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This BA Thesis in Journalism is a quantitative analysis of the coverage of 

wolves in Swedish printed media. Namely four daily newspapers, two 

national and two local. The two national newspapers are Aftonbladet which is 

a leading tabloid newspaper with national coverage and Svenska Dagbladet 

which is one of the two major newspapers with national coverage, as well as 

coverage of the greater Stockholm region. The two local newspapers are Falu 

Kuriren, which is located in Falun and mainly cover the province of Dalarna 

and Nya Wermlands-tidningen which is located in Karlstad and mainly cover 

the province of Värmland. These are provinces which have a large wolf 

population. 

 As the work progressed we found that the newspapers have 

handled the coverage of the wolf in, what we believe, a good way. The use of 

powerful and strong words, such as “mayhem” etcetera, was low in most 

cases. Aftonbladet was the newspaper that had the highest percentage, in the 

amount of these words in relation to the amount of articles, with over 100 %. 

 We also found that the pictures the newspapers used were 

mostly pictures of the people cited in the article and in when they used 

pictures of wolves they mainly used pictures which are to be considered as 

neutral. 
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1. Inledning 
 

Denna uppsats kommer att handla om hur vargen framställs i svensk press.  

Dagens samhälle är ständigt i förändring, vad som debatteras och diskuteras varierar men de 

finns de ämnen som med jämna mellanrum återkommer. Dessa är hjärtefrågor för många och 

de är fyllda av olika åsikter vilket i sin tur gör dem laddade. Att många av dessa åsikter också 

är kopplade till religion, politik eller traditioner gör de ännu mer känsliga. Ett bra exempel på 

detta i Sverige är frågan om vargen. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Många, starka känslor och åsikter finns det om vargen. Åsikterna om djuret och dess existens 

har delat landet. Människor i områden med vargrevir har hamnat i konflikt med 

storstadsområden. Människor på landsbygden menar att beslutsorganen i Stockholm inte tar 

hänsyn till landsbygdens intressen. Ekman (2010) citerar en sådan åsikt ”Vänta bara tills 

vargen kommer till Stockholm, då blir det liv i luckan och krav på jakt"(sid, 308). 

Landsbygdens intressen är färgade av personliga förluster, rädsla eller hat. De mer extrema 

åsikterna om djuret har uttryckt sig i samhället genom att journalister och tjänstemän som 

arbetat med vargen som fråga, blivit hotade på olika sätt (Ekman, 2010).      

Media har ett samhällsuppdrag i att informera, granska och vara forum för 

debatt. Extra viktigt blir det att informera då det är just genom media som den främsta kontakt 

sker. Hur media skriver påverkar samhällets synsätt på vargen. 

 

"Om man skriver tillräckligt ofta om att vargar invaderat områden där de etablerat sig, att 

det råder vargfrossa eller att vargarna härjar när de helt enkelt slår byten, då ska man inte 

bli förvånad när personer ser sig kallade att ta lagen i egna händer, skär sönder bildäcken 

för vargspårare eller rentav skjuter vargar illegalt. De gör ju bara en insats mot en 

invaderande fiende som härjar och vållar frossa" (Ekman, 2010, sid, 308) 

 

Vargen är även en mycket politisk fråga. Mycket debatt förs bland annat om 

jakt, skadeersättning och stammens utveckling. Samtidigt kommer kritiken och berömmen 

inte bara från Sverige utan även utomlands, exempelvis från EU. Även ur detta perspektiv 

spelar medias samhällsuppdrag en stor roll. Genom att välja de politiska partierna som ska få 

mandat i riksdagen så är invånarna är med och bestämmer om den politik som ska föras, och 
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på så sätt också rovdjurspolitiken. Utan medias delaktighet blir det mycket svårare för 

invånarna att få kunskap om de olika politiska ämnena. 

 

1.1.1 Traditionellt synsätt 

Vargen har historiskt sett porträtterats som onda, lömska, människoätande varelser. Både i 

grekisk och fornnordisk mytologi framställs vargarna som stora och starka. I den nordiska 

mytologin bland annat genom Fenrisulven, vars styrka gudarna fruktade. Vargarna i den 

nordiska mytologin spelade också en stor och viktig roll i Rangnarrök, världens undergång. 

(Lopez, 1981) 

Rädslan och hatet för vargen växte under medeltiden. Människor anklagades för 

att vara varulvar och brändes på bål. Rättegångar anordnades för att avrätta vargar som 

angripit tamboskap. Allt detta var påtryckt av kyrkan som förstärkte bilden av att vargen var 

djävulens medhjälpare. (Lopez, 1981) 

De gamla synsätten finns även i naturvetenskapens historia där Aristoteles var 

först med fakta om bland annat dräktighetstid men även han blandade in fördomar, som 

exempelvis att ull från vargdödade får innehöll mer löss. Först 1944 publicerades den första 

helt fördomsfria avhandlingen om vargar. (Lopez, 1981) 

Dessa synsätt lever kvar i både klassisk och modern litteratur. I sagan rödluvan 

äter vargen upp mormor för att ligga på lur och vänta på att äta upp den lilla oskyldiga flickan 

Rödluvan. I de tre små grisarna ska vargen huffa, puffa och blåsa ner deras hus för att sedan 

kunna äta upp dem. Även Selma Lagerlöf beskriver vargen som människoätande i klassikern 

Gösta Berlings Saga. 

I den moderna populärkulturen kan nämnas att Bamse framställs som världens 

snällaste till motsats från vargen som i stället är elak. I böckerna och tv-serien Game of 

Thrones får vargen symbolisera makt, styrka och hårda, kalla vintrar men framställs även som 

lojala följeslagare. 

I det svenska språket kan man fortfarande se spår av gamla negativa synsätt på 

vargar, exempelvis genom begreppen Hungrig som en varg, vargavinter, ropa inte varg och en 

varg i fårakläder. 

 

1.2 Syfte 
 

Vi tänker beskriva och analysera hur vargen porträtteras i artiklar från Aftonbladet, Svenska 

Dagbladet, Falu Kuriren och Nya Wermland under perioden 2011 till och med 2012, och 
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huruvida det finns några skillnader mellan den rikstäckande pressen samt den lokala pressen. 

Det är intressant och viktigt att undersöka detta, då de traditionella synsätten riskerar att ge en 

felaktig bild av djuret. Media fungerar som opinionsbildare och skapar ofta den bilden som 

allmänheten bildar sina egna uppfattningar på. Dessa uppfattningar riskeras att bildas på 

felaktig information om den ursprungliga bilden inte stämmer överens med verkligheten. Den 

felaktiga bilden kan bli svår att förändra ju längre tid den förekommer i press då generation 

efter generation växer upp med den här bilden som norm. 

Denna undersökning kan ge ny kunskap om hur press framställer ett känsligt 

ämne som påverkas mycket av olika åsikter. 

 

1.3 Frågeställning 

Vår övergripande frågeställning för undersökningen kommer att vara: Hur porträtteras vargen 

och dess beteende i svensk press?  

För att kunna studera denna fråga använder vi oss av några lite mer detaljerade 

frågeställningar som fördjupas längre ner. 

 

• Vilka kommer till tals? 

• När skrivs det om vargen? 

• Samt finns det några skillnader mellan hur riks- och lokalpressen hanterar ämnet? 

 

F1: Hur porträtteras vargen och dess beteende i svensk press? 

Här menar vi att undersöka hur journalister valt att beskriva djuret. Har journalisten använts 

sig av laddade ord, som skapar en speciell bild av vargen. Vilka typer av fotografier 

förekommer tillsammans med artiklarna?  

Enligt de svenska pressetiska reglerna (2010) ska en artikel vara objektiv. Det blir då 

intressant att titta på dessa aspekter, eftersom man genom bilder och värdeord kan skildra ett 

ämne ur ett fördelaktigt eller ofördelaktigt perspektiv.  

 

F2: Vilka kommer till tals? 

Här menar vi att undersöka vilka aktörer som förekommer i artiklarna. Uttalar de sig i rollen 

som privatpersoner, experter, politiker, myndighetspersoner eller andra yrkestitlar? Hur 

återges deras uttalanden, använder sig journalisten av direkta citat eller är det reportertext? 

Finns det flera sidor i artiklarna?  

Eftersom vargen är en debatterad fråga så är det intressant att undersöka detta. Enligt 
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journalisternas samhällsuppdrag ska de vara ett forum för debatt och ge lika mycket plats åt 

alla åsikter.  

 

F3: När skrivs det om vargen? 

Vad vi menar är att vi vill undersöka vilken som är den vanligaste orsaken till att en artikel 

om vargen skrivs. Vad är det som gjort att artikeln har skrivits? Är det exempelvis en 

händelse som en attack eller är det ett nytt politiskt beslut?  

Detta är intressant att undersöka då artikelns sammanhang eller bakgrunden till en artikel 

spelar en stor roll för hur vargen framställs av pressen och i sin tur hur den uppfattas av 

läsarna.  

Genom dessa frågor kan vi få en mer nyanserad bild av hur frågan om vargen porträtteras i 

svensk press. Dessa frågeställningar kan sedan ge oss ny kunskap om hur en känsliga fråga 

behandlas av svensk press. 

 

2. Tidigare forskning 

 

2.1 Attitudes towards wolves in the United States and Canada 

Houston, Bruskotter & Fan (2010) har skrivit en vetenskaplig artikel i tidskriften Human 

Dimensions of Wildlife. Författarna har undersökt vilka attityder gentemot vargen som får 

utrymme i amerikanska och kanadensiska dagstidningar under en 10-års period (1998 - 2008). 

Detta har de undersökt genom att göra en kvantitativ innehållsanalys av ett stort antal artiklar 

från dagspressen. 

Författarna studerade tre olika saker, direkta attityder gentemot vargen (vargen 

är bra eller dålig), uppfattningar om vargen (vad man trodde att vargen gjorde såsom att 

vargen var bra eller dålig för ekosystemet) och värderingar (vad man bör göra åt vargen dvs 

antingen att den skulle dödas eller bevaras). De studerade och jämförde också hur uttrycken 

skiljde sig för olika områden (stater) i USA och Kanada. 

De kom fram till att människor tenderade att vara mer negativa till vargar 

beroende på hur nära ett vargrevir de bodde. Resultatet skiljde sig inte mycket mellan 

områden med ett permanent vargrevir och där det inte fanns ett vargrevir, däremot var 

resultaten stora mellan de två nämnda kategorierna och områden där nya vargar bosatt sig. 

De negativa uttrycken var betydligt fler än de positiva i artiklarna (72% var 

negativa uttryck, som att vargen var dålig och utgjorde hot mot naturen, 28% var positiva 



 

  9 (59) 
 

utryck såsom att vargen var bra och gjorde nytta i naturen). Förutom att de negativa uttrycken 

var betydligt fler kom författarna även fram till att de hade blivit fler under den undersökta 

10-års perioden. De menar alltså att attityden till vargen var negativ i den amerikanska och 

kanadensiska dagspressen. Däremot är de försiktiga med dra slutsatsen längre och säger att 

detta inte nödvändigtvis stämmer på befolkningens attityder.  

Författarna säger att artiklarna under den perioden handlade mest om vargars 

påverkan på människor och om vargen skulle jagas eller kontrolleras för att minska den 

negativa påverkan de hade på människor. De menar med stöd av sin undersökning att 

attityderna i dagstidningarna blev mer negativa gentemot vargar i områden där djuret var nytt 

men att detta minskade när människorna blivit vana med att ha djuret i sin närhet. 

 

2.2 ”…Mikrofonstativ for den som skriker høyest?” 

””…Mikrofonstativ for den som skriker høyest?” … Et fortolkende studie av rovdyrsdebatten 

i lokal og nasjonal presse” (Hundeide, 1998) är en studie av rovdjursdebatten i lokalpressen 

och rikspressen i Norge. Hundeide fokuserade på pressens roll i debatten, och om fakta om 

rovdjur och rovdjursdebatten förmedlas i pressen, och huruvida olika grupper av läsare tolkar 

de olika berättelserna enligt deras livsstil och kultur. 

Hundeide tar även upp frågorna: Varför är nyheter om rovdjur populära? Vilken 

roll spelar den lokala och nationella pressen i befolkningens opinionsbildning i diskussionen 

om hanteringen av rovdjur? samt På vilket sätt och i vilken utsträckning ökar pressens 

bevakning av polariseringen i debatten? 

Enligt Hundeide fanns det en stor skillnad i hur den lokala pressen och den 

rikstäckande pressen skildrar rovdjursdebatten. Ett exempel som han använder sig av är en 

händelse när ett par björnar har skjutits på grund av att de har orsakat skada. Lokalpressen 

valde ofta att återge själva jakthistorien och de människor som deltog i dem. I den 

rikstäckande pressen var det däremot vanligare att framställa björnarna som offren i 

berättelsen. Även bildvalet var annorlunda där lokalpressen valde att använda sig av bilder på 

jägarna medan rikspressen valde att publicera bilder på de skjutna djuren. 

Enligt Hundeide var detta något som var fullt medvetna strategier av 

tidningarna. Lokalpressen räknade med att deras läsare tolkade rovdjursfrågan från lokala 

värderingar och den rikstäckande pressen var medveten om att deras läsare ofta hade ett större 

intresse av själva djuret. 

Hundeide uppmärksammade även att den lokala pressen ofta tog ställning i 

debatten medan den rikstäckande pressen var noga med att alltid ha flera perspektiv på frågan. 
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Hundeide konstaterar således att skillnaderna bland annat beror på lokaltidningarnas och 

rikstidningarnas läsarkrets är annorlunda. 

 

2.3 Human attitudes towards wolves, a matter of distance 

Karlsson och Sjöström (2007) har skrivit en artikel som publicerats i tidskriften Biological 

Conservation. De har studerat hur avståndet påverkar attityder gentemot vargen. De utgick 

från hypotesen att attityden gentemot vargen är mer positiv ju längre bort från ett vargrevir 

man kommer. 

Resultatet visade att avståndet spelade en stor roll. Bodde man i ett område där 

vargar hade ett revir var attityden mindre positiv. Avståndet var däremot inte helt avgörande. 

Författarna såg också att ålder, om man var medlem i en naturskyddsförening, om man var 

jägare, ägde boskap eller ägde en hund också spelade roll för ens attityd gentemot vargar. 

