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The starting point of this study is that the news media in general strongly 
influence which topics determine the public agenda by their choice of what is 
considered newsworthy. The study is based on articles from two major 
Swedish daily newspapers, Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter.   
The aim of our thesis is to establish how the environmental public debate as 
portrayed in the newspaper corresponds to the environmental discussion 
within the scientific (subject matter expert) field, that is taught by the 
academic institutions, or if the two materially differ. The environmental 
communication discourse at the academic institutions advocates ‘episodic’ 
formation as the driving force behind transformation of attitudes and 
behavioral preconceptions. This episodic formation is aimed at incentivizing 
change by creating intimacy to the incident by linking cause and consequence 
to the individual citizen instead of to society as a whole. The analysis consists 
of approximately 50 articles, all published in year 2010, and is based on CDA 
(Critical Discourse Analysis) where we sought to map out the discourses that 
frame the representation of environmental topics in these two daily 
newspapers.          
The result shows that the newspapers account of environmental topics only 
weakly corresponds to the scientific account. The media representation 
mainly adopts a ‘thematic’ formation in which environmental topics are 
frequently approached by means of distancing itself or taking a broader and 
detached stance instead of a specific and attached link to the individual. The 
result thus shows that the newspapers discourse practice does not positively 
drive changes to attitudes and behaviors but rather reinforces the prevailing 
discourse and social posture in society. At the same time the analysis shows 
that the two newspapers form a forum where many different views and values 
are being voiced and where many different groups in society are represented 
in democratic spirit. Both supporting and inhibiting views are presented in 
this context. If the newspapers overall discourse practice promotes or inhibits 



 

 

 

   
 

transformation of the public’s environmental attitudes and behavior tends 
towards that ‘status quo’ is upheld at the expense of change. This despite, 
environmental topics are considered important by the Swedish public in 
general.  
Keywords: environment, climate, sustainable development, democratic 
conversations, agenda setting, gate keeper, framing, CDA critical discourse 
analysis  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Miljöfrågan är en viktig samhällsfråga för svenskar. Enligt en undersökning presenterad i DN 

sommaren 2006 (Palm, 2006:4) kom miljö på sjätte plats när det gäller viktiga samhällsfrågor, 

efter frågor som sjukvård, arbetslöshet, utbildning, äldreomsorg samt barnomsorg men före 

skatter, ekonomi, invandring och jämställdhet. Inför valet 2010 visade en liknande 

undersökning dock att miljöfrågan nedprioriterats till åttonde plats (DN, 100906)  

Miljöförstöring och hållbar utveckling är idag livligt diskuterade ämnen bland många forskare 

men också bland allmänheten och i medierna. Hos allmänheten finns å ena sidan synpunkten 

att debatten är överdriven med synpunkter som att effekterna av miljöförstöring är avlägsna, 

medan den andra sidan anser debatten vara alarmerande med synpunkter som att isarna 

smälter och haven stiger och att det är hög tid för gemensamma kraftansträngningar både 

lokalt och globalt. Kyotoavtalet, FN:s miljöprogram UNEP (United Nations Environment 

Programme), EPOC (Environment Policy Committee) samt Globala miljöfonden (GEF) är 

alla symboler för att miljödebatten sträcker sig över landsgränser och verkar globalt. 

Miljödebatten är heller ingen nyhet utan har pågått sedan mitten på förra århundradet. 

Miljökommunikation som ett nytt tvärvetenskapligt ämne erbjuds vid universiteten, 

exempelvis vid Stockholms universitet JMK och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), som 

en följd av dialogen mellan fakulteterna miljö, teknologi och biologi å ena sidan samt 

humaniora och samhällsvetenskap å den andra. I ämnet fokuseras bland annat på hur 

kommunikationen av miljöfrågor kan påverka och förändra attityder och beteende i riktning 

mot ett långsiktigt mer hållbart samhälle. Många forskare förmedlar sina resultat och åsikter i 

facktidningar som inte alla läser medan populärpress som dagspressen och TV utgör ett forum 

där miljödebatten når allmänheten. Dagspressen fungerar dock under andra premisser än 

fackpressen då den till exempel har en bredare publik att tillfredställa vilket kan resultera i ett 

mer allmängiltigt innehåll.  

Frågor som uppkommer i detta sammanhang är till exempel huruvida medierna, delvis styrda 

av ekonomiska incitament med en stor publik som främsta intresse, avspeglar den 

”inomvetenskapliga” miljökommunikationen, det vill säga motsvarar dagspressens 

miljödebatt den miljökommunikation som lärs ut vid institutionerna? Nyfikenheten för den 

här undersökningen sträcker sig till den gräns där den journalistiska debatten i dagspressen 

möter eller krockar med den inomvetenskapliga miljökommunikationen.   
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1.2 Syfte 
Denna undersökning syftar till att ta reda på hur miljödebatten som framställs i Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter motsvarar den inomvetenskapliga miljökommunikationen 

eller om dessa skiljer sig åt.  

1.3 Frågeställningar 
o Ökar eller minskar miljöfrågans frekvens i tidningarna vid en jämförelse över tid? 

o Vad innebär den inomvetenskapliga miljökommunikationen, hur menar man att den 

bör ta sig uttryck i medierna? 

o Hur framställer DN och SvD miljöfrågan: inom vilka ämnesområden återfinns 

miljöfrågan, vilka kommer till tals, vilka gestaltningar prioriteras i den diskursiva 

praktiken?   

o  Innebär tidningarnas medierapportering att den övergripande diskursen främjar eller 

motverkar förändring till ett mer hållbart samhälle? 

1.4 Avgränsningar  
Undersökningen begränsar sig till att omfatta dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter. Tidningarna har valts för att de båda är Storstockholms ledande 

prenumerationstidningar vilka tillsammans uppnår en räckvidd på 59 % (2009, www.gp.se) i 

spridningsområdet Storstockholm och på så sätt kan anses vara tongivande i dagspressens 

miljödebatt. Tidningarna har dessutom en viss riksspridning och läses ofta av andra 

journalister, beslutsfattare, forskare med flera i hela landet. För att materialet ska vara så 

aktuellt som möjligt, har vi valt att analysera artiklar publicerade 2010. Härutöver har en 

jämförelse över tid gjorts baserat på de senaste 10 åren. För urvalet artiklar har sökorden 

miljö, klimat och hållbar utveckling legat till grund. Material och urval beskrivs närmare i 

avsnittet om ”Material och metod”.  
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2 Teorier och tidigare forskning 
Detta avsnitt inleds med en grundläggande beskrivning av vad vi i inledningen kallar den 

”inomvetenskapliga miljökommunikationen”. Vi förklarar vad ämnet miljökommunikation 

omfattar och innebär, där demokrati är ett återkommande nyckelord. Här redogörs exempelvis 

för demokratiska samtal och dess relevans för miljöfrågor följt av strategisk kommunikation 

och vilka budskapsstrategier som passar in när olika miljöfrågor diskuteras eller när syftet är 

att förändra befintliga miljöattityder. Härefter diskuteras mediernas roll i nyhetskapandet 

utifrån deras möjligheter att påverka vad som anses vara värt att rapportera, på vilket sätt 

rapporteringen sker samt kopplingen till den maktposition som medierna kan sägas inneha 

genom sin funktion i samhället. Det teoretiska avsnittet avslutas med en redogörelse för 

kritisk diskursanalys som ligger till grund för analysen.     

2.1 Miljökommunikation 
Miljökommunikation beskrivs i boken Miljökommunikation (2005), skriven av Lars Hallgren, 

universitetslektor i kommunikation vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Magnus 

Ljung, statskonsulent vid SLU, som en etablerad tvärvetenskaplig disciplin som berör 

miljövetenskap, rättssociologi, pedagogik, planeringsteori och kommunikationsvetenskap 

vilken i sin tur innefattar retorik, sociologi och socialpsykologi. Av SLU:s kursbeskrivning 

(http://www.slu.se/sol) framgår att miljökommunikation omfattar bland annat konflikter i 

naturresursfrågor, dialog och samverkan i naturresursernas förvaltning, lärande – och 

förändringsprocesser, miljörådgivning, människans roll, hur miljöfrågor framställs i medierna 

samt hur forskningsresultat kommuniceras. Miljökommunikation sätter människan och 

naturen i centrum med utgångsläget att det är människan som bestämmer vad i naturen som är 

önskvärt och vad som är problematiskt. Det innebär att om avsikten är att förändra naturen 

eller miljön måste de som beslutar om den, lever i den, påverkar eller påverkas av vad som 

händer i den, involveras i beslutsprocessen på ett rättvist och demokratiskt sätt. Eftersom 

människors motiv till engagemang skiftar och resulterar i olika önskemål och viljor som 

strävar åt olika håll är de heller inte helt enkla att tillgodose. Det är här miljökommunikation 

kommer in i bilden, ”utmaningen är att arbeta med detta på ett rättvist och demokratiskt sätt 

och på ett sätt som dessutom kan hantera konfliktsituationer” (http://www.slu.se/sol). 

Definitionen av hållbar utveckling lanserades av Brundtlandkommissionen 1987, och innebär; 

”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brandt & Gröndahl, 2000:177). Med tiden har dock 

definitionen utvecklats till att innehålla samhällelig uppmärksamhet: Hallgren och Ljung 
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definierar hållbar utveckling som ”samhällets förmåga att rikta uppmärksamheten på viktiga 

vägval och i samband med dessa ställa sig relevanta frågor – frågor vars svar hjälper oss att 

skapa en naturresurshantering som ger oss möjlighet att fatta medvetna och transparenta 

beslut” (2005:70). De menar att ”hållbar utveckling är det som uppstår när man kommer 

överens om kriterier för samhällets verksamheter” och då ”på ett sätt som är accepterat av 

deltagarna”.  

Under rubriken ”Hållbar utveckling” på Lunds universitets hemsida formuleras att: ”Hållbar 

utveckling är en pågående process för demokrati, kunskap, ansvar och medvetenhet. 

/…/Strävan är för dialog och samarbete lokalt och globalt”  (www.lu.se/o.o.i.s/9079). 

Hallgren och Ljung menar att begreppet miljökommunikation handlar om kommunikation vid 

miljöfrågor. Det kan röra sig om miljöfrågor som är närliggande och personliga som att en 

boende intill en golfbana klagar på att han med risk för sitt liv inte vågar vistas på sin egen 

tomt därför att golfspelarna ständigt slår in bollarna på hans tomt till mer omfattande 

miljöfrågor som förtunning av ozonskiktet. Miljökommunikation handlar om att besvara två 

särskilt viktiga frågor: ”Vad sker i människors interaktion vid hantering av miljöfrågor” och 

”Hur gör man för att underlätta kommunikation som bidrar till hållbar utveckling?” (2005:23). 

Frågorna står i beroende av varandra genom att svar på vad som sker krävs för att kunna svara 

på frågan om hur man ska gå tillväga. Grundläggande för kommunikation är motivation vilket 

betyder att aktörer endast utför handlingar om de är motiverade till detta. På så sätt blir 

miljökommunikatörens uppgift en fråga om att motivera aktörerna. Miljöfrågor handlar om 

mänsklig påverkan på miljön och kännetecknas av två egenskaper, en eller flera individer 

anser att ett miljöproblem har uppstått och att det sker under ”närvaro av tänkande och 

kännande människor”, så kallade miljöaktörer (2005:18). Aktörerna handlar utifrån deras 

individuella förståelsehorisonter och påverkar andra aktörers perspektiv och handlanden vilket 

i sin tur påverkar hela situationen som en slags dominoeffekt. Denna påverkanseffekt på 

andras perspektiv gör att kommunikationen blir ett viktigt verktyg vid miljöfrågor. Nyckel till 

framgång, enligt Hallgren och Ljung, är att inse behovet av delaktighet och demokrati för 

berörda parter samt att använda samverkan som pedagogisk form och kvalitetsvariabel i 

kommunikationsprocessen, de talar om demokratiska samtal.  

2.1.1 Demokratiska samtal  

Demokratiska samtal betyder, enligt Hallgren och Ljung (2005), att de olika aktörerna kan 

påverka samtalets inriktning, form och innehåll. Syftet med sådana samtal är att nå fram till 
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förståelse av den andres perspektiv, det vill säga att lära. Demokratiskt blir samtalet när båda 

eller samtliga aktörer har ett genuint intresse av att vilja förstå, vilja lära sig och att låta sig bli 

förstådda samt att alla aktörer får möjlighet att ”påverka utsagornas begriplighet”, att utforska 

deras giltighet och vad utsagan betyder för andra parten/parterna. Genom att de olika 

aktörerna tar upp sina olika synvinklar under diskussionens gång så formas en gemensam 

problemavgränsning och man når fram till de olika faktauppgifternas legitimitet och 

trovärdighet.  

Hallgren och Ljung skriver att de finns hjälper att ta till för att underlätta processen i 

demokratiska samtal: att lyssna, att bekräfta, att ställa öppna, berättaruppmanande eller 

förtydligande frågor och att spegla (återberätta). Att tala handlar i demokratiska samtal inte 

om att övertyga andra om något utan om att göra sina erfarenheter, perspektiv och kunskaper 

tillgängliga för de andra i samtalet och att reflektera över andras erfarenheter (2005:52). 

Viktigt här är också att tänja på gränserna och inte bara svara på frågor utan att bidra med nya 

erfarenheter som kan hjälpa till att ge insikt i tidigare diskussioners ämnen och perspektiv. För 

mycket associationer och sidospår kan dock hindra en fortsatt utveckling av 

kommunikationen (2005:59).  

I samhälliga förändringsarbeten råder komplexitet och konflikter. Det hjälper inte att låtsas 

som om problemen inte existerar inte heller att förenkla komplexiteten eller problemen. Att ta 

till orsak och verkanssamband kan i många fall ge felaktiga resultat och då har man inte löst 

ett problem utan istället tillverkat ett. Att acceptera de sociala systemens komplexitet av bland 

annat människornas tolkningskedjor och den ekologiska verklighetens komplexitet är av 

betydelse för att resultatet skall bli användbart skriver Hallgren och Ljung (2005). Det räcker 

inte att informera om miljöfrågor för att problemet skall försvinna eller att styra den hållbara 

utvecklingen så att problemet upphör.  

När motstånd uppstår i en förändringsprocess får det inte negligeras och knuffas att sidan. 

Miljökommunikatörens utmaning är att omvandla motståndet till medkrafter och att 

pedagogiskt få dessa motsättningar att närma sig varandra så att inte kommunikationen låses 

och förändringsarbetet stannar av skriver Hallgren och Ljung (2005:60). Förändringsarbetet 

måste få ta tid därför att människan till sin natur ofta intar motstånd till förändring. Stressar 

man på processen kan det sluta med att individen slår bakut och inte vill förändra och då har 

man tappat både det demokratiska samtalet och förmågan till samverkan.  
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Det demokratiska samtalet kan på så vis fungera som ett verktyg för förändringsarbete. Fokus 

för den här undersökningen ligger dock inte på dialogen mellan olika parter utan det är istället 

intressant att undersöka om det i pressen refereras till några demokratiska samtal där flera 

parter i frågan kommer till tals och om samarbete verkar förekomma.  

2.1.2 Strategisk miljökommunikation 

Lars Palm, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, är författare 

till ”Handbok i klimatkommunikation”. En grundläggande förutsättning, menar Palm, är att 

kommunikationsinsatsen genomförs strategiskt. Att svenskar, enligt Palm, anser miljöfrågan 

vara viktig utgör ingen garanti för att kunna leda till beteendeförändringar. Att påverka 

människors miljöbeteende enbart med kommunikation är svårt och i regel krävs att starkare 

styrmedel i form av teknik (produktutveckling) samt administrativa och ekonomiska 

styrmedel (skatter och subventioner) går hand i hand med kommunikationen (2006:5).  

Sven Windahl och Benno Signitzer, båda professorer i Medie- och kommunikationsvetenskap 

vid universiteten i Lund (1992) respektive Salzburg, påpekar inledningsvis i boken Using 

Communication theory: An introduction to planned communication, att kommunikatören först 

och främst måste ställa sig frågan huruvida problemet kan nå sin lösning genom 

kommunikation enbart, kommunikation i kombination med andra insatser eller enbart med 

hjälp av andra insatser eller styrmedel (1992:31). Förutsatt att problemet är lösbart med hjälp 

av kommunikationsinsatser är strategier för att fånga uppmärksamhet kring ett budskap en 

lämplig utgångspunkt.   

