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Abstract 

This study searches for hidden nationalism in two Swedish news papers’ environmental 

journalism. How it contributes to a national identity and creates “we” against “them”. 

The purpose of this study is to show how important it is to be aware of what picture Swedish 

media gives of Sweden concerning environmental journalism to the readers. 

The theories are based on nationalism, banal nationalism, medias and identities and “we” and 

“them”. The method used is critical discourse analysis where language and power is in focus. 

We analysed 56 texts in two of the largest Swedish news papers. 

We searched for signs proving that Swedish media glorifies Sweden within environmental 

journalism. 

The most important result was that we so obviously could see signs of “we” and “them”. That 

contributed to signs of nationalism and Swedish identities. 

We found that if you keep writing about Sweden when it is good and not write when it is bad 

you will give the readers a glorified picture. This picture can in turn cause the people to feel 

that the environmental issues are distant. Through constant writing about other countries 

failure, Sweden’s good performance and our Swedish children’s future the Swedish identity is 

strengthened. 

 

Keywords 

Environmental journalism, nationalism, banal nationalism, Sweden, identities, “we” and 

“them”, media, Dagens Nyheter, Aftonbladet. 
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Inledning  

Miljöjournalistiken har genom åren förändrats rejält parallellt med 70-talets massiva 

miljöpolitik till 90-talets tunna och nästintill döda period. Kina och Indien, en tredjedel av 

världens befolkning, är på väg in på världsscenen som stora industriella nationer och har ett 

enormt krav från omvärlden på att hämma sina utsläpp. Om dessa länder skulle släppa ut lika 

mycket som vi i väst gör vore världen dömd till undergång. Samtidigt vägrar USA att skriva 

under olika avtal om utsläpp och miljön som till exempel Kyotoavtalet. Människor skyller allt 

på oljan som sinar men inser inte att det förmodligen är kolet som är det stora hotet (Azar, 

2008). Hela klimatsmarthypen och det stora miljöhotet är en relativt ny företeelse där svar och 

fakta ständigt byts ut. Ta etanolfrågan som exempel, där koldioxidutsläppet är lägre men 

produktionen sämre då marken i en del fall skulle kunna användas för att odla mat i framför 

allt fattiga länder. Forskare inom området runt om i världen är inte överrens om vad som 

händer, gäller eller måste göras åt miljöproblemen. Är klimatförändringarna människans fel, 

hur hög eller låg är klimatkänsligheten och är det år 2020 eller 2100 som vi max får släppa ut 

ett ton koldioxid per person? Allt detta är delar av en verklighet som presenteras läsare, tittare 

och lyssnare varje dag. Därför anser vi att det är väldigt intressant och viktigt att fråga vilka 

bilder medierna ger oss om miljöproblemen i miljöjournalistiken. 

 

Problemområde  

Vi anser att det är intressant att undersöka vilka bilder av verkligheten som svenska medier 

ger av hur Sverige framställs i miljöjournalistiken. Vi tror nämligen att bilden som ges av 

Sverige glorifierar vårt land. Att det bland annat när Sverige jämförs med andra länder skapas 

”vi” och ”de”. Vi tror att mediernas bild av Sveriges prestationer på miljöområdet bidrar till 

en slags dold nationalism. Generellt sett, främst via vår egen omgivning, har vi uppfattningen 

att svensken anser att Sverige står sig väldigt bra. Många tror att Sverige rent ut sagt är bäst 

och är ett föredöme när det gäller låga utsläpp, bistånd, hållbar utveckling etcetera. Men enligt 

Björn Karlsson, energiprofessor vid Linköpings universitet, finns det i själva verket tvärtom 

siffror på att Sverige står för mer utsläpp av koldioxid per person än USA (Linköpings 

universitet). Vad vi vill säga är att om vi inte är medvetna om att Sverige glorifieras i svenska 
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mediers miljöjournalistik finns en risk att miljöproblemen känns avlägsna hos läsarna vilket 

skulle kunna leda till lackande miljömedvetenhet hos svenskarna. 

Vi har inte hittat någon forskning om hur medier framställer Sverige i sin miljöjournalistik 

och därför kan vår uppsats intressera såväl forskare, journalister och mediekonsumenter. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur DN och Aftonbladet framställer ”vi” i sin 

miljöjournalistik. 

Med undersökningen vill vi uppmärksamma hur viktigt det är att vara medveten om hur 

svenska medier framställer Sverige, i det här fallet inom miljöjournalistiken. 

Forskningsfrågorna lyder: 

• Vilka bilder framställs av Sverige i DN:s & Aftonbladets miljöjournalistik? 

• Hur är DN och Aftonbladet med i svenskt identitetsskapande inom miljöjournalistik?  

• Går det att iaktta återkommande mönster i DN:s och Aftonbladets miljöjournalistik? 

 

Avgränsningar  

Vi har valt att inte analysera lokalpress då de skiljer sig åt beroende på vilken del av Sverige 

man väljer. Det skulle också antagligen bli ett lokalt ”vi” och inte ett nationellt vilket är det vi 

vill undersöka.  

Bilder, bildtexter och faktarutor som tillhör de texter vi väljer har vi valt att inte analysera. 

Detta på grund av att materialet skulle bli för stort i förhållande till den tidsbegränsning och 

arbetsstyrka vi har till förfogande. 

Reklam, dödsannonser och sport har vi valt bort. 

Vi analyserar inte texter i respektive tidnings webbupplaga. 

Vi kommer inte att jämföra DN:s och Aftonbladets miljöjournalistik eftersom det inte är 

undersökningens syfte. 
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Bakgrund    

För att lättare förstå vår undersökning skriver vi i detta avsnitt om miljö, definitionsmässigt 

och vad det innebär, samt om miljöjournalisten. Vi skriver även om social konstruktionism, 

ett synsätt vi har som utgångspunkt för vår studie. Vi presenterar också hur DN och 

Aftonbladet som tidningar, ger en bild av svensken och en referens till sportens värld. 

   

Miljö 

Det finns olika uppfattningar om vad miljö egentligen innebär. Begreppet beskrivs som 

”samspelet mellan omgivningen och däri verkande människor, djur, växter eller andra 

organismer” enligt Nationalencyklopedin (NE.se). Monika Djerf Pierre (1996), forskare vid 

Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet, har på ett 

mer ingående sätt identifierat två definitioner av miljöbegreppet i boken Gröna nyheter. Den 

ena är en tidlös definition där all fysisk omgivning och natur innefattas. Djerf Pierre uppger 

dock att det inte är lätt och tar hjälp av en allmänt formulerad och tillsynes tidlös definition av 

Martin Bennulf. Han beskriver att miljöbegreppet åsyftar hela vår omgivning. En omgivning 

som, ofta negativt, påverkas av faktorer som försurningar, bilavgaser, kommunala soptippar 

med mera. Djerf Pierre påpekar dock att definitioner av miljöbegreppet oftast utgår från 

människans utgångspunkt om vad som är dess betydelsefulla omgivning. Att miljön är till för 

människan. Men enligt Bennulf handlar miljö alltså om allt i naturen. (Djerf Pierre, 1996) 

Den andra definitionen av miljöbegreppet, ett kontextuellt perspektiv presenterat av 

sociologen Ann-Mari Sellerberg, är baserat på ordet miljö i Svenska Akademiens Ordbok. 

Sellerberg menar att ordet miljö har betytt olika saker genom årtionden, från 

heminredningsmiljö på 50-talet till miljöbuss på 80-talet. Det var, enligt det kontextuella 

perspektivet, inte när naturen hotades utan när människan upptäckte det befintliga hotet som 

miljöproblemen kom. (Djerf Pierre, 1996) 

Med utgångspunkt från dessa två synsätt har Djerf Pierre som en kompromiss använt sig av en 

definition baserat på 60-talets framväxande miljötänkande. Hon kallar det ”miljömedvetet” 

och det utgår:  

[…] från föreställningen om att människan genom sin hantering av naturen (djur, växter) och 

naturresurserna orsakar oönskade och negativa effekter på människans egna och naturens 

fortsatta livsbetingelser. Denna påverkan är främst knuten till den samhälleliga produktionen 

och konsumtionen (i vid mening). Påverkan är dessutom av en så allvarlig karaktär och av en 
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sådan art att åtgärder kan och måste sättas in för att förhindra eller minska de negativa 

effekterna. (Djerf Pierre 1996, s 23)  

Produktions- och konsumtionssamhällets oönskade bieffekter på vår livsavgörande miljö är 

alltså utgångspunkten i definitionen.  

   

Miljöjournalisten     

Enligt oss känns det ibland snarare som regel än undantag med larmrapporter i medierna. Det 

finns cancerframkallande ämnen i chips, främmande ämnen i barnmjölk eller utgången 

köttfärs i ”alla” Ica-butiker. Kvällspressen står för en stor del av sensationsjournalistiken och 

enligt Claes Sjöberg (1989), reporter på Ekot, spelar miljöjournalisten en stor roll och bär 

därför ett stort ansvar för att det som skrivs är sanningsenligt och relevant. Han menar att 

journalisten måste definiera sin roll. Är journalisten en miljökämpe eller bara en spegel av 

miljötvistens olika sidor? Sjöberg fortsätter med att genomslagskraften i det en trovärdig 

miljöjournalist säger eller skriver är stor. Som exempel på det motsatta tar han upp en serie 

artiklar publicerade i Aftonbladet 1988 då det larmades om att det farliga ämnet dioxin skulle 

kunna döda barn via saft. Det visade sig dock att mängden dioxin var så pass liten att det i 

princip skulle vara omöjligt att få i sig en farlig mängd. Kontentan som Sjöberg avslutar med 

är att miljöjournalisten ska presentera det mest intressanta (Sjöberg, 1989). Djerf Pierre menar 

dock, i sin doktorsavhandling Gröna nyheter, att den karaktäristiska miljöjournalisten har till 

uppgift att företräda miljön och miljöintressena (Djerf Pierre, 1996). Hon hänvisar till en 

intervju ur boken Journalistiska arbetsmetoder med Bo Landin, vilken vissa journalister ser 

som miljöjournalistikens genombrott, där han förespråkar en aktiv och grävande journalistik. 

Han fungerade som miljöns advokat och betraktar miljöstörarna som sina motståndare (Djerf 

Pierre, 1996). 

Anne Nilsson (2007), frilansjournalist och tidigare miljökonsult, beskriver miljöjournalistiken 

som ett svårbevakat ämne. Miljöproblem är vanligtvis stora, komplexa och består av långa 

processer i kontrast till det traditionella, snabba sättet för en journalist att jobba i ständig jakt 

på det allra senaste. Men miljöjournalisten har samtidigt en central roll i miljödebatten 

eftersom den kan få genomslag för det han eller hon skriver via sitt medium. (Nilsson, 2007) 

Mediernas miljöjournalistik spelar stor roll för medborgarnas tänkande om naturen och 

förhållande till den. Det skriver Karin Haglind (2000) om i D-uppsatsen Miljöjournalistik. 
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Miljöjournalisterna hjälper till att bestämma vad som ska vara ”miljöfrågor” och vad som inte 

hör hit. (Haglind, 2000) 

 

Social konstruktionism 

För vår undersökning har vi valt att inta ett socialkonstruktionistiskt synsätt vilket är ett 

dominerande paradigm inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning idag. Enligt 

betraktelsesättet är verkligheten eller aspekter av verkligheten socialt konstruerad. 