Författarna menar att media rapporterar oftare om dåliga erfarenheter med vargens, 

exempelvis att en varg river ett stort antal får, och att detta tillsammans med erfarenheter som 

man fått från andra, ofta påverkar ens attityd gentemot vargen. 

 

3. Teori 

 

3.1 Nyhetsvärdering 

Det finns många tankar om nyhetsvärdering och vilka faktorer som påverkar valet av nyheter. 

McQauil (2010) återger tre olika kategorier som de påverkande faktorerna kan delas in i. De 

tre kategorierna är, organisatoriska, genre- relaterade och socio- kulturella faktorer. 

De organisatoriska faktorerna handlar om att nyheterna måste organiseras. En 

händelse som passar tidsramen, urvalet samt kan följas upp blir oftare en nyhet. Detta ger 

fördelar åt händelser som sker i närheten av mediet och där trovärdiga källor kan användas. 

De genre- relaterade faktorerna handlar om tolkningsmöjligheter, en nyhet ska kunna placeras 

i en etablerad ram utan att några tolkningsalternativ ges. På detta sätt förstår publiken snabbt 

vad artikeln handlar om. 

De socio- kulturella faktorerna handlar om att vissa värderingar som finns i ett 

samhälle, kultur eller grupp påverkar nyheterna. 

McQuail (2010) själv menar att personer, plats och tid, oftast i någon 

kombination, är de mest övergripande faktorerna som påverkar valet av nyheter oftast. Media 

tenderar att välja ut nyheter där man kan inkludera personer i någon form, exempelvis genom 
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ett citat. Då får publiken kontakt med en människa i texten och artikelns ämne blir tydligare 

eller lättare att förstå, texten kan även bli mer konkret och intressant ur publikens synvinkel 

om det finns någon personlig kontakt. 

Sker en händelse i närheten av den stad eller land som den tilltänka publiken 

befinner sig i blir den lättare en nyhet. Publiken är mer intresserad av saker som händer i 

deras närhet än om saker längre bort. Platsen kan bytas bort mot andra punkter, exempelvis 

händelsens karaktär, som dess skala eller negativitet. 

Tiden spelar en stor roll för valet av nyheter. McQuail (2010) skriver att 

aktualitet är eftertraktat av media. Publiken vill läsa om saker som händer nu inte någonting 

som hände igår. Konkurrensen gör också att det blir en kamp om att vara först med nyheten. 

McQuail (2010) menar att dessa faktorer påverkar valet av nyheter:  

• Makt, status eller kändisskap hos involverade personer i händelsen 

• Personkontakt av reportern 

• Plats för händelsen 

• Platsen för makten 

• Förutsägbarhet och rutiner 

• Närhet till publiken och nyheterna 

• Frekvens och tidlöshet av händelser 

• Timing i förhållande till nyhetscykeln 

• Exklusivitet 

• Ekonomiska fördelar (från publiken, annonsörer etc) 

Henk Prakke är inne på samma väg som McQauil. Prakke menar att en händelse som ligger i 

närheten tidsmässigt, kulturellt sett samt ligger nära i plats eller område har lättare att bli en 

nyhet (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008). 

Bakom de olika faktorerna finns även de ekonomiska kraven som påverkar vad som blir en 

nyhet. Kräver en händelse mycket resurser, i form av tid, personal och pengar, är det mindre 

troligt att just denna händelse blir en nyhet. Källans sätt att berätta sin historia spelar även det 

in, framförs den på ett journalistiskt sätt är det troligare att den blir en nyhet. Även tidningen 

och redaktionens inriktning spelar roll, är inriktningen sensationsjournalistik är det troligare 

att händelser av underhållande slag blir nyheter (Wadbring, 2004). 

En nyhet är dock alltid relativ och beror alltid på annat som händer. Även om en händelse 

eller text passar ramarna för att bli en nyhet kan den alltid bytas ut mot andra mer intressanta 

eller tidsmässigt nyare händelser (McQauil 2010). 
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Teorierna om nyhetsvärdering och vad som slutligen blir en nyhet hjälper oss i vår egen 

undersökning då vill studera anledningen till varför artiklarna, som infattar vargen, skrivits. 

Vad är det egentligen som gjort att det skrivits om vargen i en svensk rikstäckande eller lokal 

tidning? Handlar det om att det är en unik händelse med vargar som huvudtema eller kanske 

att en människa blivit personligt drabbad av en vargattack. Med hjälp av denna teoretiska 

grund kan vi analysera de viktiga och avgörande faktorerna till varför artikeln skrivits. 

 

3.2 Nermans modell av massmediekommunikation 

En grundmodell av kommunikation är att "talaren" ger sina föreställningar om "världen" till 

"svararen/lyssnaren" och det är det som blir "texten/meddelandet". (Nerman, 1973) 

Samtidigt finns det också en koppling som går direkt från "talaren" till 

"lyssnaren", "talaren" till "världen" och "lyssnaren" till "världen". Drar man dem linjerna blir 

det tydligt att det är en triangel. Både talaren och lyssnaren har föreställningar om världen och 

varandra. I en kommunikation så uttrycker talaren sina föreställningar om världen i texten. Då 

erbjuds lyssnaren vissa bilder, texten erbjuder klart talarens bild av världen men den erbjuder 

också en bild av talaren själv och om lyssnaren; hur denne är och hur han/hon uppfattar 

världen. Hur denne ska uppträda för att vara en bra lyssnare och som verkligen hör vad texten 

säger. (Nerman, 1973) 

I massmedia så kan mediets konventioner fungera som ett filter för talaren. 

Konventionerna som är en rad skrivna eller oskrivna regler för hur texterna ska se ut. 

Beroende på vilken genre det är och vilken sorts tidning det är så skiljer sig konventionerna 

åt. Journalisten/talaren får ge sin bild av världen genom det här rastret. Det här kallar Nerman 

för Massmedieretorik. (Nerman, 1973) 

Filtret kan bestå av följande: Institutionella faktorer; mönster, grepp, modeller, 

mediets "policy", dess traditionella sätt att värdera och uppfatta världen och läsaren, 

journalistens/talarens egen roll och intentioner och mediets mer eller mindre medvetna vanor. 

Tillsammans med journalistens/talarens privata kunskaper, upplevelsematerial, 

upplevelseresurser, språkvanor, föreställningar, uppfattningar om läsarförväntningar bildar det 

grunden för journalistens/talarens textproduktion. (Nerman, 1973) 

Man kan beskriva situationen så här: Journalisten/talaren skriver och formulerar 

sin text utifrån sina egna språkliga vanor, inom ramen för mediets språkvanor och under tryck 

av materialets/källans språk och med en hänsyn till vilket språk som den förväntade lyssnaren 

har. Vanligtvis så är journalisten/talaren "en slav under konventionerna" så man brukar säga 
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att han/hon står i mitten av filtret och talar ut. De normer, som en tidning har, för hur en bra 

text ska se ut fungerar som en ram. (Nerman, 1973) 

Nerman skriver att texten innehåller fyra saker som vävs in av talaren: "Detta är 

världen" "Detta är min värld" "Detta bör vara din värld" "Kom och dela denna vår 

gemensamma värld" Dessa fyra saker sägs samtidigt i texten. (Nerman, 1973, sid 20) 

Det är oftast så att ett av uttalandena är mer betydelsefullt än de andra. Det är 

skillnad på att säga "klockan är sju", vilket är ett sakpåstående eller om man talar om textens 

symbolfunktion så kan man säga att det har en deskriptiv funktion. Säger man istället "livet är 

ett helvete" så har det istället en uttrycksfunktion (så känner jag det). "Man äter upp sin mat" 

har en signal- eller appellfunktion (du äter upp din mat, annars!) och "Idag talar hela 

Stockholm om postmordet" har en gemenskapsfunktion eller en läs- och intressegemenskap. 

(Nerman, 1973) 

För massmedia är gemenskapsfunktionen särskilt viktig, eftersom det är deras 

uppgift att erbjuda läsning, det vill säga något som någon eller många vill läsa och ta del av. 

Men oftast så går det inte att skriva en gemenskapstext utan att också använda sig av de andra 

delarna som uttrycks- och appellfunktion. (Nerman, 1973) 

Vi kan använda den här kommunikationsmodellen i vårt examensarbete när vi 

ska undersöka huruvida det finns någon skillnad mellan riks- och lokalpress, när det gäller 

rapporteringen om vargar. Kan vi se några tydliga tendenser som kan ses som att tidningens 

konventioner med mera har påverkat skrivandet av artikeln. 

 

3.3 Framing 

Framingteorin är ett sätt att ge en övergripande tolkning till några enstaka händelser 

(McQuail, 2010). Framing handlar om att välja ut aspekter i en händelse som gör att den 

tilltänkta tolkningen stöds av publiken (Entman, 2004). 

En journalist kan inte rapportera om allt eftersom utrymmet i ett medium är begränsat. Det 

gör att nyhetsinnehållet också måste vara begränsat och journalisten måste välja, vad som är 

viktigast och vad som är mindre viktigt och kan tas bort (Nilsson 2004, Strömbäck och Nord). 

Varje beskrivning som görs, när en artikel skrivs, kan ses som en gestaltning av verkligheten. 

Dessa gestaltningar fungerar som ramverk för individer och erbjuder publiken ledtrådar om 

hur, i första hand, texten men även på längre sikt hur verkligheten ska uppfattas och tolkas 

(Nilsson 2004, Strömbäck och Nord). 
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3.3.1 Flera typer av framing 

Det finns två typer av framing, den episodiska och den tematiska. Den episodiska framingen 

fokuserar på personer och beskriver ämnen och frågor ur personifierade termer, vilket innebär 

att en person ofta får representera ett ämne eller en fråga, till exempel kan man säga att Carl 

Bildt får representera den svenska utrikespolitiken. Sociala frågor som arbetslöshet beskrivs 

ofta episodiskt. Den tematiska framingen fokuserar istället på samhällsnivån som är mer 

övergripande än den episodiska. Kriminalitet och terrorism är ämnen som ofta beskriv 

tematiskt. Frågan eller ämnet som ska behandlas styr valet av vilken typ av framing man 

använder. (McQuail, 2010). 

Entman (2004) skriver också om materiell och processuell framing. Den 

processuella framingen handlar på sätt och vis om att utvärdera en politisk aktörs 

trovärdighet. Den materiella framingen använder sig av minst två av fyra funktioner för att 

bevaka en politisk händelse, ämnen eller aktörer. Funktionerna är att definiera effekter eller 

villkor som problematiska, identifiera orsaker, bistå med en moralisk värdering och framföra 

en lösning eller förbättring på problemet. 

Det finns två innebörder till framingteorin. Den första, som vi redan har nämnt 

handlar om hur en text formas och kontextualiseras och innefattar de val som journalisten 

måste göra. Den andra handlar om processen för hur publikens tolkningar påverkas av 

journalistens gestaltningar (Nilsson 2004, Strömbäck och Nord). Både McQauil (2010) och 

Entman (2004) menar på att publiken troligen tar an de tolkningar som erbjuds och gör dem 

till sina egna. Entman (2004) menar att ramarna som har störst inflytande på sin publik är de 

som använder sig av så kallade resonanta ord, det vill säga ord och bilder som förkommer 

mycket i ett land, ett samhälle eller en grupps kultur. Dessa ord är märkbara, minnesvärda, 

begripliga och känsloladdade. Ju mer resonant orden är och ju högre frekvens samt större 

utrymme de får, desto mer sannolikt är det att gestaltningen framkallar de tilltänkta känslorna, 

tankarna och tolkningarna hos publiken. 

Framingteorin blir användbar då vi vill undersöka hur journalister har valt att 

gestalta vargen i tidningsartiklar och varför de har valt att gestalta det så. Vi kan då undersöka 

vad de vill uppnå med den här gestaltningen, är det några speciella tolkningar som erbjuds 

och som journalisten vill att publiken ska anta?  

 

3.4 Sparks definition av tabloid 

I vårt examensarbete ska vi bland annat undersöka om det finns några skillnader i hur dags- 

och kvällspress hanterar ett kontroversiellt och diskuterat ämne, vargen. För att kunna se 
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skillnader mellan de två presstyperna så måste vi först definiera termerna. Vi kommer att 

använda den engelska termen tabloid när vi pratar om kvällspress. 

Från början användes termen tabloid endast för att beskriva formatet av en tidning, som är 

hälften så stor som det som kallas broadsheet eller fullformat, som länge har varit standard för 

dagstidningar, (60 centimeter hög och 38 centimeter bred). Numera har termen tabloid blivit 

en synonym för oseriösa tidningar eller tidningar som riktar in sig på att underhålla snarare än 

att informera, trots att inte alla tidningar som är i tabloidformat är sådana tidningar. Termen 

har också börjat användas inom TV och radio. (Sparks, 2000) 

Sparks (2000) belyser tabloidformen av journalistik lite övergripande för att definiera 

betydelsen av termen ytterligare. Det första problemet som Sparks tar upp är att 

tabloidjournalistiken sällan handlar om politik, ekonomi eller samhällsfrågor. Istället 

fokuserar den på bland annat sport, skandaler, underhållning och personers privatliv, både 

kändisar och vanliga människor. Sparks ser detta som en skillnad mellan den seriösa 

journalistiken, dagspressen, där man strävar efter att vara objektiva, noggranna och skriva om 

relevanta saker. Sparks anser även att de seriösa medierna vill informera allmänheten medan 

tabloiderna strävar efter att tjäna pengar genom att attrahera läsare med sensationella nyheter. 

 

3.4.1 Fem typer av tidningar 

Efter att ha definierat vad tabloidjournalistik är så delar Sparks (2000) upp det ytterligare i 

fem typer av tidningar. Från den riktigt seriösa journalistiken till den riktigt saftiga 

tabloidtidningen. 

