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från att vara ett nationellt och samtida problem präglat av 

politik, till att bli ett globalt och framtida hot som är präglat 

av klimat- och hållbarhetsfrågor. Studien visar även vikten 
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II. Förord 
 

Denna studie handlar om hur miljöjournalistiken har förändrats i svenska dagstidningar 

under de senaste 20 åren. ” Från ett nationellt och samtida problem till ett globalt och 

framtida hot” är mitt examensarbete för kandidatprogrammet i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitet i Växjö, 2015. I detta förord vill jag 

tacka de som har gjort det möjligt att genomföra detta examensarbete. 

 

TACK till min handledare Göran Palm som med sin kunskap och erfarenhet har 

hjälpt, inspirerat och motiverat mig under arbetets gång. 

TACK till nära och kära som har stöttat mig genom arbetet. 

 

Det är nu med stolthet och glädje som jag presenterar mitt examensarbete för Er. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras huvudämnet miljöjournalistik, som denna uppsats bygger 

på. Kapitlet inkluderar även en beskrivning av uppsatsens problemformulering, 

frågeställning och syfte. 

 

Miljö, natur och hållbarhet är frågor som blir allt viktigare i dagens samhälle. 

Klimatförändringar, global uppvärmning samt koldioxidutsläpp är några av de 

miljöproblem som vi människor till stor del har orsakat. Människan har ett 

beroendeförhållande till naturen och miljön. Vi är beroende av naturen för tillgången av 

resurser men framförallt för att kunna andas och leva. Men naturen är även beroende av 

att vi människor tar tillvara på den och bevarar den i ett tillstånd som gör att vi kan 

tillfredsställa våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. Inte bara inom journalistiken är hållbarhet och 

klimatförändringar ett aktuellt ämne utan ämnet är även ett aktuellt samhällsproblem. 

Problematiken med ämnet är att det kan upplevas abstrakt då symptomen och effekterna 

av problemen inte alltid är synbara för alla
1
. Det kan därför vara svårt att ta sig till 

informationen utan att få den förklarad för sig, det är då medier spelar en viktig roll. Det 

är medier som påverkar dagordningen vid middagsbordet i de svenska hemmen.
2
 

Medier behöver därför förklara miljöfrågan på ett sätt som läsarna förstår och tar till sig 

så att ämnet blir mer konkret.  

 

Medier har sedan 1960-talet rapporterat om miljöproblem, men på olika vis. Från början 

handlade miljöproblemen oftast om lokala och konkreta problem, såsom 

industriutsläpp.
3
 Idag är problemen mer omfattande både kontextuellt och geografiskt, 

vilket ofta gör miljöproblem och miljöfrågor till ett komplext och abstrakt ämne.
4
 Olika 

rapporter visar att ämnet har gått från att vara influerat av forskare och forskning, till att 

bli ett politiskt ämne med opinionsskapande som syfte. Gestaltningen i medier skildrar 

dock inte alltid det aktuella tillståndet som miljön befinner sig i, utan de visar upp det 

socialt konstruerade miljöproblemet och valda delar av den information som finns 

tillgängligt. Monika Pierre Djerfs forskning visar hur miljöjournalistiken har sett ut i 

Sverige från och med 1961 till och med 1994
5
. Men efter 1994 har det inte genomförts 

någon konkret forskning i Sverige på hur miljöjournalistiken är gestaltad eller hur den 

har influerats av intressenter. Det är det glapp som jag syftar att fylla med denna 

uppsats. Uppsatsen fokuserar på hur miljöjournalistiken har sett ut sedan 1994, hur den 

har gestaltas och vilka aktörer som har påverkat eller försökt att påverka denna.  

 

                                                 
1
 Cox, Robert (2013) Environmental communication and the public sphere. Thousand Oaks, Calif: SAGE. 

2
 Malcolm McCombs och Donald Shaw (1972, 1976) i McQuail, D and Windahl, S (1993) Communication Models for the Study of 

Mass Communications. Essex: Longman 
3
 Djerf Pierre, Monika (1996) Gröna nyheter: miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994. Diss. Göteborg: 

Univ. 
4
 Cox, Robert (2013) Environmental communication and the public sphere. Thousand Oaks, Calif: SAGE. 

