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1. Abstract 
 
The following essay considers the subject of media effects. The main purpose has been to 

examine whether the news report of the Swedish media effect the opinion. The research has 

been designed as a case study - where the media report considering animal rights has been 

investigated.  The main questions have been: How did the media portray issues considering 

animal rights during the years of 2003 and 2004, when the support of increasing animal rights 

was high? As well as: How did the media portray issues considering animal rights during the 

years of 2005 and 2006, when the support of increasing animal rights was low? I have studied 

one Swedish evening paper and one daily in order to answer my questions. I have done both a 

quantitative – as well as a qualitative study, and I have mainly applied text analysis. The 

results showed that there were no conformity between the media report and the public 

opinion. The conclusion that the effects of traditional media are comparatively small could be 

drawn.   

Search words: Media effects, animal rights, animal protection, animal liberationist, news 

report, public opinion. 
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2. Inledning   

Tidigare denna höst presenterade djurrättsalliansen bilder från minkfarmar som visade på 

missförhållanden bland djuren (Bengtsson och Gunér 2010). Inte långt senare 

uppmärksammades allmänheten av de svenska medierna om att flertalet pälsdjursuppfödare i 

landet hade fått sina minkar utsläppta (Aftonbladet/TT 2010). Detta var visserligen inte en ny 

företeelse, utan är något som har förekommit även tidigare, inte minst i mitten och slutet av 

90-talet (Linton 2000:43). Däremot gjorde dessa aktioner att frågor kring djurskydd och 

djurrätt åter aktualiserades, om än under en begränsad tid.  

Djurrättsfrågor är något som tycks vara ett relativt outforskat ämne inom statsvetenskapen. 

Man skulle rent av kunna påstå att det har blivit försummat inom den svenska 

statsvetenskapliga forskningen. Ofta har denna typ av frågor främst behandlats utifrån en 

moralfilosofisk utgångspunkt, med föregångare såsom Tom Regan och Peter Singer. Trots 

detta är djurrättsfrågor av en sådan karaktär att de har en uppenbar statsvetenskaplig relevans. 

Djurrättsfrågors utveckling är beroende av politisk aktivitet, dels på gräsrotsnivå 

(intresseorganisationer, lobbygrupper osv.), dels på statlig och överstatlig nivå (EU, riksdag, 

regering osv.) och även på förvaltningsnivå (länsstyrelse, kommuner osv.). Dessutom finns 

det ett tydligt maktförhållande i samhället mellan människor och djur.  

Statsvetenskap har ofta kombinerats med andra forskningsområden, ett sådant är 

medieforskning. Men här har man främst tittat på mediernas roll i samband med valkampanjer 

och röstningsbeteende (Perse 2001:2). Medierna har en tydlig maktställning i ett demokratiskt 

samhälle, och utgör en samhällelig institution som påverkar både den allmänna opinionen 

samt våra politiska beslutsfattare (Perse 2001:15f:129). Hur frågor av denna karaktär 

framställs i medierna är därför av opinionsmässig och politisk betydelse. Briñol m.fl. 

(2002:188) skriver följande: 

”Although considerable research on mass media effects has shown that it is possible for 

media messages to change the knowledge or facts that people have about some object, issue, 

or person, we have argued that knowledge reception does not invariably result in attitude and 

behavior change.”.     
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Det finns dock indikatorer som tyder på att denna typ av forskning kan ha underskattat 

mediernas effekter (Perse 2001:10). Här finns en kontrovers inom medieforskningen, där man 

är oense om huruvida medierna utgör en stark maktfaktor med stor påverkanskraft eller om så 

inte alls är fallet, och att det snarare är medierna som ligger sist i ”påverkanskedjan”. Perse 

(2001:6) skriver även att frågan huruvida medierna har en stark påverkan på oss människor, 

eller inte, är långt ifrån besvarad. Men att merparten forskare ändå medger att åtminstone 

vissa effekter finns. Därför är det av intresse att undersöka huruvida mediernas effekter på 

människors åsikter och attityder faktiskt är små eller om forskningen har underskattat dessa. 

Nord (1997: 131) argumenterar dessutom för att allt fler olika typer av medier förekommer i 

vår vardag och påverkar denna mer än någonsin tidigare. 

 

3. Bakgrund  

Man har kommit att dela in medieforskningens utveckling i tre olika perioder som brukar 

kallas ”Allsmäktiga massmedier”, ”Maktlösa massmedier” samt ”mäktiga massmedier” 

(Strömbäck 2000:63ff). De” Allsmäktiga massmedierna” tid varade mellan 1920-talet och 

mitten av 1940-talet, det vill säga vid den tid då medieforskningen startade. Under denna 

period såg man massmedierna som just allsmäktiga och man utgick från fyra 

grundantaganden:  

1. Medieinnehåll kunde likställas med effekt 

2. Denna effekt var lika för alla mottagare 

3. Effekten handlade om förändring i beteende eller åsikter 

4. Effekterna skulle följa omedelbart eller direkt   

Då forskningen fortskred så visade det sig på 1940-talet att massmedierna inte alls var 

allsmäktiga. Man fann istället att medierna hade en begränsad effekt. De var inte maktlösa, 

som namnet för denna period indikerar, men jämfört med den syn man tidigare hade haft så 

framstod effekterna som triviala både bland allmänheten och bland forskarna. Under denna 

period började man även undersöka ämnet utifrån andra synvinklar. Man började till exempel 

titta på vad ”människorna gör med medier” istället för tvärtom, man började tänka utifrån ett 

så kallat användarperspektiv. Man utgick från att människor har ett antal behov som de på 
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olika sätt försöker fylla med hjälp av mediernas hjälp. Några av dessa är: kognitiva behov – 

att få kunskap och förståelse, personliga behov – att stärka sitt självförtroende, sociala behov 

– stärka banden med nära och kära, ha något att prata om när man umgås, etc. Man kom alltså 

på att människor till viss del är aktiva när de väljer sina medier, och att man tolkar och 

sorterar informationen på olika sätt. Alltså det man på senare år inom medieforskningen har 

börjat undersöka inom teorin om kognitiva scheman, vilken har haft en stor betydelse. I Makt 

och Medier (Strömbäck 2000:85f) förklaras kognitiva scheman på följande sätt: 

 ”In a nutshell, a schema is a cognitive structure consisting of organized knowledge about 

situations and individuals that has been abstracted from prior experiences. It is used for 

processing new information and retrieving stored information”  

Man kan översätta detta med att medieinnehållet inte objektivt färdas från sändare till 

mottagare, utan att det störs av brus på vägen.  

Den tredje perioden ”mäktiga massmedier”, tog över redan i början av 1960-talet (Strömbäck 

2000:88). Kent Asp (1986:45) menar att denna övergång hade att göra med att man bland 

annat omvärderade och omtolkade tidigare forskningsresultat. Man såg nu återigen medierna 

som kraftfulla och mäktiga, dock inte lika starka som vid den första perioden (Strömbäck 

2000:88). Teorier från denna period är bland annat Noelle Neumanns teori om 

tystnadsspiralen och dagordningsteorin som presenterades av Dearing och Rogers. 

Perse (2001:4f) påpekar dock att det finns både från medierna själva och forskarna ett 

egenintresse när det gäller att belysa att medier faktiskt har en påtaglig effekt. Från mediernas 

sida handlar det om att bevisa att de är viktiga och att det som publiceras hos dem spelar roll, 

vilket många ekonomiska intressen vilar på – inte minst reklamintäkter. För forskarnas del 

handlar det snarare om att de måste visa på att deras ämne, som de investerat mycket tid och 

person i, faktiskt har någon reell betydelse.  