Den första typen är den seriösa pressen som nästan enbart riktar in sig på 

samhällsfrågor, ekonomi, och politik. Tidningar som man kan räkna in bland dessa är Wall 

Street Journal (USA), Financial Times (England), New York Times (USA), Le Monde 

(Frankrike) och FAZ (Tyskland). (Sparks, 2000) 

Den andra typen är den halvseriösa pressen, som ägnar lite mer tid åt sport, 

skandaler och underhållning men skriver fortfarande mest om samhällsfrågor, ekonomi, och 

politik. The Guardian (England), The London Times (England), El Pais (Spanien), Liberation 

(Frankrike), här hamnar också Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. De två 

lokaltidningarna som vi också har med i vår undersökning anser vi hamnar någonstans på 

gränsen mellan den här kategorin och nästa. (Sparks, 2000) 

Den tredje typen är den seriösa populärpressen som fokuserar mycket på den 

visuella designen och skriver en hel del om skandaler, sport och underhållning men 

fortfarande behandlar de andra mer seriösa ämnena som de två tidigare typerna tar upp. I den 
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har gruppen kan man räkna tidningarna Daily Mail (England), Daily Express (England) och 

USA Today (USA). (Sparks, 2000) 

Den fjärde typen är kvällspresstabloider som säljs jämsides med de mer seriösa 

tidningarna men innehåller mycket skandaler, sport och underhållning men även lite viktigare 

aktuella ämnena. I den har gruppen hamnar bland annat VG (Norge), The Sun (England), The 

Daily Mirror (England) och Bild (Tyskland). I den här gruppen skulle vi placera Aftonbladet 

och Expressen. (Sparks, 2000) 

Den femte och sista typen är skvallerpressen och... (The Supermarket Tabloid 

Pressen) de här tidningarna fokuserar helt och hållet på skandaler, sport och underhållning. 

Det finns inte många likheter mellan de här tidningarna och den mer seriösa pressen. Det 

finns många sådana tidningar i USA, utanför USA så räknas de här tidningarna snarast som 

magasin än nyhetstidningar. Exempel på tidningar i den här gruppen kan vara Se & Hör 

(Sverige) och Sport Midweek/Weekend/Sunday (England). (Sparks, 2000) 

Nu när vi har definierat termerna och delat in tidningarna i fem olika typer så 

har vi en grund att stå på när vi ska undersöka skillnaderna mellan riks- och lokalpress. 

 

4. Metod 

4.1 Avgränsningar 

Vi har valt endast använda oss av tryckt material från pressen och därför valt bort material 

från etermedia, det vill säga TV och radio. Detta har vi gjort då vi på grund av den begränsade 

tiden inte har tid att gå igenom allt material från samtliga medier. Att studera artiklar från den 

tryckta pressen är intressant då journalisten har möjlighet att använda sig av text, bilder och 

layout för att visa eller inte visa någonting. I den tryckta pressen finns det också en större 

chans att mindre nyheter får utrymme, eftersom etermedierna inte har lika mycket plats/tid att 

förmedla nyheter på. Dessutom brukar journalister på tidningar ha något längre tid på sig att 

arbeta med sina artiklar eftersom de oftast har en senare deadline.  

På grund av den begränsade tiden i uppsatsarbetet samt det stora omfånget av artiklar har vi 

valt att undersöka enbart perioden 2011-2012. Genom att studera enbart denna period har vi 

gjort vårt material hanterbart. Skulle den undersökta perioden varit längre hade materialet 

varit så pass stort att vi inte haft möjlighet att hantera det på ett bra sätt. Vi anser att antalet 

artiklar inom perioden 2011-2012 är så pass stort att vi fortfarande kan analysera artiklarna 

utifrån våra frågeställningar. Vi anser även att materialet är tillräckligt stort för att vi ska 

kunna generalisera vårt resultat.  
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     Vi har även valt att undersöka enbart nyhets- och debattartiklar och därför inte 

tagit med insändare, kåserier och krönikor.  

Vi valde bort dessa då vi ville se hur journalisterna och tidningarna hanterar 

ämnet i mer allvarligare sammanhang. Insändarna är oftast skrivna av privatpersoner och vi 

anser att de i så fall skulle förvränga vårt resultat. Krönikor är visserligen skrivna av 

journalister för tidningarna men de kan allt som oftast vara alldagliga och för personliga. Värt 

att notera är att det inte var många träffar som vi behövde sålla bort för att de var krönikor 

eller kåserier. 

De tidningar som vi valde att undersöka är två lokaltidningar, Falu Kuriren och 

Nya Wermlands-tidningar, vars täckningsområde också är områden med hög vargpopulation. 

De två rikstäckande tidningarna som vi har, Aftonbladet och Svenska Dagbladet, valde vi för 

att kunna jämföra olika sorters tidningar och lokal respektive rikstäckande. 

  

4.2 Kvantitativ ansats 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ ansats i denna uppsats. En kvantitativ ansats är en 

ansats som slutar i numeriska observationer eller som låter sig transformeras till detta 

(Backman, 2008). Det innebär att man genom sitt material får ett resultat i form av siffror 

vilket ofta presenteras som statistik. Det vill säga hur ofta någonting förekommer. Den 

kvantitativa ansatsen säger lite om ett stort material, det vill säga analysen går inte så djupt i 

det stora materialet utan specificerar sig på att ge en stor bild. Ansatsen tillåter även empirisk 

generalisering, det vill säga att resultatet kan appliceras på fler fall än en de som studerats, 

vilket inte den kvalitativa ansatsen gör. Med den kvantitativa ansatsen kan man alltså dra 

slutsatser att ens resultat stämmer i andra fall.  

Då vår undersökning handlar om hur bilden av vargen ser ut i svensk press krävs 

en kvantitativ ansats. Den svenska pressen är ett stor, dessutom handlar vår frågeställning om 

hur den generella bilden av vargen ser ut i svensk press och då vi även är intresserade av att 

generalisera är den kvantitativa ansatsen det bästa alternativet. Vi anser även att det är 

relevant att använda sig av den kvantitativa ansatsen då det skrivs om vargar hela året om.  

Hade vi istället valt att analysera en specifik händelse som till exempel det som 

hände på Kolmården så hade det varit bättre med en kvalitativ ansats för att gå djupare in i 

just den händelsen. 

Nackdelen med den kvantitativa ansatsen är att analysen inte går på djupet. Vi 

kan till exempel inte uttala oss om varför bilden ser ut som den gör eller hur bilden av vargen 
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i media påverkar publikens egen bild. Vi kan alltså endast beskriva hur bilden av vargen ser ut 

i svensk press.  

Fördelen med den kvantitativa ansatsen är att vi som sagt kan generalisera Vi 

kan alltså anta att bilden av vargen ser ut på liknade sätt i flera tidningar eller i de olika 

typerna av tidningar, det vill säga kvälls- morgon- och lokalpress. Detta hade vi inte kunnat 

göra med en kvalitativ ansats utan då bara kunnat uttala oss om det undersökta materialet, 

vilket inte heller skulle besvara vår frågeställning. 

 

4.3 Datametod 

För att analysera vårt material har vi valt att använda oss av ett kodschema (som finns att läsa 

i bilagorna). Ett kodschema är ett dokument där de variablerna och variabelvärden vi använt 

oss av finns samlade. Vi har utgått från våra frågeställningar då vi skapat de variablerna vi 

kommer att använda. 

 

4.3.1 Uttalanden 

Vi har operationaliserat frågeställningen om vilka som kommer till tals genom att koda 

diverse saker om aktörerna i texten (variabel 14-19 och 22). Dessa variabler handlar om de 

som uttalar sig i artikeln och om de är huvud- eller delaktörer, deras åsikt och på vilket sätt de 

citeras.  

En person kan uttala sig ur många olika roller - vi har sammanfattat många olika 

typiska roller som kan förekomma, dessa olika roller blir olika variabelvärden då den person 

som uttalar sig enbart uttalar sig i från en roll. Artikeln behöver inte bara innehålla en enda 

intervjuperson, utan kan innehålla flera. Detta har gjort att vi skiljt på huvudaktörer, den som 

får mest fokus, och delaktörer, den som får mindre fokus i artikeln. Förekommer personerna 

lika mycket har vi valt att se den personen som förekommer först som den som får störst 

fokus. Då de tidigare nämnda variablerna huvud- och delaktör endast omfattar två personer 

har vi även valt att ha med en variabel där vi noterade det totala antalet personer som uttalade 

sig i artikel.  

Till variablerna om huvudaktör eller delaktör förekommer också två variabler 

till, det är variabeln om de intervjuade personernas åsikt samt hur det som personen sagt 

presenteras i artikeln.  Vi tycker det är intressant att se vad de intervjuade personernas åsikt i 

vargfrågan, då vi med denna variabel kan uttala oss om vilken åsikt som förekommer mest. 

Här var vi även noga med att personerna skulle uttrycka sin åsikt väldigt tydligt för att 
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undvika att resultatet skulle kunna ses som godtyckligt. Vi lade därför till variabelvärdena, 

oklar och de inte intervjuades för/uttalade sin åsikt. 

Hur det som personen sagt presenteras är intressant att ha med som egen 

variabel då vi kan studera skillnader mellan dels de olika tidningarna och dels mellan huvud- 

och delaktör. Det är av det senare skälet, anledningen till varför variabeln om citatform och 

åsikt förekommer under variablerna om huvudaktör och delaktör.  

 

4.3.2 Ämnesval 

Till frågeställningen om varför det skrivs om vargen hör variablerna som hanterar ”Ämne” 

respektive ”Vid lagar, beslut och förordningar” (Variabel 20 & 21). Här har vi precis som 

med aktörerna listat ett antal ämnen som kan tänkas förekomma i artiklarna. Dessa har blivit 

egna variabelvärden. Då vi ansåg att ett av de variabelvärdena, ”Lagar, beslut och 

förordningar”, kunde innehålla ett underämne valde vi att göra en ytterligare variabel som där 

vi kodade underämnet för denna. Vi valde då samma variabelvärden (utom lagar, beslut och 

förordningar) som i den tidigare variabeln ämne. Variabeln lagar, beslut och förordningar 

beskriver alltså vad dessa lagar, beslut och förordningar rör eller handlar om. Vi ansåg att det 

var det nödvändigt att göra eftersom det gav oss en chans att gå ett steg ytterligare i vår 

slutsats om varför det skrivs om vargen. 

 

4.3.3 Hur porträtteras vargen   

Resterande variabler är olika operationaliseringar av frågeställningen om hur 

vargen porträtteras i svensk press. Kring artiklarnas bilder finns fyra variabler. Den första 

handlar om antalet bilder som tillhör en artikel. Här har vi gjort skillnad på om det enbart är 

text, finns en enda bild eller flera bilder. De andra tre variablerna handlar om vilken typ av 

bild som förekommer. Då en artikel kan ha flera tillhörande bilder har vi valt att låta de tre 

största bilderna stå som egna variabler, däremot är det samma variabelvärden som 

förekommer i dessa tre olika variabler. På samma sätt som med aktörer och ämnen har vi 

listat ett antal bilder som skulle kunna förekomma med artiklarna.  

Vi har även valt att ta med en egen variabel för vilken typ av artikel det handlar 

om samt av vilken typ av författare det handlar om. Genom dessa sätt kan man analysera i 

vilken artikelform som förekommer mest och av vem artikeln är skriven. Det vill säga om 

tidningen använder sig av material från en nyhetsbyrå, egen reporter, egen debattör eller en 

debattör utanför tidningen. Genom variablerna om artikelstorlek, placering och sidnummer får 

vi också veta viktiga inslag i tidningens hantering av vargfrågan. Dessa variabler är, precis 
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som artikeltyp och artikelförfattare, också lätta att jämföra mellan de olika tidningarna och på 

sätt få fram skillnader.     

Då fler en ett värdeord kan förekomma i en artikel har vi valt att låta värdeordet 

stå som en egen variabel och låtit variabelvärdena bli ja eller nej. Det finns många olika sätt 

som värdeordet kan förekomma, till exempel genom synonymer. Därför har vi låtit 

värdeorden i kodschemat stå för en övergripande tolkning. Det vill säga finns det till exempel 

en övergripande tolkning av skräck eller rädsla i artikeln förekommer variabeln. Alltså 

behöver inte de specifika orden som står i kodschemat förekomma i texten, utan kan vara 

synonymer. För att undvika godtycklighet har vi, när inte det specifika ordet förekommit, 

diskuterat utförligt om det som stod i artikeln kunde anses som synonymt för ordet.  

Efter långa diskussioner kom vi fram till de värdeorden som vi använde oss av. 

Vi valde att försöka hitta både positiva och negativa värdeord som vi tänkte oss kunde 

förekomma i artiklarna. Vi hade tyvärr lite svårigheter att hitta positiva värdeord. Vi hade 

gärna sett fler positiva värdeord men med begränsad tid så hade vi inte råd att lägga mer tid på 

att komma på fler positiva värdeord.  

 

4.4 Artikelinhämtning  

Vi har utgått från mediearkivet och dess sökfunktion för att göra vår insamling av artiklar. 

Anledningen till att vi valde att använda oss av mediearkivet, som är ett arkiv som innehåller 

digitala pdf-kopior av många svenska nyhetstidningar, var då vi kunde spara ner en hel 

tidningssida och på så sätt få med bilder. 

Sökningen på mediearkivet gick till på följande sätt. Vi sökte på ordet varg med 

asterisk (*), det betydde att olika ändelser på ordet varg kunde förekomma. Vi ställde in att 

ordet varg* i någon form skulle förekomma i rubrik eller ingress under perioden 1 januari 

2010 till och med 7 december 2012, 7 december var då vi började artikelinhämtningen och för 

att hinna koda och analysera artiklarna valde vi att ha den dagen som slutdatum för 

insamligen. För att sedan förfina vår sökning valde vi ställa in ord som mediearkivet inte 

skulle söka efter, det vill säga för att få artiklar som enbart handlade om djuret varg. De ord 

som togs bort var insändare, böcker, roman, författare, musik, vargavinter, bok, Bert-Åke, 

teater, TV, dokumentär, sport, speedway, färjestad, elitserien, Orup, "Dansar med vargar" 

och veum. 

Att ta bort dessa ord var ett försök att sålla i artiklarna redan i sökningen, då vi 

inte ville ha artiklar som handlade om bland annat musik, sport, och kultur valde vi därför att 
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ta bort ord och namn som kunde förekomma i artiklar som handlade om detta, vi valde även 

att ta bort ord som veum och vargavinter eftersom de kan användas i artiklar som är helt 

orelaterade till djuret varg i övrigt.  

Sökningen på mediearkivet gav ett resultat på ca 2100 artiklar, dessa lästes 

snabbt igenom för att kunna konstatera att de handlade om eller hade en koppling till djuret 

varg innan de sparades ner som pdf-dokument, eller i några enstaka fall word-dokument. En 

del artiklar kunde snabbt sorteras bort under läsningen då de var ej var relevanta för vår 

undersökning. I slutändan fick vi fram 898 artiklar, som publicerats under 2011-2012, som vi 

undersökte genom vårt kodschema. 