Utgångspunkten är att sociala företeelser är skapade av ett socialt samspel som befinner sig i 

ständig revidering. Hur vi ser vardagen är beroende av historiska och kulturella föreställningar 

om världen. Föreställningar som upprätthålls genom det sociala samspelet i vardagen. 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000) 

Denis McQuail (2005), massmedieforskare vid Amsterdam School of Communication 

Research, pekar på att: 

There is a general emphasis on the possibilities for action and also for choices in the 

understanding of “reality”. Social reality has to be made and given meaning (interpreted) by 

human actors. […] Social construction refers to the processes by which events, persons, 

values and ideas are first defined or interpreted in a certain way and given value and priority, 

largely by mass media, leading to the (personal) construction of larger pictures of reality. 

I forskning liksom i journalistik är det alltid en specifik version av verkligheten som 

presenteras vilken inte kan sägas vara slutgiltig. Det gör att vår studie endast blir en tolkning 

av vilken Sverigebild som ges i våra utvalda tidningars miljöjournalistik. Vi är medvetna om 

att andra förhållningssätt och perspektiv kan finnas för det material vi valt för studien. Detta 

eftersom kunskap definieras olika beroende på dess kontext och ständigt är under revidering 

(Bryman, 2002). 

Det socialkonstruktionistiska synsättet förhåller sig även till att språket är ett verktyg för 

att skapa en bild av världen. Detta sker inte på ett objektivt sätt utan journalisten själv 

har möjligheten att med språket konstruera identiteter och föreställda gemenskaper. En bit av 

en upplevd verklighet kan beskrivas, men inte verkligheten. (Hultén, 2006) För vår studie 

utgår vi från att uppfatta de journalistiska texterna med detta synsätt. 
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Svensken 

Vi använder oss inte av ett mottagarperspektiv men anser att svensken i sig spelar en väsentlig 

roll i vår undersökning. Trots jantelagen har svenskar en tendens att lita på sitt land. Den 

enskilda svensken i sig är inte värd så mycket men nationen i sin helhet är bra. En enligt oss 

vanlig uppfattning är att Sverige står sig bra i frågor som rör viktiga saker som till exempel 

världsfred, där ”våra” trupper bara är fredstrupper, bistånd, där ”vi” skänker mest pengar och 

klimathot, där ”vi” sköter oss bra på den globala skalan osv. 

Enligt Eurobarometer 69 (European Commission), en återkommande 

opinionsundersökning gjord i 31 europeiska länder om medborgarnas åsikter på uppdrag av 

Europeiska kommissionen 2008, litar 60 procent av svenskarna på riksdagen. Det är nästan 

dubbelt så mycket som EU-genomsnittet och bara danskarna och finländarna har högre 

förtroende för sin riksdag. Rörande just miljöproblem tror vi att svenskens tillit till att Sverige 

sköter sig bra är stor. Detta troligtvis på grund av hur medierna skriver och berättar om 

Sverige och miljöfrågan. Enligt Förtroendebarometern 2008, en mätning av svenska folkets 

förtroende för samhällsinstitutioner, politiska partier, medier, varumärken/företag och ledare, 

är svenskens tillit till Sveriges Radio (76 %), SVT (73 %) och Dagspressen (34 %) stor 

(Medieakademien). Svensken tror alltså på Sverige och till stor del på svenska medier, i 

synnerhet public service.  

 

Tre kronor   

Som nämnts tidigare har svensken en förmåga att känna sig bra när det gäller hela nationen. I 

internationell prestation, jämställdhet, frihet med mera. ”Svenskarna anser att Sverige är 

bättre än det europeiska genomsnittet. Åtta av tio menar att tillståndet för den svenska 

ekonomin är bättre och nästan lika många tycker att såväl läget på arbetsmarknaden som 

livskvaliteten är bättre” (European Commission). Och ”ingenting tycks väcka den svenska 

nationalkänslan till liv så lätt som svenska idrottsprestationer” (Ehn 1993, s 207). Ehn menar 

att människor, framförallt män, som i övrigt sällan markerar eller bryr sig om sin svenska 

tillhörighet, via sport skapar en nationalkänsla och fosterländskhet som tycks överbygga klass, 

kön, region och generation. Liknande spår tror vi oss kunna finna inom svensk 

miljöjournalistik, en slags kollektiv fosterlandsmedvetenhet. På samma sätt som vi helt 

plötsligt inte vill vara svenskar när det går dåligt inom idrotten kan vi avsäga oss svenskheten 

utifall att Sverige på något sätt skulle göra bort sig i miljödebatten.  
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Ehn skriver om motgångar, exempelvis i startgroparna för ett OS. Med utebliven framgång 

börjar nationalsorg råda men direkt när det vänder så går flaggan i topp och befolkningen 

sjunger nationalsången. Den individuella fysiska idrottsprestationen omvandlas snabbt till 

nationell prestige och miljoner människor förenas via en enskild person. Prestationen, eller 

åtminstone den imaginära prestationen, inom miljö förvandlas även den till en slags nationell 

prestige menar vi. En ”gren” som Sverige hanterar bra.  

I detta sammanhang bidrar medierna till att upprätthålla en svensk identitet. Det argumenterar 

Camauër & Nohrstedt (2006) för i rapporten Mediernas vi och dom - Mediernas betydelse för 

den strukturella diskrimineringen - Det här är lycka. Medierna bidrar till människors 

föreställningar och känslor för det nationella samt identifieringen med det svenska. 

 

Dagens Nyheter  

DN är Sveriges största morgontidning med en upplaga på cirka 340 000 exemplar på vardagar 

och cirka 370 000 exemplar på söndagar och läses inklusive DN.se av 1,3 miljoner människor 

dagligen. Enligt Nationalencyklopedin (NE.se) har DN en ledande ställning som 

opinionsorgan, bland annat genom avdelningen DN Debatt. DN är en oberoende, liberal 

tidning, grundad av Rudolf Wall 1864 och ingår i Bonnierkoncernen. På DN:s hemsida står:  

Under en period av omskakande förändringar har DN att med ny skärpa hävda det öppna 

samhällets grundläggande värden, däribland upplyst förnuft och toleransklimat. [...] Vår 

utgångspunkt är att människor, oavsett social bakgrund, ska ha möjlighet att delta i och 

förstå gemensamma angelägenheter. Vi verkar i en upplysningstradition som vill bidra till att 

svenskarna är ett läsande och tänkande folk. Därför är det bland annat viktigt att använda de 

distributionsformer som, enskilt eller i samverkan, bäst når fram till mottagaren. Vi slår vakt 

om objektivitet och en oberoende verksamhet på alla plan. (DN.se) 

Bonnier beskriver DN:  

Dagens Nyheter ska i enlighet med sin tradition göra en bred kvalitetstidning som fungerar 

som Sveriges viktigaste sociala och demokratiska torg. DN ska mer än någon annan tidning 

spegla livets och samhällets mångfald, ge orientering, bidra till förklaring, värden och 

riktning, samt tillhandahålla värdefulla verktyg. DN är huvudstadstidningen. (Bonnier.se) 
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Aftonbladet  

Aftonbladet är Nordens största och mest lästa dagstidning med cirka 390 000 exemplar på 

vardagar och cirka 450 000 exemplar på söndagar och läses inklusive Aftonbladet.se av cirka 

2,7 miljoner människor varje dag. Nationalencyklopedin (NE.se) beskriver Aftonbladet som 

en modern, masspridd tabloid med snabba sensationsnyheter, idrott och nöje. Aftonbladet är 

en oberoende socialdemokratisk tidning grundad av Lars Johan Hierta 1830 och ägs av det 

norska medieföretaget Schibsted. På Aftonbladets hemsida står att:  

Kvällstidningen Aftonbladet är en tidning som står på läsarnas sida. Vi vill överraska, 

underhålla och driva opinion i samspel med läsekretsen. Vår journalistik ska vara kritiskt 

granskande, sann och saklig och ge röst åt vanligt folk. […] Målsättningen är att innehållet 

ska spegla svenska folkets intressen. Varje dag erbjuds läsarna en kombination av hårda och 

mjuka nyheter, kultur och politiska kommentarer, sport och nöje, personliga kommentarer, 

debatt och läsaråsikter. (Aftonbladet.se) 

På Schibsteds hemsida står att Aftonbladet bland annat, aktivt och kritiskt, ska granska 

samhället och makthavarna, driva opinion och ge journalistisk service (Schibsted.no). 

 

Tidigare forskning  

Miljöjournalistikens historia   

Miljöjournalistik är en typ av fackjournalistik som utvecklat sin egen berättarform genom 

bland annat en specifik dramaturgi. Djerf Pierre (1996) beskriver ett enkelt sätt att betrakta 

miljöjournalistik, det är journalistik om miljöfrågor. Då finns både en definitionsfråga på 

journalistik och miljöfrågor som tillsammans resulterar i en slags miljöjournalistik. Djerf 

Pierre refererar till en studie av artiklar, gjord av Einsiedel och Coughlan, där miljöartiklarna 

skiljde sig från de andra genom sin negativa ton.  

Att utgå från en miljödiskurs är en annan variant för att ta reda på vad miljöjournalistik är. 

Enligt det perspektivet står miljöjournalistiken för en särskild problembeskrivning vad gäller 

miljöproblemens orsaker, konsekvenser och lösningar. Det är alltså perspektivet på samhället 

och den världsliga bilden som ligger till grund för miljöjournalistiken. Enligt Djerf Pierre kan 

vi därför inte tala om miljöjournalistik förrän miljön i nyhetsbevakningen beskrivs i termer av 

ett globalt katastrofhot, en akut kris eller en överlevnadsfråga för mänskligheten. Därmed 
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måste artiklar om miljöhot, -larm, -kriser, -tillstånd med mera beskrivas som hotfulla, 

allvarliga, akuta och skrämmande. (Djerf Pierre, 1996) 

Djerf Pierre har, i led med boken Gröna nyheters syfte, identifierat tre epoker i 

miljöjournalistikens utveckling från 1961-1994. Under den speglande miljöjournalistiken, 

1961-1969, fanns inga särskilda reportrar utan man försökte rapportera om det som kunde 

tänkas vara viktigt och intressant. Miljödebatten lämnades orörd, miljöpolitiken hade ingen 

stark opposition och en stor journalistisk osäkerhet om hur miljöfrågorna skulle behandlas 

rådde. 60-talet innebar dock ett genombrott för miljöfrågorna och således miljöbevakningen, 

den svenska miljöpolitiken byggdes upp med Naturvårdslagen och Miljöskyddslagen och 

begreppet miljöproblem introducerades.   

Åren mellan 1970-1991 identifieras som den kritiskt dokumenterande miljöjournalistiken då 

miljöjournalistiken utvecklades till en egen journalistisk genre. Fakta, konkreta bildbevis samt 

en aktiv och kritisk journalist var ingredienserna som dominerade 70- och 80-talets 

miljöjournalistik. Man ville göra miljöverkligheten begriplig för publiken, dokumentera 

orsaker och konsekvenser, kritiskt granska aktörerna i miljöpolitiken och aktivt påverka 

miljödebatten. Specialiserade journalister anställdes som självständigt fick välja ut, bearbeta 

och presentera betydelsefulla samhällsproblem vilket gav journalisterna större inflytande. 