Att skapa uppmärksamhet och intresse kring ett budskap bygger i huvudsak på: volym, närhet, 

känsla och diskuterbarhet (Palm, 2006:31). Volym skapar en känsla hos mottagaren att 

eftersom så stora resurser satsas måste ämnet vara viktigt. Närhet handlar om att ämnet berör 

mottagaren personligen och att dess konsekvenser ligger nära i tiden. Klimatproblemen och 

miljöfrågor kännetecknas inte av närhet eftersom många av dess konsekvenser inte drabbar 

mig personligen och skadorna kanske visar sig först nästa generation. Därför måste en känsla 

av närhet skapas genom igenkänning, personifiering och konsekvensbeskrivning. I handboken 

sammanfattas att om målet är att alarmera är det mest effektivt att peka på olika 

handlingsalternativs konsekvenser för hela mänskligheten, för Sverige, för hemorten och - 

viktigast – den enskilda familjen på lång, medellång och helst på kort sikt. Detta gäller också 

när målet är att skapa intresse för en viss fråga. Fungerande medel är löften eller hotbilder 

som skapar känslor hos målgruppen. Om målet är att sätta en fråga på medieagendan och 
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samtalsagendan är nyckelordet diskuterbarhet. Alltför bred eller allmänt hållen information 

som varken är konkret eller individuell kan ha en negativ effekt genom att den tråkar ut 

mottagaren (2006:38).  

2.1.3 ”Varför-, vem- och hur-information” 

Enligt Sverker C. Jagers och Johan Martinsson båda filosofie doktorer i statsvetenskap samt 

Andreas Nilsson, filosofie doktor i psykologi, alla från Göteborgs universitet och författare till 

fallstudien ”Kan man påverka folks attityder genom information?” (2009), kan attityd 

definieras som en ”psykologisk tendens uttryckt genom att värdera en specifik enhet med 

någon grad av gillande eller ogillande” (ursprungligen Eagly & Chaiken, 1993). Fallstudiens 

författare skriver att attityder ”kort och gott har visat sig ha en viktig betydelse för 

beteenden” varför sambandet mellan attityd och beteende kan anses vara relativt starkt 

(2009:20). Attityder i sin tur påverkas, enligt Palm, främst av nya kunskaper, så kallad 

sakinformation i en specifik fråga (2006:40). Undantagen från denna regel är när det 

föreslagna beteendet inte stämmer med förhandsinställningen eller om det strider mot 

mottagarens värdesystem och självbild. Även i de fall där attityden är rätt är det inte en 

självklarhet att rätt intention följer automatiskt. Den mest effektiva metoden i ett sådant läge 

är att arbeta med så kallad ”vem – information” där ”vem” avser avsändaren. Är tilltron till 

avsändaren hög och positiv är man mer villig att följa dennes råd och uppmaningar liksom när 

avsändaren liknar eller utgör någon som mottagaren vill identifiera sig med. Allra starkast blir 

effekten om det handlar om vanliga människor som finns i mottagarens närhet (2006:35). Av 

Palms rapport framgår att även om attityden och intentionen är att agera på ett mer 

miljövänligt sätt så fortsätter individen många gånger ändå med sitt gamla beteende eftersom 

”det kostar för mycket mental energi att fatta det handlingsutlösande beslutet”. Lösningen är 

att minska den mentala energin eller enklare uttryckt ”att sänka tröskeln” genom ”hur – 

information” (2006:36).  

Windahl och Signitzer påpekar att otillräcklig ”hur – information” ofta resulterar i att nya 

beteenden inte konsolideras eftersom individen inte vet hur han eller hon praktiskt ska agera 

för att exempelvis bidra till en bättre miljö (1992:59).  

Palm ger tre konkreta exempel på hur ”varför-, vem- och hur - information” praktiskt kan 

användas. ”Varför - information” används i syfte att ge människor en positiv attityd till att 

sänka inomhustemperaturen: t ex ”tänk på miljön, på barnen, på kommande generationer, 

sänk inomhustemperaturen med en grad. ”Vem - information” syftar till att förmå människor 
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att ändra sitt beteende och slänga batterier på rätt ställe: t ex ”dina grannar slänger miljöfarliga 

batterier på rätt ställe” och ”hur – information” syftar till att utlösa själva handlingen: t ex 

”Nästa gång du är i närheten av termostaten, vrid ner den en grad”. Det är viktigt att de 

praktiska omständigheterna inte glöms bort i sammanhanget eftersom det kan utgöra ett 

avgörande hinder för handlingen (2006:37).  

För vår undersökning är det av intresse att granska om och hur miljöfrågor av olika slag 

uttrycks i volym, närhet, känsla och diskuterbarhet samt om vi finner exempel på ”varför-, 

vem - och hur - information” i undersökningsmaterialet. 

2.1.4 Skräckpropaganda 

Skräckpropaganda kan vara en effektiv metod om avsikten är att förhindra återfall i ett 

gammalt olämpligt beteende. Palm menar att det i allmänhet är fruktlöst att försöka skrämma 

människor till ett beteende men att det däremot ofta är möjligt att skrämma människor från ett 

beteende, vilket är fallet om man vill förhindra återfall i ett olämpligt beteende som 

exempelvis att återigen börja ta bilen till jobbet när du en gång vant dig vid att ta bussen. 

Skräckpropaganda höjer beslutsinvolveringen vilket gör att tröskeln höjs för att fatta beslutet 

att börja ta bilen igen (2006:38). Om skräckpropaganda är en metod som förekommer i 

mediernas gestaltning av miljö och klimatfrågor, är en fråga vi återkommer till i vår 

granskning. 

2.1.5 Förändring av miljöattityder 

I fallstudien ”Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?” (Jagers, Martinsson 

och Nilsson, 2009) undersöktes hur information genom media påverkar människors attityder 

till klimat och växthuseffekten. Rapporten som ställdes till Regeringskansliets Expertgrupp 

för miljöstudier visar bland annat hur miljöattityder är uppbyggda och hur individen tar emot 

och bearbetar information som i sin tur påverkar miljöattityder samt möjligheter och hinder 

för olika styrmedel (2009:7). Den huvudsakliga slutsatsen från fallstudien var att man ”inte 

ska förvänta sig några stora effekter på allmänhetens attityder av enskilda, brett upplagda och 

allmänna informationssatsningar som SR:s Klimatfeber. Åtminstone inte i en kontext där 

liknande information sedan en längre tid funnits allmänt tillgänglig” (2009:10). Poängen med 

att, i denna uppsats, referera till fallstudien är nu inte att konstatera att 

miljöattitydförändringar genom medieinformation är fruktlöst utan snarare att ”lära av 

misstagen”. Författarna pekar på en rad faktorer som i fallstudien bidrog till att satsningens 

effekter blev relativt små: ämnet är inte nytt och presentation som var allmänt hållen och brett 

tillgänglig fick den inte att framstå som varken särskilt spännande eller angelägen och det 
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aktuella medievalet för fallstudien var radio vilken författarna refererar till som något som 

pågår i bakgrunden medan lyssnaren helt eller delvis är parallellt upptagen med annat. Den 

grundläggande och mest väsentliga problematiken bygger dock enligt författarna på att 

beteendeförändringar kommer av attitydförändringar vilka kräver sina teoretiskt underbyggda 

strategier, se författarnas förslag nedan.  

I sammanhanget kan nämnas att ett vanligt misstag vid kommunikationsinsatser är att dess 

effekt mäts på kort sikt även om avsikten egentligen är att åstadkomma långsiktiga 

förändringar i attityder och beteende. Windahl och Signitzer påpekar att kommunikation är en 

dynamisk process som utvecklas över tiden (1992:25) vilket överensstämmer med Hallgren 

och Ljungs resonemang om att förändring måste få ta tid eftersom människan till sin natur 

ofta motsätter sig förändringar (2005:60). 

Fallstudiens författare utgår från att svenskar har en förhållandevis god vetskap om 

miljöfrågor som ett resultat av över 20 års mediebevakning. Detta betyder att individerna har 

omfattande associationer i förhållande till miljöfrågor vilket i sin tur sannolikt innebär att man 

har relativt mycket kunskap om frågan, därmed inte sagt om attityden är positiv eller negativ. 

Författarna kallar detta att svenskarna har en ”tämligen stark intern attitydstruktur när det 

gäller olika miljöfrågor”. Generellt är det svårare att förändra attityder med stark 

internstruktur därför att ”den nya informationen måste konkurrera med befintliga kunskaper 

och uppfattningar” samtidigt som människor ”tenderar att söka och tolka informationen så att 

den passar befintliga attityder”.  

Jagers, Martinsson och Nilsson förespråkar en strategi med starka, känslomässiga och 

konkreta argument med fokus på nya erfarenheter för att lägga grunden till ett mer 

miljövänligt beteende hos en befolkning med relativt stark intern attitydstruktur (2009:40). 

2.2 Mediernas inflytande 

 
”Journalism will/…/continue to play a crucial part in recruiting and processing relevant 

issues/…/. Therefore the function of journalism as a director of social debate will be more 

essential than ever in a society in which the pressure of communication is steadily 

increasing.” (McQuail et al, 2005:186). 

Citatet får stå som exempel för mediernas (journalistens) uttalade inflytande i den allmänna 

debatten, oavsett ämne. Samma författare påpekar att den ökande individuella friheten (till 

följd av till exempel nya informationsteknologier och informationskanaler) mer än någonsin 
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skapar behov av en allmän orientering. Å ena sidan ökar behovet av ”information brokers”, å 

den andra ökar behovet av ”directors and conductors” av den allmänna debatten (2005:189).  

Professor emeritus, Arthur Asa Berger, vid San Francisco State University hävdar att 

genomsnittsamerikanen dagligen konsumerar 9,2 timmar medier i olika former (Berger, 

2007:24). Stuart Allan, verksam vid Bournemouth University och författare till boken News 

Culture, nämner att den brittiska genomsnittsmotsvarigheten spenderar 20 minuter varje dag 

med att läsa tidningen (2004:99). Enligt statistiska uppgifter från Nordicom konsumerar den 

svenska befolkningen (9-79 år) massmedier cirka 6 timmar (352 minuter) en genomsnittlig 

dag (www.nordicom.gu.se). Uppgifterna visar att användandet av och exponeringen inför 

medier i olika former är ett väsentligt inslag i medborgarnas vardag.  

Robert Cox, professor i kommunikationsvetenskap och ekologi vid University of North 

Carolina, påpekar i sin bok Environmental Communication and the Public Sphere (2010), att 

nyckeln till och ett kritiskt element för utveckling mot ett hållbart samhälle är att information 

når ut till allmänheten. Han nämner bland annat att ett av målen vid Aarhuskonventionen i 

Lettland 2008 var att garantera rätten till information och delaktighet i beslut om miljön. Cox 

menar att en av de viktigaste källorna till information är nyhetsmedierna vilket ger dem en 

central roll i den publika miljödebatten men också att natur- och miljöfrågor framställs väldigt 

flexibelt i medierna. Något som ena dagen framställs som multidimensionellt och konfliktfullt 

kan nästa dag beskrivas som naturligt och balanserat. Cox påpekar att miljöjournalister i 

traditionella medier såsom press, TV och radio brottas med minskade nyhetshål till fördel för 

annonser samtidigt som längre och mer djupgående miljöartiklar efterfrågas. Traditionella 

medier började skriva om miljöfrågor redan på 60-talet och nådde sin höjdpunkt 1989 då 

Exxon Valdez oljeläcka i Alaska uppdagades. Härefter minskade mediernas intresse för 

miljöfrågor för att återigen börja öka 2006 med fokus på artiklar om global uppvärmning, 

implikationer av klimatförändringar och gröna företagsverksamheter (2010:154). 

Anledningen till varför mediernas bevakning av miljöfrågor minskade analyserades i The 

Tyndall Report, 1996 vilken avslöjade att minskade nyhetshål var den avgörande orsaken.  

2.2.1 Agenda setting teori och gate keeper teori 

I Journalistförbundets handlingsprogram kan man läsa att journalistens uppgift är att 

”granska, sortera, leta upp, gräva fram och utveckla sådan information och sådana uppgifter, 

som medborgarna inte själva kan urskilja, hitta eller hämta upp ur informationsfloden och 

sammanställa och förmedla vidare relevant information och kunskap som den vanliga 

medborgaren inte har tid eller resurser att vaska fram” (www.sjf.se). Maxwell McCombs 

http://www.nordicom.gu.se/
http://www.sjf.se/
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professor vid University of Texas i Austin och en av världens ledande medieforskare skriver i 

sin bok Makten över dagordningen att agenda setting teori är teorin om nyhetsmediernas 

inflytande på publiken genom deras val av vad som är värt att rapportera, på vilket sätt ämnet 

framställs och vilket utrymme ämnet ges. Allmänheten influeras av de frågor som medierna 

presenterar för att i sin tur forma sin egen agenda för viktiga ämnen. Successivt blir den 

agenda som presenterats i medierna betraktade som viktiga av allmänheten. På så sätt sätter 

nyhetsmedierna medborgarnas dagordning (McCombs, 2006:24). 

Kurt Lewin, tysk amerikansk professor i psykologi och då verksam vid bland annat 

Massachusetts Institute of Technology, introducerade begreppet ”gate keeper” redan 1947 då 

en av hans assistenter utförde en undersökning på en mindre nyhetstidning. Ordet gate keeper 

(grindvakt) enligt nationalencyklopedin (www.ne.se) är ett begrepp inom medie- och 

kommunikationsforskning som betecknar de mekanismer som styr urvalet av nyheter i 

massmedier och andra informationskanaler. Lewins undersökning gick ut på att ta reda på 

vilka nyheter som valdes respektive valdes bort samt skälet till bortsorteringen. 

Undersökningen gav resultatet att sållningen som gjordes var ”ytterst subjektiv” 

(wikipedia.org). Än idag är teorin aktuell eftersom valet av vad som är värt att rapportera görs 

löpande i journalistens dagliga arbete vilket ger journalisten en form av gate keepingroll 

gentemot publiken. På så sätt skulle man kunna hävda att journalisten som gate keeper 

kontrollerar informationsflödet och spelar rollen som opinionsledare i det publika rummet. En 

uppfattning som delas av Armand Mattelart, professor i information och kommunikation vid 

VIII Saint Denis universitetet i Paris samt hans kollega Michele Mattelart, oberoende 

forskare, i deras bok Theories of communication (1995:39).  Att granska det utrymme som 

ges åt olika miljöfrågor i dagspressen vid en jämförelse över tid är en av de punkter vi 

återkommer till i vår analys.   

Nyhetsrapportering och agenda setting har en nyckelfunktion för individen gällande vad som 

är värt att tänka något om. Nyhetsmedierna är dock inte lika framgångsrika när det gäller vad 

läsarna ska tycka om saken. Mattelart & Mattelart menar att medierna talar om för 

allmänheten ”not what to think but what to think about” (1995:123). Cox nämner att när 

Goochs, 1996 gjorde en studie i svenska tidningar om täckningen av miljöfrågor hittade han 

inga bevis för agenda setting teorin. Tidningarna rapporterade om vattenföroreningar men 

allmänheten var mer orolig för luftföroreningar. Forskare inom miljökommunikation ser med 

försiktighet på effekter av agenda setting teorin baserade på dessa studier. Ader, 1995 

konstaterar att verkliga förhållanden kan påverka uppfattningen av hur allvarlig 
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nyhetsbevakningen är och Anderson, 1997 menar att även vänner och familj är faktorer som 

är med och påverkar vikten av miljöfrågor samt att dessa faktorer måste tas i beaktande vid 

forskning av agenda setting (Cox, 2010:175). Även om agenda setting påtalar vikten av ett 

miljöämne är det trots allt läsaren själv som avgör hur viktigt det är och vad han eller hon 

tycker om ämnet. 