Variablerna från dessa artiklar har skrivits ner på kodblanketter som efter kodningens slut 

räknats variabel för variabel. Kodblanketterna sorterades till en början upp efter tidning, på 

detta sätt får vi en tydlig bild över skillnaderna mellan de olika tidningarna.  

Därefter har vi räknat förekomsten av variabelvärde för variabelvärde för att få 

fram hur ofta dessa förekommer, både totalt för alla fyra tidningar och för varje enskild 

tidning. 

     Efter att vi räknat hur ofta de olika variablerna förekommer har vi presenterat 

resultatet i tolv tabeller. 

 

4.5 Metodkritik 

Under arbetet med uppsatsen har vi stött på en del problem. Vår första tanke var att undersöka 

hur vargen porträtteras i fyra olika rikstäckande tidningar perioden 2010-2012. Det första 

problemet vi stötte var då två av dessa tidningar inte fanns med i mediearkivet. Vi ställdes 

inför valet att antingen ta bort variablerna om artikelns bilder eller ta bort dessa två tidningar 

som inte fanns med i arkivet. Vi valde det senare alternativet då vi inte ville ta bort bilderna 

som variabel att materialet blev för litet med enbart två tidningar. Vi ansåg att materialet inte 

var tilläckligt stort för att vi skulle kunna uttala oss om hur vargen porträtteras i svensk press. 

Därför valde vi att inkludera två lokaltidningar i områden med varg. Tidningarna vi valde att 

studera blev därför Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Falu Kuriren och Nya Wermlands-

Tidningen.  

Det andra problemet vi stötte på var att den första tänkta perioden 2010-2012 

visade sig vara ge för många artiklar för vi skulle kunna hantera det på den begränsade tiden 

för undersökningen. Vi ansåg att materialet under den kortare perioden 2011-2012, var 
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tillräckligt stort för att kunna för att kunna svara på våra frågeställningar. Därför valde vi att ta 

denna kortare period, i och med detta val blev materialet också hanterbart för oss.    

Att tidningarna ändrades från att endast innehålla rikstäckande tidningar till att 

innehålla lokal press anser vi inte har påverkat kvalitén i denna undersökning på ett negativt 

sätt. I och med förändringen av tidningarna har vi fått en större variation i förekomsten av 

olika presstyper vilket kan göra eventuella skillnader tydligare.    

Att den undersökta perioden förkortades har förstås påverkat kvalitén i 

undersökningen. Ju större material man har att undersöka, desto bättre resultat kan visas som 

ligger till grund för att bra analyser och bättre slutsatser kan dras. Vi anser dock att vår 

uppsats material är tillräckligt stort för att kunna göra ordentliga analyser och för att dra bra 

slutsatser om hur vargen porträtteras i våra tidningar.   

De svagheter vi ser i uppsatsen är variablerna med värdeord. Även om vi kan 

anta att vi inte är ensamma om att tolka artikeln på det sättet vi gjort så kan det likväl vara så. 

Ingenting säger att vår egen tolkning är likadan som den som majoriteten av tidningens läsare 

har gjort. Detta medför en viss risk att artiklarna tolkats på ett felaktigt sätt. Även som vi 

nämnde innan kan aktörernas åsikt verka något av en tolkningsfråga, men vi tycker att vi har 

lyckats definiera variabeln på ett sådant sätt att det inte ska vara några problem. 

Vi märkte även vissa brister i vår utformning av kodschemat, några variabler 

som visade sig vara sådant som vi inte ger särskilt mycket till analysen, som sidnummer, där 

det totala i många fall varierar från tidning till tidning även nummer till nummer. Även själva 

placeringen av de olika variablerna hade med fördel kunnat att ändrats lite för att göra själva 

kodningsarbetet och resultatsammanställningen snabbare och enklare.  

Trots att vi hade många variabelvärden för variabeln om aktörer så märkte vi 

snabbt att det var en stor aktör som vi inte hade tänkt på. Den här aktören var länsstyrelsen, 

tyvärr kan vi inte uttala oss om hur stor andel av aktörerna var just länsstyrelsen eftersom vi 

inte har någon data på just det. Vi kan säga att det hade förändrat resultatet för hur många 

övriga myndigheter som kom till tals, eftersom länsstyrelsen hamnar i den här kategorin. 

Det finns givetvis också en risk att en artikel kan ha kodats fel eller blivit felräknad. För att 

förhindra felräkning har vi räknat frekvensen av variablerna flera gånger för att det ska bli så 

korrekt som möjligt. 

 

5. Resultat 
 

5.1 Artiklar 
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Till att börja med tänkte vi redovisa hur de 898 artiklar som vi har undersökt är fördelade i 

procent mellan tidningarna. Detta kan vi se i tabellen nedanför. I tabellerna har vi valt att 

förkorta tidningarnas namn, AB är Aftonbladet, FK är Falu Kuriren, NWT är Nya 

Wermlands-tidningen och SvD är Svenska Dagbladet. 

 

 

 

 

Tabell 1. Antal artiklar efter tidning. 2011-2012 (procent) 

_____________________________________________________________________________________ 

Procent 

AB FK NWT SvD Totalt 

_____________________________________________________________________________________ 

Antal artiklar i procent 9 51 30 10 100 

_____________________________________________________________________________________           

                           

Antal artiklar  79 455 271 93 898 

 

Som vi ser i tabell 1, har lokaltidningarna Falu Kuriren och Nya Wermlands-

Tidningen skrivit betydligt fler artiklar som handlar om vargen jämfört med tidningarna på 

riksnivå, Aftonbladet och Svenska Dagbladet, differensen är 41 procentenheter. Vi kan också 

se att Falu Kuriren är den enskilda tidningen med flest antal artiklar medan Aftonbladet är den 

tidningen med minst artiklar rörande vargen. 

 

5.2 Värdeord 
 

Vidare undersökte vi även om det förekom vissa värdeord i artiklarna som vi undersökte. Vi 

kom fram till att bästa sättet att få fram detta var helt enkelt att ha de värdeorden som vi valde 

ut som variabler med variabelvärdena, förekommer och förekommer ej. Tabellen nedan är 

resultatet av den delen av undersökningen, för enkelhetens skull har vi valt att presentera detta 

i procent efter antalet artiklar för de separata tidningarna. Till exempel så förekommer 

värdeordet skräck, eller en synonym till skräck, i 27 % av Aftonbladets artiklar men endast i 9 

% av det totala antalet artiklar. 
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Tabell 2. Förekomsten av värdeord 2011-2012 (procent) 

___________________________________________________________________________________ 

Procent 
 

AB FK NWT SvD Totalt 

___________________________________________________________________________________ 

Härja  1 1 1 1 1 

Skräck  27 9 6 7 9 

Hat  9 3 0 2 3 

Tjuvjakt  4 4 7 5 5 

Farlig  17 6 5 9 7 

Hotfull  15 8 4 12 8 

Ofarlig  1 3 0 3 2 

Vildsint  10 1 2 2 3 

Offer  1 1 5 0 2 

Best  0 0 0 2 0 

Skygg  1 0 1 3 1 

Oskygg  10 18 13 8 15 

Förespråkare för varg 13 3 3 1 3 

Förespråkare mot varg 15 3 4 11 5 

___________________________________________________________________________________ 

Antal artiklar  79 455 271 93 89 

 

 

I tabell 2 kan man se att värdeordet eller en tolkning som slutar i det undersökta 

ordet används men i en begränsad skala. Aftonbladet är den tidningen som till största delen 

använder sig av värdeord. Det vanligaste ordet eller övergripande tolkningen i Aftonbladet är 

den kring skräck, ca 27 % av Aftonbladets artiklar innehöll en övergripande tolkning av 
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skräck, det vill säga att vargen är skrämmande, att någon är rädd för vargen etc. Detta är en 

skillnad mot resterande tidningar där differensen är 20 procentenheter. 

Tolkningen farlig var vanlig i Aftonbladets artiklar, ca 17 %, Skillnaden jämfört 

med resterande tidningar är dock inte lika stor som skräck. Differensen är 12 procentenheter.  

Även hotfull var vanlig i Aftonbladets artiklar, där ca 16 % innehöll den övergripande 

tolkningen. Även har var differensen mycket mindre än vid ordet skräck, då den låg vid 11 

procentenheter. 

Med stöd av vår undersökning kan vi därför säga att Aftonbladet använder sig 

mycket mer av en viss typ av övergripande tolkning som går åt det negativa hållet, det vill 

säga att vargen är någonting farligt, hotfullt och framförallt ett djur som man borde vara rädd 

för.  

I alla tidningar (förutom Falu Kuriren där antalet är lika) ser man att det är 

vanligast att lyfta fram människor och åsikter som är mot vargen. Förespråkare mot vargen 

förekommer nämligen oftare än sin motsats. Även i genomsnitt, det vill säga det totala antalet 

är det vanligast att åsikterna mot vargen förekommer. 

Totalt sett ser man att tolkningen av att vargen är oskygg och närgående 

användes mest, ca 15 %. Förutom dessa få toppar är annars tidningarnas användande av 

övergripande laddade tolkningar väldigt lågt förekommande. 

Eftersom vi noterade varje värdeord för sig själv kan vi också räkna ihop dem 

för att kunna se hur ofta ett värdeord, vilket som helst, förekom i våra artiklar. Tabellen nedan 

visar i procent hur många värdeord det går på en artikel, även den här tabellen visar procenten 

för både tidningarna separat och den totala procenten för alla artiklar. 

 

Tabell 3. Värdeord per artikel 2011-2012 (procent) 
____________________________________________________________________________________ 

 

Procent 
AB FK NWT SvD Totalt 

____________________________________________________________________________________ 

Värdeord  134 62 52 68 68 

____________________________________________________________________________________ 

Antal värdeord  105 280 140 63 588 

Antal artiklar  79 455 271 93 898 
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Det är även värt att notera att Aftonbladet var den tidning som hade minst 

artiklar (79 stycken) om vargar under den undersökta perioden men det förekom ändå fler 

värdeord än Svenska Dagbladet, och nästan fler än Nya Wermlands-Tidningen. Procentuellt 

sett var det garanterat minst ett värdeord i varje artikel från Aftonbladet, det förekom 105 

värdeord i Aftonbladets 79 artiklar, alltså 134 %. Samma siffror för de andra tidningarna blev 

62 % för Falu Kuriren, 52 % för Nya Wermlands Tidning och 68 % för Svenska Dagbladet, 

totalen för alla tidningarna tillsammans blev 65 %. Totalt sett förekom ett värdeord i tre 

femtedelar av alla undersökta artiklar. 

 

 

5.3 Artikeltyp 
 

Tidningarna använder sig till stor del av nyhetsartiklar. Som vi kan se i tabellen nedan är 

nästan alla artiklar från lokaltidningarna nyhetsartiklar medan tidningarna på den rikstäckande 

nivån har en större variation i sitt användande av artiklar. Det vill säga de använder sig alltså 

till större del av andra artikeltyper än just nyhetsartiklar. 

 
Tabell 4. Artikeltyper i tidningarna. 2011-2012 (procent) 
______________________________________________________________________________________________ 

Procent 
AB FK NWT SvD Totalt 

____________________________________________________________________________________ 

Nyhetsartikel  57 91 93 87 88 

Debattartikel  25 4 4 4 6 

Reportage  1 0 0 1 1 

Övrigt  17 4 3 8 5 

____________________________________________________________________________________ 

Summa procent  100 99 100 100 100                

Antal artiklar  79 455 271 93 898 

 

Aftonbladet har 57 % nyhetsartiklar vilket innebär att 43% är helt andra 

artikeltyper. Av dessa 43 % är den allra största delen debattartiklar. Debattartiklar är den 

andra största delen för resterande tidningar också men andelen är som vi kan se mycket 

mindre. Differensen mellan Aftonbladet, med högst andel debattartiklar, och Falu Kuriren, 

med minst andel debattartiklar, är det 21 procentenheter. Vi kan alltså med stöd av vår 

undersökning konstatera att det sker mer debatt kring vargar i form av debattartiklar i 

Aftonbladet än jämfört med resterande tidningar. 
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Någon större skillnad mellan Svenska Dagbladet och lokalpressen finns inte. 

Svenska Dagbladet har något större variation i sitt artikelanvändande men den är inte 

märkbart avgörande. 

 

5.4 Ämne 
 

Artiklarna handlar till stor del om jakt. Av 898 artiklar totalt sett från alla fyra tidningar 

handlar 23 % direkt om jakt. Som vi kan läsa i tabell 5 är siffran högre i nästan alla enskilda 

tidningarna, undantaget är Falu Kuriren. 

 

 
Tabell 5. Ämne efter tidning 2011-2012 (procent) 
___________________________________________________________________________________ 

Procent 
Ämne  AB FK NWT SvD Totalt 

___________________________________________________________________________________ 

Nya forskningsrön 1 2 3 4 3 

Stamutveckling  8 11 11 10 11 

Varg i stan  5 8 5 10 7 

Attack mot djur  13 11 6 4 9 

Lagar beslut eller 

förordningar  13 19 21 14 19 

Attack mot människa 15 1 2 4 3 

Jakt  24 19 27 33 23 

Djurparksvargar 4 2 3 7 3 

Övrigt  18 25 22 14 22        

____________________________________________________________________________________ 

Summa procent  101 98 100 100 100 

Antal artiklar  79 455 271 93 898 

 

 

 Allra högst är den i Svenska Dagbladet där 33 % av artiklarna handlar om jakt. 

Både Nya Wermlands-tidningen och Aftonbladet har också en större procentandel jämfört 

med den totala procentandelen (27 % respektive 24 %). Falu Kuriren är alltså den av de fyra 

tidningarna som har den lägsta andelen jakt i sina artiklar. Falu Kuriren är däremot också den 

tidningen med flest artiklar rörande varg, totalt sett. 

Av den totala artikelsamlingen handlar 19 % om beslut, lagar och förordningar. 

Detta blir 184 stycken artiklar totalt sett. Tittar vi däremot närmare på vad dessa beslut, lagar 
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och förordningar handlar om ser vi att jakten en än gång är det mest förkommande ämnet. 