En förklaring till att de undersökta effekterna inte är större än de är påpekar Perse (2001:10ff) 

skulle kunna vara att det finns flera problem och svårigheter med att undersöka denna typ av 

frågor. Hon berättar vidare att flera studier begränsas av till exempel etiska skäl. Risken finns 

även att människor inte svarar sanningsenligt utav olika skäl när frågor ställs till dem. Det 

faktum att andra påverkansfaktorer, inte minst sociala sådana, är starkare kan också bidra till 

att göra medieeffekter mindre synbara. Därför är det inte säkert att mätningarna av 
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medieeffekter är helt tillförlitliga. Problemet inom tidigare medieforskning är att man tenderar 

att främst ha genomfört kvantitativa studier. Att kvalitativt analysera innehållet har av diverse 

anledningar tidigare ofta prioriterats bort, till exempel är sådana undersökningar mer 

tidskrävande om man vill gå igenom en stor mängd material (Asp 1986:18). Asp (1986:18) 

påpekar dock att den nordiska, framförallt den svenska, medieforskningen har visat ett 

förvånande stort intresse för att göra just innehållsanalyser. Faran med att bortse från det 

faktiska innehållet, vilket alltså ofta har gjorts i övrig forskning, kan därmed leda till att 

felaktiga slutsatser dras (Asp 1986:18). Därför tänker jag i min undersökning dels genomföra 

en mer traditionell kvantitativ studie, men även komplettera denna med en kvalitativ studie 

för att försöka undgå att dra felaktiga slutsatser, och förhoppningsvis tillföra en helhetsbild. 

Perse (2001:13) poängterar även att när människor får ny information, så tenderar de att tolka 

denna så att den överrensstämmer med uppfattningar och den bild av verkligheten man redan 

har. Briñol m.fl. (2002:188) förklarar detta med att vi människor använder oss av relativt 

bestående så kallade kognitiva strukturer eller scheman, vilka jag även nämnde tidigare i 

texten. Bilden som Perse (2001:10 ff) ger är att mediernas effekter är underskattade på grund 

av att bland annat sociala faktorer tenderar att dölja dem. Briñol m.fl. (2002:188f) tycks 

istället vara av den åsikten att mediernas effekter är små, på grund av att sociala faktorer och 

kognitiva scheman påverkar oss mycket mer än medierna. 

För att därför undersöka huruvida medierna har en effekt på opinionen har jag valt att använda 

mig av en politisk fråga som ej är väletablerad på den så kallade vänster-högerskalan. 

Vänster-högerskalan, som förekommer inom många svenska politiska frågor, är ett exempel 

på en företeelse som hos många människor fungerar som just ett kognitivt schema. Vänster- 

högerfrågor kan beskrivas som sådana som rör ”graden av statligt inflytande i ekonomin”, 

”statens förhållande till det privata näringslivet” eller ”diskussionen kring socialism och 

kapitalism”, dessa är enligt Oscarsson (1998:235) de främsta som berör vänster-

högerdimensionen inom svensk politik. Det är enligt denna traditionella skala eller dimension 

som de svenska väljarna värderar olika partier och sakfrågor, även om dess betydelse tycks ha 

minskat något under senare år (Oscarsson 1998:140, 179). Förklaringen till vänster-

högerdimensionens starka ställning inom svensk politik kan spåras till klasskiljelinjen som 

historiskt sett har varit dominerande i Sverige, och som fortfarande ger dimensionen styrka 

(Oscarsson 1998:253, 291). I frågor som har en tydlig koppling till så kallad vänster- och 
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högerpolitik, såsom exempelvis ekonomiska frågor och arbetsmarknadspolitik, tror jag att 

människor tenderar att ta på sig, sina sen tidigare, ideologiskt slipade glasögon, de kognitiva 

scheman människor innehar aktiveras i högre grad.  Eftersom medieeffekterna därför 

antagligen inte är så stora på denna typ av vänster- högerfrågor kan det leda till att vi 

eventuellt underskattar effekten även på andra typer av politiska frågor. Ett exempel på en 

sådan fråga där effekterna skulle kunna vara underskattade är just djurrättsfrågan. 

Förekommer inte medieeffekter inom djurrättsfrågan, som är en fråga som ej styrs av vänster-

högerdimensionen inom svensk politik, kan man förvänta sig att effekter av mediernas 

rapportering är ännu mindre troliga att finna vid en undersökning av vänster-högerfrågor. 

Djurrättsfrågan kommer därför att fungera som ett kritiskt fall under gynnsamma 

omständigheter i denna studie (Esaiasson m fl. 2009).   

 

a. Opinionsutveckling 

 För att kunna undersöka om mediernas framställning av djurrättsfrågor har någon betydelse 

för hur opinionen ser ut kommer jag att använda mig av opinionsundersökningar som SOM-

institutet har gjort (Holmberg & Weibull 2009:39). Jag kommer med hjälp av de data jag får 

fram i min analys kunna göra en så kallad mönstermatchning gentemot resultaten från 

opinionsundersökningar som gjorts i frågan. SOM-institutet har sedan ett antal år tillbaka 

kartlagt hur opinionen ser ut bland svenska folket i djurrättsfrågan, genom att man 

kontinuerligt har ställt frågan: 

 ”Här återfinns ett antal förslag hämtade från den svenska samhällsdebatten. Vilken är din 

uppfattning om vart och ett av dessa? – Stärka djurens rätt”  

Man har haft tillgång till följande 6 svarsalternativ: ”mycket bra förslag; ganska bra förslag; 

varken bra eller dåligt förslag; ganska dåligt förslag; mycket dåligt förslag; ingen 

uppfattning” 

Opinionen har i frågan varit relativt oförändrad. År 2001 svarade 62 % av de tillfrågade att det 

var ett mycket bra förslag eller ett ganska bra förslag, detta resultat var så gott som oförändrat 

till och med år 2004. Men när man återigen undersökte frågan år 2006 fann man att cirka 10 

procentenheter färre människor svarade att det var ett mycket bra förslag respektive ett ganska 
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bra förslag jämfört med tidigare. Denna minskning återhämtade sig något 2007 upp till en 

nivå på 54 %, vilken var oförändrad när man senast ställde frågan 2008. Denna utveckling 

illustreras i nedanstående graf (Figur 1 Stöd för nya och gamla värderingar):  

Figur 1. Stöd för nya och gamla värderingar 

 

Källa: Holmberg & Weibull 2009:39 

Det är alltså ingen dramatisk förändring som har skett, men det faktum att en över flera år 

stabil opinions stöd plötsligt sjunker ungefär 10 procentenheter gör frågan väl värd att 

undersöka i detta sammanhang.  

Det jag alltså kommer att försöka utreda i följande uppsats är huruvida svängningar i 

opinionen i djurrättsfrågan samspelar med mediernas nyhetsrapportering i frågan eller ej. Jag 

kommer att jämföra om kurvan jag får fram i min tabell över mediernas djurrättsrapportering 

överrensstämmer med den opinionskurva som SOM-institutet har sammanställt i frågan. Kan 

opinionssvängningen eventuellt sammanfalla med att man under år 2003 och 2004 i medierna 

beskrev djurrätts - och djurskyddsfrågor på ett annorlunda sätt än vad man gjorde år 2005 och 

2006? 
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4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om mediernas nyhetsrapportering påverkar det 

svenska folkets opinion i djurrättsfrågan. Det vill säga finns det medieeffekter i frågor 

gällande djurrätt. 

 

5. Frågeställningar 
 

1. Hur porträtterades ämnen/frågor med djurrättslig relevans i medierna år 2003 och år 

2004, när stödet för att stärka djurens rätt var högt? 
2. Hur porträtterades ämnen/frågor med djurrättslig relevans i medierna år 2005 samt år 

2006, när stödet för att stärka djurens rätt var lågt? 
 

6. Metod 

Jag har valt att utföra en empirisk undersökning för att kunna besvara mina frågeställningar. 

Jag kommer med min uppsats att ha beskrivande ambitioner, då min frågeställning är av den 

karaktären att den behandlar frågor om hur media porträtterade de olika företeelserna 

(Esaiasson m.fl. 2007:37).  

 Det är genom en kombinerad kvantitativ- och kvalitativ textanalys jag kommer att genomföra 

denna studie, då det är just texter – artiklar som kommer att ligga till grund för min analys. 