2.2.2 Framing – gestaltningsteori 

Framing innebär att massmediernas sätt att framställa och beskriva frågor har effekter på 

medborgarnas åsikter. Till skillnad från agenda setting teorin handlar framing enbart om hur 

massmedia speglar och berättar om till exempel ett samhällsproblem (Jagers, Martinsson och 

Nilsson 2009:43). Teorin bygger på idén att ett och samma fenomen kan beskrivas på olika 

sätt med olika utgångspunkter eller ur olika perspektiv. Enligt författarna hävdas att 

gestaltning kan sägas ha fyra egenskaper: en definition av vad som är problemet, innehålla 

föreställningar om vad som är dess orsak, föreställningar om möjliga lösningar men också att 

gestaltningen uttrycker värderingar. 

Författarna skiljer på den episodiska och den tematiska framställningen där den episodiska 

innebär att en konkret händelse lyfts fram och rapporteras samtidigt som den ofta lägger 

tonvikt på vilka personer som varit inblandade eller drabbats. Den tematiska gestaltningen 

sätter istället händelsen i ett större sammanhang som diskuteras på samhällsnivå mer generellt 

eller principiellt. I den episodiska framställningen ökar sannolikheten att ansvaret för en 

lösning läggs på enskilda individer medan den tematiska framställningen ökar sannolikheten 

för att ansvaret läggs på samhället i stället. Författarna menar att massmediernas sätt att 

behandla globala klimatförändringar, lobbygrupper eller miljöföreningar påverkar hur 

allmänheten kommer att uppfatta tilltron till dessa aktörer och deras legitimitet. 

”Inramningarna får sin effekt genom att vissa aspekter av en fråga framhålls medan andra 

utelämnas eller tonas ner, exempelvis genom att koppla frågan det gäller till vissa allmänna 

värden, antingen i form av konsekvenser eller genom att betona vad frågan handlar om” 

(Jagers et al, 2009:44).  

I boken News Culture kallar Stuart Allan dessa ”frames” för principer för organisering vilka 

han menar verkar för iordningställande av samhällets alla händelser till en serie av 

meningsfulla ”events” (2004:58). Frames, i den dagliga journalistikens rutiner strävar efter att 

få världen att framstå som naturlig och självklar i överensstämmelse med samhällets 

övergripande normer och föreställningar, den diskurs som råder. Hur en händelse (nyhet) 
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gestaltas av journalisten som säger sig förmedla objektiva och balanserade nyheter innebär 

därmed att nyheten får en ideologisk betydelse (2004:58). Allan påpekar också att det är 

genom repetition av ”varje-dags-nyhetsdiskursen” som rådande frames erhåller en naturlig 

och ”taken-for-granted” status (2004:59). 

Jesper Strömbäck, professor i journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall och författare till boken ”Om journalistikens ideal, verklighet 

och makt” (2004), skriver att det tycks råda en allmän uppfattning om att nyhetsmedierna 

speglar verkligheten. Allmänheten kan få en objektiv bild av verkligheten genom att ta del av 

nyheter i till exempel dagstidningar, TV och radio. Det är genom detta anseende som 

journalistiken legitimerar sin nyhetsförmedlarroll samtidigt som den ”konstituerar” sin 

beskrivningsmakt (2004:40). 

Frames tycks därmed fylla minst två funktioner, den ena syftar till att underlätta journalistens 

arbete att göra en stor mängd information hanterbar medan den andra handlar om att en viss 

ideologi uttrycks och reproduceras till fördel för den förhärskande diskursen (vilken kan 

beskrivas som de etablerade tankesätt och mönster för hur man ska agera som råder i ett 

samhälle).  

Episodisk och tematisk gestaltning av miljö- och klimatfrågor, liksom uttryck för orsaker, 

lösningar och värderingar är exempel på, för undersökningen, relevanta infallsvinklar. 

2.3 Kritisk diskursanalys 

Marianne Winther Jørgensen, lektor vid Institutionen för tematisk utbildning och forskning 

vid Campus Norrköping, Linköpings universitet, och Louise Phillips, lektor i 

kommunikationsvetenskap vid Roskilde Universitetscenter beskriver i boken Diskursanalys 

som teori och metod (2000) att uttrycket kritisk diskursanalys definierar två olika saker, i det 

ena fallet är det ett samlingsnamn för flera olika angreppssätt av kritisk diskursanalys och i 

det andra fallet benämningen på en bredare inriktning av diskursanalys. Författarna refererar 

till Norman Fairclough, professor i lingvistik vid universitetet i Lancaster som särskilt 

intresserar sig för förändring i samband med kritisk diskursanalys. Faircloughs teori bygger på 

flera stora tänkare som Foucault, Althusser och Habermas (2000:93). Författarna skriver att 

diskurs är ”ett bestämt sätt att tolka världen (eller delar av världen)” eller med andra ord 

diskurser är ”sociala mönster av betydelsefixeringar som står i instabila förhållanden till 

varandra” (2000:136).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Professor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Journalistik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Medie-_och_kommunikationsvetenskap
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Linda Fagerström (fil.dr i konstvetenskap) och Maria Nilson (fil.dr i litteraturvetenskap), 

författare till boken Genus, Medier och masskultur, beskriver diskurs på följande vis: 

”etablerade tankesätt och mönster för hur man ska agera, diskursen skapas och omskapas 

hela tiden och inga sanningar är eviga” (2008:13). 

Syftet med den kritiska analysen är att synliggöra den språkliga dimensionen i social 

interaktion. Det är de olika diskursiva praktikerna, varigenom man tolkar eller skapar texter 

som bidrar till förändring och som bildar den sociala världen, sociala identiteter och sociala 

relationer. En kommunikativ händelse är en form av social praktik, diskurs, vilken kan 

reproducera eller ifrågasätta diskursordningen där diskursordning är en form av språkligt 

system, språkbruk, som används när man skapar eller tolkar texter och vilken antingen 

reproducerar eller förändrar en diskurs (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:67).  

Michel Foucault, fransk filosof och idéhistoriker skriver i sin bok Diskursens ordning (1993) 

att diskursanalysen måste utgå från diskursen själv, hur den ter sig, dess regelbundenheter och 

de yttre villkoren som bestämmer dess gränser. Den ska inte söka efter ”dess dolda kärna eller 

hjärtepunkten” (1993:38). 

2.3.1 Diskurs, makt och ideologi 

Makt är ett centralt begrepp vid diskursanalys. Foucault skriver att diskurser är kopplade till 

makt och begär och förklarar ”diskursen är inte bara det som manifesterar (eller gömmer) 

begäret – den är också begärets objekt” (1993:8). I språkbruket döljer sig olika begär och 

maktrelationer. Kritisk diskursanalys granskar språkbruket i ett visst sammanhang och vill 

avslöja maktrelationerna. Språkbrukets effekt kan anses skapa eller reproducera ojämlika 

maktförhållanden, men effekten bör betraktas som ideologisk och inte som en bieffekt av 

analysen, då kritisk analys klarlägger de ojämlika maktförhållandena (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000:69). Det medför att den kritiska diskursanalysen inte kan verka politiskt 

neutralt men som kritiskt angreppsätt vid social förändring. Fairclough menar att det råder ett 

dialektiskt förhållande mellan den sociokulturella praktiken och den diskursiva praktiken 

(Berglez och Olausson, 2008:131). En social institution, så som till exempel en nyhetstidning, 

kan använda olika genrer och diskurser och summan av dessa utgör deras diskursordning. 

Beroende på om de anammar nya genrer och diskurser förändras diskursordningen därefter. 

Artikuleringen av olika diskurser spelar en stor roll i processen. Den kritiska diskursanalysen 

närmar sig här centrala frågor om förändring och ideologiska konsekvenser genom att 

undersöka om den diskursiva praktiken reproducerar rådande maktförhållande och därmed 
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bidrar till ett upprätthållande av ”status quo” eller om någon form av förändring sker. Den 

intertextualitet som formas när olika diskurser blandas kan påvisa om drivkraften är att 

upprätthålla den konventionella diskursordningen eller om förändringen är kreativ och 

nyskapande. Återupprepning eller hänvisningar till tidigare händelser eller texter (historik) så 

kallad intertextuell kedja, är tecken på ett upprätthållande av en härskande diskursordning. 

Diskursförändringar hindras av maktrelationer vilka inskränker aktörernas tillträden till olika 

diskurser. Kampen mellan diskurserna kan ses som en konflikt eller social kamp mellan 

bestämda strukturer och hegemoni. Fairclough tolkar ideologi ”som betydelse i maktens 

tjänst” (Winther Jørgensen och Phillips 2000:79) och menar att ideologier skapas vid ett 

operationellt handlande där maktrelationer finns. Makt eller snarare motståndet blir en viktig 

del i skapandet av en texts betydelse.  

 

Hallgren och Ljung nämner i sin bok lingvisten och litteraturteoretikern Kenneth Burke 

(2005:29) som beskriver följande fem aspekter som viktiga för förståelsen av en berättelse;  

1. Handlingen; vad händer 

2. Scenen; var, bakgrund eller situationen 

3. Aktören; vem utför handling, vilken karaktär 

4. Medlen; hur, med vilka verktyg 

5. Syftet; varför? 

Om någon aspekt inte förstås eller ens ingår i kommunikationen så anses begreppet antingen 

vara underförstådd dvs. det anses onödigt att uttala alternativt förväntas att någon av aktörerna 

ställer en klargörande fråga för att reda ut förhållandet. När detta inte sker kan missförstånd 

uppstå och kommunikationen låses. Alla aspekterna måste ingå för förståelsen av en aspekt. 

Dessa fem aspekter utgör analysinstrument för att granska kommunikationssituationer. 

Aspekterna behöver inte vara så synligt ögoninfallande.  En handling kan t ex. utgöras av att 

någon inte gör något, scenen kan utgöra de genrer och diskurser som råder på tidningen, 

aktören kan representera en viss attityd eller ståndpunkt, medlen kan utgöra olika symboler 

som används och syftet till en handling behöver inte vara uttalat utan kan vara informellt 

exempelvis att vinna anseende eller att undanhålla viss information. Burke påpekar att det är 

viktigt i kommunikationen att aktörerna har samma begreppsförståelse av ord. Olika kulturer 

och språk men även olika perspektiv på en situation kan orsaka att aktörer tillskriver samma 

ord olika innebörder. När ett företag använder sig av uttrycket ”vi kommunicerar med våra 

kunder” behöver det inte betyda att tvåvägs växelvis kommunikation förekommer mellan 
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företag och kund. Det kan likaväl betyda att företaget informerar och övertygar kunder 

(Hallgren & Ljung, 2005:29). Olika uttryck begär en viss begreppsförståelse. Man kan också 

vända på det och säga att vissa uttryck bemästrar vissa perspektiv. Makten bor i de ordval som 

journalisten väljer i det dagliga journalistiska arbetet. Journalisten förfogar därmed över makt 

och har möjlighet att påverka människor i ett större sammanhang, samhället. 

Berättelserna i den här studien förmedlas i form av artikeltexter. Särskilt fokus ligger på 

aktören som i denna studie utgörs av journalisterna vilka kan representera olika attityder, 

exempelvis för eller mot förändring. De val av ord som journalisten använder i sina texter 

formar de gestaltningar och attityder som läsaren sedan tolkar. Studien fokuserar på om 

texterna innehåller positiva attityder, känslomässig- och/eller episodisk gestaltning som 

verkar för förändring eller om kommunikativ låsning kan uppfattas vilka kan hämma 

förändringsprocessen som vid distans, tematisk gestaltning och där texten återkopplar till 

tidigare händelser (intertextuell kedja). Maktperspektivet kan också ta sig uttryck genom vilka 

röster som hörs respektive inte hörs i medierapporteringen varför vi granskat materialet 

utifrån vilka kategorier som prioriteras och vilka grupper som representeras i texterna. Mer 

om detta i följande metodavsnitt. 
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3 Metod och material 

3.1 Analysmetod 
Vår analys inleds med en kvantitativ redogörelse som lämpar sig för att illustrera miljöfrågans 

förekomst i DN och SvD, sett till den senaste 10-årsperioden. I övrigt har vi för vår analys 

valt att använda oss av ett diskursanalytiskt angreppssätt, kritisk diskursanalys, enligt Norman 

Fairclough beskriven av Winther Jørgensen och Phillips samt Teun A. van Dijks diskursteori 

gällande textanalys på makro- och mikronivå (se nedan) beskriven av Peter Berglez, 

biträdande lektor vid Örebro universitet, akademin för humaniora, utbildning och 

samhällsvetenskap.   

I Faircloughs definition av kritisk diskursanalys ingår tre begrepp som betonar kontexten som 

analysmodellens viktigaste bidrag: den sociokulturella praktiken dvs. de övergripande 

samhällsstrukturer där mediernas innehåll såväl skapas som konsumeras, den diskursiva 

praktiken dvs. den journalistiska praktiken där nyhetstexter produceras och konsumeras samt 

texten som utgör föremålet för språkanalysen. Bilden illustrerar hur de tre begreppen 

samverkar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (red Winther Jörgensen & Phillips, 2000:74) 

Betydelseproduktion eller meningskapande är ett komplext fenomen varför det bör studeras ur 
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handlar om en ideologisk process som involverar marginalisering och diskreditering av andra 

betydelsekonstruktioner (Hall, 1997: kap1). Praktiskt fäster analytikern intresse vid det som 

närvarar och prioriteras i texten men också vid det som utelämnats eller hamnat i skymundan.  

Övergripande frågor för att klargöra för ideologiska betydelser i texterna handlar om att 

undersöka varifrån eller från vem som texten härstammar, varför just detta alternativ valts ut 

bland andra och vad effekterna av dessa val blir. Med andra ord, vem som tjänar och vem som 

förlorar på dem (Berglez och Olausson, 2008:129, ursprungligen Fairclough 1995).  

Peter Berglez (2000) refererar till Teun A. van Dijk, professor i diskursteorier vid 

universitetet i Amsterdam. Van Dijk presenterar en modell som analyserar texter utifrån en 

makronivå och en mikronivå. Att studera textens makrostruktur innebär en granskning av 

vilka teman, ämnen och kategorier som texten innehåller och prioriterar på bekostnad av 

andra möjliga sådana. Att analysera textens mikrostruktur handlar om hur orsak och verkan 

konstrueras, att söka om någon information är överflödig och därmed uttrycker värdering eller 

om någon information är underförstådd och kräver en viss verklighetsuppfattning. På 

mikronivå undersöks texten på en mer abstrakt nivå och man försöker utläsa den 

underliggande meningen genom textens stil och uppbyggnad.  

3.1.1 Tillvägagångssätt  

I vår resultat- och analyspresentation har vi utgått från van Dijks makronivå för att undersöka 

inom vilka ämnesområden (kategorier) miljöfrågan återfinns (se materialöversikt samt 

analyssammanfattning, bilaga 3). Näringsliv och ekonomi utgör ett exempel på ett 

ämnesområde som gör anspråk på miljö, liksom miljöfrågan framställd som en global 

angelägenhet men också hur olika röster hörs i miljödebatten i debattartiklar och inlägg och 

hur ämnet berörs ur ett politiskt perspektiv. Granskning av materialet på detta sätt bygger 

delvis på en av de grundläggande förutsättningarna i ett demokratiskt samtal, nämligen den att 

flera parter i en fråga ska få komma till tals. Kategorierna sammanfaller delvis men inte helt 

med tidningarnas olika avdelningar (Näringsliv, Nyheter, Världen, Debatt etc.) vari artiklarna 

publicerats. De ämnesområden, kategorier, som valts är sådana vi tycker oss kunna utläsa ur 

materialet på en strukturell makronivå. Vi vill påpeka att ramarna för de olika kategorierna 

inte är ”vattentäta” vilket medför att en artikel eller ett citat kan vara föremål för flera 

kategorier samtidigt beroende på hur miljöfrågan artikuleras. Skälet till denna sortering är att 

vi vill utläsa vilka kategorier som prioriteras i den journalistiska gestaltningen och på 

bekostnad av vad detta sker mot bakgrund av Fairclough och van Dijks teorier. Det vill säga, 

framställer medierapporteringen till exempel miljöfrågan som ekonomiskt/näringslivs 
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problem hellre än ett problem med orsak och konsekvens på individnivå eller prioriteras 

miljöfrågan som en global angelägenhet på bekostnad av det lokala, nära perspektivet? På 

makronivån granskas även vem eller vilka grupper som kommer till tals och på vilket sätt i 

det sker i de olika kategorierna.  