Som vi kan se i tabell 6, här nedan, så är det 63 % av artiklarna som handlar om jakt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Ämne vid lagar, beslut eller förordningar 2011-2012 (procent) 

___________________________________________________________________________________ 
Procent 

Ämne  AB FK NWT SvD Totalt 

___________________________________________________________________________________ 

Nya forskningsrön 10 0 0 4 1 

Stamutveckling  30 5 19 10 11 

Varg i stan  0 1 2 10 3 

Attack mot djur  0 8 2 0 4 

Attack mot människa 0 0 0 0 0 

Jakt  60 80 66 66 71 

Djurparksvargar 0 2 2 4 2 

Övrigt  0 5 10 7 7        

______________________________________________________________________ 

Summa procent  100 101 101 101 99 

Antal artiklar  10 87 58 29 184 

 

Siffran är mycket hög även i de båda lokaltidningarna. Falu Kurirens artiklar 

handlar till 79 % om jakt medan Nya Wermlands-tidningen har en procentandel på 66 %. 

Även Aftonbladet har en hög procentandel, speciellt sett till det faktiska artikelantalet. Av 10 

stycken artiklar rör hela 60 % jakt på varg.  I alla dessa tre tidningars fall är just jakten det 

mest förekommande ämnet när det gäller lagar, beslut och förordingar. Vi kan med hjälp av 

vår undersökning säga att ämnet som förekommer mest är jakt, vid artiklar om vargar.  

 

5.5 Bilder 
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Bildanvändandet och hur många bilder som används skiljer sig beroende på vilken tidning det 

handlar om. Tittar vi i tabellen nedan ser vi att det är vanligare med artiklar utan bild i 

lokalpressen än i den rikstäckande pressen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 7. Antal bilder efter tidning 2011-2012 (procent) 
_______________________________________________________________________________________ 

Procent 
Antal bilder  AB FK NWT SVD Totalt 

_______________________________________________________________________________________ 

En bild  43 31 24 38 31 

Flera bilder  44 11 7 13 13 

Endast text  13 59 69 50 57 

_______________________________________________________________________________________ 

Summa procent  100 101 100 101 101 

Antal bilder  120 243 80 66 509 

 

 

Detta är vanligast i Nya Wermlands-Tidningen där 69 % av alla artiklar endast 

består av text. För Falu Kuriren består 59 % av endast text. Svenska Dagbladet har samma 

tendens, 50 % av alla artiklar i Svenskan har ingen bild.  

Tittar vi istället på Aftonbladet ser vi att det är vanligare att en artikel har en tillhörande bild. 

Det var även betydligt vanligare att Aftonbladet hade fler än en bild, där var skillnaden med 

de andra tidningarna 41 procentenheter.  

Totalt sett är det dock vanligast att artikeln endast består av text, cirka 57 % av alla artiklar är 

utan bild. Det är en differens på 26 procentenheter mot en bild (cirka 31 %) och 44 

procentenheter mot flera bilder (13 %) av alla artiklar har flera tillhörande bilder.  

När vi sedan går vidare och tittar i tabell 8 kan vi se att personbilden är den vanligaste 

bildtypen i samtliga tidningar samt totalt sett. 
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Tabell 8. Typ av bild efter tidning 2011-2012 (procent) 

_______________________________________________________________________________________ 

Procent 
Ämne  AB FK NWT SvD Totalt 

_______________________________________________________________________________________ 

Aggressiv varg  9 3 3 11 5 

Fridfull varg  12 8 9 18 10 

Lekfull varg  1 1 0 0 1 

Valpbild  1 1 3 3 2 

Bild på dödat                                  

djur av varg  4 2 4 0 3 

Dödad varg  8 5 10 11 8 

Plats där händelse skett 0 4 6 6 4 

Personbild  34 37 34 21 34 

Bild på skada  1 1 0 0 1 

Genrebild  14 12 5 9 11 

Varg i stan  1 1 0 0 1 

Grafik  8 14 18 14 13 

Övrigt  8 10 10 8 9 

________________________________________________________________________________________ 

Summa procent  101 99 102 101 102 

Antal bilder  120 243 80 66 509   

 

 

Av alla artiklar är 34 % bilder på personer. Mellan Svenska Dagbladet, med minst antal 

personbilder (21 %), och Falu Kuriren (37 %), med flest antal personbilder, är det en differens 

på 16 procentenheter. Efter personbilden är det vanligast att ha en bild med grafik, det vill 

säga kartor, teckningar, bilder på tidigare artiklar etc. 13 % av alla undersökta artiklar har just 

en tillhörande bild på grafik.  

Detta stämmer dock inte överens i de enskilda tidningarna. I Aftonbladet är de 

tre vanligaste bilderna; personbild, genrebild och bilder på fridfulla vargar. I Falu Kuriren är 

det istället personbilden, bilder med grafik och sedan genrebilden. För Nya Wermlands-

Tidningen är det personbilden, bilder med grafik och sedan bilder på dödad varg och bilder 

som placeras in i övrigt. För Svenska dagbladet är det personbilden, bilder på fridfulla vargar 

och bilder med grafik.  

Alltså kan man se att det finns likheter mellan lokalpressens två tidningar och 

rikspressens två tidningar när det gäller vilka bilder som publiceras.  
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Vi noterade endast motivet på de tre största bilderna som hängde samman med 

artiklarna, ibland fanns det mer är än tre bilder till artiklarna. Det problemet löste vi genom att 

ha en variabel där vi noterade hur många bilder det var totalt tillsammans med artikel så vi 

fick också det totala antalet bilder för alla artiklar. Vi fann då att det i genomsnitt förekom en 

och en halv bild per artikel i Aftonbladet, vilket är överlägset mest bland de fyra tidningarna 

som vi undersökte. I Falu Kuriren fanns det ungefär en bild för varannan artikel, i Nya 

Wermlands-Tidningen fanns det bara en bild för var tredje artikel och Svenska Dagbladet 

hade en bild i sju artiklar av tio. Totalt sett så fanns det bilder för två tredjedelar av artiklarna. 

 

5.6 Aktörer 
 

Tabellen nedan är komponerad efter vår undersökning för vilka aktörer som fick komma till 

tals. Då vi valde att bara koda de två aktörerna som fick uttala sig mest i artiklarna är det 

totala antalet i den här tabellen baserat på de två största aktörerna. Det egentliga totala antalet 

aktörer är sammanlagt 970. Fördelar vi det på tidningarna ser det ut så här Aftonbladet 111, 

Falu Kuriren 439, Nya Wermlands-tidningen 319 och Svenska Dagbladet 113. 

  

Tabell 9. Alla aktörer efter tidning 2011-2012 (procent) 
________________________________________________________________________________________ 

Procent 
Aktörer  AB FK NWT SVD Totalt 

________________________________________________________________________________________ 

Riksdagspolitiker 2 3 6 9 5                  

Svensk EU-politiker 1 0 0 0 0    

Utländsk EU-politiker 1 1 0 1 1                       

Svensk Politiker 2 2 4 2 2                       

Utländsk Politiker 0 0 0 1 0                       

Naturvårdsverket 0 4 6 7 5 

Övriga myndigheter 20 31 33 28 30 

Forskare  4 6 11 11 8 

Jägarförbundet   6 5 8 6 6 

Jägare   5 8 8 2 7 

Lantbrukare  2 8 1 0 4 

Privatperson  20 12 10 6 12              

Journalist  13 5 2 7 5 

Djurparkspersonal 11 2 1 6 3 

Vargförening  1 2 1 0 1 

Annan förening  6 7 7 9 7 
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Övrigt  4 5 2 4 4 

__________________________________________________________________________________________ 

Summa procent  98 101 100 99 100 

Antal aktörer  94 394 258 85 831 

 

Av alla aktörer som uttalar sig antingen som huvud- eller delaktör är det 

vanligast att andra myndigheter än naturvårdsverket får uttala sig. Totalt sett har ungefär 30 % 

av alla artiklar minst ett uttalande från övriga myndigheter. Största delen, som vi märkte 

under kodningsarbetet, av denna kategori består utav personer från länsstyrelsen. Differensen 

mellan tidningarna inom denna kategori är ca 13 procentenheter. Allra störst andel har Nya 

Wermlands-Tidningen med cirka 33 %. Detta kan bero på att många av lokaltidningarnas 

artiklar handlar om att länsstyrelsen fattat beslut om att det ska bedrivas skyddsjakt på en viss 

varg. I Falu Kuriren är det också rätt vanligt att övriga myndigheter med länsstyrelsen som 

största del, får uttala sig, ungefär 31 %.  

Av rikspressens två tidningar är det vanligare i Svenska Dagbladet att övriga 

myndigheter uttalar sig. I Aftonbladet är det lika vanligt att en privatperson och övriga 

myndigheter får uttala sig, ca 20 %. Journalister är också en vanligt förekommande aktör i 

tidningen Aftonbladet. Trots att Svenska Dagbladet också är en rikstäckande tidning finns inte 

många likheter mellan dessa två tidningar när det gäller aktörer. Förutom övriga myndigheter 

så får forskare och andra föreningar (som inte har vargen som huvudfråga) uttala sig mer i 

Svenska Dagbladet än i Aftonbladet. 

I båda lokaltidningarna är de övriga myndigheterna vanligast. För Falu Kuriren 

är det sedan privatpersoner och lantbrukare som får uttala sig allra mest, i Nya Wermlands-

Tidningen är det istället forskare och privatperson. Vid citat i artikeln är direkt anföring, det 

vill säga citattecken i majoriteten av artiklarna. 

 

5.6 Åsikt 
 

Vi har även tittat på vilken åsikt som de personer, som har fått uttala sig i artiklarna, har om 

vargen och resultatet kan vi se i tabell 10. Vi använde oss av variabelvärdena positiv, neutral, 

negativ, oklar och intervjuas inte för sin åsikt (även saknas om det inte är någon person som 

har fått uttala sig i artikeln). Vi var väldigt noga med att det skulle vara ett citat som 

uttryckligen visar aktörens åsikt om vargen, har det varit en enkel faktaintervju som det ofta 

var med bland annat myndighetspersonal så har vi placerat dem i intervjuas ej för åsikt. Som 
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vi har visat innan så var det oftast myndighetspersonal som fick uttala sig och därför blir 

siffran i den här kategorin mycket högre än de andra. 

 

 
Tabell 10. Allas åsikt efter tidning 2011-2012 (procent)  
_______________________________________________________________________________________ 

Procent 
Åsikt  AB FK NWT SVD Totalt 

_______________________________________________________________________________________ 

Positiv  22 12 9 14 13 

Neutral  3 5 4 1 4 

Negativ  21 20 16 6 17 

Oklar  19 14 19 19 17 

Intervjuas ej för åsikt 34 50 52 60 50 

________________________________________________________________________________________ 

Summa procent  99 101 100 100 101 

Antal aktörer  94 394 258 85 831 

 

 

Totalt sett så intervjuas personer inte för sin åsikt i frågan om vargen. Ca 50 % 

av artiklarna innehåller ett uttalande utan åsikt i frågan.  Däremot skiljer sig procentandelarna 

ganska stort mellan de olika tidningarna, differensen de emellan är 26 procentenheter där 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet står för den lägsta andelen respektive den högsta andelen.  

     När det gäller artiklar med åsikt är det vanligast att åsikten är negativ, totalt sett 

i alla fall (17 %). I Svenska Dagbladet är det i stället mycket mer vanligt att åsikten är positiv. 

Differensen mellan tidningens positiva och negativa åsikt är 8 procentenheter. Detta stämmer 

även i Aftonbladet men differensen mellan de positiva och negativa åsikterna är mycket 

mindre, endast 1 procentenhet.  

     För de båda lokaltidningarna är det istället de negativa åsikterna som är mest 

förekommande. I Nya Wermlands-Tidningen är 20 % av åsikterna i artiklarna negativa medan 

12 % är positiva, differensen är alltså 8 procentenheter. För Falu Kuriren är 16 % av åsikterna 

negativa medan 9 % är positiva, en differens på 7 procentenheter.     

 Slår vi sedan ut siffrorna på de aktörer som hamnade i variablerna positiv, 

neutral, negativ och oklar, vilket vi kan se i tabell 11, så ser fördelningen ut som så att i 

Aftonbladet är det nästan helt jämt fördelat mellan de aktörer som har en positiv och negativ 

inställning till vargen, endast 2 procentenheter skiljer dem åt 34 % är positivt inställda och 32 

% är negativt inställda. Störst skillnad mellan positiv och negativ inställning har Svenska 
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Dagbladet där det skiljer hela 20 procentenheter, den större andelen i Svenska Dagbladet är 

positivt inställda till vargen. 

 

 
Tabell 11. Hur åsikterna är fördelade i varje tidning utan intervjuas ej för åsikt 2011-2012  
(procent) 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Procent 
AB FK NWT SvD Totalt 

_______________________________________________________________________________________ 

Positiv  34 24 19 35 25 

Neutral  5 9 7 3 7 

Negativ  32 40 33 15 35 

Oklar  29 27 40 47 33 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Summa procent  100 100 99 100  100 

Antal aktörer   62 198 124 34 418 

 

 

Till skillnad från de två rikstäckande tidningarna så har lokaltidningarna en 

betydligt större andel uttalanden från negativt inställda aktörer. Detta gör att det totalt sett är 

fler uttalanden från negativt inställda aktörer, dock så var det så många fler artiklar från 

lokaltidningarna så den här siffran kan bli lite missvisande. Det kan vi se genom att ställa upp 

hur stor andel av alla positiva/negativa som kommer från varje tidning. Vilket vi kan se i 

tabell 12. 
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Tabell 12. Allas åsikt efter tidning utan intervjuas ej för åsikt 2011-2012 (procent) 

 

________________________________________________________________________________ 

Procent 
   Positiv Neutral Negativ Oklar 

________________________________________________________________________________ 

AB  20 10 14 13 

FK  45 58 55 39 

NWT  23 29 28 37 

SvD  11 3 3 12                 

_________________________________________________________________________________ 

 

Summa procent  99 100 100 101 

Antal aktörer  105 31 145 137 

 

 

 

6. Sammanfattning av resultatet. 

 

För att göra det enkelt och tydligt tänkte vi sammanfatta resultatet innan vi kommer in på 

diskussionen. Det allra första vi kan säga är att det är betydligt fler artiklar i lokalpressen än 

vad det är i den rikstäckande pressen. Av 898 artiklar är över hälften från enbart Falu Kuriren. 

Tidningen med minst antal artiklar är Aftonbladet, som endast har 79 artiklar.  