Genom att kombinera dessa två typer av textanalyser kommer jag genom den kvantitativa 

analysen kunna studera frekvensfrågor, vilket i mitt fall främst innebär att undersöka antalet 

artiklar som publicerats respektive år jag valt att undersöka, samt hur många gånger under 

vart och ett av dessa år mina sökord: djurrättsaktivist, djurskydd samt djurrätt, förekommer 

(Esaiasson m.fl. 2007:223). Genom den kvalitativa textanalys har jag även möjlighet att ta 

hänsyn till det latenta budskapet, vilket kan vara av intresse i detta fall. Vid en renodlad 

kvantitativ innehållsanalys hade jag inte på samma sätt kunnat ta hänsyn till sammanhanget i 

texten, vilket i denna undersökning är av stor vikt (Esaiasson m.fl. 2007:238ff). Även Asp 

(1986:18) belyser vikten av att inte enbart genomföra kvantitativa analyser inom forskningen 

av medieeffekter. 
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Mer preciserat så kommer jag att utgå ifrån en så kallad innehållsanalys i min undersökning. 

För trots att den framförallt används vid kvantitativa studier, så kan man även använda sig 

utav innehållsanalys vid kvalitativa tolkningsarbeten (Bergström & Boréus 2005:43f).  

Innehållsanalysen är också ett effektivt redskap i denna studie då den lämpar sig för att 

undersöka hur något värderas (Bergstöm och Boréus 2005:47), vilket är precis vad jag ämnar 

göra.  

För att kunna hitta relevanta artiklar till min studie kommer jag att använda mig av tre olika 

sökord, nämligen: Djurrätt, djurskydd samt djurrättsaktivist. Dessa ord kommer främst att ha 

en funktion när det gäller att söka upp de relevanta artiklarna. När jag väl har hittat de aktuella 

artiklarna kommer hela texterna att tas i beaktande. 

I ett första steg kommer jag att ta reda hur stort medieutrymme frågor med djurrättslig 

relevans har fått under dessa två perioder. Detta kommer jag att göra genom att kartlägga hur 

många artiklar med djurrättslig relevans som har publicerats under respektive år. I ett andra 

steg kommer jag att analysera om dessa artiklar porträtterar mina sökord på ett positivt, 

negativt eller neutralt sätt, det kommer även att finnas en kategori dit artiklar irrelevanta för 

ämnet placeras. På så sätt kommer jag sedan att kunna klassificera hela de olika artiklarna 

enligt dessa kategorier. Jag kommer att arbeta induktivt, det vill säga det är företeelser jag 

möter i artiklarnas innehåll under den kvalitativa analysen som kommer att styra vilka 

kategorier jag kommer att använda mig av och vad som kännetecknar dessa i den kvantitativa 

analysen. 

När jag har sammanställt dessa data kommer jag att med hjälp av dessa kunna genomföra en 

så kallad mönstermatchning gentemot resultaten från SOM-institutets opinionsmätningar i 

frågan. Jag kommer alltså genom mönstermatchningen kunna se om den resultatkurva jag 

sammanställer över mediernas rapportering överensstämmer med hur opinionen vid den 

tidpunkten såg ut.   

 Jag har även valt att ta med bilder i min analys, det vill säga illustrationerna, i de fall sådana 

finns i anslutning till artiklarna. Detta har jag valt att göra eftersom jag tror att bilder, inte 

minst känsloladdade sådana, har en förmåga att kunna påverka oss människor på olika sätt. 

Om inte annat så gör en uppseendeväckande bild att man blir intresserad av att läsa artikeln i 

fråga. Dessa kommer jag att kategorisera enligt följande kategorier: Skräck- illustrering, 
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Protest- illustrering samt Anti- illustrering, jag kommer även ha en kategori för 

Neutral/irrelevant- illustrering. På så sätt kommer jag, åtminstone i grova drag, kunna täcka in 

de olika typer av illustrationer som förekommer i samband med artiklar i ämnet. Att 

kategorierna är relativt få till antalet kommer att återspeglas i resultatet, då det inte kommer 

att presentera hårfina skillnader mellan olika illustrationer utan istället kommer att uttala sig 

om hur illustreringen ser ut på ett bredare, mer generellt plan. Definitionen av de kategorier 

och sökord jag har valt att använda mig av följer under nästa kapitel. Här nedan visas de 

analysscheman jag kommer att använda mig av i min analys: 

Tabell 1. Analysschema 

År 2003 2004 2005 2006 

Positiv porträttering antal art.     

Negativ porträttering antal art.     

Neutral porträttering antal art.     

Irrelevanta antal art.     

Totalt     

Kommentar: Genom att använda mig av denna tabell, dels under den empiriska studien men 
framförallt vid resultatpresentationen, kommer man att få en tydlig överblick över hur 
artiklarna är fördelade i de olika kategorierna. Här är det resultatet baserat på textinnehållet 
som kommer att redovisas 
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Tabell 2. Analysschema 

År 2003 
 

2004 2005 2006 totalt 

Skräck- illustrering antal bilder      

Protest- illustrering antal bilder      

Anti- illustrering antal bilder      

Neutral/ irrelevant illustrering antal bilder      

Totalt      

Kommentar: Även denna tabell kommer att användas vid den empiriska studien och för att 
presentera resultaten i uppsatsen. I denna typ av tabell är det resultatet utifrån 
artikelillustrationerna som kommer att redovisas. 

 

7. Definition av centrala begrepp 
 
Jag finner det av vikt att definiera ett antal centrala begrepp, som kommer att vara 

återkommande i min uppsats och framförallt i min analys, av den anledning att dessa annars 

kan upplevas som mångtydiga etc. (Svensson & Teorell 2007: 38). Detta hoppas jag 

underlättar både för mig och för mina läsare. Jag har valt att här utgå från 

Nationalencyklopedins ordlista (www.ne.se), men även utvecklat vissa definitioner på egen 

hand med utgångspunkt från det material jag har kommit i kontakt med under studien. 

• Med Djurskydd menar jag skyddande av djur mot vanvård och misshandel. 

• Med Djurrätt menar jag idén om att djur ska erkännas rättigheter enligt lag gällande deras liv 

och välfärd.  

• Med Djurrättsaktivist menar jag den person som aktivt ingriper/gör motstånd för att 

protestera mot upplevda missförhållanden eller åstadkomma en politisk förändring, enligt 

deras mening till fördel för djuren. 

http://www.ne.se/
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• Med Positiv porträttering avser jag de artiklar som leder till en mer positiv opinion. Jag 

avser artiklar där man till största del talar i positiva ordalag om djurrätt, djurskydd och 

djurrättsaktivism, men det kan även innebära att ”känslan” som förmedlas i texten är i positiv 

inställning till ett starkare djurskydd, djurrätt etc. Det vill säga texter som handlar om att 

förbättra djurs rättigheter och levnadsvillkor eller som beskriver hur bra det redan är, men 

även texter som gör att man känner medkänsla.  

Exempel:  

Skärpta kontroller av att rådande djurskyddslag efterlevs. 

Försök att förbättra tillvaron för djur. 

Förespråkning av alternativa metoder till djurförsök.  

Bättre märkning av livsmedelsprodukter. 

• Med Negativ porträttering avser jag artiklar som kan tänkas leda till en mer negativ opinion. 

Där talar man till största del i negativa ordalag om djurskydd, djurrätt och djurrättsaktivism, 

men det kan även innebära att ”känslan” som förmedlas i texten är i negativ favör för utökat 

eller befintligt djurskydd, djurrätt etc. 

 Exempel:  

Olagliga protester och handlingar av djurrättsaktivister 

Nedläggning av djurskyddsmyndigheten. 

Djurhållare som drabbas ekonomiskt av strängare regler.  

Sänkta krav på djurskydd/uppskjutande av förbättringar på grund av till exempel ekonomiska 

skäl. 

Verksamhet som flyttar utomlands på grund av det svenska regelverket inom djurskydd. 

• Med Neutral porträttering avser jag artiklar där det inte går att göra en bra bedömning eller 

där det vore missvisande att göra detta. Det innebär att rena faktapåståenden i första hand 

klassificeras som neutrala, samt artiklar där båda parter får framhålla sin sak på ett jämbördigt 

sätt. 