Artiklarna har härefter också kodats enligt de ”analysfokus” som gör sig gällande för 

analysens mikronivå (Tematisk, Episodisk, Negativ, Positiv, Skräck, Känsla och 

Demokratiskt samtal). Vid genomgång av textmaterialet kunde olika underliggande 

analysfokus skönjas i texterna. När hela textmaterialet gåtts igenom konstaterades att vissa 

framtoningar var mer generella än andra. Texterna har sorterats med fokus på om de skapar en 

känsla av närhet (episodisk gestaltning) eller distans (tematisk gestaltning) till händelsens 

fokus i artikeln. Avståndet till hur man förhåller sig till en händelse är nära sammankopplat 

med motivation. Genom att framställa miljöfrågan episodiskt med orsak och konsekvenser 

som på nära håll påverkar individen främjas drivkraften för motivation till förändring. 

Huruvida motivation som främjar förändring används eller om diskursordningen istället 

upprätthålls och verkar konserverande kan utläsas i de attityder som görs gällande i texterna. 

Positiva attityder, dvs. attityder som verkar för förändring eller negativa attityder som istället 

motverkar förändring, var tydligt uttryckta i texterna på latent nivå. Inte sällan kunde det i en 

och samma text förekomma uttalanden som talade för något för att sedan av en annan person 

talas emot. Vi har valt att synligöra negativa uttalanden som kan verka som släpankare i en 

utvecklingsprocess, det vill säga personer som sätter stopp för en fortsatt diskussion eller 

utveckling genom att verka som motståndare och på så vis upprätthåller rådande diskurs. 

Motivation kan skapas från olika utgångspunkter så som frustration och oro, inneboende 

förväntningar eller hopp. Motivation kan också skönjas där journalisterna anspelar på känslor 

på latent individnivå. Eftersom en djupare analys av latenta känslor är för omfattande och inte 

ryms inom ramarna för den här uppsatsen har vi valt att kategorisera känsla där det 

bokstavligt påvisas i texterna, det vill säga där en person uttalat känner något om sakernas 

tillstånd. En del uttalanden i pressen bygger på skrämsel och hotbilder där en känslomässig 

reaktion kan förnimmas hos läsaren. 

Materialet granskas mot bakgrund av Faircloughs ovan redogjorda teori, med syftet att utläsa 

om den övergripande diskursiva praktiken upprepar diskursordningen så att status quo i 

maktstrukturen upprätthålls eller om den förespråkar förändring, transformation och därmed 

utgör en förutsättning för förändring i den sociokulturella praktiken.  
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3.2 Materialet  
Vi har valt att granska innehållet i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter med motiveringen 

att dessa två tidningar tillsammans har en räckvidd på 59 % i spridningsområdet 

Storstockholm och därmed kan anses vara tongivande i dagspressens miljödebatt. För att 

innehållet som granskas ska vara så aktuellt som möjligt har vi granskat artiklar publicerade 

under 2010 förutom den jämförelse vi gjort över tid och som avser de senaste 10 åren (2001-

2010). Att vald undersökningsperiod sammanfaller med valår (2010) ska nämnas eftersom 

detta kan ha påverkat materialet. Likaledes har ingen hänsyn tagits till tidningarnas politiska 

färg (SvD – ”obunden moderat”, DN – ”liberal” (Handenius och Weibull, 2003:90), vilket 

möjligen också skulle kunna ha påverkat materialet. Genom att använda oss av ett strategiskt 

urval där valda artiklars huvudtema är miljö och/eller klimat och/eller hållbar utveckling har 

artiklar med tydligt avvikande fokus, t ex politiskt, sorterats bort varför vi menar att viss 

hänsyn tagits till den eventuella problematiken. Viss kritik bör riktas mot underlaget till det 

inledande diagrammet i resultatavsnittet med avseende på att sökordet ”miljö” kan tänkas ha 

ökat i andra sammanhang än vad som här avses, så som exempelvis ”rumsmiljö”. Detta får till 

följd att ”miljöstapeln” kan vara något missvisande. 

För att täcka in flera möjliga miljövinklar har vi använt oss av sökorden: miljö och/eller klimat 

och/eller hållbar utveckling. En sökning i Presstext utifrån dessa sökord gav 24 träffar i rubrik 

och 169 träffar i ingress för de båda tidningarna. Sökning har begränsats till att omfatta rubrik 

och ingress dels för att materialets omfattning ska vara hanterbart för undersökningen men 

också för att ämnen som berörs på denna nivå kan anses vara prioriterade eller hierarkiskt 

högt ordnade i jämförelse med ämnen som hanteras i brödtexten. Efter bortfall resulterade 

sökningarna i sammanlagt 49 artiklar vilka därmed utgör vårt undersökningsmaterial. 

Bortfallet beror dels på att de 24 rubrikartiklarna samtliga återfanns bland de 169 

ingressartiklarna. Ett strategiskt urval har härefter gjorts (se ovan) vilket innebär att artiklar 

som berör miljö ur exempelvis inredningssammanhang, ur ett mer renodlat partipolitiskt 

perspektiv eller liknande där artikelns tyngdpunkt tydligt ligger utanför området miljö, har 

valts bort för undersökningen.   

3.3 Disposition 
Innan vi låter våra läsare ta del av resultat och analysredovisning redogör vi för det granskade 

materialet i form av en ”Materialöversikt”. Detta för att ge läsaren en uppfattning om det 

material som granskats innan vår analys tar vid. Resultat- och analysredovisningen inleds 

härefter med ett diagram för att illustrera miljöfrågans (miljö, klimat och hållbar utveckling) 
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förekomst i de två dagstidningarna sett till den senaste 10-årsperioden (2001-2010). I 

redovisningen som följer redogörs för utvalda citat och artiklar enligt den kritiska 

diskursmodell som beskrivits ovan. Dispositionen bygger härefter på idén om en makro- och 

en mikronivå varför resultat- och analysavsnitt är uppdelat i två delar, det första med fokus på 

makrostrukturella diskurser och det andra med fokus på mikrostrukturella diskurser. För att 

undvika stora mängder upprepningar presenteras resultat och analys i ett avsnitt på så vis att 

under varje delrubrik visas först resultatet i form av citat och artiklar vilket härefter följs av 

analysen som relaterar till vårt teoretiska avsnitt. Resultat och analys avslutas med en 

analyssammanfattning, som ligger till grund för den efterföljande diskussionen. Slutsatser 

presenteras i ett eget avsnitt med avsikten att återkoppla till inledande frågeställningar och 

avslutningsvis ges förslag till fortsatta studier i ämnet.  

3.4 Metodkritik 
Faircloughs kritiska diskursanalys kan verka otydlig gällande gränsdragningen av 

diskursanalysen och analysen av den sociala praktiken vilket påverkar konsekvenserna 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000:93). Det kan anses diffust att påstå att olika sociala 

praktiker och diskursordningar har ett dialektiskt förhållande när man inte kan säga var exakt 

gränserna går. Individernas subjektiva förmåga att kontrollera sitt språkbruk och 

gruppbildningar är svaga länkar i Faircloughs diskursanalys. Vi vill påpeka att 

resultatpresentation och analys som följer grundar sig på vår tolkning av materialet, det vill 

säga vad vi tycker oss kunna utläsa ur texterna, vilket innebär att materialet hade kunnat 

tolkas annorlunda och därmed möjligen också gett ett annorlunda resultat.  
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4 Materialöversikt 
Kolumnen ”Kategori” syftar till att sortera materialet på makronivå och ligger till grund för 

makroavsnittet i resultat och analys medan kolumnen ”Analysfokus” har en tydligare 

koppling till resultat- och analysavsnitt på mikronivå där vi bland annat återkommer till de 

teoretiska begreppen tematisk- respektive episodisk framställning (för 

kodschema/analyssammanfattning, se bilaga 3). 

Rubrik (DN) Datum Kategori Analysfokus 

Energisnål skokartong 101219 Näringsliv/Ekonomi Episodisk, Positiv 
ICA sämst på miljö i fiskdisken 101218 Näringsliv/Ekonomi Episodisk, Negativ 
Modeföretag missar både miljö och 
moral 

101217 Näringsliv/Ekonomi Episodisk, Negativ 

Lantbrukarbarn får skydd mot 
allergier 

101203  Tematisk, Positiv 

Risk för nytt fiasko på klimatmöte 101129 Global  Tematisk, Skräck, Positiv, Negativ 
Endast tillväxt kan klara jordens 
klimat och miljö 

101128 Global, 
Näringsliv/Ekonomi 

Tematisk, Positiv 

Kallt här, varmt i norr 101128 Debatt/Inlägg Tematisk 
Maskinen bär på en hemlighet 101029 Global Episodisk, Känsla,  
Forskarna: etanolbilar måste bli 
snålare 

101016 Debatt/Inlägg Tematisk, Positiv, Negativ 

Kina håller i FN-möte om klimat 101005 Global Tematisk, Positiv 
Lärorik leksak blev succéaffär 100928 Näringsliv/Ekonomi Episodisk, Känsla, Positiv 
Ödesstund för tysk kärnkraft 100905 Global, Politisk Tematisk, Negativ 
Möten om Östersjön ska bli fler 100826 Global, Politisk Tematisk, Positiv 
Fallna frukter får fart på bilen 100825 Näringsliv/Ekonomi, 

Debatt/Inlägg 
Episodisk, Positiv 

Nu ska Stockholm bli grönare 100814 Politisk Tematisk, Positiv 
Festivaler skärper miljökrav 100812 Debatt/Inlägg Tematisk, Positiv, Negativ 
Oljefiaskot förvånar experter 100625 Näringsliv/Ekonomi, 

Global 
Tematisk, Negativ  

Sundbyberg bäst på miljö 100601 Debatt/Inlägg Tematisk, Positiv 
Pris på dubbarna 100511 Politisk Episodisk 
Duellen om miljöbränslet 100424 Debatt/inlägg Tematisk, Positiv, Negativ, 

Demokratiskt Samtal 
Forskarfajt i tretton ronder 100424 Debatt/Inlägg Tematisk 

Flyget får bättre miljö med biltullar 100410 Debatt/Inlägg, 
Näringsliv/Ekonomi 

Episodisk 

Spola inte toalettdagen! 100328 Global Episodisk 

Skenande klimat största faran 100305 Global Tematisk, Skräck 

Stockholms miljö får toppbetyg 101208 Global Tematisk, Positiv 
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Rubrik (SvD) Datum Kategori Analysfokus 

Klimatångest Del 4. 101206 Debatt/Inlägg Episodisk, Känsla, Skräck 
”Det var driften att överleva som 
slog till” 

101201 Debatt/Inlägg Episodisk, Känsla, Positiv 

Kundernas pengar kan användas 
bättre 

101129 Debatt/Inlägg, 
Näringsliv/Ekonomi 

Tematisk 

Borsta tänderna och ät tomater 101127 Politisk Tematisk, Positiv 
Naturen aktuell i barnlitteraturen 101121  Positiv 
FN slår larm om naturhot 101115 Global, 

Näringsliv/Ekonomi 
Tematisk, Skräck,  

Nobelpristagare möts 2011 101112 Global Tematisk 
Under strecket Att så tvivel effektivt 
vapen mot vetenskapen 

101102 Debatt/Inlägg, 
Global 

Episodisk, Negativ 

Carlgren vill stärka skogsskydd 100831 Politisk  
En rad felaktigheter när vindkraft 
sågas 

100828 Debatt/Inlägg, 
Näringsliv/Ekonomi 

Tematisk, Negativ 

Ny webbtjänst ska spara energi 100817 Debatt/Inlägg, 
Näringsliv/Ekonomi 

Episodisk, Positiv 

Förvaltare nonchalanta mot sparare 100805 Näringsliv/Ekonomi, 
Global 

Tematisk, Negativ 

Etiska fonder investerar i 
miljösabotör 

100804 Näringsliv/Ekonomi, 
Global 

Episodisk, Negativ, Demokratiskt 
Samtal 

5 frågor. Varför ska man inte stödja 
biobränslen? 

100723 Debatt/Inlägg Tematisk, Negativ 

Natur och miljö krisens stora 
förlorare 

100717 Debatt/Inlägg, 
Näringsliv/Ekonomi, 
Global 

Tematisk, Positiv 

Experiment ekostad 100704 Debatt/Inlägg, 
Global 

Episodisk, Positiv, Negativ, 
Demokratiskt Samtal 

Företagens växande miljöskuld 100704 Debatt/Inlägg, 
Näringsliv/Ekonomi 

Tematisk, Positiv, Negativ 

5 frågor 100610 Debatt/Inlägg, 
Näringsliv/Ekonomi 

Episodisk, Positiv 

Klimatfrågan tappades bort 100608 Näringsliv/Ekonomi Tematisk, Negativ  
Stockholm näst bästa 
klimatkommun 

100602 Politisk Tematisk 

Miljö och etik lågprioriterat 100528 Näringsliv/Ekonomi Episodisk, Känsla, Positiv, Negativ 
Majoritet redo betala klimatpris 100519 Näringsliv/Ekonomi Tematisk, Positiv 
Analys: Etik – Få etiska fonder hos 
pensionsmyndigheten 

100517 Näringsliv/Ekonomi, 
Global 

Episodisk, Skräck 

Klart för jättedamm 100206 Global Episodisk, Negativ 

 

  



 

28 
 

5 Resultat och analys 
En sammanfattning av resultat- och analys i tabellform över makro- och mikronivå finns att 

tillgå som bilaga (Bilaga 3). För att kunna presentera ett resultat bör nämnas att materialet 

delvis redan har tolkats i och med att materialet sorterats utefter kategorier och analysfokus.  

5.1 Miljöfrågans förekomst över tid 

Diagrammet nedan visar antalet artiklar där ordet eller orden miljö, klimat och hållbar 

utveckling förekommer i texten i DN respektive SvD under de senaste 10 åren (2001-2010). 

Det sammanlagda antalet artiklar uppgår till 20 551 där miljö står för den största delen (12074 

artiklar) följt av klimat (7498 artiklar) och slutligen hållbar utveckling (979 artiklar). Bortsett 

från år 2001, 2006 och 2010 ligger miljö på en stabilt ökande frekvens med variationer från 

950 stycken år 2002 till 1709 stycken år 2009. Ett skäl till att miljö frekvensen är hög beror på 

dess breda betydelse vilken inte alltid är relevant för undersökningen (ex miljö i design och 

inredningssammanhang osv.). Förekomsten av artiklar där sökordet är klimat visar till skillnad 

från miljö en uppgång från cirka 400-500 stycken de första 6 åren i den aktuella perioden till 

1200-1500 stycken under senare delen av perioden. Artiklar med innehållet hållbar utveckling 

som introducerades 1987 ligger på en relativt konstant frekvens med variationer från cirka 

100 – 130 så när som på 2001 då antalet artiklar i tidningarna var 1 samt 2004 då antalet 

artiklar uppgick till 66.  

 

 

(Källa: svd.se, dn.se 110228, för underlag se bilaga 2) 
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För undersökningen har ingen jämförelse gjorts gällande miljöfrågans förekommande i 

förhållande till andra ämnen varför inget kan sägas om hur stort utrymme miljöfrågan ges i 

relation till andra ämnen. Däremot kan uttryckas att miljöfrågan de senaste 10 åren har ökat i 

frekvens i DN och SvD om vi bortser från en nedgång 2006 och år 2010.  Tidningarnas ökade 

uppmärksamhet för miljöfrågor kan ställas i relation till allmänhetens intresse för samma 

fråga. Före valet 2006 uppges miljö ha kommit på sjätte plats bland viktiga samhällsfrågor 

men sjönk till åttonde plats inför valet 2010 (DN, 100906). Enligt diagrammet ovan dippade 

frekvensen både 2006 och 2010 vilket skulle kunna bero på att miljöfrågan får lämna plats för 

riksdagsvalet.  