Under 80-talet utvecklades det ekologiska perspektivet och den ekonomiska tillväxten 

ifrågasattes då industrins konsekvenser kritiserades. Miljöfrågor integrerades inom de 

politiska partiprogrammen och kanske var det därför som miljöfrågorna fick sitt verkliga 

opinionsmässiga genombrott hos svenska folket. Det tillsammans med folkomröstningen om 

kärnkraftens framtid.   

Under den populariserade miljöjournalistiken, 1991-1994, låg fokus på att skapa engagemang 

och intresse med vardagsrelevans som nyckelbegrepp. Miljöfrågornas uppmärksamhet 

minskade på 90-talet. Konsumtionsfrågor blev mer aktuella och inkräktade på miljöområdet. 

Det handlade mer om lösningar då problemen var praktiska och vardagsbeteende och 

livsstilsfrågor tog över i miljödebatten. Efter 80-talets eländesjournalistik växte en skepticism 

fram gentemot miljölarm från både miljöaktivister och miljöexperter för istället inta en mer 

positiv attityd.   

[…] det kommersiella nyhetstänkandet och den förändrade problemuppfattningen i 

miljöpolitiken förklarar en stor del av miljöjournalistikens förändrade karaktär under 

nittiotalet. (Djerf Pierre 1996, s 375) 
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Under de sista fem åren av 1990-talet fick kärnkraftsfrågan ge vika för ozonlagret och 

växthuseffekten. Mer och mer började också miljöfrågorna att bli en del av svenskarnas 

vardag inpå 2000-talets första år utan att för den delen ta en given plats i det redaktionella 

arbetet. För ett par år sedan exploderade det dock, liksom i forskar- och myndighetsvärlden. 

Klimatfrågan lyftes upp i samhällsdebatten och började hårdbevakas av 

massmedierna. Idag finns klimatfrågan på alla sorters mediers dagordning och ett allmänt 

miljöuppvaknande har skett hos både medier och gemene man (Nilsson, 2007). 

   

Miljöjournalistik i DN och Nerikes Allehanda 

Haglind (2000) har i D-uppsatsen Miljöjournalistik undersökt hur två dagstidningar, DN och 

Nerikes Allehanda, skriver om miljöfrågor. Först undersökte hon DN under en tvåmånaders 

period år 2000. Det gjorde hon för att kunna formulera hypoteser till en större undersökning 

av Nerikes Allehanda. Hon sökte efter artiklar i DN om växthuseffekten och relaterade 

problem som till exempel koldioxidutsläpp. 

Det visade sig att de flesta artiklarna i båda tidningarna publicerades i samband med en 

händelse eller ett beslut. De följde ungefär samma strukturella form som andra journalistiska 

texter. I Nerikes Allehanda var dock artiklarna väldigt konkreta och lättförståeliga. De 

handlade mer om myndighetsbeslut än om miljöns generella tillstånd. 

Haglind kom fram till slutsatsen att miljöjournalistiken visar att miljön har en given plats på 

den politiska dagordningen. Miljön har blivit ett accepterat problem. Miljöjournalistiken 

bevakar människans inverkan på den icke-mänskliga naturen, vilket är något som sker 

långsamt och ofta är komplicerat. (Haglind, 2007) 

   

Medierna som arena för miljöpolitiken  

Massmedierna har en central roll i att förmedla information om miljöproblemen samt i att 

väcka och upprätthålla allmänhetens intresse för miljöfrågor. Det skriver Esa Väliverronen 

(1998) i sin artikel Medierna som arena för miljöpolitiken. Genom årtiondena har 

rapporteringen dock gått i vågor vilket har olika förklaringar. Väliverronen menar att 

publiciteten kring miljöproblemen växlar på grund av förändringar i samhället och kulturen. 

Han tar upp Anthony Downs tolkning om att publiciteten kring separata miljöproblem skulle 

följa ett cykliskt mönster. I samband med dramatiska olyckor ska ekologiska frågor få 
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samhällsproblemstatus som en följd av kampanjdrivning. Tsunamikatastrofen 2004 kan ses 

som ett modernt exempel då ett mediedrev pågick i veckor. Björn-Ola Linnér (2005), docent 

vid tema Vatten i natur och samhälle vid Linköpings universitet samt verksam vid Svenskt 

centrum för klimatpolitisk forskning, skriver i sin bok Att lära för överlevnad om just det: 

Vissa frågor eller problem har under en viss period stått som emblem för miljökrisen, 

dominerat massmedierna, politikernas och allmänhetens uppmärksamhet och blivit ett slags 

sinnebilder som har format förståelsen av miljökrisen: […] luftförorening, […] ozonhål, […] 

växthuseffekt […]. (Linnér 2005, s 17)  

Vidare nämner Väliverronen även McCormick som pekar på att variationen kring miljöfrågor 

i offentligheten och politiken, till skillnad från Downs, inte får liknas med en modenyck. 

Kärnkraften är i princip lika problemfylld som på 80-talet men är ändå mer accepterad idag. 

Väliverronen nämner att trots att miljöfrågor kan få en stabil position i medborgares 

medvetande så hamnar de i skuggan under ekonomiska nedgångsperioder då depression och 

arbetslösheten ökar.  

Väliverronen ställer sig frågan om varför vissa miljöproblem får mer uppmärksamhet än 

andra och vilka mekanismer det är som påverkar detta. Han har därför gjort en uppdelning i 

tre faktorer där den första är ”förespråkare”. Det krävs nämligen att någon tar upp problemet 

och som förespråkar eller agerar ”moralentrepenör” för frågan. Al Gore, USA:s vicepresident 

93-01, miljöaktivist, Oscar- och Nobelpristagare är ett typiskt exempel på en nutida 

förespråkare. Han lyckades få en hel värld att ta miljöproblemet på allvar. I just detta exempel 

kan man se tydliga kopplingar till vad Väliverronen vidare fortsätter med, att miljöpolitiken är 

imagepolitik där ”olika aktörers möjlighet att framträda i offentligheten väsentligt beror på 

deras förmåga att skapa en trovärdig bild av sig själv” (Väliverronen 1998, s 84). I Ordfront 

Magasin, nummer 10-11 2008, skriver Björn Forsberg (2008), forskare i miljö- och 

utvecklingsfrågor, om just Al Gore och hans ställning på miljöexploatörernas sida: 

Gore intog visserligen en mycket aktiv roll i förhandlingsarbetet inför Kyotoavtalet […] Mest 

av allt framstår detta dock som ett symbolpolitiskt spel för gallerierna. […] Politiska biografier 

över Al Gore ger en bild av en politiker med nävarna djupt nedstuckna i storkapitalets 

syltburk, alltid beredd att offra miljön och andra högre principer för egna karriärhänsyn. 

(Forsberg 2008, s 26)  

Nästa del är ”legitimering”, som krävs för att ge problemen tyngd. Medierna stöder sig gärna 

på officiella auktoriteter gällande miljöfrågor. Särskilt när det rör sig om separata problem är 

forskarens roll dominerande. Detta är inget vi undersöker. 
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Vetenskapen är kanske den viktigaste auktoritetskällan i miljöpolitisk offentlighet […] alla 

deltagare i miljödiskussionen stöder sina påståenden på vetenskap, dvs. på 

forskningsresultat, utredningar eller vetenskaplig auktoritet i allmänhet (Väliverronen 1994 

och 1996). (Väliverronen 1998, s 83) 

”Inramning” är tredje delen där medierna formar problem till en begriplig helhet vilket kan 

resultera i helt olika tolkningar. Väliverronen menar att valet av namn för problemet är väldigt 

väsentligt för vilken uppfattning man får om miljöproblemen. Sjukdom och konflikt är två 

exempel där det förstnämnda är hotande och kan drabba kringliggande faktorer. Om ett 

problem istället definieras som en konflikt sätts mottagaren i en position att ta ställning för 

eller emot och deltagaren tvingas välja sida.  

En intressant iakttagelse som Väliverronen tar upp, gjord av Suhonen, var att medborgarnas 

vilja att påverka/åtgärda problemet inte ökade trots att oron över samma problem ökade. En 

orsak till detta är att människorna upplever miljöproblemen som alltmer avlägsna. 

”Opinionsundersökningarna visar att finländarna tror att de allvarliga miljöhoten 

huvudsakligen ligger utanför landets gränser” (Väliverronen 1998, s 83). Väliverronen skriver 

om att miljöproblemen blir mindre betydelsefulla på grund av att inga nya dramatiska 

problem dyker upp. Det är därför naturligt att miljöproblemen känns betydelsefulla i dagsläget 

när vi har ett nytt hot, klimathotet. Han skriver också att på grund av komplicerade globala 

processer är det inte konstigt att problemet känns avlägset och abstrakt för medborgaren. 

Väliverronen menar att ordet miljö tappat sin slagkraftighet på grund av att medierna 

trivialiserat ordet och eftersom medierna ger bilden av att alla verkar för miljön behöver inte 

den enskilda medborgaren göra så mycket åt problemet.   

     

Teorier 

I detta avsnitt presenterar vi de teorier vi valt att ha som utgångspunkt för vår undersökning. 

Avsnittet är uppbyggt likt en tratt som inleds med medier och identiteter. Nationalism, en 

sorts identitet, följer medier och identiteter för att smalna av med banal nationalism, en form 

av nationalism. Slutligen skriver vi om en ”Vi–dom-kategorisering” som faller under både 

teorin om medier och identiteter samt nationalism. 
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Medier och identiteter 

Det finns ett otal former av identiteter för människor att knyta an till, som kön, klass och 

kultur. Enligt Håkan Thörn (2004), docent i sociologi vid Göteborgs universitet, är nationen - 

innefattande stat, samhälle och kultur - en av de viktigaste formerna för kollektiv identitet, 

förhållandet mellan individen och kollektivet. 

Kollektiva identiteter skänker till väsentlig del mening och sammanhang för den enskilda 

individen [...] Utan kollektiva identiteter - inga samhällen. (Thörn 2004, s 76) 

Medierna spelar stor roll i skapandet av kollektiva och samhälleliga identiteter, i synnerhet 

med de elektroniskt spridda medierna som snabbt och lätt nås av i princip hela Sverige via 

Internet. Thörn nämner den brittiska mediesociologen John B Thompson som, i enlighet med 

författaren, ser nationen som en modern form av identitet. Och med hjälp av den etablerande 

tryckindustrin möjliggjordes identifikationsprocessen över stora geografiska områden redan 

på 1500-talet. Just nationen som identitet är seglivad och många miljoner har dött för sina 

länder under det tjugonde århundradet. (Thörn, 2004) 

Folkhemmet och den svenska modellen kan betraktas som den mest fundamentala grunden för 

den kollektiva gemenskap som finns i Sverige (Thörn, 2004). Folkhemmet som pressen aktivt 

bidrog till att konstruera (Ekecrantz & Olsson, 1994). 

Linnér (2005) skriver om ledmotiv inom miljöjournalistiken. De liknar ledmotiven i musikens 

och litteraturens värld och är skapade för att skildra känslor, situationer, personligheter eller 

tankar: 

Ledmotiven ger förutsättningar för en enhetlig tolkning av verkligheten och skapar 

därigenom en åtminstone skenbar samstämmighet mellan grupper […] som i grund och 

botten har skilda uppfattningar om miljöfrågans politiska lösning. (Linnér 2005, s 23 - 24) 

Exempel ur texter kan vara ”Vi måste tänka nytt”, ”Kan vi rädda Moder Jord” eller ”Så 

drabbas vi av ett ändrat klimat”. Läsaren träffas om och om igen av ett ”vi” där läsaren ingår 

och genom upprepning av återkommande likheter lär sig läsaren hur berättelsen ska förstås. 