• Med Skräck- illustrering avser jag de bilder som upplevs som otäcka och skrämmande, detta 

kan till exempel vara bilder som visar på missförhållanden, skador etc. Även bilder på 
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”sorgsna” djur tillhör denna kategori. Bilderna i denna kategori kan alltså tänkas skapa en mer 

positiv opinion. 

• Med Protest- illustrering avser jag de bilder där protester/demonstrationer illustreras, eller 

där det på annat sätt (genom omgivning, bakgrund etc.) framgår att man motsätter sig rådande 

ordning eller system. Bilderna i denna kategori kan alltså tänkas bidra till en mer negativ 

opinion. 

• Med Anti- illustrering avser jag bilder som, ur uppfödarens/producentens synvinkel, syftar 

på ekonomiska intressen etc. men även bilder som visar på negativa konsekvenser av 

djurrättsaktioner kategoriseras hit. Bilderna som tillhör denna kategori kan tänkas påverka 

opinionen i en negativ riktning. 

Exempel:  

Bilder på överkörda minkar i trafiken. 

• Med Neutral/ irrelevant- illustrering menar jag de bilder som ej går att klassificera enligt de 

ovanstående kategorierna, men även de bilder som inte är relevanta för ämnet. 

 

8. Material 
 
I följande undersökning kommer analysen att utgå från material från tryckta medier. Jag 

kommer att använda mig av rikstäckande tidningar, då det är den eventuella effekten på hela 

det svenska folket jag ska undersöka. Jag har valt att begränsa mitt material till endast två 

olika tidningar, nämligen en morgontidning – Dagens Nyheter, och en kvällstidning - 

Aftonbladet, då dessa normalt sett använder olika typer av språk och upplägg i sina tidningar 

samt rapporterar om olika typer av händelser. Att valet sedan föll på just denna morgontidning 

respektive kvällstidning var med anledning av att dessa hade den högsta upplagan år 2009 

utav de olika morgon- och kvällstidningarna i Sverige (Tidningsstatistik AB 2010). Att jag 

väljer att endast använda mig av två tidningar tror jag inte ska vara ett problem utan snarare 

en fördel i mitt fall. På så sätt har jag möjlighet att fokusera till fullo på dessa, och kan därmed 

göra en skarpare analys. Eftersom ämnet jag ska undersöka ej är av en politisk vänster-

högerkaraktär är det heller inte av betydelse vilken politisk färg tidningarna representerar. 
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För att få tillgång till artiklarna kommer jag att använda mig av tre olika databaser: Presstext, 

för att få tillgång till Dagens Nyheters artiklar, Mediearkivet för att få tillgång till 

Aftonbladets artiklar men också Artikelsök för att komplettera och kontrollera de två 

föregående. För att få tillgång till artikelbilderna kommer jag även att gå igenom artiklarna 

som innehåller illustrationer på mikrofilm.  

Jag kommer i min undersökning ta hänsyn till alla olika typer av texter och artiklar i 

Aftonbladet och Dagens Nyheter som innehåller något eller några av mina sökord. Detta 

innebär att både debattartiklar, notiser, ledare, intervjuer, insändare etc. kommer att ingå i min 

empiriska studie. Det kan medföra att resultatet eventuellt blir annorlunda jämfört med om jag 

bara hade använt mig av exempelvis debattartiklar. Som läsare är man eventuellt mer 

intresserad av vissa delar i en tidning, och läser då dessa mer frekvent och noggrant – varför 

det som framgår där kan tänkas påverka mer än andra delar av tidningens innehåll. Likaså kan 

artiklarnas storlek, placering, rubriker, publiceringsveckodag etc. ha viss betydelse. Detta är 

dock inget jag har valt att ta hänsyn till i min studie. 

Jag kommer även att använda mig av SOM-institutets Svenska Trender 1986-2009 (Holmberg 

& Weibull 2009), samt annan relevant litteratur inom medieforskning och djurrätt etc. för att 

genomföra min undersökning. 
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9. Den kvantitativa undersökningen 

Sammanlagt är det 151 artiklar under åren 2003-2006 som ligger till grund för min empiriska 

studie. Det var dessa som innehöll ett eller flera av mina sökord: djurrätt; djurrättsaktivist; 

och/eller djurskydd. 

 

Tabell 3. Förekomst av sökorden 
 
Sökord 2003 

N     
 

PROCENT 
2004 

N 
 

PROCENT 
2005 

N 
 

PROCENT 
2006 

N 
 

PROCENT 

Djurrättsaktivist 17 40 14 37 6 19 15 23 

Djurskydd 20 48 20 53 17 55 43 66 

Djurrätt 5 12 4 10 8 26 7 11 

Totalt 42 100 38 100 31 100 65 100 

Kommentar: Resultatet bygger på antalet träffar på de olika sökorden i de använda 

artiklarna från databaserna Mediearkivet, Presstext samt Artikelsök. 

Förekomsten av de olika sökorden var förhållandevis jämnt fördelad över de olika åren, med 

sammanlagt 42 ord år 2003, 38 ord år 2004 och 31 ord år 2005, endast 2006 sticker ut med 65 

träffar på sökorden. Som ni även kan se i ovanstående tabell (Tabell 3), så var det ordet 

djurskydd som var absolut vanligast förekommande med 40 träffar år 2003-2004 och 60 

träffar år 2005-2006. Ordet djurrättsaktivist, som var det näst mest förekommande, fanns att 

finna 31 gånger i artiklar publicerade år 2003-2004 och 21 gånger i artiklar från år 2005-2006. 

Djurrätt var det ord som var minst förekommande. År 2003-2004 förekom ordet djurrätt 

endast 9 gånger och år 2005-2006 förekom det 15 gånger. Det som blir tydligt här är att 

djurrätt är något som sällan diskuteras och tas upp i medierna, istället väljer man att använda 

sig av ordet djurskydd som har en annorlunda innebörd. 

Tittar man istället på hur sökorden har fördelat sig procentmässigt kan man se att resultatet är 

relativt jämnt även här. År 2003-2004 hade dock höga siffror för andelen träffar på ordet 
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djurrättsaktivist jämfört med år 2005-2006. År 2003-2004 var andelen träffar på ordet 

djurrättsaktivist 40 % respektive 37 %, år 2005-2006 hade andelen träffar däremot sjunkit till 

19 % respektive 23 %. Andelen träffar på ordet djurskydd höll sig däremot relativt stabilt runt 

50 % med undantag för år 2006 där andelen träffar ökade till 66 %, en viss ökning från år 

2003 till år 2005 kan dock uttydas. Även förekomsten av ordet djurrätt höll sig på en stabil 

nivå på 10 % eller strax över, med undantag för år 2005 då hela 26 % av träffarna var på ordet 

djurrätt.  

Om det finns stöd för medieeffekter förväntas den allmänna opinionen för att stärka djurens 

rätt att öka vid Positiv porträttering, vid Negativ porträttering förväntas istället opinionen att 

sjunka i frågan. Är resultatet istället omvänt eller inte har denna koppling, det vill säga om 

Positiv- porträttering inte leder till ökat stöd för att stärka djurens rätt och Negativ 

porträttering inte leder till minskat stöd, kan man därför utgå från att medieeffekter inte 

förekommer eller är svaga i denna fråga. Resultatet presenteras i de två nedanstående 

tabellerna, där jag har valt att först presentera antalet artiklar i respektive kategori(se Tabell 

4), för att sedan i den andra tabellen presentera resultatet i procentform (se Tabell 5). 

 

 Tabell 4. Porträtteringen 2003-2006 

 
År 2003 2004 2005 2006 

Positiv porträttering antal art. 8 9 8 15 

Negativ porträttering antal art. 16        12 7 11 

Neutral porträttering antal art. 13 6         7 14 

Irrelevanta antal art. 1 5 10          9 

Totalt 38 32 32       49 

Kommentar: Resultatet som presenteras i tabellen bygger på den empiriska undersökningen 

av artiklar från databaserna Mediearkivet, Presstext samt Artikelsök. 
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Som ni kan se i Tabell 4 ovan så var artiklarna relativt jämnt spridda över de olika åren som 

jag har undersökt, med 38- 32- och 32 artiklar under de första respektive tre 

undersökningsåren . Endast år 2006 sticker ut en aning med 49 artiklar.  