     De allra flesta av tidningarnas artiklar är nyhetsartiklar. Nästan 90 % av alla 

artiklar är av typen nyhetsartikel. Aftonbladet skiljer sig dock från den totala siffran då de har 

en större variation av andel debattartiklar och därför en mindre andel nyhetsartiklar. 

Aftonbladet är den tidningen med störst andel debattartiklar. Även Aftonbladets artiklar som 

kan placeras in i kategorin övrigt är fler än resterande tidningar. Variationen av olika 

artikeltyper är alltså störst i Aftonbladet.  

Det mest förekommande ämnet är jakt, både i direkt form och genom olika 

beslut, lagar och förordningar. Något som är gemensamt för alla fyra tidningarna.  

När det kommer till värdeorden kan man se att tidningarna undviker helst att 

använda sig av de laddade orden. En av de fyra tidningarna använder sig dock utav värdeord 

till stor del, nämligen Aftonbladet. Som vi sett i tabell 3 förekommer minst ett värdeord i 

Aftonbladets alla artiklar. Resterande tidningars siffror är betydligt lägre men fortfaranade 
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betydande. De tre vanligaste värdeorden är oskygg, hotfull och skräck, alltså tre negativt 

laddade ord. Mest förekommande är de i Aftonbladet där framförallt skräck är mycket vanlig.  

När det gäller bildanvändandet är det mycket vanligt med endast text, men en än 

gång skiljer sig Aftonbladet från mängden då det där är vanligare med tillhörande bilder, en 

eller flera stycken . Lokalpressens två tidningar och Svenska Dagbladet har som sagt mer 

artiklar utan bild än med. Personbilden är helt klart den vanligaste bildtypen både totalt och i 

samtliga tidningar. Bilder innehållande grafik är den näst vanligaste bilden, knappt hälften så 

många. Därefter är genrebilden den mest förekommande. Vad vi sedan kan säga är att det är 

minst antal bilder i Svenska Dagbladet och flest i Falu Kuriren som har mer än dubbelt så 

många bilder.  

Aktörerna som får komma till tals är vanligtvis olika myndighetspersoner. Som 

vi kan se i tabell 9 är 30 % av alla aktörer myndighetspersoner. Privatpersoner är knappt 

hälften så många, 12 %. I Aftonbladet är dessa två kategorier lika stora, i denna tidning är 

även journalister en vanligare aktör än i resterande tidningar. I Svenska Dagbladet och Nya 

Wermlands-tidningen är forskare mer förekommande än privatpersoner. Men i samtliga 

tidningar är ändå myndighetspersoner den vanligaste förekommande aktören.  

När det sedan gäller vilka åsikter som kommer fram är det totalt sett vanligare 

att de är negativa än positiva. Tittar vi för varje enskild tidning ser vi många skillnader. 

Intressant nog är dessa motsidor nästan lika stora i Aftonbladet medan de positiva åsikterna är 

dubbelt så många som de negativa i Svenska Dagbladet. I lokalpressen däremot är det 

nästintill dubbelt så många negativa åsikter som positiva. 

 

 
7. Diskussion och slutsats 
 

7.1 Alla tidningarna 

I det här avsnittet kommer vi att diskutera sådant som är relevant för våra huvudfrågeställningar med 

utgångspunkt i alla tidningarna, Aftonbladet, Falu Kuriren, Nya Wermlands-tidnigen och Svenska 

Dagbladet, tillsammans. 

 

7.1.1 Värdeord 

Efter att ha sammanställt resultatet av vår undersökning har vi funnit att de fyra tidningarna 

har hanterat rapporteringen om vargen på ett fördelaktigt sätt. I de flesta fallen har de undvikit 

att använda sig av de värdeord som vi valde att använda oss av. Som vi kan se i resultatet, 
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tabell 3, är det endast en av tidningarna där det statistiskt sett finns minst ett av våra värdeord 

i varje artikel. 

Värdeorden ser vi som centralt i hur tidningarna väljer att framställa vargen som 

de skriver om eftersom vi anser att journalisten gör ett aktivt val i vilka ord som han/hon 

använder när artikeln skrivs. Som Nerman (1973) skriver så skriver journalisten först och 

främst utifrån sin egen syn på världen och sina egna egenskaper. Även tidningens oskrivna 

regler, synsätt på hur artiklar ska skrivas och se ut och eventuella yttre faktorer, som 

intervjupersoner, påverkar hur artikeln skrivs. Därför ser vi det som att journalisten gör ett 

aktivt val om han/hon använder sig av ett ord som kan uppfattas som värdeladdat, antingen 

positivt eller negativt. 

Går vi vidare och tittar lite närmare på de värdeord där vi har motsatser, där man 

kan se dem som positivt respektive negativt värdeladdade när det kommer till att beskriva 

bland annat vargens beteende. När vi komponerade vårt kodschema funderade vi länge på om 

vi skulle ha med värdeord som man kan se som positiva, det var väldigt svårt att hitta några 

sådana. Vi bestämde oss för att ha med några för att vi tyckte det var intressant att se om de 

faktiskt förekom. I den här kategorin har vi skygg respektive oskygg och farlig respektive 

ofarlig. Här kan vi se en tydlig tendens att tidningarna oftare använder sig av de negativt 

laddade orden, vilket går att se i tabell 2. Detta kan helt enkelt bero på att det sällan blir en 

nyhet om en varg är skygg och ofarlig. Som McQauil (2010) skriver finns det en större 

sannolikhet att det skrivs om en händelse om den innehåller någonting negativt. 

Den bild som pressen presenterar är alltså ganska komplex. Det finns många 

olika sätt för en tidning att porträttera vargen på. Fortsätter vi att titta på värdeorden ser vi att 

tidningarna undviker laddade ord, vilket gör att vi kan tolka det som om att tidningarna söker 

efter "rena" artiklar utan någon laddad tolkning om vargen. 

Framingteorin handlar ju som tidigare förklarats som hur en text 

kontextualiseras och formas på (Entman 2004). För att skriva om en vargattack som skett 

måste journalisten göra olika val för att kunna gestalta denna händelse, exempelvis hur ska 

journalisten lägga upp texten för att gestalta händelsen, hur ska dramaturgin se ut och vilka 

eventuella citat ska tas med för att stödja en tolkning? Genom att göra olika val får 

journalisten (och tillslut läsaren) en övergripande bild av hur denna vargattack gått till. Den 

kan vara dramatiserad och visa en varg som attackerat och dödat en hund då mamman gick ut 

på en promenad med både hund och barnvagn och som nu säger att hon inte längre vågar gå 

ut då hon är rädd att en varg ska attacker. Den också vara “ren” och bara konstatera att en 

varg har attackerat en hund och att det nu ska bedrivas skyddsjakt på just denna varg.  
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De värdeord, eller laddade ord som förekommer i tidningarna är en 

fingervisning på hur en text ska uppfattas av läsarna. Journalisten har gjort ett val att ta med 

ett speciellt ord, som oskygg, för att ge stöd åt en tilltänkt tolkning.  

Den materiella framingen bistår bland annat med en moralisk värdering kring 

ämnet (Entman, 2004). Värdeorden blir en fingervisning på hur tidningen vill att texten och i 

sin tur vargen ska uppfattas. Både McQuail (2010) och Entman (2004) menar på att publiken 

antas ta dessa tolkningar som erbjuds och göra de till sina egna för att förstå sin omvärld. 

Beskrivs vargen med negativa laddade ord är det också fullt möjligt att publiken 

kommer att uppfatta vargen på detta sätt. Alltså tyder användandet av negativa värdeord på en 

negativ vinklad bild av vargen. Tittar vi på vilka bilder som publiceras så ser vi att 

tidningarna är mer försiktiga med att publicera bilder på vargar och framförallt på en 

aggressiv varg. Någonting som går emot en negativt vinklad bild. Bilden av vargen i pressen 

är alltså mer komplex än att endast vara positivt, neutralt eller negativt vinklad. 

 

 

7.1.2 Bilder 

 

När det gäller bilder på vargar kan man se att tidningarna är något försiktiga. Som bekant 

hade vi ett antal variabelvärden som behandlade bilderna som hade en varg som motiv, totalt 

var detta 132 av våra bilder (26 % av det totala antalet bilder). Vi hade aggressiv, fridfull, 

lekfull, varg i stan, dödade vargar och bilder på vargvalpar. Av de bilder med varg som 

förekom i vår undersökning var det vanligast med fridfulla vargar. Hela 40 %, av de bilder 

med varg som motiv, var av fridfulla vargar, 27 % av bilderna var på en dödad varg medan 20 

% av bilderna var på aggressiva vargar. De övriga variabelvärdena förekom mer sällan.  

Att det används mer neutrala bilder på vargar, fridfulla, kan bero på många saker. En enkel 

anledning kan vara att det helt enkelt handlar om tillgång till bilder på vargar. Det kan vara så 

att det inte finns så många bilder på aggressiva vargar, som till exempel blottar tänderna, som 

det finns på vargar som helt enkelt rör sig i naturen.  

Tillgången på bilder av vargar kan också vara en anledning till att tidningarna 

väljer att publicera bilder på de personer som uttalar sig istället för en bild på en varg. 

En annan anledning att tidningarna publicerar fler personbilder än bilder på vargar kan vara 

att det styrs något av den episodiska framingen som fokuserar på personer och beskriver 

ämnet utifrån personifierade termer (Entman 2004).  

Tittar vi på vilka bilder som används ser vi att den vanligaste bilden inte är på en 

varg utan på olika personer. Man kan därför tänka sig att vargen och debatten kring är ett 
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ämne som är lite krångligt att förstå och att tidningarna därför vill förenkla det hela genom att 

använda sig av personifierade termer, som gör det hela enklare att förstå. En annan anledning 

är helt enkelt att vargen är ett djur som inte bara påverkar många människor utan ett ämne 

som många har åsikter om vilket gör att ämnet i sig är rätt personifierat. 

 

7.1.3 Aktörerna 

 

Något som vi också ville ha reda på var vilken sorts aktörer som var mest framträdande. Det 

här var vår enklaste frågeställning att få fram data från, då det var väldigt enkelt att koda. Som 

vi redan har kunnat se i tabell 9, är det till stor del olika myndighetspersoner som får yttra sig 

i artiklar om vargen, men en stor del privatpersoner citeras också i artiklarna. McQuail (2010) 

menar att en händelse oftare blir en nyhet om den kan personifieras. Genom att låta 

privatpersoner uttala sig uppnår man en viss personifiering. Förutom att händelsen oftare 

hamnar i tidningen om man kan få personer att uttala sig, så gör det även att 

igenkänningsfaktorn höjs. En människa som läser en artikel har mycket lättare att känna igen 

sig i dessa privatpersoner än de som uttalar sig utifrån olika yrkesroller. 

Myndighetspersonerna är ju som sagt den största gruppen som får uttala sig. Det 

tyder på att tidningarna väljer att ta in beslut och delvis politik från en lägre nivå som rör 

vargen. Det tyder också på att tidningarna vill ha snabba uttalanden för korta artiklar. 

Eftersom vargar inte kan uttala sig själv så blir det intressant att se hur ofta som personer som 

arbetar för vargens bästa får uttala sig. Vi valde att kalla det för vargförening i vårt 

kodningsarbete och det var så klart personer som uttalar sig i rollen som en ansvarig/medlem 

för en förening som arbetar för vargens bästa. Den här siffran är lägre än vad vi trodde att den 

skulle vara då endast 1,7 % av alla som uttalade sig ingick i den här kategorin. 

 

7.1.4 Nyhetsvärde 

När vargen blir en nyhet var också någonting vi ville ta reda på. Detta är främst intressant när 

det kommer till skillnaderna mellan tidningarna. Vad vi kan se när vi tittar på alla fyra 

tidningarna tillsammans är att jakt är det mest förekommande ämnet. Jakt som ämne innebär 

att artikeln handlar om bland annat skyddsjakt och jägare som inte är särskilt glada att vargen 

tar älgar under älgjakten.  

Som vi redan varit inne på är jakt på varg det mest förekommande ämnet på 

artiklarna i undersökningen. Under en del av den undersökta perioden pågick en laglig jakt på 

varg vilket gjorde ämnet aktuellt. Jakt på varg var dock under denna period ett ganska nytt 
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beslut och blev på så sätt lite speciellt. Därför blir nyhetsvärdet också lite högre på grund av 

den exklusiviteten och aktualiteten som både Hadenius, Weibull & Wadbring (2008) och 

McQauil (2010) menar påverkar valet av nyheter.  

Jakten är trots allt ändå inte den enda anledningen till att det skrivs om varg i 

svensk press. Om det var jakten som var den enda anledningen till att det skrevs skulle vi se 

ett stort antal artiklar under årets första månader, då jakten pågår, och sedan skulle det vara 

glest mellan artiklarna. Så här var det inte. I alla fyra tidningar skrivs det om vargen under 

hela året, dock något mer i de lokala tidningarna än vad det görs i den rikstäckande pressen. 

Detta kan ju dock förklaras genom att lokaltidningarna befinner sig i områden där det finns 

både vargar och vargrevir. Vargen blir på sätt och vis en del av människors vardag, en vardag 

som media också rapporterar om.  

Vi kan även se att lagar, beslut och förordningar är ett vanligt tillfälle där vargen 

blir en nyhet. Oftast handlar även dessa lagar, beslut och förordningar om jakt. Något som kan 

bidra till att just jakt och lagar, beslut och förordningar är en vanlig anledning till att det blir 

en nyhet om varg är att de flesta andra nyheter om varg så småningom resulterar i ett beslut 

från till exempel länsstyrelsen. 

För att göra det här resonemanget tydligare så kan vi göra ett hypotetiskt 

exempel. En varg syns i stan och det blir en nyhet. Några dagar senare har länsstyrelsen fått in 

en anmälan om just den vargen och det blir en nyhet. När länsstyrelsen sedan har tagit sitt 

beslut blir detta också en nyhet, som hamnar i variabelvärdet övrigt, vilket förklarar den höga 

andelen av artiklar i den kategorin. Beslutar länsstyrelsen sedan att det blir skyddsjakt så 

kommer det att bli minst en artikel om hur det går i skyddsjakten. Till sist blir det en artikel 

att vargen har skjutits eller att tidsperioden för skyddsjakten har tagit slut eller att 

länsstyrelsen beslutar att tiden för skyddsjakten ska förlängas. Med andra ord kan vi säga att 

artiklar som handlar om jakt på varg nästan alltid följs upp. 