Analys. I vår granskning har vi hänvisat till undersökningar gjorda före valen 2006 och 

2010 vilka visar att svenskar anser miljöfrågan vara viktig. Bland andra rangordnade ämnen 

hamnar frågan på sjätte (2006) respektive åttonde plats (2010). Svenska Dagbladet och 

Dagens Nyheter håller enligt vår undersökning en stabilt ökande miljöfråga på sin agenda så 

när som under åren 2001, 2006, och 2010 där miljö ges mest uppmärksamhet, följt av klimat, 

följt av hållbar utveckling. En första framträdande slutsats innebär att vi konstaterar att ämnet 

miljö är representerat på medieagendan med en ökande frekvens sett till de senaste 10 åren. 

Konstaterandet talar för att miljöfrågan genom volym ges uppmärksamhet vilket enligt Lars 

Palms tidigare redogjorda teorier är effektivt för att skapa intresse kring en specifik fråga (se 

2.1.2 Strategisk kommunikation). Om journalisterna enligt Cox kämpar med minskade 

nyhetshål till fördel för annonsörer är svårt att utläsa då volymen miljöfrågor enligt vårt 

resultat har ökat markant under de senaste 10 åren (se 2.2 Mediernas inflytande). Man skulle 

också kunna dra parallellen att samtidigt som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter stabilt 

ökar miljöfrågans förekomst så prioriterar medborgarna ner frågan från sjätte till åttonde plats. 

Sett mot den bakgrunden kan man möjligen hävda att mediernas agenda, i detta fall, inte 

avspeglas i medborgarnas agenda. En sådan iakttagelse skulle i så fall kunna tala emot agenda 

setting teorin som istället innebär att mediernas prioritering av olika ämnen påverkar 

befolkningens uppfattning om vad som är viktigt. Våra resultat säger heller inget om hur 

journalisten prioriterar miljöfrågan i förhållande till andra ämnen i den diskursiva praktiken 

vilket vi får anledning att återkomma till vid förslag till vidare undersökning.   
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5.2 Miljöfrågan ur ett makroperspektiv 

5.2.1 Miljöfrågan ur näringslivs- och ekonomisk synvinkel 

Att miljöfrågan är vanligt förekommande i artiklar som diskuterar näringsliv och ekonomi blir 

tydligt redan vid en ytlig granskning av materialet. Den höga frekvensen illustreras genom 

den relativt stora mängd citat och artiklar som listas i materialöversikten och i urvalet nedan.  

Miljöfrågan framställs bland annat utifrån hur företagen agerar eller inte, vilket kan visas med 

exempel som:  

Puma tillverkar ”energisnål skokartong” (DN, 101219), Fair Trade Center uttalar att ”de 

svenska textilföretagen har stora brister i arbetet med etiska frågor och miljö /…/.” (DN, 

101217), enligt en undersökning gjord av Naturskyddsföreningen skriver journalisten i en 

rubrik ”ICA sämst på miljö i fiskdisken” (DN, 101218), stora kedjor som Åhléns och 

Akademibokhandeln säljer pusslen Gro som lär barn om miljö och hållbar utveckling, 

utvecklade av tekniska designern Patricia Rawecka som ”inte ville göra ännu en 

miljöpåfrestande produkt” (DN, 100928), det svensk-amerikanska miljö och teknikföretaget 

Hug Energy uppmärksammas för lansering av ”Ny webbtjänst ska spara energi” (SvD, 

100817). Under rubriken ”Fallna frukter får fart på bilen” (DN, 100825) berättar Fredrik 

Olsson på Borås Energi att ”Frukt /…/ kan användas som bränsle till biogasfordon” och i 

artikeln ”Flyget får bättre miljö med biltullar”(DN, 100410) berättar Jan Lindqvist, 

informationschef på Arlanda, att Arlanda Flygplats ”tar nya grepp för att klara miljömålen”. 

 Andra artiklar har ett mer renodlat ekonomiskt perspektiv på miljöfrågan:   

”De svenska fondförvaltarna har länge fört spararna bakom ljuset med sina så kallade miljö- 

och etikfonder” och SvD, som bland annat syftar på BP, fortsätter: ”de stora oljebolagen 

fullständigt nonchalerar sin omvärld” (100815), ”Få etiska fonder hos Pensionsmyndigheten” 

skriver SvD (100517), ”Etiska fonder investerar i miljösabotör” kritiserar bland andra 

”Swedbanks fondjätte Robur” för stora innehav i Shell där Roburs informationschef kommer 

till tals ”vi gör nu en genomgång av samtliga oljebolag” (SvD, 100804). I samma artikel 

uttalar sig Sasja Beslik, analyschef för ansvarsfulla placeringar på Nordea Fonder ”Vi har sålt 

ut BP /…/.” Erica Nobel och Malin Petré från advokatfirman Delphi uttalar sig om 

”Företagens växande miljöskuld” (SvD, 100704), DN skriver att ”de stora oljebolagen är bra 

på att tala om säkerhet men när det väl gäller så brister det” och i samma artikel uttalar sig 

Helge Ryggvik, norsk oljehistoriker, om att ”det finns ingen industri som investerat så mycket 

i att berätta om hur bra de är på säkerhet som oljebolagen” (100625). Ett sista exempel 
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refererar till en färsk (då!) SIFO undersökning som bland annat uttrycker att ”åtta av tio 

svenskar kan tänka sig att betala mer för klimatvänliga produkter” och ”sex av tio anser det 

viktigt att företagen redovisar hur deras produkter påverkar miljön” (SvD, 100519).  

Flera artiklar diskuterar miljö i sammanhanget huruvida ämnet är ett prioriterat område eller 

inte på koncernledningsnivå:  

”Klimatfrågan tappades bort” skriver SvD och hänvisar till Lars-Olle Larsson, partner på 

Pricewaterhouse-Coopers som tillfrågat 200 chefer på de 200 största svenska bolagen om hur 

de ser på klimat- och hållbarhetsfrågor och hur dessa hanteras på styrelse- och ledningsnivå 

(100608). I artikeln intervjuas också Kersti Strandqvist (chef för hållbarhetsfrågor i SCA:s 

koncernledning) som säger ”Det är viktigt att ha CSR (Corporate Social Responsibility) 

frågor på agendan /…/. SvD skriver i artikeln ”Miljö och etik lågprioriterat” att ”i endast 30 

% av de största börsbolagen sitter företagens CSR ansvariga i koncernledningen”. H&M:s 

presschef uttalar sig ”för oss är det logiskt att den som ansvarar för CSR frågor sitter i 

koncernledningen /…/” liksom Maja Öhling (generalsekreterare på föreningen Näringslivets 

miljöchefer) medan Hans-Åke Danielsson (informationsdirektör på Scania) citeras ”det finns 

en mängd olika personer som jobbar med miljöfrågor /…/ däremot har ingen av dem ledande 

befattning” (100528).  

Analys. Sammantaget kan exemplen tolkas som att mönstret av den intertextuella kedjan 

visar att journalistiken hellre framställer företagen som miljöbovar än som miljövänliga och 

framåtsträvande även om några exempel inledningsvis visar på innovation, kreativitet och 

framåtanda. Det återupprepande mönstret i den intertextuella kedjan är enligt Fairclough 

tecken på upprätthållande av den rådande diskursen (se 2.3.1 Diskurs, makt och ideologi). 

Tonen i den övervägande delen beskrivningar av företagens ageranden eller icke ageranden är 

övervägande negativ eller kritisk vilket i den diskursiva praktiken innebär att journalisten valt 

fokus på bekostnad av en mer positiv beskrivning. Resultatet kan kopplas till Faircloughs 

resonemang om att valet av fokus innebär att en viss gestaltning gynnas framför en annan 

gestaltning, i detta fall negativ framför positiv (se 3.1 Analysmetod). I kategorin gestaltas 

miljöfrågan mer som ett näringslivsekonomiskt problem än ett problem med orsak och 

konsekvenser på individnivå vilket, enligt Jagers, Martinsson och Nilssons ovan redogjorda 

teorier, distanserar frågan från individen. I kategorin prioriteras därmed tematisk gestaltning 

framför episodisk gestaltning (se 2.2.2 Framing – gestaltningsteori) vilket rimligen är en 

konsekvens av att kategorin, Näringsliv och Ekonomi huvudsakligen kopplas till företagens 
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ageranden. Påtagligt är att relativt stor andel av artiklarna kan sorteras in i kategorin 

Näringsliv och Ekonomi. Den höga volymen ger ett intryck av att journalistens miljöagenda 

gärna har ett ekonomiskt perspektiv vilket enligt Fairclough skulle kunna vara ett uttryck för 

en underliggande ideologisk betydelse (se 3.1 Analysmetod). I sammanhanget kan också 

påpekas att även om journalisten låter olika intressenter få komma till tals i specifika frågor 

innebär det snarare att journalisten formar nyheten, framing, än att olika parter uttömmande 

kommer till tals på sina egna villkor. 

5.2.2 Miljöfrågan som en global angelägenhet 

En andra kategori som vi tydligt tycker oss kunna urskilja i framställningen av miljöfrågan är 

där artiklarna ges en mer global gestaltning, se följande exempel:  

”Risk för nytt fiasko på klimatmöte” (DN, 101129) syftar på FN:s klimatmöte i Cancun, 

Mexico. I artikelns inledning kan man läsa ”Ytterligare ett år har gått utan ett nytt klimatavtal 

sedan världens ledare senast sågs i Köpenhamn”. ”Endast tillväxt kan klara jordens klimat 

och miljö” (DN, 101128) är en debattartikel där sakkunniga ”miljö- och klimatexperter” 

kommer till tals. Under rubriken ”Kallt här, varmt i norr” diskuteras världens klimat (DN, 

101128). SvD skriver ”FN slår larm om naturhot” (101115) och fortsätter ”Den fortsatt 

snabba urbaniseringen i världen gör att 1,5 miljarder människor snart riskerar att drabbas 

av naturkatastrofer” enligt en larmrapport publicerad gemensamt av FN och Världsbanken. 

”Nobelpristagare möts 2011” för att diskutera hållbar utveckling (SvD, 101112). Under 

rubriken ”Kina håller i FN-möte om klimat” (DN, 101005) står i ingressen att ”Kina, som 

släpper ut mest växthusgaser i världen, är värdland för veckans möte”. ”Natur och miljö 

krisens stora förlorare” (SvD, 100717) har ett globalt ekonomiskt perspektiv och uttrycker 

exempelvis att ”ekosystemens tjänster är gratis och därför kostar det inget att vare sig 

använda dem eller förstöra dem.”  ”Experiment ekostad” syftar på ”Caofeidian, den nya 

ekologiska miljonstaden /…/ öster om Peking”. ”Spola inte toalettdagen” (DN, 100328) 

handlar om av FN utsedda Världsvattendagen. Artikeln ”Skenande klimat största faran” (DN, 

100305) handlar om att ”det bubblande metanet utanför Sibiriens kust är ett potentiellt hot 

som världen måste hålla mycket noga koll på”. I en av artiklarna står att läsa ”Stockholms 

miljö får toppbetyg” och att ”Stockholm toppar i en kartläggning av 21 storstäder i världen 

när det gäller miljöfaktorer som luftkvalitet och andel gröna områden inom staden”. Det sista 

exemplet är ”Klart för jättedamm” (SvD, 100206) i ”hjärtat av Amazonas regnskog” vilket 

ingår i Brasiliens plan för utbyggnad av förnybar energi. 
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Analys. Även i denna kategori återfinns en stor mängd exempel där miljö, klimat och 

hållbar utveckling förekommer. Det kan tyckas naturligt eftersom miljöförstöringens effekter 

kan verka globalt men om avsikten är att åstadkomma förändringar i attityder och beteenden 

säger redogjorda teorier att händelsen måste beskrivas med närhet till individen. Närheten 

behöver inte vara rent geografiskt utan kan åstadkommas med exempelvis personliga 

beskrivningar av konkreta händelser (se 2.1.1 Strategisk miljökommunikation). Om det 

globala, större perspektivet uttalas tydligare än det lokala, nära perspektivet, kan man säga att 

journalisten prioriterar den globala miljöfrågan på bekostnad av den lokala. Här kan man 

återigen göra kopplingen till Jagers, Martinsson och Nilssons teoretiska begrepp episodisk 

gestaltning där individens perspektiv och ansvar fokuseras och tematisk gestaltning som 

istället lägger ett samhälleligt perspektiv och ansvar på miljöfrågan. I kategorin ”Miljöfrågan 

som en global angelägenhet” är det därmed den tematiska gestaltningen som framträder 

tydligast. Att lägga fokus på bred och allmänt hållen framställning av hur världen i stort 

påverkas innebär i enlighet med Faircloughs resonemang att tematisk gestaltning prioriteras 

på bekostnad av episodisk gestaltning där fokus istället läggs på individens eget ansvar och 

handlingar. Vi finner dock några få exempel där journalisten kombinerar ett globalt perspektiv 

med episodisk gestaltning vilket enligt redogjorda teorier har en positiv effekt på viljan till 

förändring. Artikeln om ett konkret projekt Caofeidian, den ekologiska miljonstaden, utgör ett 

sådant exempel. En tolkning av den intertextuella kedjan i kategorin visar företrädesvis på en 

skeptisk framställning med i princip uteslutande negativa toner där ord som fiasko, larm, 

katastrof, stora förlorare, skenande klimat och bubblande metan ramar in bilden av 

miljöfrågan. Bland exemplen återfinns bara ett positivt utrop: ”Stockholm toppar…”. Det 

sammantagna intrycket blir att den journalistiska inramningen huvudsakligen prioriterar 

negativ gestaltning framför positiv gestaltning (se 2.2.2 Framing - gestaltningsteori).  

5.2.3 Miljöfrågan i debatt och inlägg 

En tredje omfattande kategori är den diskurs som ramar in miljöfrågan i debattartiklar och 

inlägg. Följande citat utgör exempel på privatpersoner som kommer till tals: 

I artikeln ”Klimatångest del 4. En serie om oron om vi inte gör något” berättar fyra 11-

åringar om sina tankar och funderingar på temat ”Så hur är det att växa upp under 

klimathotet?” (SvD, 101206). Uttalanden som ”Ibland blir jag orolig och tänker att jorden 

ska gå under, att allt ska rasa samman”, ”Jag tror att människor förstör miljön bara för att 

de själva ska kunna ha det bra” och ”Men gamla verkar bry sig om miljön” är några av 

barnens kommentarer. SvD intervjuar Jonas Paulsson i en lång artikel, nybliven och hängiven 



 

34 
 

miljöaktivist med uttalanden som ”Jag var fullständigt ointresserad av miljöfrågor /…/. Det 

viktigaste för mig var att skapa bra ekonomiska förutsättningar /…/ så att människor skulle 

kunna förverkliga sig själva genom att driva egna företag och tjäna mycket pengar” 

(101201).  

Följande utgör exempel där olika sakkunniga uttalar sig:  

Jakob Eliasson (energipolitisk expert) och Runar Brännlund (professor i nationalekonomi) 

skriver i Brännpunkt att ”Kundernas pengar kan användas bättre” på temat gröna el-avtal 

(SvD, 101129). Bo Ekman på Tällberg Foundation (vars främsta syfte är att samla ledare från 

hela världen och från varierande bakgrund för diskussion och eftertanke) författar ett 

omfattande debattinlägg under rubriken ”Endast tillväxt kan klara jordens klimat och miljö” 

och påpekar bland annat att ”löftesrik teknik finns för att lösa energi- och miljöproblemen. 

Men det krävs starka ekonomiska stimulanser för att få dem under kontroll” (DN, 101128). 