I kapitlet kritisk diskursanalys i boken Mediernas språk skriver Peter Berglez & Ulrika 

Olausson (2008) att medier ofta försöker göra en nationell vinkling av en internationell 

händelse. Genom att det finns någon svensk koppling som betonas skapas en kulturell närhet 

hos läsaren, tittaren eller lyssnaren. Den nationella identiteten blir viktig och meningsfull och 

konkurrerar ut andra identiteter. Det ständigt pågående skrivandet och talandet om vårt land 
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gör att nationalstaten känns orubblig och självklar för befolkningen. I motsats till detta skulle 

alltså nationalstaters makt inte kunna upprätthållas om inte medierna hela tiden fortsatte att 

representera människor som svenskar, italienare och britter. (Berglez & Olausson, 2008) 

Medier bidrar, enligt den sociala konstruktionismen, till att skapa en verklighet och däri 

identiteter. Vi vill undersöka om en svensk (nationell) identitet implicit gömmer sig i DN och 

Aftonbladet.  

 

Medierad nationalism 

Benedict Anderson (1996) är professor i internationella studier vid Cornell University i USA 

och forskar om nationalism. Han definierar en nation, i boken Den föreställda gemenskapen – 

Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, som en slags föreställd gemenskap. 

Den är föreställd på det sättet att gemenskapen endast finns som en medveten bild hos alla 

medborgare. Nationalitetskänslan är en slags abstraktion eftersom ingen någonsin kommer att 

träffa, lära känna eller ens höra talas om alla individer tillhörande nationen. Nationen är också 

en gemenskap då den uppfattas som ett kamratskap. Den sociala gemenskap utöver de nära 

relationer, släktband och fysiska band som människor har sinsemellan måste alltså vara 

föreställd. (Anderson, 1996) 

Tidigare var religionen med sitt enhetligt heliga språk och skrift den viktigaste referensramen 

för människor. Men genom trycktekniken och kapitalismen kunde man nå en större publik 

och språket blev det viktiga i den nationella gemenskapen. Orvar Löfgren (1993), professor i 

etnologi vid Lunds universitet, skriver i boken Försvenskningen av Sverige att den moderna 

svenska pressen växte fram under 1830- och 40-talet och blev till ett debatt- och 

informationsforum framför allt för borgerligheten. I tidningarna etablerades nya former för 

offentliga samtal och det skapades en läsande gemenskap med gemensamma referens- och 

kunskapsramar läsarna emellan. 

Många tidningar angav direkt att ett av målen för deras verksamhet var just att skapa en 

nationell gemenskap. [...] Oavsett om man höll det stockholmska Aftonbladet (startad 1830) 

eller Borås tidning (från 1838) så kunde man som läsare känna sig som deltagare i ett 

nationellt samtal, där rikets viktiga angelägenheter behandlades. (Löfgren 1993, s 103)  

Med 1800-talets blomstrande lokalpress följde nästa århundrades utveckling från en borgerlig 

offentlighet till en nationell offentlighet med fler medier än bara tidningspressen. 

Löfgren frågar sig hur olika medier får oss att tänka och uppleva nationen. Han menar att 
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medierna synkroniserar riket. Den konkreta upplevelsen av nationell samtidighet genom 

massmedier skapar helt nya former av ”vi”-känsla. Det nationella gör sig dagligen påmint 

genom vår riksspridda medievärld vilket vi är vana vid i Sverige. Löfgren resonerar vidare om 

skapade nationella mediegenerationer och tidsbunden delaktighet. Han tar upp typiska 

svenska medierade exempel och kanske kan vår generation peka på klimathotet som ett minne 

från just vår generation. (Löfgren, 1993)  

   

Banal nationalism 

Michael Billig (1995) är professor i samhällsvetenskap vid University of Loughborough i 

England. Han beskriver i boken Banal nationalism en typ av nationalism som varken handlar 

om extrema eller obefintliga uttryckssätt. Istället fokuserar han på en nationalism uppkommen 

och konstruerad genom det vardagliga livet. Det kan vara flaggan som hissas vid högtider, 

nationalsången som inleder fotbollsmatchen eller myntet vi betalar med i affären. Han frågar 

sig vad det är som gör att människor inte glömmer bort sin nationella identitet. 

Billigs banala nationalism handlar om en vardagsnationalism som hela tiden genom 

upprepade handlingar hjälper till att bygga en nationalitetskänsla och stolthet över sitt land 

hos befolkningen. Den här typen av nationalism antyder att det i etablerade nationer finns en 

kontinuerlig, nästintill omedveten, påminnelse hos befolkningen om att de tillhör en nation. 

The thesis of banal nationalism suggests that nationhood is near the surface of contemporary 

life. If this is correct, the routinely familiar habits of language will be continually acting as 

reminders of nationhood. [...] Banal nationalism operates with prosaic, routine words, which 

take nations for granted, and which, in so doing, inhabit them. (Billig 1995, s 93) 

I vår studie av DN:s och Aftonbladets miljöjournalistik vill vi undersöka om det finns något 

tecken på banal nationalism. Medierna torde enligt oss vara med och bygga denna banala 

nationalitetskänsla hos medborgarna. Vi vill undersöka om banal nationalism gömmer sig i 

texterna. 

 

Nationalism 

Det är svårt att skriva om nationalism entydig för alla. Nationalencyklopedin beskriver 

nationalism som ett: 
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tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa 

karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra 

kollektiva värden och intressen […]. (NE.se) 

Enklare utryckt är det en idé om att ett folk med samma kultur och språk ska ha ett eget land. 

Då finns olika sorters nationalism på grund av deras utgångspunkter och politiska mål. Inom 

statsnationalism ska alla medborgare oavsett härkomst och etniskt ursprung integreras. 

(NE.se) 

Med utgångspunkt från vårat egna svenska medborgarskap och vår omgivning tror vi att man 

i Sverige är en aning rädd för vad nationalism innebär medan situationen antagligen ser helt 

annorlunda ut i till exempel Norge. Där är man mer öppen med sin fosterlandskärlek och det 

är inte tabu att tala om sin nationella tillhörighet eller att fira sin nationaldag. 

Anderson (1996) skriver om en föreställd gemenskap, Billig (1995) om flaggor och mynt och 

Nationalencyklopedin om att kollektiva värden och intressen är viktigare än andra. Utifrån 

dessa förklaringar utgår vår undersökning från att nationen är en föreställd gemenskap byggd 

på banala uttryckssätt och mediers påverkan gällande just det. Men det är ett folk inom ett 

begränsat område, dock grundat på statsnationalismens uppfattning. 

 

"Vi" och "de" 

I vår analys vill vi undersöka om det finns något slags ”vi” i våra utvalda tidningars 

miljöjournalistik. Vi vill se om miljöjournalistiken präglas av att framställa Sverige som ett 

positivt ”vi”. För att bättre förstå vad vi letar efter följer nedan ett avsnitt om ett sådant 

tankesätt. 

Kenneth Holmqvist och Jana Hol ánová (1996) är docenter på den filosofiska institutionen 

samt forskare i kognitionsforskning vid Lunds universitet. I artikeln ”Hur vi använder 

kategoriseringar i samtalet” tar de upp en ”Vi–dom-kategorisering”. De skriver utifrån Sacks 

(1992) att det är vanligt att man ofta talar om andra i relation till sig själv vilket gör att den 

egna identiteten avgränsas. Alla människor har en mängd kunskaper och föreställningar om 

olika kategorier och vad som är bundet till dem. ”Vi–dom-kategoriseringens” egenskaper är 

att ”vi” och här kontrasteras mot ”de” och där. ”Vi–dom-kategoriseringen” kännetecknas 

främst av kontrastiviteten ”vi” mot ”de”.  

När den ena gruppen beskrivs med en positiv egenskap förknippas den andra samtidigt 

automatiskt med motsvarande negativa egenskap. "Vi–dom-kategoriseringen" är polär och 
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innefattar därför bara två grupper. [...] Kontrastivitet finns dock i många begrepp, inte bara 

motsatspar [...], utan förmodligen ständigt i all användning av språk. (Holmqvist & Hol 

ánová, 1996, s 2)  

Vanliga kategoriseringar kan formuleras utan att kategoriseringens objekt finns närvarande, 

till exempel kvinnor, tonåringar och arbetare men när en ”Vi–dom-kategorisering” formuleras 

är ”de” praktiskt taget alltid frånvarande. Om till exempel två svenskar pratar om hur dåligt 

det är i Somalia är ”de” frånvarande. Holmqvist & Jana Hol ánová skiljer ”Vi–dom-

kategoriseringen” från till exempel skvaller eftersom att det är hela grupper som baktalas till 

skillnad från skvallrets fokus på enskilda individer vilket istället blir en ”Vi–hon/han-

kategorisering”. 

Vi utgår från denna kategorisering i sökandet efter ”vi” i de miljöjournalistiska texter vi 

analyserar. Vi tänker oss att det land, Sverige, som Aftonbladet och DN verkar i, alltid är ett 

och samma positivt laddade ”vi”. Men vi anser att det kontrastiva ”de” aldrig är fastställt och 

statiskt utan helt beroende på vad/vem/vilka det är i texterna, som blir ”de”. Det skulle kunna 

vara en president, ett land, en världsdel, en organisation etcetera. Det ska understyrkas att det 

är sökandet efter ”vi” som är intressant i vår undersökning. Samtidigt förhåller vi oss i linje 

med Holmqvist & Jana Hol ánová att med ”vi” uppstår automatiskt ”de”. 

   

Metod och material 

Vi ville undersöka hur ”vi” framställs i DN:s och Aftonbladets miljöjournalistik och hur det 

kan bidra till identitetsskapande och nationalism. Det görs lämpligast med kvalitativa 

metoder. Den metod vi ansåg skulle lämpa sig bäst var kritisk diskursanalys där språk och 

makt är i centrum. Vi valde också att tillämpa begreppet personifiering på texterna. 

 

Kritisk diskursanalys  

En kritisk diskursanalys är en vetenskaplig metod där relationen mellan samhälle och språk 

studeras. I mänsklig kommunikation, vare sig det gäller i tal, skrift eller bilder producerar 

språket något mer än bara det som sägs. 

Enligt metodens teoretiska synsätt är den dagliga kommunikationen som finns mellan 

människor maktens centrum. I den kritiska diskursanalysen är det främsta målet att alltså ta 
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reda på hur mediers vardagliga information kan höja vissa identiteter samtidigt som andra 

åsidosätts eller rentav diskrimineras. Vi tyckte att denna metod passade bra som verktyg för 

att angripa vårt material eftersom vi ville se hur den nationella identiteten framställdes och 

representerades. Vi valde att analysera texternas makro- och mikrostruktur. I kritisk 

diskursanalys kan man titta på makrostrukturen vilket innebär att man undersöker vilka teman 

som texten innehåller. Textens mikrostruktur visar vilka ord som valts, kanske på bekostnad 

av andra. (Berglez & Olausson, 2008) 

För att ytterligare försöka se om texterna följde mönster utifrån våra teorier valde vi att 

tillämpa begreppet personifiering. Det är ett sätt inom teorin om sociala representationer där 

en abstrakt idé, ett begrepp eller en teori länkas med en konkret person (Höijer, 2008). Vi ville 

med hjälp av personifiering undersöka om det fanns personer i texterna, representerade som 

svenskar, som anknöts med miljöproblem och lösningar på miljöproblem. Dessa 

representanter skulle i sådana fall förstärka bilden av ”vi” duktiga svenskar hos läsarna enligt 

teorin om banal nationalism och ”Vi–dom-kategoriseringen”. 