Det visade sig även att resultatet inte pekar åt någon bestämd riktning. Däremot så ökade 

antalet irrelevanta artiklar, som innehöll ett eller flera av sökorden, från 6 stycken år 2003-

2004 till 19 stycken år 2005-2006. 19 artiklar porträtterade djurrätt, djurskydd och/eller 

djurrättsaktivism på ett neutralt sätt år 2003-2004 jämfört med 21 artiklar 2005-2006, ett 

väldigt jämnt resultat perioderna emellan med andra ord. 

Tittar man på resultatet av hur många artiklar som hade en positiv porträttering så visar det sig 

att utav de sammanlagda 151 artiklarna så hade 17 artiklar år 2003-2004, respektive 23 

artiklar år 2005-2006 en positiv porträttering.  

När det istället gällde Negativ porträttering så blev resultatet att 28 artiklar hade en negativ 

porträttering år 2003-2004 jämfört med 18 artiklar år 2005-2006. Detta betyder alltså att man 

2003-2004 hade färre artiklar som gav en positiv porträttering jämfört med 2005-2006, och att 

man 2003-2004 hade fler artiklar med en negativ porträttering jämfört med 2005-2006. Detta 

resultat är alltså tvärtemot det man hade kunnat vänta sig, utifrån hur opinionen dessa år såg 

ut, givet att medieeffekter förekom. Man bör dock ha i åtanke att skillnaderna är väldigt små. 

För att ytterligare förtydliga hur skillnaderna mellan de två olika tidsperioderna, år 2003-2004 

respektive år 2005-2006, ser ut så följer här under en tabell (Tabell 5) som redovisar resultatet 

i procentform:  

 
Tabell 5. Porträtteringen i procent 2003-2004 
 
År 2003 2004 2005 2006 Totalt 

2003-
2004 

Totalt
2005-
2006 

Positiv porträttering procent av antal art. 21 28 25 31 24 28 

Negativ porträttering procent av antal art. 42 37 22 22 40 22 

Neutral porträttering procent av antal art. 34 19 22 29 27 26 

Irrelevanta procent av antal art. 3 16 31 18 9 24 
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Totalt 100  100  100  100 100 100 

Kommentar: Resultatet som presenteras i tabellen bygger på den empiriska undersökningen 

av artiklar från databaserna Mediearkivet, Presstext samt Artikelsök. 

Som ni kan se i Tabell 5 är det framförallt kategorin Negativ porträttering som sticker ut 

resultatmässigt. Här kan man tydligt se att det är en markant skillnad mellan de två 

undersökningsperioderna. År 2003-2004 kategoriserades nämligen 40 % av alla artiklar under 

dessa två år som Negativ porträttering, år 2005-2006 sjönk däremot denna siffra och endast 22 

% av artiklarna under denna period kategoriseras som Negativ porträttering – en skillnad på18 

procentenheter perioderna emellan. Tittar man istället på resultatet inom Positiv porträttering 

är skillnaderna betydligt mindre, här skiljer sig perioderna åt med endast 4 procentenheter. År 

2003-2004 kategoriserades 24 % av artiklarna som Positiv porträttering medan resultatet 

2005-2006 visar att 28 % av dessa artiklar tillhör Positiv porträttering. Även Neutral- 

porträttering ser ut att ha varit relativt stabil de olika åren emellan. År 2003-2004 

kategoriseras 27 % av artiklarna som Neutral porträttering och 2005-2006 tillhör 26 % av 

artiklarna denna kategori. Andelen Irrelevanta artiklar ökade med 15 procentenheter från 

perioden 2003-2004 till 2005-2006, från 9 % av artiklarna till 24 %. I Tabell 5 kan man även 

utläsa hur resultatet fördelade sig de enskilda åren. 
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Figur 2. Porträtteringen år 2003-2006 
 

 
Kommentar: Figur 2 bygger till största del på resultatet från den empiriska undersökningen 
(se Tabell 5), men även på opinionssiffrorna från Figur 1 Stöd för nya och gamla 
värderingar. Figur 2 redovisar i procent hur stor andel av artiklarna som har porträtterat 
djurrättsfrågan på ett positivt-, negativt-, respektive neutralt sätt samt hur 
opinionsutvecklingen sett ut de aktuella åren. 
 
Med hjälp av ovanstående Figur 2 blir det möjligt att på ett illustrativt sätt jämföra 

opinionsutvecklingen med resultatet från den empiriska undersökningen. Det förväntade 

resultatet var att den negativa porträtteringen skulle öka, i och med att opinionens stöd för att 

stärka djurens rätt minskade år 2005 och 2006. Samtidigt förväntades den positiva 

porträtteringen minska när opinionssiffrorna sjönk under år 2005 och år 2006. Detta 

förväntade resultat skulle med andra ord ge stöd åt att medieeffekter förekom.  

Som ni kan se i Figur 2 följer resultaten från undersökningen ej det förväntade mönstret. 

Istället för att öka, så sjönk den negativa porträtteringen tydligt år 2005-2006  jämfört med 

perioden år 2003-2004. Resultatet av den positiva porträtteringen, som förväntades minska år 

2005-2006, ökade istället marginellt jämfört med tidigare period. Resultatet från 

undersökningen matchar därför ej opinionskurvan. 
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Tabell 6. Typ av illustrering 2003-2006 
 
År 2003 2004 2005 2006 totalt 

”Skräck- illustrering” antal bilder 5 5 1 3 14 

”Protest- illustrering” antal bilder 2 2 0 3 7 

”Anti- illustrering” antal bild 2 0 0 3 5 

Neutral/ irrelevant illustrering antal bilder 11 13 3 5 32 

Totalt 20 20 4 14 58 

Kommentar: Tabellen bygger på resultatet från den empiriska undersökningen. Alla artiklar i 

undersökningen vilka innehöll illustrationer har analyserats. 

 
Mellan åren 2003 och 2006 var det totalt 58 antal artiklar med tillhörande illustrationer som 

förekom. Utav dessa kategoriserades 14 stycken bilder som så kallad Skräck- illustrering, 

Protest- illustrering förekom vid totalt 7 tillfällen medan Anti-illustrering förekom 5 gånger. 

Artiklarna hade även i flera fall, 32 gånger, illustrationer som var neutrala eller irrelevanta för 

undersökningen. Vid Skräck- illustrering kan en positiv effekt på opinionen förväntas i 

frågan, medans en negativ effekt kan förväntas vid Protest- och Anti-illustrering. År 2003-

2004 förekom artiklar i kategorin Skräck- illustrering vid 10 tillfällen jämfört med 4 tillfällen 

år 2005-2006, en tydlig skillnad tidsperioderna emellan. Artiklar i kategorin Protest- och 

Anti- illustrering förekom vid 6 tillfällen år 2003-2004 och likaså vid 6 tillfällen även år 

2005-2006. En mer positiv effekt på opinionen kan därför förväntas år 2003-2004 jämfört 

med 2005-2006. 
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10. Den kvalitativa undersökningen 

För att komplettera den kvantitativa undersökningen, har jag även genomfört en kvalitativ 

studie av artiklarna. Detta innebär att jag även har undersökt språket i artiklarna på ett 

utförligare sätt, och tagit hänsyn till helhetsintrycket som förmedlas. Här har inte minst 

formuleringar och sättet journalister och insändarskribenter etc. vinklat artikeln i fråga spelat 

en avgörande roll. Det är utifrån denna kvalitativa metod jag har haft möjlighet att 

kategorisera de olika artiklarna som Positiv porträttering, Negativ porträttering, Neutral 

porträttering samt Irrelevant porträttering. Vid Positiv porträttering förväntas människor bli 

mer positivt inställda till att stärka djurens rätt, medan man vid Negativ porträttering förväntas 

bli mer negativt inställd till att stärka djurens rätt. I detta kapitel kommer jag att presentera 

dessa kategorier ytterligare, med undantag för Irrelevant porträttering med anledning av att 

dessa artiklar har varit just irrelevanta för undersökningen.  