 

7.2 Skillnader mellan tidningarna 

I det här avsnittet kommer vi att diskutera våra frågeställningar med utgångspunkt i 

skillnaderna mellan de fyra olika tidningarna. 
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7.2.1 Omfång 

Som man kan utläsa i tabell 1 är det fler artiklar totalt sett i lokalpressen än vad det är i 

rikspressen. Över 80 procent av alla de undersökta artiklarna kommer från lokaltidningarna 

Falu Kuriren och Nya Wermlands-tidning. Detta är egentligen inte så förvånande. 

Lokalpressen finns i områden där vargen på ett mer eller mindre sätt blivit en del av vardagen. 

Det är med andra ord kanske inte så ovanligt att se en varg i dessa områden. Vargen är, på 

gott och ont, mer en del av vardagen i dessa områden än generellt sett i landet. McQuail 

(2010) menar att det hela tiden sker en konkurrens om platsen i tidningen. En händelse/nyhet 

kan alltid bytas ut mot en annan, mer intressant och/eller en tidsmässigt nyare händelse. 

Rikspressen har tillskillnad mot den lokala pressen ett större område att bevaka, vilket också 

gör att konkurrensen mellan de olika händelserna blir större än för lokalpressen då utbudet av 

intressanta och/eller aktuella händelser är större. Detta gör att vissa händelser som inkluderar 

vargen kanske får plockas bort medan det i andra fall är just de artiklar rörande vargen som är 

de mest intressanta och/eller de nyaste. Detta stämmer exempelvis in under vargjakten, då är 

intresset för djuret stort och artiklar om djuret kan lättare publiceras i tidningarna.  

     Även om lokalpressen har till antalet fler artiklar jämfört med rikspressen finns 

det ändå en skillnad i hur tidningarna använder bilder till sina artiklar. Rikspressen använder 

sig till större del av tillhörande bilder i artiklarna jämfört med vad lokalpressen gör. Detta kan 

bero på att vargen är mer känd (och vanlig) i dessa områden och därför förväntas läsarna veta 

hur vargen ser ut, bilden på vargen är kanske inte den mest intressanta och därför väljer man 

som lokaltidning att publicera en annan bild. 

 

7.2.2 Bildval 

Sparks (2010) nämner förutom att tabloider/kvällstidningar använder sig av mer personliga 

och sensationella nyheter, som ska vara lättillgängliga, att de även är tidningar som strävar 

efter att tjäna så mycket pengar som möjligt med den här sortens nyheter. 

Ett sätt att göra nyheterna mer lättillgängliga är att använda sig av många bilder. 

Bilder är en av de sakerna som ögat fastnar vid först på en tidningssida, och då är det viktigt 

att ha bra och intressanta bilder. Då kan det vara så att Aftonbladet använder sig av många fler 

bilder, än de andra tidningarna i undersökningen, för att det ska finnas någon bild som varje 

läsare ser som intressant. Aftonbladet hade 24 % av bilderna trots att de bara hade 9 % av 

artiklarna. 
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Då kan man undra varför 34 % av Aftonbladets bilder var personbilder eftersom 

personbilder kanske inte är den mest intressant och iögonfallande bild som kan användas för 

att locka till läsning. Då ska vi komma ihåg att det vi analyserade de tre största bilderna i 

varje artikel (om de hade tre bilder). Vi använde oss av variablerna ”Första, andra och tredje 

bilden” men definierade också att den första bilden skulle vara den största och så vidare. 

Tittar vi då på siffrorna för de största bilderna som hörde till artiklarna så är endast 26 % av 

de bilderna personbilder, även variabelvärdena ”aggressiv varg”, ”genrebild” och ”grafik” 

minskar med en till två procentenheter. Istället har bilder med fridfulla vargar ökat mest med 

fyra procentenheter. Bilder på vargvalpar, djur som blivit dödat av vargar, dödade vargar och 

övriga bilder ökar med två procentenheter vardera. Det här är alla bilder som vi anser är mer 

intressanta än vanliga person- och genrebilder. Det är dock intressant att bilderna på 

aggressiva vargar också minskade, då dessa bilder kan tänkas locka till läsning. I övrigt så 

skiljer sig inte bildanvändandet särskilt mycket åt mellan tidningarna. 

     Svenska Dagbladet är den tidning som, efter Aftonbladet, använder sig av mest 

bilder till sina artiklar, procentuellt sett.  Det som sticker ut när man tittar på siffrorna för 

vilka bilder som Svenska Dagbladet, precis som för Aftonbladet, använde är att de har använt 

betydlig större andel bilder på aggressiva och fridfulla vargar men till skillnad från 

Aftonbladet så ligger andelen personbilder betydligt lägre än vad det gör för de andra 

tidningarna. Det finns med andra ord en likhet i vilka bilder som rikstidningarna använder, 

jämfört med lokaltidningarna. 

 

7.2.3 Ämnesval 

Aftonbladets roll i rapporteringen om vargar kan diskuteras mycket. Vi har kunnat se att 

Aftonbladet även när det gäller rapporteringen av vargar, hamnar bland 

kvällspresstabloiderna. Detta kan vi se tydligt om vi bland annat tittar på vilka sorts nyheter 

som de har valt att rapportera om. Trots att Aftonbladet till stor del har rapporterat om samma 

ämnen som de andra tidningarna så finns det en sak som sticker ut. Av alla artiklar som 

handlade om att en varg hade attackerat en människa så hade Aftonbladet hela 43 % av dem, 

detta trots endast 9 % av alla undersökta artiklar kom från Aftonbladet. Detta kan bero på att 

ju mer en tidning skriver om skandaler, sport och underhållning desto mer skriver de även om 

personers privatliv (Sparks, 2010). 

Alla tidningarna rapporterade om den tragiska händelsen på Kolmårdens 

djurpark, den 17 juni 2012, då en 30-årig kvinnlig djurskötare avled efter att ha blivit 

attackerad av vargarna i inhägnaden. Något som vi observerade utöver de saker som vi 
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kodade var att när Aftonbladet rapporterade om händelsen var det några av artiklarna som 

handlade nästan uteslutande om kvinnans privatliv, vad hon hade gjort innan och hur hon 

hade hamnat som djurskötare på Kolmården, det fanns bland annat en intervju med kvinnans 

pappa. Detta var något som inte togs upp i någon av de andra tidningarna.  Vilket stämmer in 

på vad Sparks (2010) skriver om skillnaderna mellan de olika tidningarna. 

När det kommer till vilka ämnen som Svenska Dagbladet har valt att rapportera 

om så ser det ungefär likadant ut som de andra tidningarna. Det finns dock några skillnader, 

det är lite mer jämt fördelat mellan ämnena jämfört med de andra tidningarna, med undantag 

för en riktigt stor topp. Det skiljer endast tio procentenheter mellan det minst rapporterade 

ämnet och det näst mest rapporterade ämnet medan den siffran för de andra tidningarna rör sig 

runt 20 procentenheter. Däremot så har Svenska Dagbladet en högre andel artiklar som 

handlar om jakt en tredjedel av artiklarna handlade om jakt, och två tredjedelar av artiklarna 

som handlade om lagar, beslut eller förordningar handlade om jakt. Totalt handlade 54 % av 

Svenska Dagbladets artiklar om jakt, samma siffra för de andra tidningarna låg mellan 32-35 

%. Att det är sådan stor differens mellan tidningarna är någonting som vi tycker är förvånande 

då vi inte kan finna någon teoretisk bakgrund till den stora andelen jakt i just Svenska 

Dagbladet. 

 

 

7.2.4 Värdeord 

Aftonbladets användning av betydligt fler av våra värdeord än de övriga tidningarna kan 

också förklaras genom Sparks (2010) definitioner av tabloid och indelandet av tidningar i fem 

kategorier. Vi placerade in Aftonbladet bland kvällspresstabloider, som skriver mycket om 

skandaler, kändisar, privatliv, sport och underhållning. Något som också är utmärkande i den 

kategorin är att de använder sig av sensationsjournalistik. Mycket av sensationsjournalistik 

bygger på att använda starka ord i bland annat rubriker och ingress för att locka till läsning. 

Något som syns även i vår undersökning. 

Även Nermans modell av massmediekommunikation (1973) är relevant här då 

det är tydligt, när det kommer till våra artiklar om vargar, att det raster som journalisterna på 

Aftonbladet skriver utifrån, bland annat förespråkar användandet av lite mer laddade ord än 

vad som behövs för att förklara situationen. 

Bland de tre morgontidningarna Falu Kuriren, Nya Wermlands-Tidningen och 

Svenska Dagbladet så ser användandet av våra värdeord ganska likt ut, det är bara tre stycken 

av värdeorden som sticker ut lite. Svenska Dagbladet använder sig mer av värdeorden hotfull 
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och förespråkare mot varg, medan Falu Kuriren och Nya Wermlands-Tidningen använder sig 

mer av värdeordet oskygg. Om man tittar på det här ur Nermans (1973) modell för 

massmediekommunikation så kan man se skillnader i filtret för Svenska Dagbladet respektive 

de två lokaltidningarna. Oskygg och hotfull kan ibland vara utbytbara och om eftersom de två 

lokaltidningarna inte använder sig av att till exempel vargen uppträdde hotfullt så kan de 

istället ha använt sig av att vargen uppträdde oskyggt eller närgånget, det kan bero på att 

tidningarnas filter skiljer sig åt om det är okej att använda hotfull för att beskriva vargen. 

Lokaltidningarna som har sin läsarkrets i områden där det både finns människor som är för 

och emot vargen, ser det kanske som triggande att använda lite starkare ord när de skriver om 

just vargen och att det är därför som det inte förekommer minst av våra värdeord i de två 

lokaltidningarna. Hade vi inkluderat insändare i vår undersökning hade resultatet av 

värdeorden troligen varit väldigt annorlunda. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Kodschema 

Kodschema Vargar:  

V1. Artikel/ID-nummer:  

0001-2999 

V2. Kodare:  

0 = Cecilia  

1 = Christian  

V3. Tidning:  

0 = Aftonbladet  

1 = Falu Kuriren  

2 = Nya Wermland  

3 = Svenska Dagbladet  

V4. Datum:  

xxxxxx  

V5 Artikeltyp:  

0 = Nyhetsartikel  

1 = Debattartikel  

2 = Reportage  

3 = Övrig  

V6. Artikelförfattare:  

0 = Egen reporter  

1 = Nyhetsbyrå  

2 = Egen debattör  

3 = Utomstående debattör  
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4 = Övrig  

9 = Saknas  

V7. Artikelstorlek i cm2:  

001-9999  

9999 = saknas  

V8. Sidnummer:  

01-99  

99 = saknas  

V9. Placering:  

0 = Inrikes  

1 = Utrikes  

2 = Ekonomi  

3 = Kultur/nöje  

4 = Sport 5= Debatt  

6 = Ettan  

7= Övrig  

V.10 Bild  

0= En bild  

1= Flera bilder  

9 = Bara text  

V.11 Första bildens innehåll  

0=Aggressiv varg  

1= Fridfull varg  

2= Lekfull varg  

3= Valpbild  
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4 = Bild på dödat djur av varg  

5 = Dödad varg  

6 = Plats där händelse skett  

7 = Personbild  

8 = Bild på skada  

9 = Genrebild  

10 Varg i stan  

11= Grafik  

12=Övrigt  

99 = Bild saknas  

V.12 Andra bildens innehåll  

Samma som V11 

V.13 Tredje bildens innehåll  

Samma som V11 och V12 

V14. Huvudaktör:  

0 = Riksdagspolitiker  

1 = Svensk EU-politiker  

2 = Utländsk EU-politiker  

3 = Svensk politiker  

4= Utländsk politiker  

5 = Naturvårdsverket  

6 = Övriga myndigheter  

7 = Forskare  

8 = Jägarförbundet  

9 = Jägare  
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10 = Lantbrukare  

11 = Privatperson  

12 = Journalist  

13 = Djurparkspersonal  

14 = Vargförening  

15 = Annan förening  

16 = Övrig  

99 = Saknas  

V.15 Huvudakörens åsikt  

0 =Positiv  

1 =Neutral  

2 = Negativ  

3 =Oklar  

4 = Intervjuas ej för åsikt  

9 = Åsikt saknas  

V.16 Citatform  

0 = Direkt anföring  

1 = Indirekt anföring  

9 = Citat saknas  

V17 Delaktör:  

0 = Riksdagspolitiker  

1 = Svensk EU-politiker  

2 = Utländsk EU-politiker  

3 = Svensk Politiker  

4 = Utländsk politiker  
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5 = Naturvårdsverket  

6 = Övriga myndigheter  

7 = Forskare  

8 = Jägarförbundet  

9 = Jägare  

10 = Lantbrukare  

11 = Privatperson  

12 = Journalist  

13 = Djurparkspersonal  

14 = Vargförening  

15 = Annan förening  

16 = Övrig  

99 = Saknas  

V.18 Delaktörens åsikt  

0 =Positiv  

1 =Neutral  

2 = Negativ  

3 =Oklar  

4 = Intervjuas ej för åsikt  

9 = Åsikt saknas  

V.19 Citatform  

0 = Direkt anföring  

1 = Indirekt anföring  

9 = Citat saknas  

V 20. "Ämne"  
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0 = Nya forskningsrön  

1 = Stamutveckling  

2 = Varg i stan  

3 = Attack mot djur  

4 = Lagar, beslut eller förordningar  

5 = Attack mot människa  

6 = Jakt  

7 = Djurparksvargar  

8 = Övrigt  

V.21 Vid lagar, beslut, förordningar  

0 = Forskning  

1 = Stamutveckling  

2= Varg i stan  

3= Attack mot djur  

4 = Attack mot människa  

5= Jakt  

6 = Djurparksvargar 7 = Övrigt  

V22 Antal personer som får komma till tals:  

0 - 99  

Förekommer följande värdeord eller synonymer till dessa?  