 

Urval 

Från första stund var det svårt att veta vad, vilka, när och hur vi skulle göra vårt urval till vår 

undersökning. Djerf Pierre (1996) förklarar bra hur det kan te sig: 

[…] det är svårt att hitta en tidlös miljödefinition som kan tjäna som utgångspunkt när det 

gäller urvalet av analysobjekt. Miljönyheter kan bara definieras, studeras och tolkas i relation 

till de samhälleliga förhållanden nyhetsbevakningen uppkommit i. (Djerf Pierre 1996, s 22) 

Till slut valde vi att undersöka miljöjournalistiken i DN:s och Aftonbladets pappersupplagor 

från datumen ur de syntetiska veckorna (se bilaga). DN:s pappersupplaga hittade vi på 

Stadsbiblioteket i Kalmar och på mikrofilm som vi fjärrlånade via högskolebiblioteket i 

Kalmar. På grund av komplicerade och omoderna kopieringsmetoder på Stadsbiblioteket 

hämtade vi DN:s artiklar från Presstext för utskrift. För att få tag på Aftonbladet kontaktade vi 

tidningens läsarservice. De har, till skillnad från DN, eget arkiv och sponsrar 

forskningsmaterial. Vi fick tidningarna inom en vecka och behövde endast betala porto. 

I båda tidningarna sökte vi efter texter som hade med miljö att göra, så kallad 

miljöjournalistik (Djerf Pierre, 1996). Vi definierar miljöjournalistik med innehåll rörande 

miljö, klimat, energi och ekologi. Vi hittade 56 texter i DN och 9 i Aftonbladet, totalt 65. För 
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att vi skulle vara säkra på att vi inte missat någon miljöjournalistisk text sökte vi i både 

Presstext (DN) och Mediearkivet (Aftonbladet) på de utvalda datumen. Då sökte vi på ovan 

nämnda ord med trunkering som är en form av vidgad sökning. Det innebär att om man söker 

på eko* kan man få resultat som ekonomi, ekologi, ekot etcetera. Resultaten visade alltid fler 

artiklar än vi hittat i papperstidningarna beroende på trunkeringen. Artiklar om till exempel 

inredningsmiljö, ekonomi, miljöpartiet, företagsklimat och liknande exkluderade vi.  

För att komma fram till vilka texter vi skulle analysera djupare av de 65 funna ville vi hitta 

Sverige i de texter där sökorden miljö, klimat, ekologi och energi kunde hittas. Detta kändes 

dock inte rätt då det inte bara var ord som kunde peka på det vi sökte. Sverige kunde tolkas, 

anas och framstå i texter utan att bokstavligen förekomma. 19 texter saknade antingen 

innehåll rörande Sverige eller sökorden. Texten kunde handla mycket lite om 

miljöjournalistik eller vara en journalistisk framtagen debatt om miljöpolitik mellan sittande 

regering och opposition. Dessa valde vi att inte djupanalysera. 

För vår studie djupanalyserades 46 texter sammanlagt, 37 ur DN och 9 ur Aftonbladet. 

Under hela examensarbetet jobbade vi tillsammans. I avsnitten om teori, bakgrund och 

tidigare forskning skrev vi olika texter men läste hela tiden varandras och ändrade det som 

behövdes eftersom. Anskaffandet av material, val av metod, analys och sammanställning av 

resultatet gjorde vi sida vid sida. Slutsatserna skrev vi efter att ha läst och tänkt igenom hela 

uppsatsprocessen tillsammans. 

 

Syntetiska veckor  

Vi ville undersöka ur det ”normala” innehållet i DN och Aftonbladet och använde oss därför 

av så kallade ”syntetiska veckor”. En enskild dag kan annars lätt förvrängas till viss del på 

grund av speciella omständigheter. En hel vecka kan också påverkas av en stor händelse så 

som krig, kungligt bröllop, katastrofer och så vidare. Undersökningen startade i oktober 2008 

och vi valde att gå sju månader tillbaka för att täcka så stor del av året som möjligt. Det var 

enklast att ta sju månader och inte tolv för att konstruera de syntetiska veckorna och vi såg 

ingen anledning i att dela upp året. Vi tog första söndagen i april, andra måndagen i maj, 

tredje tisdagen i juni etcetera (se bilaga). Anledningen till att vi inte använde en 

sjudagarsperiod eller en och samma dag var risken för att ett ämne skulle dominera. På 

måndagar är det till exempel mer sport än på de andra veckodagarna. (Østbye, Knapskog, 

Helland & Larsen, 2004)   
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Metodkritik 

För vår studie valde vi texter ur tidningar som ingick i våra syntetiska veckor. Vi är medvetna 

om att urvalet kunde ha gjorts med andra metoder. Att göra syntetiska veckor kan vara mer 

lämpat för analyser av mer kvantitativ art eftersom att det då är mer viktigt att få ut det 

”normala innehållet” under en period (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). Vår 

avsikt var att undersöka hur, inte i vilken omfattning respektive tidning framställer ”vi” i sin 

miljöjournalistik och hur det kan bidra till identitetsskapande och nationalism. 

Vi ansåg dock att vårt val av syntetiska veckor var motiverbart. Det fanns en hel uppsjö av 

texter som kunde klassas som miljöjournalistik. Om vi istället bara hade sökt med hjälp av 

sökord och försökt hitta artiklar som endast bekräftade vår tes skulle urvalet vara mindre 

vetenskapligt giltigt. 

Efter att ha gjort urvalet visade det sig att Aftonbladet bara hade nio miljöjournalistiska texter. 

En liten mängd som, i jämförelse med DN:s 37 texter, på ett sätt underminerar 

undersökningen. Vi valde ändå att använda oss av detta urval eftersom bristen på antalet 

texter också är ett resultat. 

En del av våra källor är andrahandskällor, detta ibland på grund av språkliga hinder. Vi 

försökte hitta förstahandskällan i alla fall men lyckades inte alltid. 

    

Resultat och analys 

Undersökningens syfte är att se hur ”vi” framställs i DN:s och Aftonbladets miljöjournalistik 

och hur det kan bidra till identitetsskapande och nationalism. Vi utgår från våra 

forskningsfrågor: 

• Vilka bilder framställs av Sverige i DN:s & Aftonbladets miljöjournalistik? 

• Hur är DN och Aftonbladet med i svenskt identitetsskapande inom miljöjournalistik?  

• Går det att iaktta återkommande mönster i DN:s och Aftonbladets miljöjournalistik? 

Texterna är uppdelade i två olika teman: ”Det är inte ditt fel” och ”För Sverige i tiden”. Detta 

efter Berglez och Olaussons (2008) makrostruktur, en metod i kritisk diskursanalys. En och 
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samma text kan tillhöra båda temana men de allra flesta är tilldelat det tema som genomlyser 

texten mest. Vi kommer också att redovisa ett avsnitt om personifiering. Efter varje 

tema/avsnitt följer en teoretisk koppling. 

 

Det är inte ditt fel 

I 21 av de 46 texter vi djupanalyserade kan vi urskilja en tydlig rollfördelning bestående av 

utsatta och ansvariga. De utsatta får ta konsekvenserna och de ansvariga får stå till svars för 

de miljöproblem som texterna handlar om. ”Vi” och ”de” framträder tydligt där de utsatta är 

”vi” och de ansvariga ”de”. Holmqvists & Hol ánovás (1996) ”Vi–dom-kategorisering” 

tilldelar ”vi” positiva egenskaper och ”de” automatiskt negativa egenskaper. Att vara utsatt är 

vanligtvis inte att förknippa med positiva egenskaper men i det här fallet är de utsatta 

oskyldiga och därigenom positivt förknippat. 

Utsatta (vi) 

De utsatta i texterna framställs ofta som de svaga. Det spelar ingen roll om det är i yrkesroller, 

som privatpersoner, svenskar eller konsumenter: 

Företagen kör på i gamla hjulspår och köper sig fria från sitt miljöansvar och politikerna 

vågar inte stöta sig med ”marknaden”. Det är betydligt enklare att lägga skulden och 

sanktionerna på oss vanliga konsumenter. (”Företag, ta ert miljöansvar” DN 081018) 

Skribenten lägger skulden på företagen och politikerna, de starka, och det är de vanliga 

konsumenterna som är de svaga i texten. 

Barn är i vissa texter den utsatta gruppen. De beskrivs då som den kommande generationen 

som får ta konsekvenserna och städa upp efter vad som orsakas idag:  

Nu firar säkert de lobbyister som jobbat för fiskeindustrin och fiskeorganisationerna i Bryssel. 

Tyvärr finns det inte lika starka lobbyister för våra barn och barnbarns framtid. (”EU-pengar 

bidrar till utfiskning av haven” DN 080723) 

Att ställa om Sverige i klimatsmart riktning är nödvändigt för att överlämna bra förhållanden 

till våra barn och barnbarn. (”Bygg om Sverige” Aftonbladet 081018) 

Vill vi att våra barn ska få nöja sig med spigg på kroken och middagsbordet i framtiden? 

(”Sveket mot fiskarna” Aftonbladet 080530) 

”Barnens arv: 8 000 ton giftigt kärnkraftsavfall” (DN 080923) är rubriken till en text om att 

kärnkraft inte är pålitligt på grund avfallet som blir över. Skribenten använder sig av barn som 
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den kommande generationen utsatta. I texten ”Larm ska granskas före publicering” (DN 

080713) skriver journalisten om hur många barn som dött till följd av felaktiga larmrapporter. 

Hon exemplifierar alltså problemet med barn som dött. 

En annan hjälplös och utsatt grupp är djur. De kan inte försvara sig själva och riskerar i vissa 

fall att utrotas:  

Industrialismen har byggt materiellt välstånd, men också lämnat efter sig oerhört många 

skadade vattenmiljöer. Nu måste vi betala tillbaka och se till att fisken får vandra fritt till sina 

lekområden och att fiskens livsmiljöer återställs! (”Sveket mot fiskarna” Aftonbladet 080530) 

När isarna smälter vill alla länder få så mycket land som möjligt för att komma åt 

naturresurserna och särskilt oljan. […] Isbjörnen dör ut men vi tjänar pengar. (”Skona 

naturen från människan” Aftonbladet 080530) 

När kläderna tvättas sköljs kemikalien ur och hamnar via reningsverken i hav, sjöar och 

vattendrag. Och när nonylfenoletoxylat bryts ned i naturen bildas nonylfenol som är mycket 

giftigt för vattenlevande organismer. (”T-tröjor med miljögift dras tillbaka” DN 080424) 

Citaten som följer är också exempel ur olika texter där djur är den utsatta gruppen. Om man 

”råkar vara en skärfläcka eller svarthakedopping” (DN 080723) är priset högt för användning 

av sjösänkning och utdikning. EU ger fiskare ”ekonomiska bidrag för att ytterligare utarma 

dagens fiskbestånd” (DN 080723).  

