks därför kännas bekvämt 

att använda när syftet är att säga någonting som inte ligger helt i linje med resten av innehållet 

i texten. Här kan framtida studier gärna ta vid.  

  Ytterligare en möjlighet att utveckla metoden har framträtt genom teorin och analysen, 

nämligen att kategorisera varje ergativitetsmetafor utifrån ett antal förklaringsalternativ. Sådana 

alternativ skulle kunna vara tema-rema-progression, undvika upprepning, eller möjliggöra 

abstrakta resonemang. Vissa ergativitetsmetaforer är antagligen nödvändiga utifrån sådana 

textuella funktioner och skulle därför eventuellt kunna tillmätas mindre värde för analysen.  
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 Metoden för ergativitetsanalys har systematiserats vilket utvecklat möjligheterna att urskilja 

mönster för hur ergativitet realiseras över ett flertal texter, kategorisera och belägga iakttagelser 

kvantitativt samt presentera resultaten på ett strukturerat sätt. Metoden förefaller användbar för 

en kvantitativ och systematisk analys av ergativitet i texter inom lingvistiskt inriktad CDA. 

 

7. Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete har varit att systematisera och utveckla metoden för systemisk-

funktionell ergativitetsanalys så som den har potential att tillämpas för kritisk diskursanalys, 

med en förhoppning att därmed bidra till att stärka den metodologiska grunden för framtida 

diskursanalytiska studier. Därtill skulle metoden även tillämpas på ett material för att undersöka 

dess brukbarhet.  

 Analyser av ergativitet förekommer både inom systemisk-funktionella textanalyser (ex. 

Sellgren 2011; Rehnberg 2011) och lingvistiskt inriktade kritiska diskursanalyser (ex. Trew 

1979a). Sådana analyser behandlar dock ett mindre material och stannar vid att lyfta fram 

relevanta exempel ur detta, utan någon mer djupgående metodisk struktur. För 

diskursanalytiska analyser av större material finns därför ett behov av att metoden 

systematiseras, dels för att enklare kunna upptäcka språkliga tendenser över flera texter, dels 

för att eventuell kritik ska kunna underbyggas.  

 Övergripande teoretiska antaganden har huvudsakligen hämtas från systemisk-funktionell 

lingvistik och kritisk diskursanalys. Avgörande sådana teoretiska antagande är exempelvis att 

språket är en semiotisk resurs, alltså en resurs för att skapa betydelse, och att texter måste förstås 

utifrån denna betydelseskapande funktion. Det innebär i sin tur att valet mellan olika sätt att 

realisera ergativitet inte bör betraktas som godtyckligt, utan som funktionell motiverat, och att 

valet mellan olika konstruktioner därför säger något om sändarens perspektiv, diskursen och 

samhället. 

 Metoden för ergativitetsanalys har systematiserats genom att olika ergativitetsmetaforer 

identifierats, avgränsats och definierats. Utgångpunkten har varit att ergativitet realiseras 

kongruent genom en ergativ sats, men att ergativitet även kan realiseras inkongruent genom 

andra konstruktioner, vilka benämns ergativitetsmetaforer. I det här arbetet har fem 

ergativitetsmetaforer behandlats: ergativitetsnominalisering, abstraktionsagent, particip som 

ergativitetsmetafor, passiv som ergativitetsmetafor och processval. Ergativitetsmetaforerna 

måste oftast tolkas och ”packas upp” för att processens deltagare ska kunna utrönas. 

 Metoden har sedan tillämpats för att analysera ett material bestående av nyhetsartiklar om 

det så kallade ”Kevin-fallet”. I analysen har ergativa processer urskilts och kategoriserats 
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utifrån hur de realiseras genom antingen ergativa satser eller någon av de olika 

ergativitetsmetaforerna. Även agent och medium har antecknats för varje realisering av 

ergativitet. Genom användningen av metoden framgår hur ergativitet realiseras annorlunda 

beroende på vem som är agent för den ergativa processen, och att olika ergativitetsmetaforer 

tenderar att användas i olika sammanhang. Resultaten avslöjar dessutom något om diskursen 

och samhället, vilket indikerar att metoden kan vara användbar för framtida lingvistiskt 

inriktade kritiska diskursanalyser. 

 Metoden kan dock utvecklas ytterligare genom att olika förklaringsalternativ tillämpas för 

de olika ergativitetsmetaforerna. Sådana förklaringsalternativ skulle kunna vara tema-rema-

progression eller att sändaren försöker undvika upprepning. Då skulle varje ergativitetsmetafor 

kunna värderas utifrån hur troliga sådana förklaringsalternativ är. 
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