5
 Ibid 
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1.1 Problemformulering 

Medier har ett stort inflytande på hur och vad människor tänker på. Vilka nyheter 

medier väljer att skriva om och hur de väljer att kommunicera dessa har en stor 

påverkan på hur människor upplever den verklighet som de lever i. Medier har en stor 

makt över vilka frågor som allmänheten anser är viktiga.
6
 Med tanke på hur viktigt det 

är med miljö- och klimatfrågor i dagens samhälle är det intressant att undersök hur 

miljöjournalistiken har sett ut de 20 åren. Detta för att se hur medier försöker påverka 

vad allmänheten anser är viktiga miljöfrågor. Det jag vill undersöka är hur gestaltningen 

av miljöproblem i nyhetsartiklar har förändrats över tid. Det är även av intresse att 

analysera vem som driver miljöpolitiken, alltså vem eller vilka som är centrala aktörer i 

nyhetsartiklarna och som försöker sätta agendan. Pierre Djerf presenterade 1996 sin 

avhandling där hon undersöker hur miljöjournalistiken har utvecklats från 1961-1994
7
. 

Denna studie kan ge oss en inblick i hur miljöjournalistiken har sett ut sedan den kom 

till i svensk media, men den lämnar även ett glapp från 1994 fram till nutid. Därför är 

det intressant att genomföra en undersökning av hur miljöjournalistiken har utvecklats 

sedan 1994 fram till idag.  

 

1.2 Frågeställning 

1. Vad rapporterar medier som miljöproblem; vad ramas in som en miljöfråga eller 

ett miljöproblem i dagstidningar?  

2. Vem eller vilka är källan till informationen och aktörerna i artiklarna?  

3. Hur skiljer sig gestaltningen av miljöfrågan över tid och beroende på vilken typ 

av dagstidning miljöfrågan gestaltas i?  

 

1.3 Syfte 

Åtskilliga teorier bekräftar att medier har ett stort inflytande på den allmänna opinionen, 

de avgör vad publiken ser som miljöproblem. Syftet med denna studie är därför att 

undersöka hur dagstidningar i Sverige gestaltar miljöfrågan och miljöproblem. 

 

1.4 Uppsatsen fortsatta disposition 

Kapitel två sammanfattar ett urval av den tidigare forskningen som finns kring 

miljöjournalistik. I kapitel tre presenteras kortfattat det teoretiska perspektiv som 

används som verktyg i analysen. Kapitel fyra beskriver vilken metod som är aktuell i 

denna uppsats, men även uppsatsens material och urval. I kapitel fem presenteras 

resultatet och analysen av denna undersökning, där ges en inblick i hur 

miljöjournalistiken sett ut i svenska dagstidningar de senaste 20 åren. Kapitel sex 

innehåller en slutdiskussion av denna studie. Där diskuteras relationen mellan studiens 

resultat och den tidigare forskningen. Kapitel sex innehåller även förslag på fortsatt 

forskning i ämnet. 

                                                 
6
 Strömbäck, Jesper (2009) Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 1. uppl. Stockholm: SNS förlag 

7
 Djerf Pierre, Monika (1996) Gröna nyheter: miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994. Diss. Göteborg: 

Univ. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom miljöjournalistik samt hur detta 

ämne har behandlats i Sverige under 1900-talet.  

 

Journalistik skapas av de ekonomiska, politiska och sociala förhållandena som råder i 

samhället. Därför definieras miljöjournalistik av dessa förhållanden i relation till natur 

och miljö. Miljöjournalistik skapas i mötet mellan den journalistiska världen och den 

miljöpolitiska världen.
8
 Miljön talar inte för sig själv utan miljöproblem blir inte 

problem förrän de kommuniceras i media. Naturkatastrofer och miljöproblem kommer 

alltid finnas även om de inte skrivs om i medier men de blir inte ett ”socialt” problem 

förrän de uppmärksammas och skapas i medier.
9
 

 

Miljöjournalistik är överföringen av information via olika kanaler om miljöfrågor, dock 

kan definitionen utav vad som är en miljöfråga skifta. Den kan vara både pragmatisk 

och grundläggande. Den varnar, övertygar och hjälper oss att lösa problem samtidigt 

som den hjälper oss att definiera och förstå miljön. Den medierade miljön avgör ofta 

vilka värderingar, vilken attityd och vad vi har för beteende till miljö. Miljön kan inte 

tala för sig själv så media måste kommunicera den, därför är det viktigt att det sker 

korrekt. Hur miljön kommuniceras i media blir en del av hur vi uppfattar och värderar 

den. Efter att ha tagit del av information så tolkar vi den på olika sätt. Det avgörs av 

våra värderingar, uppfattningar och tidigare kunskap. När journalister kommunicerar 

miljöfrågan är det då av vikt att översätta teknisk fakta till information för allmänheten 

att förstå och reflektera kring i det allmänna rummet.
10

 