 

a. Positivporträttering 

Som ni kunde se i Tabell 4 var antalet artiklar i kategorin Positiv porträttering jämnt spridda 

över de båda undersökningsperioderna. Och när siffrorna presenterades i procentform blev det 

tydligt att siffrorna även här var jämna. 

Det finns ett antal formuleringar och passager i dessa artiklar som är typiska för Positiv 

porträttering, därför är det av intresse att presentera dessa här: 

”I dagarna röstade den borgerliga majoriteten i riksdagen ned den förra regeringens proposition om 

förbättrat djurskydd för minkar. / …  / Djuren får istället sitta kvar i sina burar på pälsfarmerna, i 

väntan på att gasas ihjäl och bli flådda på sin päls. Att fånga, föda upp och flå djur på deras päls ger 

feta plånböcker. …” 

(Stenhhardt 2006) 

I ovanstående citat står det klart att skribenten är emot pälsdjursuppfödning.  En konflikt blir 

här tydlig där djurens välbefinnande och rätt till ett naturligt liv ställs mot det ekonomiska 

intresset från uppfödarnas sida, skillnaden mellan kännande individer och produkter ställs på 

sin spets. Skribenten argumenterar i sin artikel för att det är fel att utsätta djur för lidande för 
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att ge människor ”feta plånböcker”. Artikelförfattaren förmedlar även en bild genom sitt 

ordval och sätt att lägga upp texten på, vilket leder till att man som läsare kan känna obehag 

över djurens situation.  Effekten kan därför förväntas bli att man som läsare vill stärka djurens 

rätt. 

”För några veckor sedan skrev Pamela Anderssons ex-pojkvän, den svenske modellen Marcus 

Schenkenberg, ett brev till statsminister Göran Persson där han gör klart att han helhjärtat stödjer 

löftet att förbjuda uppfödning av svenska pälsdjur. /… / Pamela har varit djurrättsaktivist i många år 

och är sedan tiden med Marcus Schenkenberg mycket engagerad i den svenska djurrättspolitiken … ”  

(Nord 2004) 

I detta ovanstående citat vävs djurrätt och djurrättsaktivism, på ett positivt sätt, samman med 

två omtalade kändisar. Att skriva positivt om djurrätt i anslutning till kända människor 

förmedlar en känsla av att detta är en fråga som är av betydelse, och att vad jag tycker är 

viktigt, de förmedlar en slags trovärdighet till frågan, om de kan så kan jag. Det blir en så 

kallad spill over -effekt, där det faktum att personerna är kända kan spilla över på 

djurrättsfrågan och ge även den lite stjärnglans. Här kan alltså en positiv effekt förväntas. 

”Självklart ska vi ha ett djurskydd som är starkt och som är värt namnet. Vi lantbrukare som har djur 

har valt detta yrke just på grund av ett stort djurintresse och stor kärlek till djuren. Vi vill inget hellre 

än att djuren ska ha det bra och vi strävar ständigt efter förbättringar.” 

(Alvarsson 2006) 

I citatet ovan framhåller skribenten att personer med djuruppfödning/djurhållning, det vill 

säga med ekonomiska intressen, även de har ett genuint intresse för att djuren ska ha det så 

bra som möjligt. Man talar om en strävan mot att öka djurskyddet och en stor kärlek till 

djuren. På så sätt framhåller man i artikeln att olika typer av människor kan vara för djurskydd 

trots att man har djuruppfödning/djurhållning som yrke. En positiv effekt kan förväntas. 

”En ny sorts märkning av köttprodukter som utgår från djuromsorgen behövs i butikerna. /…/ 

Djuromsorg är idag något som engagerar många, såväl köttätare som vegetarianer. – En bra 

djurmiljö är mer än frånvaron av dålig djurmiljö…” 

(Bengtson 2003) 

I föregående citat talar man om att man vill ha en bättre märkning av livsmedelsprodukter, där 

djuromsorgen ligger till grund för detta. Man vill alltså ge större makt till konsumenterna, så 
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att de på egen hand kan välja mat utefter vilken livssituation de djur som påverkats har haft. 

Även här kan man därför förvänta sig en positiv effekt. 

”DN GRATULERAR: Han värnar djurens rätt/.../ Att djur i vårt samhälle dödas och far illa stämmer 

inte överrens med föreställningen om ett civiliserat Sverige/…/ Det finns annat varmt att bära på 

vintern och den vegetariska maten är god och nyttig.”  

(Stugart 2003) 

I ovanstående citat framhåller man på ett positivt sätt en person som säkert flera människor 

annars skulle se som överdriven i sitt strävande efter att ge djur rättigheter.  Istället för att 

fördöma denna person så får denne istället utrymme att tala om sin strävan och möjligheterna 

som finns i frågan. En positiv effekt kan förväntas 

”Forskning på hundångest/…/ Nu ska vi få veta hur de lugna ensamma hundarna har det egentligen. 

Vi tror att de sover fridfullt, men vad gör de i sin ensamhet och hur stressade är de av att inte ha 

sällskap.” 

(Brattberg 2006)  

I artikeln med föregående citat kan vi läsa om ett djurförsök, där syftet med studien är att öka 

djurs välmående. Man vill helt enkelt öka kunskapen för att kunna bidra till att hundar, som 

det gäller i detta fall, får det bättre. En positiv effekt kan förväntas även här. 

Inom den positiva porträtteringen kan man dela in artiklarna i 6 olika underkategorier med 

utgångspunkt i vad som framgår av texterna: 

1. Kändisar som är aktiva inom djurrätt/djurskydd eller tycker att detta är en viktig fråga. 

2. Konsumentfrågor – bättre märkning av livsmedelsprodukter. 

3. Framhållandet av djurens dåliga situation. 

4.  Ekonomisk vinning på djurens bekostnad.  

5.  Djurrättskämpar/-aktivister eller djurhållare som framställs i god dager. 

6. Positiva framsteg eller forskning inom djurrätt/djurhälsa.    
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b. Negativporträttering 
 
Som ni även kunde se i Tabell 4 så var antalet artiklar i kategorin Negativ porträttering 

betydligt fler år 2003-2004. År 2003-2004 var det 28 artiklar, det vill säga 40 procent, som 

placerades i denna kategori. År 2005-2006 var det istället 18 artiklar, det vill säga 22 procent 

som bedömdes som Negativ porträttering. 

Det finns ett antal formuleringar och passager i dessa artiklar som är typiska för Negativ-

porträttering, dessa presenteras nedan: 

”Knappt har lågorna efter branden på minkföretaget i Svenljunga slocknat förrän djurrättsaktivister 

planerar ett nytt tillslag. /…/ Arrangörerna ger öppet stöd till att använda våldsmetoder, som att kasta 

sten och färg mot farmen” 

(Sydow 2003)  

I ovanstående citat framhåller man djurrättsaktivister på ett väldigt negativt sätt – de är 

våldsamma, farliga och förödande. Metoderna de använder är olagliga. Ordet djuraktivist 

framhålls i negativa ordalag. Vid denna typ av texter kan man därför förvänta sig en negativ 

effekt på opinionen i djurrättsfrågan. 

”Lägg ner djurskyddsmyndigheten eller förbjud ensamma människor. ”borde inte våra gamla få 

samma rättigheter som hästar och nötkreatur.” Kristdemokraterna går i spetsen för drevet och hånet 

mot djurskyddsmyndigheten.”  

(Askling 2006) 

I föregående citat, och artikeln som detta ingår i, är det tydligt att man anser att 

djurskyddsmyndigheten är en ytterst onödig myndighet som inte har någon 

verklighetsuppfattning. Dessutom förlöjligar man de beslut som har fattats för att försöka 

förbättra djurskyddet genom att antyda att kor har det bättre än ensamma och gamla 

människor. I denna typ av porträttering antyder man att de som vill förbättra djurens 

rättigheter och/eller djurskyddet saknarverklighetsuppfattning. Man förlöjligar även de steg 

som försöker tas i riktning mot ökat djurskydd. En negativ effekt kan förväntas . 