Artikeln ”Kallt här, varmt i norr” (DN, 1011228) refererar till James Overland på det 

amerikanska atmosfärcentret NOAA samt ett par forskare som skriver om ”varmt-Arktis-kall-

kontinent-mönstret”. Nina Wormbs, docent i teknik och vetenskapshistoria på KTH, gör ett 

inlägg ”Att så tvivel effektivt vapen mot vetenskapen” där hon bland annat påpekar att det 

”finns indikationer på att medie-logiken inte alltid främjar en spegling av sakernas tillstånd, 

utan att det istället är det avvikande /…/ som uppmärksammas” (SvD, 101112). Pål 

Börjesson (docent på avdelningen för miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola) 

och Jonas Åkerman (forskningsledare vid miljöstrategisk analys vid KTH Stockholm) ger sin 

syn på fordonsutsläpp ”Etanolbilar måste bli snålare” (DN, 101016). Annika Helger 

Lundström (VD Svensk Vindenergi) gör ett inlägg i Brännpunkt ”En rad felaktigheter när 

vindkraft sågas” (SvD, 100828). Cecilia Hammarlund (utredare på Agrifood Economic 

Center vid Lunds Universitet) intervjuas i SvD Näringsliv och ger sin syn på biobränslen 

utifrån sin nyligen släppta rapport ”Bränsle för ett bättre klimat” (100723). Pavan Sukhdev, 

ekonom och ledare för TEEB (The Economic Ecosystems and Biodiversity) intervjuas om 

rapporten ”Responding to the value of nature” (ett initiativ av FN:s miljöprogram) (SvD, 

100717). SvD gör ett långt reportage om Caofeidian – den nya ekologiska miljonstaden 

utanför Peking i artikeln ”Experiment ekostad”, där Sweco med Ulf Ranhagen i spetsen har 

ritat en viktig del av staden, Lin Peng nyutnämnd chef för projektet intervjuas tillsammans 

med den svenske ambassadören på plats (100704). Advokatfirman Delfi med Erica Nobel och 

Malin Petré gör ett debattinlägg i Brännpunkt gällande ”Företagens växande miljöskuld” 

(SvD, 100704). Henry Karlsson, vd för Kinnarp intervjuas i 5 frågor om ”Europas grönaste 
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projekt, IUCN” (världens ledande organisation för hållbar utveckling) (SvD, 100610). I 

artiklarna ”Duellen om miljöbränslet” och ”Forskarfajt i tretton ronder” debatterar Sören 

Wibe (professor i skogsekonomi) och Pål Börjesson (se ovan) i något som DN kallar den 

”spännande matchen om etanol”(100424).  

Analys. I exemplen i denna kategori ges respektive part större möjlighet att göra sig 

hörd även om artiklarna i slutändan publiceras på tidningarnas villkor. De röster som återfinns 

representerar barn, miljöaktivist, energiexpert, professor, företagsgrundare, forskare, docent, 

forskningsledare, vd, informationschef, utredare, ekonom, projektchef och advokat.  Den 

vetenskapliga sidan är därmed representerad, liksom affärsvärlden medan ”vanligt” folk utgör 

den minst representerade gruppen. Den journalistiska grindvaktsfunktionen tycks därmed 

prioritera affärsvärlden och den vetenskapliga avsändaren framför privatpersoner (se avsnitt 

2.2.1 Agenda setting teori och gate keeper teori). Vi menar också att det är i denna kategori 

som Hallgren och Ljungs demokratiska samtal gör sig mest gällande eftersom olika 

ståndpunkter ventileras mer uttömmande i denna kategori (se 2.1.1 Demokratiska samtal). 

En tolkning av den intertextuella betydelsen bland dessa citat och artiklar visar generellt på 

miljöfrågan som mer konkret och påtaglig, kreativ och framåtsträvande och därmed mer 

positiv än den bild av miljökommunikationen som ges i det näringslivs- och 

företagsekonomiska perspektiv som presenterats i föregående analysavsnitt.  De få 

representanterna för ”vanligt folk” ger uttryck för oro och rädsla för framtiden. I kategorin 

återfinns flera exempel på episodisk gestaltning där miljöfrågan beskrivs som angelägenhet på 

individnivå men också så kallad ”vem - information”. I ”vem – information” fungerar 

avsändaren som en sorts förebild, vilket enligt Lars Palms redogjorda teorier framställs som 

en effektiv strategi för att åstadkomma beteendeförändringar i och med att läsarens tilltro till 

avsändaren är hög varför också viljan att följa dennes råd blir starkare (se 2.1.3 Varför, vem 

och hur information). 

5.2.4 Miljöfrågan ur ett politiskt perspektiv 

Även om vi rensat undersökningsmaterialet till att gälla artiklar där tyngdpunkten ligger på 

miljöfrågan, vilket innebär att exempelvis renodlat partipolitiska artiklar fallit bort, återfinns 

några exempel där miljöfrågan förs på tal av politiker. Vi listar några exempel: 

I artikeln ”Ödesstund för tysk kärnkraft” (DN, 100906) diskuteras kärnkraftens förlängda 

driftstid bland förbundskansler Angela Merkel, miljöminister Norbert Röttgren och 

näringslivsministern Rainer Brüderle. Sveriges miljöminister ”Andreas Carlgren vill stärka 
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skogsskydd”(SvD, 100831) som ett led i biologisk mångfald, han citeras: ”Sverige vill ha fler 

högnivåmöten om Östersjöns miljö” (DN, 100826). I artikeln ”Nu ska Stockholm bli grönare” 

(DN, 100814) står bland annat att trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) drog igång en 

trädutmaning med sponsrade träd. I artikeln ”Pris på dubbarna” (DN, 100511) berättas att 

Ulla Hamilton presenterat en första utvärdering av effekterna av förbudet mot att köra med 

dubbdäck på Hornsgatan där hon påpekar att en ”bättre rimligare modell än förbud /…/ vore 

att använda ekonomiska styrmedel för hela innerstaden”.  

Med dessa citat vill vi bara visa på förekomsten av politiska röster i miljödebatten utan att på 

något sätt göra anspråk på en fullständig bild av den politiska miljökommunikationen.  

Analys. Vi har valt att ange ”politiskt perspektiv” som en analyskategori på 

makrostrukturell nivå då vi menar att det är en framträdande kategori vi tycker oss kunna 

utläsa i gestaltningen av miljöfrågan. Detta trots att materialet rensats på artiklar med andra 

huvudfokus än miljö vilket medför att kategorin, relativt sett, omfattar få exempel. Resultatet 

hade kunnat se annorlunda ut om undersökningen till sin utgångspunkt istället hade satt 

miljöfrågan i relation till politisk färg vilket vi återkommer till i avsnittet om förslag till vidare 

undersökningar.    

5.3 Miljöfrågan ur ett mikroperspektiv 

5.3.1 Skräckpropaganda 

Skrämsel och hot används för att skrämma människor bort från olämpligt beteende. 

Skräckpropaganda bygger på känslomässiga reaktioner som höjer beslutsnivån till att begå 

icke önskvärda handlingar. Vi ska se några tydliga exempel där skrämsel och hotbilder 

figurerar i pressen:  

Ur artikelserien ”Klimat ångest del 4, En serie om oron vi inte gör något åt. I morgon; 

Klimathotet rymmer mycket ångest” kan vi läsa ” höjda havsnivåer, smälta glaciärer /…/ 

Många menar att klimatförändringarna är ett av de allvarligare problemen som 

mänskligheten står inför” Uttalandet påvisar med saklighet hur världen förändras samtidigt 

som det påpekas att många redan anser att det är väldigt allvarligt. Volymen (antalet personer) 

och närheten frambringar en orolighetskänsla. Att artikeln dessutom innehåller ord som 

ångest och oro förtydligar och stärker oron. I artikeln ”Risk för nytt fiasko på klimatmöte” 

(DN, 101129) uttrycks gällande effekten av att parterna inte kommer överrens om ett 

klimatavtal att ”Om världen vill undvika risken för ett skenande klimat måste utsläppen snart 

vända neråt/…/då krymper chansen att påverka jordens framtida klimat ytterligare/…/.” 
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Orden ytterligare och undvika tyder på att även om de kommer överrens så är det inte säkert 

att vi kan komma tillrätta med problemet ändå då hotet är så pass omfattande redan i nuläget 

och en viss panik kan skönjas då vi har en möjlighet nu som vi kanske inte har senare. 

Rubriken till artikeln ”FN slår larm om naturhot” (SvD, 101115) innehåller bokstavligen två 

ord som karakteriseras med skräck och fara och det är larm och hot.  I artikeln ”Analys: Etik - 

få etiska fonder hos Pensionsmyndigheten” kan läsas att ”Många fonder är snarare rena 

skräckläsningen” (SvD, 100517). Även här finns skräck med bokstavligen i artikeln och 

syftar till att oskyldiga miljöförespråkare luras av fondmäklare som alltså inte förespråkar ett 

hållbart samhälle eller tar sitt ansvar gällande miljö och etiskt märkta fonder. I Dagens 

Nyheter med rubriken ”Skenande klimat största faran” och med uttalanden som ”Men det 

bubblande metanet utanför Sibiriens kust är ett potentiellt hot – som världen måste hålla 

mycket noga koll på” (DN, 100305) påvisar både i rubriken och i textmassan bokstavligt både 

fara och hot. Ordet världen i detta fall ökar den negativa reaktionen då väldigt många kommer 

omfattas i en potentiell katastrof. 

  

Analys. Citaten uttrycker tydliga exempel på att pressen använder sig av skrämsel och 

hot i kommunikationen av miljöfrågor men det förekommer i mindre grad. Skrämseltaktiken i 

de sammanhang den används i detta studiematerial kan i många fall tolkas som en 

väckarklocka till att få människor att agera och ta större ansvar, att ”hålla koll” på och bevaka 

omvärlden. Den känsla av maktlöshet och obehag som exempelvis orden skräck och skenande 

betecknar kan trigga igång eller skapar ett behov av kontroll, ordning och reda och det 

kontrollbehovet driver oss till att göra något som vi kanske inte gjort förut. I detta fall 

uppmärksammar vi känslomässigt att världen förändras vilket gör att vi lättare ändrar vårt 

beteende och tänker till, vad kan jag göra och hur?  Dock, befinner sig dessa texter på 

tematisk nivå och är distanserade vilket enligt Jagers, Martinsson och Nilssons redogjorda 

teorier kan få till följd att läsaren känslomässigt uppfattar att ansvaret ligger långt ifrån 

individen, exempelvis hos politiker och att det istället är dessa som borde komma tillrätta med 

problemet. Avståndet och omfattningen (global) kan på så vis verka som en känslomässig 

låsning, eller motkraft till förändring, på bekostnad av skrämselpropagandans positiva effekt 

att indirekt sänka beslutströskeln för att åter fatta rätt beslut för en hållbar utveckling (Lars 

Palm, 2.1.3 Varför, vem och hur information). Avstånd, omfattning och skrämsel i 

kombination kan på så vis få konsekvensen att individen fortsätter i sitt gamla beteende i 

synnerhet som ingen konkret ”hur - information” tillhandahålls i artiklarna. Eftersom 

uttalandena sätts i samband med ”vem – information”, i många fall högt uppsatta organ som 
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FN och forskare, personer med hög tilltro hos individerna, kan det få konsekvensen att 

individen uppfattar sig själv som maktlös därför att rådgivarna själva kan uppfattas som 

tvivlare. De dubbla budskapen kan på så vis verka för att upprätthålla rådande diskurs och 

motverka förändring i enlighet med Faircloughs resonemang. Vilken effekten hos läsaren blir 

i detta avseende står i relation till vilken attityd läsaren hade från början.  

5.3.2 Känslor och känslomässig gestaltning 

”Känsla”, som är en grundläggande ingrediens i attityder och i sin tur till beteenden, kan 

uttryckas på flera sätt. Vi analyserar konkreta uttryck där känsloord används, här följer några 

exempel: 

I Svenska Dagbladets artikel ”Det var driften att överleva som slog till” berättar Jonas 

Paulsson ”En av forskarna sade att han var rädd och då blev även jag jätterädd”. Reaktionen 

är tydlig för Jonas. När en forskare som vet mer än Jonas i sakfrågor tydligt uttalar att han är 

rädd blir även Jonas det. I samma artikel kan också läsas ”Efteråt kände jag en enorm 

ångest/…/ när klimatångesten väl hade kopplat greppet om Jonas, släppte den inte taget/…/. 

Jag kände en väldig stress att försöka rädda jorden – och därigenom mina barn” (DN, 

101029). I Dagens Nyheter och artikeln ”Lärorik leksak blev succéaffär” kan läsas ”Jag 

kände att jag inte kunde göra ännu en pryl, världen behöver inte fler onödiga produkter, 

säger Patricia Rawecka.” ( DN, 100928). I artikeln ”Maskinen bär på en hemlighet” kan man 

läsa att ”Sverker Lenas blir omtumlad av Alf Hornborgs analys av maskinen som fetisch.” 

samt ”Från och med Alf Hornborg blir man aldrig riktigt densamma. Hans analys av 

teknikens roll i det moderna samhället kan kännas lika omvälvande som första mötet med 

Foucaults studier av makten eller Bourdieus av det kulturella kapitalet”. I denna artikel 

använder författaren sig även av humor och ett lätt språk då han refererar Hornborgs bok med 

följande citat ”Maskinens bländverk illustreras med historien om luffaren som påstod sig 

kunna koka soppa på en magisk spik. Inga problem, förklarar luffaren för den misstrogna 

frun han gästar, men om hon kunde vara så vänlig att, bara för smakens skull, hämta lite salt, 

morötter, potatis och selleri? ” (DN, 101029). 

 

Analys. I exemplen kan läsas att känslorna verkade överrumplande och starka och ofta 

kopplade till ångest.  Känslouttrycken sätts i samband med en beteendeförändring och en 

attitydförändring det vill säga känslouttrycken verkar för förändring och detta sker på 

bekostnad av uttryck som kan verka lugnande och betryggande för individen, uttryck som 

annars hade kunnat bevara den rådande diskursen (se 2.3.1 Diskurs, makt och ideologi). 
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Texterna är i huvudsak episodiska i enlighet med Lars Palms teorier därför att enskilda 

individers upplevelser och känslor lyfts fram, det vill säga ”vem – information” i form av 

antingen forskare eller författare, personer med hög tilltro, även om problemen ofta ligger på 

tematisk nivå. Designern hade dock redan en positiv attityd och fungerar därför som förebild i 

detta sammanhang. ”Hur – informationen” framkommer latent när individerna beskriver vad 

som måste förändras eller göras, exempelvis rädda världen, sluta tillverka onödiga produkter 

och börja förstå innebörden med teknik. ”Hur – informationen” står i relation till ”varför – 

informationen” på så vis att känslouttrycken beskriver hur dessa människor mår på grund av 

”varför – informationen” som talar om varför de mår så dåligt. De personer som görs synliga i 

pressen på detta sätt, det vill säga i problemsituationer där tänkande och kännande individer 

vill förmedla sina erfarenheter och upplevelser, kan med utgångspunkt från det teoretiska 

avsnittet miljökommunikation tolkas utgöra exempel på demokratiska samtal (se 2.1.1 

Demokratiska samtal).   