VV.1 Ja VV.2 Nej 

V.23 Härjar  

V.24 Skräck  

v.25 Hat  

v.26 Tjuvjakt  
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v.27 Farlig  

v.28 Hotfull  

v.29 Ofarlig  

v.30 Vildsint  

v.31 Offer  

v.32 Best  

v.33 Skygg  

v.34 Oskygg  

v.35 Förespråkare för vargen  

v.36 Förespråkare mot vargen 
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Bilaga 2. Definitioner till kodschema 

Definitioner till kodschemat  

V1. Vilket id-nummer som artikeln får  

V2. Vem det är som har kodat artikeln  

V3. Vilket tidning som artikeln kommer ifrån  

V4. Vilket datum artikeln kommer ifrån, skrivs med sex siffror, datumet 28 november 2012 

får siffran 121128  

V5. Vilken typ/genre som artikeln är. En nyhetsartikel är artiklar som rör nyheter, här ingår 

även notiser. En debattartikel är då någon tycker, tänker eller reflekterar över någonting , ett 

reportage. I övrigt läggs material som inte passar in på resterande kategorier.  

V6. Av vem som artikeln skrivits. Egen reporter är en reporter från tidningen, nyhetsbyrå är 

precis som det låter en text tagen från en nyhetsbyrå till exempel TT, Egen debattör är en 

person på den egna tidningen som skriver på debattsidan, utomstående debattör är någon som 

inte arbetar på tidningen som skriver på debattsidan.  

V7. Här anges hur stor artikeln är, bredden gånger höjden mäts. Anges i cm2. Bilden 

inkluderas i måttet. Om en artikel inte kan mätas får den siffran 9999.  

V8. Här anges vilket sidnummer som artikeln har i tidningen. Om sidnummret inte kan utläsas 

får den koden 99.  

V9. Vilken placering i tidningen finns artikeln. Delen inrikes innebär artiklar där textens 

innehåll har sitt ursprung i Sverige, både riks och lokalt. Utrikes innebär artiklar där textens 

innehåll har sitt ursprung utanför Sverige. Delen ekonomi innebär artiklar där texterna rör 

ekonomi. Kultur och nöje är texter som rör kultur och nöje. Delen sport handlar om både 

nationella och internationella sporthändelser. Kategorin debatt innebär att någon tycker, 

tänker eller reflekterar över någonting. I övrigt läggs artiklar som inte stämmer överens med 

tidigare nämnda kategorier.  
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V.10 Här anges om texten har tillhörande bild. En bild är om texten endast har en bild, flera 

bilder är två bilder och uppåt och endast text är ingen bild alls (bara text).  

V11. Här anges generellt vilken typ av bild det handlar om för den första bilden- dvs den 

största. Med aggressiv varg menar vi en bild på en varg som blottar tänder, bild på vargen då 

den jagar. Fridfull varg är en bild på en eller flera vargar då den ser lite hundlik ut, är lugn, 

stilla. Lekfull varg är en bild på en eller flera vargar som leker, är nyfikna. Med valpbild 

menar vi bild på en eller flera vargvalpar. Med bild på djur dödat av varg menar vi en bild där 

det dödade djuret visas. Med dödad varg menar vi en bild där den dödade vargen visas. Med 

plats där händelse skett menar vi en allmän bild över platsen där en händelse med varg skett. 

Med personbild menar vi antingen en person som uttalar sig eller person som råkat ut för 

någonting - personen behöver alltså inte bara vara intervjuperson. Med bild på skada menar vi 

en bild på en personskada eller en skada på ett djur orsakad av varg visas. Med genrebild 

menar vi en bild som inte är direkt kopplad till händelsen men används för att skildra 

händelsen eller artikeln i stort (ex bild på lagbok för ny lag). Med varg i stan menas bilder där 

vargen fångats på bild i större och mindre städer. Med grafik menar vi kartor, tidigare artiklar,  

teckningar och statistik Med övrigt menar vi en bild som inte kan placeras i tidigare nämnda 

kategorierna. Med bild saknas finns ingen bild till artikeln.  

V12. Här anges generellt vilken typ av bild det handlar om för den andra bilden- dvs den 

bilden som är mindre än den första. Med aggressiv varg menar vi en bild på en varg som 

blottar tänder, bild på vargen då den jagar. Fridfull varg är en bild på en eller flera vargar då 

den ser lite hundlik ut, är lugn, stilla. Lekfull varg är en bild på en eller flera vargar som leker, 

är nyfikna. Med valpbild menar vi bild på en eller flera vargvalpar. Med bild på djur dödat av 

varg menar vi en bild där det dödade djuret visas. Med dödad varg menar vi en bild där den 

dödade vargen visas. Med plats där händelse skett menar vi en allmän bild över platsen där en 

händelse med varg skett. Med personbild menar vi antingen en person som uttalar sig eller 

person som råkat ut för någonting - personen behöver alltså inte bara vara intervjuperson. 

Med bild på skada menar vi en bild på en personskada eller en skada på ett djur orsakad av 

varg visas. Med genrebild menar vi en bild som inte är direkt kopplad till händelsen men 

används för att skildra händelsen eller artikeln i stort (ex bild på lagbok för ny lag). Med varg 

i stan menas bilder där vargen fångats på bild i större och mindre städer. Med grafik menar vi 

kartor, tidigare artiklar, teckningar och statistik Med övrigt menar vi en bild som inte kan 

placeras i tidigare nämnda kategorierna. Med bild saknas finns ingen bild till artikeln.  
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V.13 Här anges generellt vilken typ av bild det handlar om för den tredje bilden- dvs den 

minsta bilden. Med aggressiv varg menar vi en bild på en varg som blottar tänder, bild på 

vargen då den jagar. Fridfull varg är en bild på en eller flera vargar då den ser lite hundlik ut, 

är lugn, stilla. Lekfull varg är en bild på en eller flera vargar som leker, är nyfikna. Med 

valpbild menar vi bild på en eller flera vargvalpar. Med bild på djur dödat av varg menar vi en 

bild där det dödade djuret visas. Med dödad varg menar vi en bild där den dödade vargen 

visas. Med plats där händelse skett menar vi en allmän bild över platsen där en händelse med 

varg skett. Med personbild menar vi antingen en person som uttalar sig eller person som råkat 

ut för någonting - personen behöver alltså inte bara vara intervjuperson. Med bild på skada 

menar vi en bild på en personskada eller en skada på ett djur orsakad av varg visas. Med 

genrebild menar vi en bild som inte är direkt kopplad till händelsen men används för att 

skildra händelsen eller artikeln i stort (ex bild på lagbok för ny lag). Med varg i stan menas 

bilder där vargen fångats på bild i större och mindre städer. Med grafik menar vi kartor, 

tidigare artiklar, teckningar och statistik Med övrigt menar vi en bild som inte kan placeras i 

tidigare nämnda kategorierna. Med bild saknas finns ingen bild till artikeln.  

V.14 Här anges huvudaktören, dvs. den som får störst fokus i texten. Riksdagspolitiker är 

politiker som sitter i den svenska riksdagen, Svensk EU-politiker är en svensk politiker som 

sitter i antingen Parlamentet, Kommissionen eller ministerrådet. Utländsk EU-politiker är en 

utländsk politiker som sitter i antingen Parlamentet, Kommissionen eller ministerrådet. En 

svensk politiker är en politiker från Sverige som inte sitter i riksdagen. En utländsk politiker 

är en politiker från ett annat land en Sverige. Naturvårdsverket är en person som arbetar inom 

naturvårdsverket och uttalar sig i rollen som anställd på naturvårdsverket. Övriga myndigheter 

är anställda inom andra svenska myndigheter och som uttalar sig från den rollen. Forskare är 

någon som forskar inom ämnen rörande vargen och naturvetenskap. Jägarförbundet är någon 

som uttalar sig i rollen som anställd på jägarförbundet. En jägare är någon som jagar. 

Lantbrukare är någon som arbetar med boskap, här inkluderas även samer. Privatperson är 

någon som inte uttalar sig från någon speciell yrkestite. En journalist är någon som skriver 

eller uttalar sig om vargen som journalist. Djurparkspersonal är någon som arbetar på en 

djurpark, här ingår även cheferna. Med vargförening menar vi en förening som jobbar med 

vargen som huvudfråga. Med annan förening menar vi en förening som inte jobbar med 

vargen som huvudfråga. Övrig innebär att de tidigare nämnda kategorierna inte stämmer 

överens med huvudaktören. Saknas innebär att det inte finns någon huvudaktör i texten.  
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V.15 Med huvudaktörens åsikt menar vi vilken ställning huvudaktören tar. Med positiv menar 

vi att huvudaktören är för det som artikeln tar upp. Med neutral finns ingen synbar ställning. 

Med negativ menar vi att huvudaktören är mot det som artikeln tar upp. Med Oklar menar vi 

att ställningen inte går att särskilja. Saknas det en åsikt får variabeln siffran 9.  

V.16 Med citatform menar vi hur huvudaktören citeras. Med direkt anföring menas 

talstreck/talminus. Med indirekt anföring innebär att personen citeras genom reportertext. 

Med citat saknas menar vi att det inte finns något citat i texten.  

V.17 Här anges delaktören, dvs. den som får mindre fokus i texten. Riksdagspolitiker är 

politiker som sitter i den svenska riksdagen, Svensk EU-politiker är en svensk politiker som 

sitter i antingen Parlamentet, Kommissionen eller ministerrådet. Utländsk EU-politiker är en 

utländsk politiker som sitter i antingen Parlamentet, Kommissionen eller ministerrådet. En 

svensk politiker är en politiker från Sverige som inte sitter i riksdagen. En utländsk politiker 

är en politiker från ett annat land en Sverige. Naturvårdsverket är en person som arbetar inom 

naturvårdsverket och uttalar sig i rollen som anställd på naturvårdsverket. Övriga myndigheter 

är anställda inom andra svenska myndigheter och som uttalar sig från den rollen. Forskare är 

någon som forskar inom ämnen rörande vargen och naturvetenskap. Jägarförbundet är någon 

som uttalar sig i rollen som anställd på jägarförbundet. En jägare är någon som jagar. 

Lantbrukare är någon som arbetar med boskap, här inkluderas även samer. Privatperson är 

någon som inte uttalar sig från någon speciell yrkestitel. En journalist är någon som skriver 

eller uttalar sig om vargen som journalist. Djurparkspersonal är någon som arbetar på en 

djurpark, här ingår även cheferna. Med vargförening menar vi en förening som jobbar med 

vargen som huvudfråga. Med annan förening menar vi en förening som inte jobbar med 

vargen som huvudfråga. Övrig innebär att de tidigare nämnda kategorierna inte stämmer 

överens med huvudaktören. Saknas innebär att det inte finns någon delaktör i texten.  

V.18 Med delakörens åsikt menar vi vilken ställning huvudaktören tar. Med positiv menar vi 

att huvudaktören är för det som artikeln tar upp. Med neutral finns ingen synbar ställning. 

Med negativ menar vi att huvudaktören är mot det som artikeln tar upp. Med Oklar menar vi 

att ställningen inte går att särskilja. Saknas det en åsikt får variabeln siffran 9.  

V.19 Med citatform menar vi hur delaktören citeras. Med direkt anföring menas 

talstreck/talminus. Med indirekt anföring innebär att personen citeras genom reportertext. 

Med citat saknas menar vi att det inte finns något citat i texten.  
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V20. Med Ämne menar vi vad artikeln handlar om. Med nya forskningsrön menar vi 

forskning som rör vargar. Med stamutveckling menar vi artiklar som rör den svenska 

stammens utveckling. Med varg i stan menar vi artiklar då en varg setts i större eller mindre 

städer. Med attack mot djur menar vi då vilda vargar attackerat eller dödat tamboskap, 

jakthundar eller andra husdjur. Med lagar, beslut eller förordningar menar vi artiklar då staten 

eller europeiska kommit med beslut, lagar eller förordningar. Med attack mot människa menar 

vi då vilda vargar attackerat en människa. Med jakt menar vi artiklar som rör tjuv-, skydds- 

och vanlig jakt. Med djurparksvargar menar artiklar som rör vargar i en djurpark. Med övrigt 

menar vi att artikelns ämne inte stämmer överens med tidigare nämnda kategorier.  

V.21 Vid lagar, beslut, förordningar menar vi vad beslut, förordningen eller lagar gäller. Med 

forskning menar vi forskning som rör vargen. Med stamutveckling menar vi beslut (etc) som 

rör den svenska stammens utveckling.  

Med varg i stan menar vi beslut, förordningar och lagar gällande åtgärder kring närgångna 

vargar. Med attack mot djur menar vi beslut, förordningar och lagar kring ersättning och 

åtgärder då en vild varg attackerat eller dödat tamboskap, jakthundar eller andra husdjur. Med 

attack mot människa menar beslut, förordningen eller lagar kring ersättning och åtgärder då 

en vild varg attackerat en människa. Med jakt menar vi beslut som rör beslut, lagar och 

förordningar om jakt (tjuv-, skydds- och vanlig jakt). Med djurparksvargar menar vi beslut, 

lagar och förordningar som rör djurparker och deras vargar. Med övrigt menar vi att besluten, 

förordningar och lagarna inte går att placera i någon av de tidigare nämnda kategorierna. Om 

artikeln inte handlar om lagar, beslut eller förordningar och har ett annat värde på den 

föregående variabeln får den på denna variabel koden 9.  

V. 23 Antalet personer som får komma till tals i artikeln.  

V24-36 Förekommer följande värdeord eller synonymer till dessa innebär antingen att den 

exakta termen finns i artikeln eller att det förekommer en synonym med samma övergripande 

betydelse.  

Härjar innebär att någonting håller till på ett område och uppträder aggressivt. Synonymer 

som kan förekomma är exempel vis invaderar.  

Skräck innebär mycket stark rädsla. Synonymer som kan förekomma är exempelvis rädsla  
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Hat innebär en stark motvilja till någonting, synonymer som kan förekomma är exempelvis 

motstånd  

Tjuvjakt innebär olaglig jakt, synonym som kan förekomma är illegal jakt  

Farlig innebär att någon eller någonting som utgör en fara  

Hotfull innebär att någon eller någonting innebär ett hot  

Ofarlig innebär att någonting inte utrycker en fara  

Vildsint innebär att någon eller någonting har ett vilt sinnelag, synonymer som kan 

förekomma är exempelvis aggressiv  

Offer innebär att någon drabbats för någonting, särskilt skada och död, synonymer är 

exempelvis drabbad 

Best innebär varelse med skräckinjagande utseende och uppträdande, synonym som kan 

förekomma är exempelvis odjur  

Skygg innebär att man gärna håller sig undan  

Oskygg innebär att man gärna söker sig till platser med mycket folk  

Förespråkare för varg innebär att någon ger sitt stöd till vargen  

Förespråkare mot varg innebär att någon inte ger sitt stöd till vargen   

 

 