Utsatta i andra texter är ”vi vanliga dödliga” (DN 081018) i olika former som får bära 

miljöansvaret. Antingen i yrkesroller, som konsumenter eller som svenskar:  

Vi ska byta fönster, tilläggsisolera och sänka temperaturen i våra hem för att minska 

elförbrukningen. Vi uppmanas att ta tåget istället för bilen eller flyget och FY på den som 

åker på charterresa! (”Företag, ta ert miljöansvar” DN 081018)  

[…] bönderna måste få bättre vägledning från myndigheterna om vilka insatser de ska välja. 

– Är det fosfor eller kväve vi ska jaga? Om vi tvingas göra saker vill vi åtminstone veta att 

det är rätt saker. (”LRF missnöjt med vattenvård” DN 080807) 

Ytterligare ett exempel är att det är ”ensamma mödrar och andra ensamstående kvinnor, och 

äldre pensionärer” (DN 080530) som borde få pengar för att de inte har bil. 

Ansvariga (de) 

De ansvariga tilldelas, i motsatt till de utsatta, den starka rollen. Det är politiker, regeringar, 

myndigheter och företag: 
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Häromdagen kom nyheten om att de arktiska staternas utrikesministrar var på Grönland för 

ett möte för att försöka komma överrens om den fortsatta exploateringen av nordpolen. 

(”Skona naturen från människan” Aftonbladet 080530) 

Rikta protesterna mot bilindustrin och de politiker som under alla år har hållit olje- och 

bilindustrin under armarna. (”Protesterna är felriktade” DN 080607) 

Politiker, bil- och oljeindustrin är de starka i texten och det är mot dem som protesterna ska 

riktas enligt journalisten. I samma text framställs europeiska fiskare, yrkeschaufförer och 

bilister som de svaga. 

Om miljöproblemet rör Sverige är det regeringen, partier, politiker eller myndigheter som får 

bära ansvaret:  

Än en gång misslyckas regeringen med att leva upp till de ambitioner man säger sig ha på 

miljöområdet. […] Klimatkrisen kan inte vänta. Ändå väljer regeringen ständigt att skjuta 

miljösatsningar på framtiden. (”Bryt beroendet av olja, Reinfeldt” Aftonbladet 080912) 

Inte något parti har lyckats ta fram en miljöpolitik som är inspirerande och utmanande för 

människor. (”Miljöpolitiken är ett elände” Aftonbladet 080512) 

Det är ofattbart hur någon ansvarskännande politiker kan förespråka en energikälla som 

genererar livsfarligt avfall tusentals år framåt i tiden. (”Barnens arv: 8 000 ton giftigt avfall” 

DN 080923) 

I fallet Botniabanan måste skulden för eventuellt förlorade utsläppsminskningar främst 

läggas på exploatörerna. […] Banverket hade alternativa sträckningar som hade blivit 

betydligt billigare men som man valde bort. (”Naturskyddsföreningen står inte på någon 

annan sida än miljöns” Aftonbladet 080424) 

Ytterligare exempel är utdragen ur texterna: ”Frågan är bara vilken politiker som vågar sätta 

ner foten […]” (DN 081018) och ”Regeringen borde ha lagt mer pengar på miljön” (DN 

080923). 

Teoretisk koppling 

Vi kan tydligt se ”vi”/”de” i alla texter inom temat ”Det är inte ditt fel”: 

människor/industrialismen, barn/lobbyister, djur/regeringen osv. I Aftonbladets text ”Skona 

naturen från människan” (080530) utpekas de arktiska staternas utrikesministrar som de 

ansvariga. Det är alltså inte Sverige som påverkar isbjörnens framtid. Om Sverige väl 

kritiseras så är det regeringen, politiker eller myndigheter som får stå till svars. När Sverige är 

dåligt är det alltså de som styr som gör fel. 
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I DN:s text ”Företag, ta ert miljöansvar” (081018) syns ett tydligt ”vi” då det bokstavligen 

används flera gånger där ordet vi står för svensken som får göra sitt yttersta medan det 

egentligen är politiker (”de”) som måste sätta ner foten. I teorin om en ”Vi–dom-

kategorisering” blir automatiskt det som inte beskrivs som ”vi”, ”de”. 

De utsatta barnen kan kopplas till Linnérs (2005) teori om ledmotiv inom miljöjournalistiken. 

Genom att upprepat använda sig av barn och barnbarn som anledning till varför 

miljöförstöringen måste stoppas skapas ett sorts ledmotiv. Det väcker tankar och känslor hos 

läsarna vilket ”ger förutsättningar för en enhetlig tolkning av verkligheten och skapar 

därigenom en åtminstone skenbar samstämmighet mellan grupper (Linnér 2005, s 23 - 24).” 

De svenska barnen och barnbarnen måste skyddas och läsarna borde förstå att det är 

svenskarna som kan ändra Sverige så att de svenska barnen har en framtid. Den svenska 

identiteten förstärks. 

 

För Sverige i tiden 

Avsikten med våra forskningsfrågor grundades främst vid åsynen av just sådana texter som 

ingår i det tema vi kallar ”För Sverige i tiden”. I dessa texter framställs Sverige, ibland 

implicit, som en väldigt duktig nation. I 21 texter hittar vi de duktiga och med hjälp av 

Holmqvists & Hol ánovás (1996) ”Vi–dom-kategorisering” de mindre duktiga; de dåliga. 

”För Sverige i tiden” har, av alla teman, störst koppling till teorierna om nationalism och 

banal nationalism men också till medier och identiteter. Tecken på banal nationalism hittar vi 

i det lilla, ofta bakomliggande i texterna medan nationalismen framträder mer bokstavligt. 

Alla påminnelser om att människor tillhör en nation, en av de starkaste identiteterna (Håkan 

Thörn, 2004), ökar människors identitetskänsla. 

Duktig (vi) 

Det är vanligt att Sverige jämförs med andra länder i texterna. Antingen att Sverige vore 

bättre, kan bättre eller är bättre: 

Sverige liksom Frankrike, Grekland och Storbritannien har redan klarat sina nationella 

åtaganden. Däremot bedöms inte Danmark, Spanien och Italien ha någon chans att nå ned 

till de sänkningar som de åtagit sig. (”’EU-länderna klarar Kyoto-kraven’” DN 081018) 

Texten handlar om att EU kommer att kunna sänka sina utsläpp av växthusgaser enligt 

Kyotoavtalet. 
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Ett annat exempel är en text om klimatsmarta tomater. Från att svensk tomatproduktion varit 

en så kallad ”klimatvärsting” i jämförelse med importerade grönsaker går det nu med gott 

samvete att välja svenskodlat: 

– I Sverige används i snitt 0,3 kilo aktiv substans bekämpningsmedel per hektar i 

tomatodlingen medan siffran i Spanien är hela 26 kilo. (”Värsting som blivit vänlig” DN 

080424) 

I anslutning till texten finns en faktaruta där svenska tomaters bidragande till utsläpp jämförs 

med holländska, spanska och danska odlingssätt, alla med större utsläpp än Sverige. 

Det finns också texter där Sverige beskrivs ha goda förutsättningar gällande minskandet av 

växthusgaser. Sverige sägs leda ”utvecklingen mot ett samhälle med låga koldioxidutsläpp” 

(DN 080424) och sägs ta ett större ansvar och ha en mognare miljödebatt ”Medan man i 

Sydeuropa bara förespråkar energieffektivitet […]” (DN 080723). 

I texten ”Volvos satsning på biogas hyllas” (DN 081018) diskuteras produktionen av de 

alternativa bränslena etanol och rme (rapsoljemetylester): 

Dagens biodrivmedel, som etanol från vete och rme från raps, har kritiserats i en rad 

forskarrapporter för att ge för lågt klimatutbyte […] Men det gäller inte svensk produktion av 

etanol av rme, menar Pål Börjesson. 

Den svenska produktionen ger inte ett lågt klimatutbyte utan bra ”energieffektivitet och 

klimatnytta”. 

Ett exempel där Sverige står för ett bättre alternativ finns i både Aftonbladets ”Kranvatten är 

smartast” (080807) och DN:s ”Dåligt för miljön att göra eget bubbelvatten” (080807) där en 

forskningsansvarig på Handelns utredningsinstitut förespråkar svensktillverkat bubbelvatten 

framför det tyska alternativet Sodastream: 

– Spontant tycker jag att det låter som om det hemmaproducerade bubbelvattnet skulle 

kunna ha större klimatpåverkan än svensktillverkat buteljerat vatten […]. 

I texten ”Klimatpakten tar många små steg mot bättre miljö” ur DN (080912) berättar USA:s 

ambassadör i Sverige om sitt försök att göra ambassaden mer klimatneutral. Han inspireras av 

svenska idéer: 

USA:s ambassadör Michael Wood ägnar sig mycket åt att koppla ihop svenska miljöföretag 

med amerikanska pengar. 
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I många texter framställs Sverige som en duktig nation utan att direkt jämföras med andra 

länder. Texterna handlar ofta om bra svenska miljösatsningar: 

Det nya biobränslet DME (Dimetyleter, red anm.) ska ge nya affärsmöjligheter för de svenska 

skogsbruken. Genom en teknik som det svenska företaget Chemrec har utvecklat ska det bli 

möjligt att göra miljövänligt bränsle av svartlut […] Detta skulle innebära att de svenska 

skogsbruken i framtiden också kan fungera som bioraffinaderier. (”Svensk teknik förvandlar 

svartlut till biobränsle” DN 080912) 

Totalt anslås 584 miljoner kronor för att anpassa Sverige till den begynnande 

klimatförändringen. Över en miljard fram till och med 2011 satsas för att minska 

övergödningen av haven och för att öka tillväxten av torsk. För att värna mångfalden av 

växter och djur ska statliga Sveaskog avstå från att avverka. (”Torsken ska öka” DN 080923) 

Andra exempel är: ”875 miljoner kronor går till kommersialisering av den energiteknik som 

utvecklas i Sverige.” (DN 080923); ”[…] vi som statligt bolag ska ligga i framkant […]” (DN 

080723); och ”Dagens Nyheter är nu åter Svanenmärkt. Det betyder att tidningen i alla delar 

av produktionen uppfyller de miljökrav som ställs för att få Svanenmärkning […]” (DN 

080707). 

Ett annat slags exempel hittar vi i Aftonbladets text ”Smutsig nazi-olja kan få bilarna att rulla 

i USA” (080923) där journalisten försöker rentvå Sverige: ”Än så länge finns förmodligen 

inte sydafrikanskt syntetbränsle i Sverige.” 

Dålig (de) 

I motsats till Sveriges oftast goda prestation finns en eller flera dåliga nationer utskrivna i 

texterna. Ett exempel hittar vi i ”’EU-länderna klarar Kyotokraven’” (DN 081018) där EU-

medlemmar nämns som både klarat av att sänka sina utsläpp av växthusgaser och inte. Men 

sedan nämns ytterligare ett medlemsland, som sticker ut: 

De tolv nya medlemsländerna med egna åtaganden ser alla ut att klara vad de lovat på 

hemmaplan. Slovenien måste dock ta hjälp av åtgärder utanför det egna landet. 