5.3.3 Positiva attityder – främjar förändring 

I materialet kunde många attityder skönjas som talar för att det finns en drivkraft om ett bättre 

miljöarbete och hur arbetena bör ta sig form eller till och med hur de redan har förändrats. Här 

följer några exempel på positiva attityder:  

”Sportmärket Puma har tagit fram en ny skokartong/…/ som minskar förpackningsmaterialet 

med 65 procent och kräver mindre än hälften av energin att producera/…/ målet är att alla 

Pumaskor inom ett år ska förpackas i nya lådan” (DN, 101219). Tydligt finns en stark 

motivation som redan tagit sig uttryck i ett designarbete för en ekologiskt hållbarare 

produktion. Dagens Nyheter tar upp förväntningarna inför klimatmötet i Cancún och skriver i 

artikeln ”Risk för nytt fiasko på klimatmöte” att ”Om världen vill undvika risken för ett 

skenande klimat måste utsläppen snart vända neråt. Ändå är förväntningarna i Mexiko 

låga/…/ Ändå har händelser ute i världen under året gett en föraning om vad som väntar i en 

allt varmare värld” Uttalandena kan tolkas på så sätt att det råder en frustration över att 

ingenting händer. Motivationen finns, vi vill inte ha ett skenande klimat och vi har blivit 

varnade av årets händelse, rädsla finns för att beslutsprocesserna tar för lång tid (DN, 

101129). FN:s klimatchef uttalade sig i artikeln ”Kina håller i FN-möte om klimat” att ”- 

världens grälande länder måste omedelbart börja arbeta fram ett avtal om hur den globala 

uppvärmningen ska bekämpas. Det är dags att möta utmaningen, sade Christiana Figueres” 

(DN, 101005). Detta uttalande talar även det för en positiv attityd för förändring, till och med 

besvärliga utmaningar. I artikeln ”Endast tillväxt kan klara jordens klimat och miljö”, skriven 
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i DN uttalar sig miljö och klimatexperten Bo Ekman ”Löftesrik teknik finns för att lösa 

energi- och miljöproblemen”. Ett uttalande som påtalar både hoppfulla löften och att arbetet 

med tekniken redan startat (DN, 101128). Ett påvisande om att motivationen finns för ett 

hållbarare samhälle kan utläsas ur i vilken grad stat och kommun beslutar i ärenden i denna 

riktning.  I Svenska Dagbladet, på ledarsidan står i artikeln ”Borsta tänderna och ät tomater” 

hur ”Stockholms kommunfullmäktige godkände den 11 oktober ett ”övergripande program för 

miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden” i vilken beslutas att de boende 

ska utveckla hållbara livsstilar” (101127).  Det som sägs är att stat och kommun redan är 

motiverade till ett arbete för hållbar utveckling och att de har påbörjat arbete i den riktningen i 

och med dessa beslut. Artikeln ”Nu ska Stockholm bli grönare” ((DN, 100812) handlar om 

Tanja Ilic, vd för Stockholm Taxi och miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton som drar 

igång trädsponsring för att göra staden grönare. Artikeln utgör exempel på en liten men 

konkret insats för miljön, nära Stockholmarna. Motivationen sprider sig inom flera 

näringsverksamheter och även över generationsgränser. I Svenska Dagbladet, kulturdelen, står 

i artikeln” Naturen aktuell i barnlitteraturen” ”Höstens barnlitterära utgivning innehåller 

flera verk där klimat och klimatförändringar står i fokus” (101121). Även inom 

förbättringsområden som redan kommit en bit på vägen i detta fall biltillverkningen kan 

skönjas individer med högre attityd och tankar om än större åtgärder för en hållbarare 

utveckling. I artikeln ”Forskarna: Etanolbilar måste bli snålare” skriven i Dagens Nyheter 

kan läsas ”Vi måste börja ställa krav på bränsleeffektivitet även för biodrivmedelsbilar/…/ 

Pål Börjesson tycker att biodrivmedel kan användas i snåla elhybrider, som i dag körs på 

bensin. Det skulle ge en långsiktigt hållbar lösning ur både klimat- och 

energieffektivitetssynpunkt, tillsammans med elbilar som laddas med förnybar el, anser han” 

(101016). Här förespråkas ett ytterligare utvecklingsarbete mot hållbar utveckling genom 

energieffektivisering av redan ”miljömärkta” elhybridsbilar. Artikeln ”Ny webbtjänst ska 

spara energi” (SvD, 100817) andas en positiv attityd då Marcus Tallham (Hug Energy’s 

grundare) ”stolt visar upp en prototyp” för en programvara som ska hjälpa individer och små 

företag att spara energi.  Under rubriken ”Fallna frukter får fart på bilen” (DN, 100825) 

berättar Fredrik Olsson på Borås Energi & Miljö optimistiskt att man samlar in fallfrukt för 

omvandling till biogas. I reportaget om ”Caofeidian, den nya ekologiska miljonstaden” (SvD, 

100704) i Kina ges ett konkret porträtt av ett ekologiskt jätteprojekt om än på långt 

geografiskt avstånd.  
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Analys. Enligt Jagers, Martinsson och Nilssons redogjorda teorier har attityder en viktig 

betydelse för beteenden (se 2.1.3 Varför, vem och hur information). Ett beteende utlöses 

enbart om attityden för ett handlande eller en viss person är positivt. I studiematerialet kan 

hittas åtskilligt fler exempel på positiv attityd för en utveckling mot ett långsiktigt hållbart 

samhälle. Många av exemplen synliggör redan befintliga beteenden där en arbetsprocess satts 

igång och där motivationen att vidareutveckla och sprida information till barn och boende ger 

sken av en bred positiv attityd i samhället. Dessa uttalanden verkar för förändring och ibland 

även ytterligare ansträngningar mot en hållbar utveckling. Texterna och de positiva 

attityderna är av både episodisk natur där enskilda personers uttalanden görs synliga 

exempelvis Marcus Tallham men vissa är även tematiska till exempel artikeln om klimatmötet 

i Cancún som är mer allmänt hållen. Personerna som uttalar sig, ”vem – informationen”, har 

ofta hög tillförlitlighet då de ofta är forskare eller högt uppsatta personer inom globala organ. 

”Hur - information” synliggörs i form av tips på vidareutveckling eller ny litteratur men även i 

form av vad som förväntas av högre instanser. Den ”varför – information” som nämns, 

exempelvis katastroferna som redan drabbat världen, fungerar som varnande exempel och 

anspelar på känslor och skräck vilket enligt Lars Palm indirekt verkar för att sänka 

beslutströskeln för ett långsiktigt miljövänligare beteende. De positiva attityderna verkar på så 

vis för förändring på bekostnad av den rådande diskursen.   

 

5.3.4 Negativa attityder – motverkar förändring 

Vi ska här se exempel på negativa attityder för en hållbar utveckling som kan verka som 

motstånd eller som släpankare i förändringsprocessen:  

I ovan nämnda artikel om ”Etanolbilar måste bli snålare” framträder också en mer negativ 

attityd eller ett motstånd till den utveckling som Pål Börjesson förespråkar (det vill säga 

utveckling av mer elhybrider med etanol istället för med bensin) och man kan läsa: ”Jonas 

Åkerman, forskningsledare vid Miljöstrategisk analys på KTH i Stockholm: - Konkurrensen 

om produktiv mark för bland annat mat- och drivmedelsproduktion kommer att hårdna 

globalt sett. Tillgången på biodrivmedel blir därmed begränsad. Det gäller att använda den i 

bränsleeffektiva bilar, oavsett vilken klimatpåverkan den ger”. Uttalandet kan verka negativt i 

och med att den positiva attityden för en förändring (föregående talare) nu avbryts och 

sakligheten i Pål Börjessons uttalanden dementeras med uttalanden som att det ändå inte finns 

möjlighet för produktion av biobränsle i konkurrensen med mat. Jonas Åkerman kan uppfattas 

som motståndare till biodrivmedel och en utveckling i den riktningen även om han framhåller 
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att bränsleeffektiviteten bör gälla alla bilar. Tecken på negativ attityd kan också utläsas ur 

artikeln ”Ödesstund för tysk kärnkraft” där det står ”oenigheten inför öppen ridå plågade 

regeringen i våras och bidrog till att opinionssiffrorna rasade” i samma artikel kan läsas 

”utanför kanslersämbetet väntar motdemonstranterna”(DN, 100905). I detta fall är det inte 

demonstranterna som intar en negativ attityd mot förändring utan politikerna som verkar för 

att bevara rådande diskurs att fortsätta med kärnkraft i stället för att avveckla enligt beslut. Ur 

en argumentation i Svenska Dagbladet, ”En rad felaktigheter när vindkraft sågas”, kan läsas 

som svar på en artikel skriven i brännpunkt att ”Fagerström och Radetzki skriver (Brännpunkt 

24/8) att vindkraft är kostsamt för ekonomi och miljö. Resonemanget bygger på en rad 

felaktigheter/…/ EU har beslutat att 20 procent av energiförbrukningen 2020 ska vara 

förnybar. Sverige har fått kravet 49 procent. Kärnkraft är inte förnybart och kan inte bidra 

till att uppfylla EU:s krav” (SvD, 100828).  I uttalandet framgår det på latent nivå i sista 

strofen att Fagerström och Radetzki förespråkar kärnkraft trots att det frångår EU:s beslut och 

strävan mot förnyelsebar elproduktion. I artikeln ”Festivaler skärper miljökrav” kan läsas 

”Många festivaler har en miljöprofil idag, men det är ofta oklart vad den innebär” (DN, 

100812). Uttalandet tyder på att miljöinformationen inte nått fram till berörda parter och 

således att ett motstånd existera 

Analys. När en attityd strider mot en persons värderingssystem utgår ingen 

beteendeförändring enligt Jagers, Martinsson och Nilsson (se 2.1.5 Förändring av 

miljöattityder). Ofta förekommer negativa attityder i närheten av positiva attityder i en form 

av debattstruktur där olika parter hörs och görs gällande i vad man skulle kunna kalla 

demokratiska samtal. Negativa attityder förekommer frekvent i en intertextuell kedja där 

artikeln ger svar till eller argumenterar mot tidigare talare i tidigare artiklar. Användningen av 

intertextuell kedja verkar i teorin för ett upprätthållande av en befintlig diskurs (se 2.3.1 

Diskurs, makt och ideologi). I och med att de negativa attityderna ofta görs synliga i samband 

med positiva attityder verkar de som motkraft till förändring och kontra en hållbar utveckling. 

Texterna är av tematisk natur trots att enskilda händelser och enskilda personers uttalanden 

står i fokus men karaktären och omfattningen av problemområdena gör att ansvaret uppfattas 

distanserat från individen och läsaren.  I likhet med de positiva attityderna ovan förmedlas de 

negativa attityderna ofta av personer med hög tillförlitlighet och ofta med sakliga eller 

statistiska argument vilka förutsätts uppfylla ”varför – informationen”. Texterna saknar ofta 

”hur – information” i den bemärkelsen att inga konkreta uppmaningar förmedlas som kan 

verka som strategiska handlingar mot en mer hållbar utveckling. I stället kan texterna i större 
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utsträckning utgöra en saklig argumentation där olika värderingar tillåts höras och där var 

person själv tvingas fatta en åsikt utifrån den information som ges.       

5.4 Analyssammanfattning 

Tyngdpunkten i vår undersökning ligger på hur journalisterna ramar in miljöfrågan (se 

Framing – gestaltningsteori 2.2.2). Genom att använda oss av Faircloughs kritiska 

diskursanalysmodell i kombination med Teun A. van Dijks diskursteoretiska analysperspektiv 

har vi försökt visa på de olika diskursiva praktiker, eller mönster vi tycker oss kunna utläsa ur 

texterna i de 49 artiklarna (se Analysmetod 3.1). Vi skiljer nedan på makrostrukturella 

diskursmönster och mikrostrukturella diskursmönster. Analysmodellen i sin helhet syftar till 

att blottlägga en övergripande diskurs som antingen motverkar eller förespråkar en ny 

diskursordning eller maktstruktur i samhället, den sociokulturella praktiken (se Diskurs, makt 

och ideologi 2.3.1).  

5.4.1 Makrostrukturella diskurser 

I den makrostrukturella delen, som inleder resultat- och analysavsnitt, sorterade vi upp artiklar 

och citat i olika kategorier. Dels för att se vilka andra ämnen som gör anspråk på miljöfrågan, 

det vill säga ur vilka olika perspektiv miljö framställs men också för att se vilka grupper och 

individer som representeras och kommer till tals i miljödebatten, förvisso på journalistens 

premisser. Vi tycker oss kunna urskilja tre tydliga kategorier i materialet vilka utgörs av 

relativt lika stort antal artiklar, cirka 20 artiklar per kategori samt en (1) väsentligen mindre 

kategori. Vi menar därmed att diskursen om miljöfrågan som en ekonomisk- och 

näringslivsangelägenhet är en prioriterad ”inramning” i tidningarna liksom diskursen om 

miljöfrågan sett ur ett globalt perspektiv och diskursen debatt och inlägg. Diskursen om 

miljöfrågan ur ett politiskt perspektiv är väsentligen mindre representerad i vårt 

undersökningsmaterial vilket kan förklaras med att materialet rensats från artiklar som i 

huvudsak haft annan fokus än miljö, exempelvis politik. För att återigen använda oss av de 

teoretiska begreppen kan man säga att tematisk gestaltning prioriteras i de två förstnämnda 

kategorierna på bekostnad av episodisk gestaltning vilket innebär att miljöfrågan diskursivt, 

företrädesvis beskrivs som ett samhälleligt eller globalt problem på distans från individen och 

den enskildes ansvar. I kategorin debatt och inlägg är gestaltningen väsentligen mer episodisk 

till sin form med engagerade individer som berättar om konkreta händelser. Vi kan också 

konstatera att tidningarna SvD och DN:s ”grindvakter” låter många olika representanter 

komma till tals i miljöfrågan, så som bland andra forskare, näringslivsrepresentanter och 

andra sakkunniga. Den grupp som är minst representerad i vårt undersökningsmaterial är 
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gruppen privatpersoner. För att knyta an till det demokratiska samtalet som grund för attityd- 

och beteendeförändringar visar vår analys på en diskurs med ”bred” representation i 

miljödebatten. I den mån man nu kan säga att olika röster kommer till tals med tanke på att 

vad som till syvende och sist går i tryck är regisserat av journalisten i den dagliga diskursiva 

praktiken (se 2.2.2 Framing – gestaltningsteori).  

5.4.2 Mikrostrukturella diskurser  

I den mikrostrukturella delen av resultat- och analysavsnitt, sökte vi de latenta budskapen i 

artikeltexterna. Det kan konstateras att pressen använder sig av flertalet latenta budskap i sina 

texter så som skräckpropaganda, känslor, positiva och negativa attityder samt närhet och 

distans. Skräckpropaganda har enligt teorin ofta förmågan att verka för en förändring i samråd 

med episodisk gestaltning på så vis att den fungerar som en katalysator för fortsatt förändring. 

Skräck har en pådrivande funktion som får individer i begrepp att falla tillbaka i oönskat 

beteende att snabbt åter fatta ett beslut i linje med en hållbar utveckling. Skräckpropaganda 

förekommer dock i kombination med tematiska texter vilket får konsekvensen att den 

önskvärda beteendeförändringen kan förväntas utgå. Miljökommunikation i samband med 

skräckpropagandan kan således förefalla verkningslöst men i artikelmaterialet finns dock 

exempel på att skräckpropagandan faktiskt fungerar. Jonas Paulsson i artikeln ”Det var driften 

att överleva som slog till” (SvD,101201) utgör exempel på en text som skrämt individen 

(Jonas Paulsson) till en attityd- och beteendeförändring gällande hållbar utveckling. Att 

journalisterna anspelar på känslor både gällande skräck och vid känslouttryck förefaller vara 

viktigt för miljökommunikationen i det avseendet att dessa uttryck oftare används i episodiska 

texter. I och med att den inomvetenskapliga miljökommunikationen förutsätter att individer 

får möjlighet att berätta och förmedla sina tankar och erfarenheter i syfte att förändra så har 

den episodiska gestaltningen en viktig funktion och utgör ett forum där demokratiska samtal 

kan existera i pressen, så långt det är möjligt att hålla demokratiska samtal i pressen. Den 

övervägande textmassan utgjordes dock av tematisk gestaltning vilket enligt redogjorda 

teorier inte förespråkar förändring. Av analysen framgår att en övervägande del av 

artikelmaterialet innehåller positiva attityder för en hållbar utveckling och därför skulle kunna 

verka för förändring. I förhållande till antalet negativa attityder som ofta används i 

kombination och med resultatet att den negativa effekten ytterligare förstärks drar vi 

slutsatsen att negativa attityder synliggörs på bekostnad av en positiv attitydförändring och 

därmed verkar som släpankare i en förändringsprocess.  
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6 Diskussion  

Vid analysens sammanställning uppkom några reflektioner värda att ta upp för diskussion.  I 

samband med att vi gick igenom artiklarna där positiva och negativa attityder förekom 

tillsammans upplevdes de negativa attityderna som samtalsdödare vilket gjorde att vi ställde 

oss frågan: Vad är det som gör att de negativa attityderna kan verka så tvärt? Vår hypotes blev 

att olika kombinationer av mikrostrukturella variabler kan ge synergieffekter i miljöartiklar. 

Det har i analysen framkommit att positiva attityder i många fall följs åt av negativa attityder. 