”Vi förlorar ju vår makt. I dag undrar många varför vi ska driva djurskydd när vårt jobb ändå 

saboteras av rättsväsendet” 
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(Ovander 2003) 

Föregående citat är ett exempel på när framsteg och försök för att förbättra djurens situation 

motarbetas på ett eller annat sätt. I just detta citat så handlar det om veterinärer som vill 

förhindra vanvård av en hund, men som hindras av rättsväsendet. Detta förmedlar en känsla 

av att hur man än försöker driva djurskydd eller förbättra djurens rättigheter så är det lönlöst, 

det är omöjligt att förändra. Effekten kan därför förväntas bli negativ. 

”Vi är oroliga för att det ska bli näst intill omöjligt, eller att det ska ta så lång tid, att få tillstånd att 
svenska forskare tvingas överge viktiga medicinska forskningsinriktningar som bör kunna bedrivas i 
vårt land.” 
(Alberius 2006) 

I ovanstående citat menar man att Sverige inte kan fortsätta att skärpa sina djurskyddslagar, då 

detta skulle medföra att, i detta fall, medicinsk forskning inte skulle kunna bedrivas i Sverige. 

Men citatet illustrerar även andra typer av verksamheter där djur är inblandade, där man 

menar att arbetstillfällen etc. skulle försvinna eller flytta utomlands till länder där djurskyddet 

är mindre etablerat. En negativ effekt på opinionen är att förvänta. 

”Lagliga burar ger dyrare ägg./…/ Man menade att politikerna genom en luddig lag om förbud av de 

gamla burarna som man inte kan efterleva förstört mycket för den svenska äggbranschen.” 

(Bengtson 2004b) 

Föregående citat påminner till viss del om citatet som det föregås av, man påpekar dels att 

bättre villkor och miljö för djuren medför en merkostnad för oss konsumenter, men även att 

producenterna av animaliska produkter blir hårt utsatta ekonomiskt, på grund av bland annat 

dyra ombyggnationer och att konsumenter väljer att köpa billigare utländska produkter. Även 

här kan man förvänta en negativ effekt.  

Inom den negativa porträtteringen kan man dela in artiklarna i 5 olika underkategorier med 

utgångspunkt i vad som framgår av texterna: 

1. Kritisering av djurrättsaktivister och auktioner där dessa har medverkat.  

2. Förlöjligande av försök att förbättra djurens rätt eller djurskydd. 

3. Framställning av att människor (som arbetar för att utöka djurskyddet eller ge djur rättigheter) 

saknar verklighetsuppfattning. 

4.  Lönlösheten med att bedriva eller förbättra djurskyddet.  
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5.  Ökat djurskydd eller djurs rättigheter likställt med dyrare varor, färre arbetstillfällen, 

utflyttning av branscher etc. - det vill säga negativa ekonomiska konsekvenser. 

 

c. Neutral porträttering 

Som ni kunde se i Tabell 4 var även antalet artiklar i kategorin Neutral porträttering relativt 

jämnt spridda över de båda undersökningsperioderna. År 2003-2004 var det 19 artiklar, det 

vill säga 27 procent, som placerade sig i denna kategori. År 2005-2006 var det istället 21 

artiklar, det vill säga 26 procent som placerades under kategorin Neutral porträttering. 

Det finns ett antal formuleringar och passager i dessa artiklar som är typiska för ”Neutral 

porträttering”, därför presenteras dessa här: 

”I moderaternas valprogram är det svårt att hitta något om konsumentfrågor utöver att 

”livsmedelsproduktionen ska ske med hänsyn till miljö som djurskydd”, något som säkert de flesta kan 

skriva under.” 

(Bengtson 2004a) 

I texten som ovanstående citat ingår i är det svårt att göra en rättvis bedömning, det vill säga 

en bedömning som är tydlig och ej missvisande. Som ni kan läsa så är citatet och artikeln av 

relevans då konsumentfrågor och djurskydd diskuteras. Men det är svårt att bedöma huruvida 

det skulle vara en positiv- eller negativ porträttering. Artikeln i fråga kategoriseras därför som 

neutral porträttering.  

”Kan en bonde ha förståelse för en djurrättsaktivist – och tvärtom? Det diskuterar Stig Högberg, 

LRF-ordförande i Västernorrland, och Niklas Berg från Djurens rätt i avdelningen Mötet.” 

(SVT 2 2003) 

Notisen där föregående citat ingår är helt klart relevant för min undersökning då den syftar på 

djurrättsaktivism och hur man ser på detta. Däremot är det en text som inte innehåller några 

värderingar eller ger en specifik bild etc. utan det som skrivs är fakta om vad som anordnas. 

Notisen bedöms därför som neutral porträttering. 
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”Eleverna ska få lära sig allt om strutsens historiska bakgrund, djurskydd, avel, slakt och 

slutprodukterna kött, läder och skinn” 

(TT 2005) 

Även ovanstående citat, och artikeln som detta ingår i, är svårt att på ett försvarligt sätt 

kategorisera som positiv- eller negativ porträttering. Även här är det tydligt att artikeln i fråga 

är av relevans för ämnet, då det är djur och djurskydd som bland annat diskuteras. Läser man 

artikeln på ett objektivt sätt är det dock svårt att göra en annan bedömning än att denna artikel 

bör kategoriseras under Neutral- porträttering, då det även här ytterst rör sig om 

faktaåtergivning utan någon tydlig vinkling.  

”Har du deltagit i våldsamma auktioner?  

Nej jag är för icke våld, men jag förstår folk som blir förbannade över hur djur behandlas och tar till 

våldsmetoder.” 

(Anebäck 2006) 

I ovanstående citat får olika synsätt och åsikter så gott som lika utrymme. Personen som 

intervjuar bygger visserligen delvis sina frågor på ett antal mindre fördelaktiga fördomar om 

djurrättsaktivister, men samtidigt får den som blir intervjuad utrymme att möta dessa på ett 

tillfredsställande sätt vilket gör att bilden som förmedlas blir neutral. Även olika typer av 

djurrättsaktivism, både en mer negativ typ och en mer positiv typ, förmedlas. Eftersom olika 

sidor av ämnet behandlas på ett jämbördigt sätt gör detta att artikeln kategoriseras som neutral 

porträttering. Därför förväntas ingen allmän effekt. 

Inom Neutral- porträttering kan man dela in artiklarna i 3 olika underkategorier med 

utgångspunkt i vad som är typiskt för denna kategori och efter vad som framgår i texterna: 

1. Båda sidor får komma jämbördigt (både när det gäller utrymme och/eller med hänsyn 

till vad som sägs) till tals. 

2. Rena faktapåstående som inte har någon given riktning. 

3. Artiklar där en bedömning är svår och/eller ger en orättvis bild. 
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11. Slutsats  
 
I början av uppsatsen nämnde jag att jag förväntade mig att se relativt små förändringar i hur 

mediernas rapportering sett ut under de aktuella undersökningsåren, eftersom 

opinionsförändringen var tydlig men trots det inte allt för stor.  Det stod även klart att man 

inom tidigare forskning på medieeffekter var oense om huruvida effekterna som fanns var 

små eller om dessa var mycket större än vad forskningen visade och doldes av mer tydlig 

kognitiv- och social påverkan etc. Jag valde därför att undersöka nyhetsrapporteringen av en 

politisk fråga där det välkända kognitiva schemat vänster- höger- skalan inte var väletablerat, 

nämligen djurrättsfrågan. 

Opinionen i frågan om att stärka djurens rätt hade under flera år legat på en stadig nivå där ca 

60 % av Sveriges befolkning var positivt inställda till detta förslag. Denna trend höll i sig 

fram till år 2004, men när frågan återigen undersöktes år 2006 hade en förändring skett. 