I följande exempel beskrivs flera länder som dåliga: 

Nu satsar kineser och amerikaner på världens smutsigaste bränsle: olja gjord på kol. Olja är 

snart en bristvara, samtidigt som klimatförändringen kräver lägre koldioxidutsläpp. Därför vill 

många länder gå över till biobränslen. Sydafrika gör tvärtom. (”Smutsig nazi-olja kan få 

bilarna att rulla i USA” Aftonbladet 080923) 
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I ovanstående text tillverkar en fabrik i Sydafrika diesel och bensin av kol och släpper därmed 

ut mest koldioxid i världen, mer än hela Sverige. 

”Tre miljoner ostron ska bli havets eget reningsverk” (DN 080807) handlar mest om svensk 

ostronodling men i slutet av texten får vi veta att ”man i Frankrike genmanipulerat ostronen så 

att de blivit mindre motståndskraftiga.” 

”Klimatfrågan oroar européer” är rubriken samt kontentan av en text i DN (080912). Där 

redovisas en enkät om hur viktig klimatfrågan anses vara i olika europeiska länder: 

96 procent av cyprioterna betraktar klimatfrågan som den viktigaste, medan blott 59 procent 

av britterna oroas mest över miljön. 

I texten bryr sig cyprioterna om klimatfrågan medan britterna om miljön men journalisten 

skriver om det som om det vore samma fråga. 

Teoretisk koppling 

”För Sverige i tiden” innehåller flest texter med innehåll som kan kopplas till teorierna om 

nationalism och banal nationalism. Det är vanligt att Sverige ställs som miljönation gentemot 

andra länder i texterna. I teorin om nationalism skriver Anderson (1996) om en slags 

föreställd gemenskap. Det är något som kan kännas igen i texterna. Svenskarnas prestationer, 

medvetenhet och åsikter på miljöområdet ställs mot andra befolkningars som till exempel 

sydafrikaner, spanjorer och britter. Genom att ständigt representera miljöproblem i texterna 

med nationstillhörighet bidrar det till att upprätthålla hela nationalstater, i detta fall Sverige. 

Flera texter verifierar teorin om medier och identiteter där medier är med i upprätthållandet av 

en nationell identitet hos befolkningen. Löfgren (1993) skriver om att våra riksspridda medier, 

i det här fallet Aftonbladet och DN, dagligen gör människor påminda om det nationella, om 

Sverige som deras nation. Det är ”det svenska företaget” (DN 080912) som utvecklat en ny 

teknik; det är ”Sveriges solstad” (DN 080617); ”energiteknik som utvecklats i Sverige” 

(080923) och Sverige ”har redan klarat sina nationella åtaganden” (DN 081018). Löfgren 

(1993) menar här att medierna synkroniserar riket. Den konkreta upplevelsen av nationell 

samtidighet som framställs i medierna skapar en ”vi”-känsla. Berglez och Olausson (2008) 

menar samma sak, att det ständigt pågående skrivandet och talandet om vårt land gör att 

nationalstaten känns orubblig och självklar för befolkningen. 

Enligt Billigs (1995) teori om banal nationalism byggs en nationalitetskänsla upp hos 

befolkningen genom upprepade vardagliga handlingar. I texterna påminns läsarna om att de 
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borde köpa svenska varor så som ”svensktillverkat buteljerat vatten” (Aftonbladet 080807); 

”Det allra bästa tomatvalet är enligt SNF att välja svenska frilandsodlade tomater […]” (DN 

080424) och att välja ”svensk produktion av etanol” (DN 081018) som inte ger för lågt 

klimatutbyte. Den banala nationalismen kan också handla om dolda budskap. I vissa texter 

nämns inte Sverige. Andra länder framställs som dåliga som i en text där Kina, USA och 

Sydafrika framställs som klimatbovar (Aftonbladet 080923). Då antas det åtminstone att de är 

sämre än Sverige. 

Även om Sverige inte jämförs med andra länder blir de som inte gör som Sverige, enligt 

Holmqvists & Hol ánovás (1996) ”Vi–dom-kategorisering ” automatiskt dåliga. I ”Volvos 

satsning på biogas hyllas” (DN 081018) skrivs att produktionen av etanol kritiserats i en rad 

forskarrapporter. Det gäller dock inte svensk produktion av etanol. Eftersom ”vi” är positiv 

och duktig förknippas ”de” med motsatsen. I några texter nämns andra länder som förknippas 

med miljöproblem. Länderna blir ”de” och Sverige automatiskt ”vi” som därigenom inte har 

något ansvar för miljöproblemen. 

Rubriken ”’EU-länderna klarar Kyoto-kraven’” (DN 081018) motsägs i texten. Alla länder i 

texten är EU-medlemmar men alla klarar inte kraven. Journalisten markerar att Sverige redan 

klarat uppdraget medan däremot Danmark inte har någon chans. De ord vi kursiverat är ord 

som förstärker hur duktig Sverige är i jämförelse med andra länder. Prioriterade ord i textens 

mikrostruktur. EU-länderna måste klara kraven för att räknas som ”riktiga” EU-medlemmar 

vilket Sverige gör. Slovenien å andra sidan står helt för sig självt då de måste ta hjälp utifrån 

och därigenom inte alls är en ”bra” EU-medlem. 

I texten ”Klimatfrågan oroar européer” (DN 080912) betonar journalisten britternas bristande 

miljötänkande genom att skriva: ”blott 59 procent av britterna oroas” i jämförelse med 

cyprioterna. Journalisten menar att 59 procent är ett lågt antal och en dålig siffra. Journalisten 

har prioriterat ordet blott vilket påverkar läsarnas värderingar om britterna. Det framgår i 

studiet av textens mikrostruktur. Sveriges procentsats nämns inte alls, antagligen för att den 

ligger mitt emellan. Det är ändå lätt att förstå vilka man bör vara som. 
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Svenskar i all ära 

I en del texter hittar vi svenska personer som agerar på olika sätt för en bättre miljö. Dessa 

personer får genom sina handlingar konkretisera det som ofta kan kännas abstrakt gällande 

miljöproblem. De står för en personifiering. 

Monica Gustavsson berättar för journalisten, i DN:s text ”Monica: Min Toyota Prius är så 

bränslesnål” (080607), om sitt byte till en miljövänlig bil: 

Den är miljöklassad, den drar lite bränsle och den är så lättkörd. Den passar särskilt bra här i 

Hammarby Sjöstad där jag bor eftersom det är en miljöanpassad stadsdel, säger hon. 

Hela texten handlar om Monicas bilbyte och om varför hon är nöjd med den miljövänliga 

bilen. 

Emma Enebog, affärsutvecklare på Sveriges största begagnatkedja Myrorna, nöjer sig inte 

med att kedjan fått ett ekonomiskt uppsving. Hon vill även positionera Myrorna som en aktör 

att räkna med inom miljöområdet: 

– Det går åt en massa resurser att göra nya plagg. […] Det första målet […] blir att övertyga 

svenska politiker, konsumenter och företag om samhällsnyttan – och pengarna – som ligger i 

att återanvända och återvinna produkter som kläder, prydnadsföremål och böcker. (”’Jag 

brinner för idealismen’” DN 080818) 

I texten kommer det också fram att Emma arbetat på organisationen Rättvisemärkt under en 

tid när varumärket ”vuxit så det knakat”. Hon har valts till en av Sveriges främsta unga 

makthavare och är utbildad miljövetare. 

Rolf Axel Nordström är en skånsk lantbrukare som, tillsammans med sin familj, driver en 

mångsidig ekologisk verksamhet. Djuren föds upp och slaktas på gården, grönsakerna odlas i 

det egna grönsakslandet och brödet bakas i bagarstugan: 

– Allt är ekologiskt, från jord till bord, säger Rolf Axel Nordström stolt. […] Utvecklingen mot 

ett mer ekologiskt tänkande har gett honom rätt. Även om debatten varit hård många gånger 

har han med tiden kunnat påverka sina kollegor. (”Ekologisk mat för finsmakare” DN 

080807) 

Rolf Axel Nordströms gård har Sveriges första gårdsbutik och är ”certifierad enligt EU:s 

regler för ekologisk produktion, vilket innebär högre krav än de KRAV ställer”. 



  34

Dregen, Anders Hernestam, Kimmo Kirvesmäki, Erik Ohlsson och Anders ”Boba” Lindström 

är alla svenska rockmusiker. De har tillsammans samlat in en kvarts miljon kronor via 

skivförsäljning till fiskevård: 

Vi hade tröttnat på att gå omkring med den gnagande oron över att kommande generationer 

inte skulle få uppleva den spänning och avkoppling som vi fått förmånen att uppleva vid 

svenska fiskevatten. […] Vi tog alltså initiativet för att lyfta upp fisken och livet under ytan 

och ta tag i problemen på allvar. (”Sveket mot fiskarna” Aftonbladet 080530) 

De svenska rockmusikerna har samlats för att ta upp kampen mot regeringen som, enligt dem, 

inte gör tillräckligt för att rädda fisken i svenska vattendrag. 

Teoretisk koppling 

Monica Gustavsson har inte bara köpt bilen med den lägsta milkostnaden av alla miljöbilar, 

hon bor även i en miljöanpassad stadsdel. Hon representerar den miljömedvetna storstadsbon 

som, trots att hon bor i en stad, väljer de alternativ som är minst skadliga för miljön. 

Emma Enebog är affärskvinnan som tänker minst lika mycket på miljön som på företagets 

ekonomi. Hon tänker även på samhällsnyttan och anser att det inte bara är glasburkar i 

Sverige som ska återvinnas utan också kläder i större skala. Att hon blivit utsedd till en av 

Sveriges främsta unga makthavare visar på att det är en maktfaktor att företräda miljön. 

Emma Enebog bevisar att svenska stora företag kan tänka på miljön om de bara vill. 

Rolf Axel Nordström tog med sig familjen ut på landet och anlade en ekologisk gård som 

trettio år senare utsågs till Årets ekokrog av den årligen utkommande restaurangguiden White 

guide. Han avlade fram en egen grissort som kan gå ute året om och korna behöver inte 

importerat foder. Allt är därmed närodlat och inga miljöförstörande transporter krävs. Om 

bilen måste användas är det förstås en miljöbil. Gården är självförsörjande och Rolf Axel 

Nordström med familj står därigenom för det mest ekologiska och miljövänliga sättet man kan 

leva på. 

De svenska kända rockmusikerna konkretiserar problemet med den svenska fiskevården för 

läsarna i Aftonbladet. De har med egna ögon sett och märkt att fisken inte mår som den gjort 

tidigare. I texten debatterar de om den svenska fiskepolitiken som de inte tycker satsar 

tillräckligt på livet under ytan. De har gått till medierna för att upplysa läsarna om hur 

fiskevattnet mår. 

Alla ovan nämnda personer får i texterna personifiera olika sätt att hantera miljöproblem. Från 

att köpa ny bil eller ha egen gård till att driva företag i miljövänlig riktning eller samla in 



  35

pengar till fiskevård. Texter som handlar om enskilda svenskar som tar ansvar för 

miljöproblem uppmanar den vanliga svenska medborgaren att ständigt ta ansvar. Detta 

stämmer med teorin om banal nationalism. Läsaren påminns om att agera för miljön som de 

svenska aktörerna i texterna gör. 