Att två sidor låter höras på detta vis kan förväntas utgöra ett demokratiskt samtal, debatt och 

en neutral artikel, något som journalisten antagligen skulle kalla en objektiv och balanserad 

nyhet (Stuart Allan). Det har också i analysen framkommit att negativa attityder ofta gör 

anspråk på en intertextuell kedja där attityden hänvisas till en äldre diskussion eller tidigare 

artikel, dock inte nödvändigtvis inom samma område. Utöver detta existerar negativa attityder 

ofta utan sällskap av ”hur – information”. Att negativa attityder inte följs åt av ”hur – 

information” är dock inte så konstigt. ”Hur – information” förutsätter att målet är en 

förändring. Av den anledningen blir det besynnerligt att ens förvänta sig att en person som är 

motståndare till förändring i alla fall skulle ge konkreta tips på hur förändringen bör ske eller 

hur man skall låta bli. För att förtydliga råder följande: Positiv attityd verkar för förändring. 

Negativa attityder verkar konserverande. Brist på ”hur – information” verkar konserverande 

och intertextuell kedja verkar konserverande. Det förefaller existera ett 1:3 förhållande där 

positiva attityder möter negativa. Ett förhållande som kan motivera vår hypotes. Det skulle 

betyda att om man sätter en positiv attityd mot en negativ attityd så skulle den negativa 

attityden kunna verka om inte med trippel så med dubbel kraft. Ett krafttag som skulle kunna 

få läsaren att släppa budskapet helt i och med att samtalet, så som vi uppfattar det, dödas och 

läsarens reflektionsprocess på så vis avstannar. Med i åtanke bör finnas att de 

mikrostrukturella variablerna är latenta och det är därför inte självklart att gemene man ens 

uppmärksammar detta förhållande när de läser en miljöartikel. Vi inser här att vår analys 

eventuellt saknar en teori- och analysdel. Det hade varit intressant att ta reda på om teori och 

studier i detta redan skett och vad de i så fall kommit fram till eller åtminstone att vi haft, om 

möjligt, djupare teorier om mediernas inflytande (kap 2.2). Vår analys, som den är utförd, 

innebär inte att sambandet kan bevisas, snarare visar hypotesen att analysen skulle behöva 

kompletteras med någon form av receptionsstudie och fördjupad textanalys. För att fortsätta 

vårt resonemang kanske det är den negativa attitydens dolda förmåga, att verka med dubbel 

kraft, som skulle kunna förklara varför Goochs, 1996 (se avsnitt 2.2.1 Agenda setting teori 

och gate keeper teori) inte kunde se något samband mellan täckningen av miljöfrågor i 
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pressen och agenda setting teorin. För även om journalister täcker många olika miljöfrågor i 

tidningar men förmedlar dem som en balanserad nyhet med denna dolda dubbla kraft kan man 

enligt vår hypotes misstänka att många läsare inte reflekterar över vissa budskap. Lägger vi 

dessutom till att merparten artiklar är skrivna på tematisk nivå istället för episodisk är det 

kanske inte så svårt att inse varför den hållbara utvecklingen är frustrerande och går trögt, 

som vissa anser. En följdfråga blir således hur den inomvetenskapliga journalistiken ställer sig 

till bruket av attityder, neutrala debattartiklar, gestaltning och inte minst miljökommunikation 

och politiskt ställningstagande?  

Jesper Strömbäck menar att den allmänna uppfattningen om nyhetsmedier tycks vara att de 

förmedlar en objektiv spegelbild av verkligheten och att de på så vis legitimerar sin 

nyhetsförmedlarroll (se 2.2.2 Framing - gestaltningsteori). Vår analys visar på en ambivalent 

gestaltning av miljöfrågan. Dagstidningarna tycks utgöra ett forum där många röster görs sig 

hörda samtidigt som den diskursiva praktiken konserverar en rådande diskurs hellre än verkar 

för förändring. I och med att den inomvetenskapliga miljökommunikationen anser att 

nyhetsmedierna bär ett stort ansvar och utgör en av de viktigaste källorna för att sprida 

information till allmänheten (se 2.2 Mediernas inflytande), ställer vi oss frågan om 

ansvarsbördan överhuvudtaget förankrats hos pressmedierna. Det förefaller inte som att 

ansvaret är självpåtaget, om så är fallet, visar vår analys att de har misslyckats. Snarare tycks 

det som att ansvaret pådyvlats nyhetsmedierna, kanske i samband med att ett av målen i 

Aarhuskonventionen var att garantera rätten till information. En följdfråga blir således om det 

är den inomvetenskapliga miljökommunikationen som faller på sitt eget grepp eller om det är 

den journalistiska dagliga diskursen som medvetet konserverar diskursen. Frågeställningarna 

skulle kunna ligga till grund för fortsatta studier i ämnet.  
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7 Slutsatser och förslag till fortsatta studier 

7.1 Slutsatser 
Ambitionen med vår studie har dels varit att undersöka om miljöfrågan i valda tidningar 

förekommer mer eller mindre frekvent över en tidsperiod men framförallt hur miljöfrågan 

framställs i jämförelse med vad som förespråkas utifrån den inomvetenskapliga 

miljökommunikationen. I huvudsak visar den teoretiska undersökningen att episodisk 

gestaltning och anspelning på närhet och känsla är att föredra vid miljökommunikation. Vår 

analys visar att trots att journalisterna tar upp alltfler miljöfrågor, skriver mer om hållbar 

utveckling och låter flera parter höras så är det till sist mikroförhållandena som upprätthåller 

den rådande diskursen och motverkar förändring. Episodisk gestaltning som i huvudsak 

förekommer i den makrostrukturella kategorin ”Näringsliv och Ekonomi” och ”Debatt och 

inlägg” samt på mikronivån vid ”Känslor och känslomässig gestaltning” och ”Positiva 

attityder” tillåts inte i tillräckligt hög grad för att kunna mätas mot eller överväga de tematiskt 

gestaltade artiklarna. I och med att positiva attityder dessutom ofta används i kombination 

med negativa blir den generella uppfattningen att den journalistiska diskursen hindrar eller 

åtminstone försenar en förändring mot en hållbar utveckling och miljökommunikation. Den 

övergripande slutsatsen blir således att dagstidningarnas diskursiva praktik i liten mån 

motsvarar de inomvetenskapliga rekommendationerna då materialet företrädesvis visar på 

tematisk gestaltning framför episodisk gestaltning. Kritisk diskursanalys syftar till att blotta 

de förhållanden som antingen upprätthåller en rådande diskurs eller förespråkar 

transformation. Vår analys visar att den journalistiska diskursiva praktiken, vare sig den är 

medveten eller omedveten, handlar om okunskap, uttrycker ideologiska preferenser eller 

minskade nyhetshål, sammanfattningsvis inte förespråkar förändring i den bredare 

sociokulturella praktiken, samhället. 

7.2 Förslag till fortsatta studier 
I vår analys har redan ett flertal uppslag för fortsatta studier påtalats. En fördjupad analys av 

hypotesen om den negativa attitydens dubbla kraft utgör ett uppslag för undersökning utifrån 

en kvalitativ ansats tillsammans med en receptionsanalys. Undersökningen skulle då kunna 

utgå från den inomvetenskapliga journalistiken. Vidare kan det vara intressant att undersöka 

huruvida miljökommunikation ingår i den inomvetenskapliga journalistiken som begrepp och 

verktyg. Ytterligare uppslag till fortsatta eller fördjupade studier är huruvida ansvarsbördan 

förankrats hos pressmedierna, om den är pådyvlad pressmedierna eller om ansvaret är 

självpåtaget dvs. om det dagliga journalistiska arbetet instämmer med miljökommunikationen 
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i dess ambition att gynna ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta genom att förespråka 

transformering på bekostnad av den rådande diskursen. En sådan granskning skulle kunna 

anta en kvalitativ ansats som utgångspunkt för analysen där yrkesverksamma journalister 

kunde intervjuas om sin syn på rollen ”miljökommunikatör”.   

Av vår analys framgår inledningsvis att miljöfrågan har ökat i frekvens under åren 2001-2010. 

I undersökningen har ingen hänsyn tagits till miljöfrågans förekomst i relation till andra 

ämnen i de båda dagstidningarna. Om miljöfrågan ökat eller minskat i förhållande till andra 

ämnen, utgör därmed ett exempel på möjliga fortsatta studier där man enligt en kvantitativ 

analysmodell skulle kunna illustrera miljöfrågans relativa prioritering under en tidsperiod.  

Vi har i vår undersökning gjort ett strategiskt urval där artiklar med miljöfokus har valts på 

bekostnad av exempelvis artiklar med mer uttalat politiskt fokus. Vi skulle kunna tänka oss att 

man istället valde politisk färg som utgångspunkt för en undersökning av miljöfrågor. Till 

exempel anges Dagens Nyheter vara ”oberoende liberal” och Svenska Dagbladet ”obunden 

moderat” (sv.wikipedia.org). Påverkas tidningarnas miljöagenda av att den politiska ideologin 

anges vara moderat, liberal eller socialistisk? I en sådan granskning kan man anta att 

företrädesvis valåren skulle spela en större roll för utfallet. Analysen skulle förslagsvis kunna 

utföras enligt en diskursiv, kvantitativ modell där man bland annat låter ideologi, makt, 

diskurs och hegemoni utgöra den teoretiska grunden.  
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Bilaga 1, Analysmaterial 
Dagens Nyheter, 25 artiklar: 

Energisnål skokartong, 101219 
ICA sämst på miljö fiskdisken, 101218 
Modeföretag missar både miljö och moral, 101217 
Lantbrukarbarn får skydd mot allergier, 101203 
Risk för nytt fiasko på klimatmöte, 101129 
Endast tillväxt kan klara jordens klimat och miljö, 101128 
Kallt här, varmt i norr, 101128  
Maskinen bär på en hemlighet, 101029 
Forskarna: Etanolbilar måste bli snålare, 101016 
Kina håller i FN-möte om klimat, 101005 
Lärorik leksak blev succéaffär, 100928 
Ödesstund för tysk kärnkraft, 100905 
Möten om Östersjön ska bli fler, 100826 
Fallna frukter får fart på bilen, 100825 
Nu ska Stockholm bli grönare, 100814 
Festivaler skärper miljökrav, 100812 
Oljefiaskot förvånar experter, 100625 
Sundbyberg bäst på miljö, 100601 
Pris på dubbarna, 100511 
Duellen om miljöbränslet, 100424 
Forskarfajt i tretton ronder, 100424 
Flyget får bättre miljö med biltullar, 100410 
Spola inte toalettdagen! 100328 
Skenande klimat största faran, 100305 
Stockholms miljö får toppbetyg, 101208 

Svenska Dagbladet 24 artiklar: 

Klimatångest Del 4, 101206 
Det var driften att överleva som slog till, 101201 
Kundernas pengar kan användas bättre, 101129 
Borsta tänderna och ät tomater, 101127 
Naturen aktuell i barnlitteraturen, 101121 
FN slår larm om naturhot, 101115 
Nobelpristagare möts 2011, 101112 
Under strecket: Att så tvivel effektivt vapen mot vetenskapen, 101102 
Carlgren vill stärka skogsskydd, 100831 
En rad felaktigheter när vindkraft sågas, 100828 
Ny webbtjänst ska spara energi, 100817 
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Förvaltare nonchalanta mot sparare, 100805 
Etiska fonder investerar i miljösabotör, 100804 
5 frågor. Varför ska man inte stödja biobränslen? 100723 
Natur och miljö krisens stora förlorare, 100717 
Experiment ekostad, 100704 
Inlägg miljö: Företagens växande miljöskuld, 100704 
5 frågor, 100610 
Klimatfrågan tappas bort, 100608 
Stockholm näst bästa klimatkommun, 100602 
Miljö och etik lågprioriterat, 100528 
Majoritet redo betala klimatpris, 100519 
Analys: Etik – få etiska fonder hos Pensionsmyndigheten, 100517 
Klart för jättedamm, 100206 
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Bilaga 2, Diagramunderlag  

Underlag diagram fördelad på typ 
 

Summa 

  Miljö Klimat Hållbar utveckling 

2001 46 0 1 47 

2002 950 385 111 1446 

2003 1152 499 106 1757 

2004 1251 508 66 1825 

2005 1371 655 108 2134 

2006 1122 489 99 1710 

2007 1528 1231 124 2883 

2008 1580 1246 112 2938 

2009 1709 1517 122 3348 

2010 1365 968 130 2463 

Summa  12074 7498 979 20551 
(källa: svd.se, dn.se 110228)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

 

Bilaga 3, Analyssammanfattning 

Analyssammanfattning 

    Mikrostrukturella variabler Makrostrukturella variabler 

Artikelnamn Datum Episodisk Tematisk Känsla Skräck Positiv Negativ  DK* D/I** N/E*** Global Politisk 

Energisnål Skokartong 101219 1       1       1     

Ica sämst på miljö i fiskdisken 101218 1         1     1     

Modeföretag missar både miljö och 

moral 101217 1         1     1     

Klimat ångest Del 4 101206 1   1 1   1   1       

Lantbrukarbarn får skydd mot 

allergier 101203   1     1             

Det var driften att överleva som slog 

till 101201 1   1   1     1       

Risk för nytt fiasko på Klimatmöte 101129   1   1 1 1       1   

Kundernas pengar kan användas 

bättre 101129   1           1 1     

Endast tillväxt kan klara jordens 

klimat och miljö 101128   1     1        1 1   

Kallt här, varmt i norr 101128   1           1       

Borsta tänderna och ät tomater 101127   1     1           1 

Naturen aktuell i barnlitteraturen 101121         1             

FN slår Larm om naturhot 101115   1   1         1 1   

Nobelpristagare möts 2011 101112   1               1   

Under Strecket, Att så tvivel effektivt 

vapen mot vetenskapen 101102 1         1           

Maskinen bär på en hemlighet 101029 1   1             1   

Forskarna: Etanolbilar måste bli 

snålare 101016   1     1 1   1       

Kina håller i FN-möte om klimat 101005   1     1         1   

Lärorik leksak blev succéaffär 100928 1   1   1       1     

Ödesstund för tysk kärnkraft 100905   1       1       1 1 

Carlgren vill stärka skogsskydd 100831                     1 
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En rad felaktigheter när vindkraft 

sågas 100828   1       1   1 1     

Möte om Östersjön ska bli fler 100826   1     1         1 1 

Fallna frukter får fart på bilen 100825 1       1     1 1     

Ny webbtjänst ska spara energi 100817 1       1     1 1     

Nu ska Stockholm bli grönare 100814   1     1           1 

Festivaler skärper miljökrav 100812   1     1 1   1       

Förvaltare nonchalanta mot sparare 100805   1       1     1 1   

Etiska fonder investerar i 

miljösabotörer 100804 1         1 1 1   1   

5 Frågor: Varför ska man inte stödja 

biobränslen? 100723   1       1   1       

Natur och miljö krisens stora förlorare 100717   1     1     1 1 1   

Experiment Ekostad 100704 1       1 1 1 1   1   

Inlägg miljö. Företagens växande 

miljöskuld 100704   1     1 1   1 1     

Oljefiaskot förvånar experter 100625   1       1     1 1   

5 Frågor 100610 1       1     1 1     

Klimatfrågan tappas bort 100608   1       1     1     

Stockholm näst bästa klimatkommun 100602   1                 1 

Sundbyberg bäst på miljö 100601   1     1     1       

Miljö och etik lågprioriterat 100528 1   1   1       1     

Majoritet redo betala klimatpris 100519   1     1       1     

Analys: Etik - Få etiska fonder hos 

Pensionsmyndigheten 100517 1     1         1 1   

Pris på dubbarna 100511 1                   1 

Duellen om miljöbränslet 100424   1     1 1 1 1       

Forskarfajt i tretton ronder 100424   1           1       

Flyget får bättre miljö med biltullar 100410   1             1  1   

Spola inte toalettdagen 100328   1               1   

Analys: Skenande klimat största faran 100305   1   1           1   

Klart för jättedamm 100206 1         1       1   

Stockholm miljö får toppbetyg 100208 1         1       1   

Summa   18 29 5 5 23 19 3 18 20 19 7 
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             1= variabel ingår i artikel 

            * Demokratiska samtal 

            ** Debatt/ Inlägg 

*** Näringsliv/Ekonomi 
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