Opinionen hade under dessa två år sjunkit med 10 procentenheter. 

Det förväntade resultatet av undersökningen, givet att medieeffekter förekom, var därför att 

den negativa porträtteringen i medierna skulle öka år 2005-2006 jämfört med år 2003-2004, 

och på så sätt bidra till att människor blev mer negativt inställda till frågan. Samtidigt 

förväntades mediernas positiva porträttering av frågor med djurrättslig relevans minska år 

2005-2006 jämfört med år 2003-2004.  Effekten av artiklarnas illustrationer förväntades 

sammanfalla med porträtteringen, det vill säga Skräck- illustrering, med en förväntad positiv 

effekt på opinionen, förväntades minska år 2005-2006 jämfört med år 2003-2004. Protest- 

illustrering och Anti- illustrering, med en förväntad negativ effekt på opinionen, förväntades 

därför öka år 2005-2006 jämfört med år 2003-2004. 

Den empiriska undersökningen visade att andelen av mediernas rapportering med karaktären 

positiv porträttering inte skiljde sig mer än 4 procentenheter åt mellan de två 

undersökningsperioderna.  År 2003-2004 var 24 % av rapporteringen kring djurrättsfrågan av 

karaktären Positiv porträttering, denna siffra steg till 28 % år 2005-2006. Till skillnad från det 

förväntade resultatet, givet att medieeffekter förekom, så ökade alltså den positiva 

porträtteringen något år 2005-2006 jämfört med år 2003-2004.  

Skillnaderna undersökningsperioderna emellan visade sig däremot vara större när det gällde 
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den negativa porträtteringen, här var skillnaden mellan perioderna hela 18 procentenheter. År 

2003-2004 var 40 % av artiklarna av karaktären negativ porträttering, medan denna siffra 

sjönk till 22 % år 2005-2006. Givet att medieeffekter förekom skulle resultatet alltså ha visat 

en ökning av den negativa porträtteringen över tid. Istället minskade alltså den negativa 

porträtteringen kraftigt år 2005-2006 jämfört med år 2003-2004. Förekomsten av 

medieeffekter kan därför uteslutas i denna del av undersökningen.  

Resultatet från porträtteringens illustrativa delar visade att antalet artiklar med Skräck- 

illustreringar, med förväntad positiv effekt på opinionen, förekom 10 gånger år 2003-2004  

jämfört med 4 gånger år 2005-2006, en tydlig övervikt den första tidsperioden. Resultatet från 

den empiriska undersökningen är alltså helt i linje med det förväntade resultatet givet att 

medieeffekter förekommer. 

Artiklar med Anti- och Protest- illustrering, det vill säga den typ av illustreringar med en 

förväntad negativ effekt på opinionen, förekom 6 gånger under 2003-2004 och likaså 6 gånger 

år 2005-2006. Undersökningen av porträtteringens illustrativa delar tyder alltså på att 

medieeffekter kan förekomma när bilder används. Antalet undersökta artiklar med tillhörande 

illustrationer är dock för få för att kunna dra några tillförlitliga slutsatser i denna del av 

undersökningen. Men detta tyder trots allt på att det kan finnas medieeffekter i samband med 

bildmedier. Det vore därför av intresse att vid fortsatta studier i frågan undersöka ett större 

antal artiklar med illustrationer. Ett annat intressant alternativ skulle kunna vara att undersöka 

TV- nyhetsrapporteringen för att se om det här finns en påverkan på opinionen.  

I den kvalitativa delen av undersökningen användes ett induktivt arbetssätt, där grunderna till 

redskapen i den kvantitativa analysen lades. I denna del av undersökningen fann jag att 

rapporteringen var spridd inom ett antal områden som kunde delas in i kategorier. Inom 

Positiv porträttering fann jag följande typer av rapportering:1) Kändisar som är aktiva inom 

djurrätt/djurskydd eller tycker att detta är en viktig fråga. 2) Konsumentfrågor – bättre 

märkning av livsmedelsprodukter. 3) Framhållandet av djurens dåliga situation. 4) Ekonomisk 

vinning på djurens bekostnad. 5) Djurrättskämpar/-aktivister eller djurhållare som framställs i 

god dager. 6) Positiva framsteg eller forskning inom djurrätt/djurhälsa.   
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 Den Negativa – porträtteringen visade även denna på en stor spridning inom rapporteringen, 

här kunde följande kategorier uttydas: 1) Kritisering av djurrättsaktivister och auktioner där 

dessa har medverkat. 2) Förlöjligande av försök att förbättra djurens rätt eller djurskydd. 

 3) Framställning av att människor (som arbetar för att utöka djurskyddet eller ge djur 

rättigheter) saknar verklighetsuppfattning. 4) Lönlösheten med att bedriva eller förbättra 

djurskyddet. 5) Ökat djurskydd eller djurs rättigheter likställt med dyrare varor, färre 

arbetstillfällen, utflyttning av branscher etc. - det vill säga negativa ekonomiska 

konsekvenser. 

I den kvalitativa delen av studien fann jag att både Positiv – och Negativ porträttering var 

nyanserad och spridd inom olika områden. Det som var förvånande var att den annars 

dominerande moralfilosofiska utgångspunkt som präglat djurrättsfrågan inte belystes i större 

utsträckning i medierna. Det fanns dock ingen tydlig skillnad att finna mellan de två typerna 

av porträttering, utan båda uppvisade lika utvecklade resonemang . Trots att kategorierna var 

flera och tog upp olika aspekter av djurrättsfrågan lyckades de undersökta artiklarna inte 

påverka opinionen enligt min undersökning.   

Det är utifrån denna undersökning därför möjligt att dra slutsatser i frågan om medieeffekter 

förekommer i traditionella medier såsom tidningar. Både den kvantitativa och den kvalitativa 

analysen av textinnehållet gav, som ni känner till, inga tydliga kopplingar till 

opinionsutvecklingen i frågan. Detta tyder alltså på att medieeffekter inte förekommer i frågor 

med djurrättslig relevans. Resultatet från analysen av illustrationerna tyder däremot på att 

människor påverkas av bilder och foton med djurrättslig koppling som förekommer i 

medierna. Men eftersom andelen undersökta artiklar med illustrationer är relativt liten går det 

inte att dra några tillförlitliga slutsatser i detta fall. 

Resultatet visade alltså inte på ett tydligt samband mellan mediernas rapportering och den 

allmänna opinionen i djurrättsfrågan. Detta tyder på att medieeffekter inte förekommer eller 

åtminstone är små. Det är därför rimligt att dra slutsatsen utifrån denna undersökning att 

medieeffekter inte heller är stora i politiska vänster-högerfrågor inom svensk politik, detta 

med anledning av att djurrättsfrågan i denna undersökning har fungerat som ett kritiskt fall 

under gynnsamma omständigheter.  
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Det är därför mycket rimligt att Briñols m fl. (2002:188f) slutsatser är tillförlitliga, eftersom 

även mina resultat visar på att mediernas påverkan på människors åsikter är liten. Trots detta 

kan det inte uteslutas att det finns andra typer av kognitiva scheman och olika typer av social 

påverkan, förutom vänster- höger dimensionen, som kan dölja mediernas effekter vilket Perse 

(2001:10ff) påpekar. Det vore därför av intresse att vid fortsatta undersökningar i ämnet ta 

hänsyn till ytterligare påverkansfaktorer.  

Det är alltså möjligt att det finns flertalet andra faktorer som påverkar opinionen i en viss 

riktning, och gör detta mer explicit än traditionella medier. Det skulle exempelvis kunna vara 

faktorer såsom politiska partiers agerande i frågor, intresseorganisationers 

upplysningsverksamhet, sociala faktorer såsom familj och umgängeskrets, att olika 

generationer påverkas på olika sätt och av olika typer av medier etc. Det är till exempel 

möjligt att sociala medier, som relativt nyligen har växt fram och blivit starka, har en större 

påverkansgrad än de mer traditionella medierna och att dessa kan komma att spela en allt 

större roll i denna typ av forskning i framtiden. 
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