Vi ser ett underliggande budskap i texterna där svenska personer inte bara gör något åt 

miljöproblemen, det handlar också om vad de gör för Sverige. Personerna gör något enskilt 

för miljön men bidrar samtidigt till hela nationens välmående. Detta sammanfaller med teorin 

om nationalism. 

I texterna framhävs de duktiga svenskarna som tar ansvar för miljön, de som får personifiera 

olika sätt att hantera miljöproblem. De framställs med positiva egenskaper och enligt 

Holmqvist & Hol ánová (1996) som ”vi”, ur deras ”Vi–dom-kategorisering”. Det är ett ”vi” 

läsarna kan identifiera sig med: ”vi” duktiga svenskar. 

   

Slutsatser och diskussion 

Vi kommer i detta avsnitt att skriva om vad vi kommit fram till för slutsatser av 

undersökningen. Här diskuterar vi resultatet i relation till syfte, tidigare forskning och teorier. 

Vi kommer avslutningsvis att ge förslag till vidare forskning. 

Vår undersökning har haft ett kringliggande frågetecken av ”so what”. Vi har kommit fram till 

att nationalism, med hjälp av det svenska identitetsskapandet, gömmer sig i DN:s och 

Aftonbladets miljöjournalistik. Men gör det inte det i all svensk journalistik mer eller mindre? 

Är det ett oviktigt eller icke-existerande problem? Att det finns nationalism gömd i det 

material vi undersökt är kanske oundvikligt. Med de teorier vi använt är det svårt att inte hitta 

”vi” och ”de”, medier och identiteter och därigenom tecken på nationalism. 

Vi kan referera till forskning om genus där problematiken är mer uppenbar och erkänd. Likväl 

tycker inte alla att det är ett problem att kvinnliga chefer i svenskt näringsliv är 

underrepresenterade i medierna. Men det tycker vi, och vi tycker att bidragandet till 

nationalism i vissa svenska medier ur miljösynpunkt är ett problem. För att miljöproblemen 

inte ska riskera att distanseras läsaren måste det finnas en opartisk, icke glorifierande 

miljöjournalistik. 
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Det är viktigt att vara medveten om att vissa medier är med i skapandet av den svenska 

identiteten vare sig det sker implicit eller explicit. Att de sedan bidrar med nationalism är 

även det en viktig insikt. Vår undersökning är, i likhet med till exempel genusforskning, bra 

och viktig att vara medveten om som journalist. Sedan är det upp till journalisten själv att göra 

något åt det. Fortsätter skrivandet om Sverige när det är bra och ickeskrivandet när Sverige 

kanske inte gjort så bra ifrån sig så kommer problemet inte upp till ytan och svensken 

kommer att fortsätta se på sin nation ur ett glorifierat perspektiv. Att framställa Sverige som 

den goda förebilden ur miljösynpunkt kan göra att svenskarna ser miljöhotet som 

kontrollerbart. Det kan också medföra en tro om att de problem som klimatförändringarna för 

med sig inte berör Sverige lika mycket som andra länder och kontinenter. Dessa slutsatser 

drog även Suhonen när han iakttog att medborgarnas vilja att påverka miljöproblemet inte 

ökade trots att deras oro över samma problem ökade. 

Genom det konstanta skrivandet om andra länders felande, Sveriges goda prestation och 

”våra” svenska barns framtid förstärks den svenska identiteten. Det är en del av banal 

nationalism att läsarna ständigt påminns om att de tillhör Sverige. Eftersom den identitet 

medierna, i vårt fall, bidrar till är svenskhet bidrar det också till nationalism. Tydligast 

framträder nationalismen i texter när prestationer, åsikter och medvetenhet på miljöområdet 

representeras och sätts samman med nationstillhörighet. Den nationella tillhörigheten 

tydliggörs för läsarna och befolkningen genom dessa texter. 

Vi skulle kanske ha hittat lika många tecken på nationalism i andra journalistiska genrer. 

Dock drar vi slutsatsen att miljöjournalistik är en genre där Sverige eller andra aktörer hela 

tiden ska eller bör prestera. Och det inom ett område som uppskattas och i vissa fall krävs av 

de flesta i dagsläget, det vill säga inom miljö. Det är en generalisering vi anser att vi kan göra 

utifrån resultatet från vår undersökning. Idag kan/ska vi vara stolta över att vi tänker på 

miljön, det ligger en helt annan prestige i det än för fem år sedan. 

Via uppdelningen av utsatt/ansvarig och duktig/dålig går det att se ”vi” och ”de”. Vi var, 

innan undersökningen, koncentrerade på att Sverige som nation skulle jämföras med andra 

nationer men har upptäckt att ”vi” och ”de” kan uppstå på flera sätt. Det behöver alltså inte 

vara Sverige mot ett annat land utan kan även gälla djur och barn kontra företag och politiker. 

”Vi” behåller alltid sina positiva egenskaper även om ”vi” inte alltid är Sverige. Som vi 

tidigare nämnt är de utsatta i texterna oskyldiga och därigenom att förknippa med positiva 

egenskaper. 
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Gällande personifieringen ger det en liten koppling till reklambudskapet som sändes för några 

år sedan i svensk TV: ”Jag är inte bara polis, jag är mamma också”. Personerna får visa vad 

de utöver sina vanliga liv, gör för miljön i vårt land. Och om man bara tar de duktiga 

personerna som exempel skapas en slags glorifiering av den normativa svensken. Svensken 

som läsarna kan identifiera sig med. Det stämmer med det Väliverronen skriver om miljöns 

”förespråkare” som enligt honom krävs för att miljöproblemen ska få mer uppmärksamhet än 

andra. 

Vi anser att resultatet av vår undersökning inte endast behöver vara ett resultat från de två 

tidningar vi valt att undersöka. Vi tror att liknande resultat skulle kunna framkomma i 

undersökande av andra riksspridda medier i Sverige. De tecken och mönster vi identifierat har 

vi exemplifierat med citat som gör att vi tycker att undersökningen är giltig och tillförlitlig. 

En relativt ovidkommande granskning vi gjort är att miljöjournalistik som genre är fylld av 

glada nyheter. Texterna handlar ofta om framsteg, utveckling och nådda mål, med sina 

undantag förstås.  

För vidare forskning borde man gå utanför genren miljöjournalistik och undersöka journalistik 

i sig för att verkligen sätta fingret på hur, var och varför nationalism finns i våra svenska 

medier. Då skulle etermedierna vara intressanta anser vi. Vi tycker också att det vore 

intressant att undersöka om medierna ger bilder av miljöförstöringen som ett distanserat 

problem. Det vore även intressant med en förlängning av Djerf Pierres Gröna nyheter 

gällande miljöjournalistikens utveckling från 2000 och framåt. Vad som kännetecknar genren 

miljöjournalistik, miljöjournalisten och vad definitionen av miljöproblemet kan tänkas vara.
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Bilagor  

Det ursprungliga urvalet av texter sorterade i bokstavsordning. 

Dagens Nyheter Rubrik/datum 
 

”Alkoholen farligare än bekämpningsmedlen” 081029 (inte djupanalyserad) 
Alternativa banker – för dig som inte sätter räntan främst 080406 
Anne Lindén, Visby: Min fisk, din fisk 080713 

                      Barnens arv: 8000 ton giftigt kärnkraftsavfall 080923 
   Cykeldemonstration för renare luft 080923 
                Dyrt för samhall att satsa på miljön 080723 

”Dyrt minska utsläppen mer än 10 procent” 080424 
Dåligt för miljön att göra eget bubbelvatten 080807 
Ekologiska livsmedel säljer för miljoner 080512 
Ekologisk mat för finsmakare 080807 
Etanolbilar kostar mest 080607 (inte djupanalyserad) 
Etanol är i alla fall bättre än bensin 080530 

                   ”EU-länderna klarar Kyoto-kraven” 081018 
                   EU-pengar bidrar till utfiskning av haven 080723 
   Europa plundrar Afrika på fisk 080406 (inte djupanalyserad) 

Få överraskningar i veckans utspel 080713 (inte djupanalyserad) 
                   Förbifarten försenas två år 080923 (inte djupanalyserad) 

Företag, ta ert miljöansvar 081018 
                      ”För mycket fokus på etanol” 080723 

Giftrisker efter skalvet i Kina 080530 (inte djupanalyserad) 
Glasklart att fisken försvinner 080406 (inte djupanalyserad) 
”Jag brinner för idealismen” 080818 
Klimatfrågan oroar européer 080912 

   Klimatkris blir italiensk opera 080607 (inte djupanalyserad) 
Klimatpakten tar många små steg mot bättre miljö 080912 
Larm om gift i vanligt vin 081029 (inte djupanalyserad) 
Larm ska granskas före publicering 080713 
Lars Ohly till angrepp mot S och Mp 080713 
LRF missnöjt med vattenvård 080807 
Matpriser hotar kamp mot fattigdom 080912 (inte djupanalyserad) 
Miljarder till vägarna 080912 (inte djupanalyserad) 

   Miljoner till alternativa drivmedel 080923 
Miljöpremie till dem som avstår från bil! 080530 
Monika: Min Toyota Prius är så bränslesnål 080607 
Ny miljöbil precis på rätt sida gränsen 080607 (inte djupanalyserad) 
Ny näthandlare tävlar om eko-kunderna 080406 

   När resandet blir viktigare än livet hemma 080723 
                      Oppositionen ser budgeten som ”politik för orättvisa” 080923 

Protesterna är felriktade 080607 
På grön kvist med lånen i Ekobanken 080406 
Räkfiske pekas ut som bränsleslukare 080530 (inte djupanalyserad) 
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Solceller blir byggsten i framtidens Malmö 080617 
Språkrören fortsätter sikta på tvåpartiregering 081018 (inte djupanalyserad) 
Staten betalar – fisken tar slut 080406 (inte djupanalyserad) 
Svensk Amazonasavverkning bötfälld 080607 (inte djupanalyserad) 
Svensk teknik förvandlar svartlut till biobränsle 080912 
Tidningen du läser är svanenmärkt 080707 
Torsken ska öka 080923 
Tre miljoner ostron ska bli havets eget reningsverk 080807 
T-tröjor med miljögift dras tillbaka 080424 
Vattensjukt 080723 
Volvo och vargar i partiledarduell 081018 (inte djupanalyserad) 
Volvos satsning på biogas hyllas 081018 
Värsting som blivit vänlig 080424 
Åter ändlösa köer på gatorna 080923 (inte djupanalyserad) 
 

                       
                      56st  
   
   
Aftonbladet Rubrik/datum/storlek 
   
  Bryt beroendet av olja, Reinfeldt 080912  

Bygg om Sverige 081018 
Kranvatten är smartast 080807  
Miljöpolitiken är ett elände 080512  
Naturskyddsföreningen står inte på någon annan sida än miljöns 080424 
Skona naturen från människan 080530  
Smutsig nazi-olja kan få bilarna att rulla i USA 080923  
Sveket mot fiskarna 080530  

   Våga ta steget – ge grön signal till tågen, Östros 080530  
   
                      9st 
 
 

Syntetiska veckor 2008 

månad            veckodag datum       veckodag datum 
 
April 4e tors 24 1a sön 6 
Maj 5e fre 30 2a mån 12 
Juni 1a lör 7 3e tis 17 
Juli 2a sön 13 4e ons 23 
Augusti 3e mån 18 1a tors 7 
September 4e tis 23 2a fre 12 
Oktober 5e ons 29 3e lör 18 
 
 