 

1960 började det skrivas om miljö i traditionella medier, då pratades det om ekologi och 

miljö som något holistiskt. 1980 började det talas om miljöproblem och de sakområden 

som var mest medierade var kärnkraft och försurade sjöar. På 90-talet blev ämnet mer 

komplext om det talades om orsaker och konsekvenser på ett annat sätt. Miljön och 

naturen är en social konstruktion som förändras över tid. Miljön är ett av de mest 

komplexa orden att försöka beskriva, förr i tiden sågs det som något naturligt. Naturen 

har symboliserat godhet, renhet och något genuint. Efter undersökningar gjorda i 

Kanada och Storbritannien kunde forskarna hävda att den sociala konstruktionen genom 

historien har sett ut på liknande sätt i alla västerländska länder. Under 1960-talet sågs 

naturen som något att exploatera, en resurs. Något som skulle undersökas, förstås och 

sedan kontrolleras och användas. Samtidigt som det sågs som en plats dit människor 

kunde gå för att slappna av, en plats för rekreation. På 1970-talet började naturen ses 

som något skört som behövde skydd, samhället ansåg att tekniken hotade naturens 

existens. Under 80-talet gick det sedan över till att handla om ekologi och under 90-talet 

så startade den gröna marknadsföringen.
11

 Under 2000-talet har miljöjournalistiken gått 

                                                 
8
 Djerf Pierre, Monika (1996) Gröna nyheter: miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994. Diss. Göteborg: 

Univ. 
9
 Hansen, Anders (2010) Environment, media and communication. New York: Routledge. 

10
 Cox, Robert (2013) Environmental communication and the public sphere. Thousand Oaks, Calif: SAGE. 

11
 Hansen, Anders (2010) Environment, media and communication. New York: Routledge. 
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över till att handla om klimatförändringar och växthuseffekten. Då miljön vid en 

tidpunkt kommer att göra motstånd och det är vi människor som är hotade.
12

 

 

Rapporteringen av miljö började märkbart under 1960-talet och miljöaktivism blev ett 

begrepp, framförallt efter publiceringen av boken ”Silent Spring” 1962. Då handlade 

rapporteringen om incidenter eller katastrofer som skett över världen. 

Miljöjournalistiken blev ännu mer tydlig under 90-talet då Society of Environmental 

Journalists startades, som hade som mål att stärka kvalitén och räckvidden av 

journalistik i medier för att öka den allmänna förståelsen för miljö. Miljöjournalistiken 

är väldigt driven av incidenter och katastrofer, då journalisterna ville skapa dramatiska 

artiklar. Medan rapportering kring klimatförändringar inte får samma uppmärksamhet 

då det är ett abstrakt ämne som är svårt att föreställa sig då det ofta handlar om framtida 

problem. Därför blir rapporteringen ofta kring små delar som är en del av ett större 

problem, för att göra rapporteringen mer aktuell och konkret. Många gånger saknar även 

journalisterna kunskap i ämnet de rapporterar kring, vilket gör det svårt för dem att 

konkretisera och förklara informationen för läsarna. Andra händelser i världen som får 

stort fokus i medier drabbar även miljöjournalistiken då det tar bort fokus och intresse 

från miljöfrågorna.
13

 

 

Med en ökad rapportering kring miljö och en större medvetenhet kring miljöfrågor 

förändras och utvecklas den sociala och kulturella konstruktionen av miljö. Den sociala 

konstruktionen av miljö innebär sociala förhållanden och gestaltningar som skapas för 

att ordna och strukturera människans förhållande till biologiska processer i världen. 

Miljö inte blev liktydligt med natur förrän i början av 1960-talet men enbart under åren 

1969-1973 kom 181 nya ord till med miljö som första del av ordet eller begreppet. Då 

var det mestadels ord som anknöt till den offentliga sfären som skapades, 

yrkesrelaterade, politiska eller administrativa ord. Medan de nya orden under sjuttio- till 

åttiotalet anknöt mer till den privata sfären och konsumtionssamhället, exempelvis 

miljöbuss och miljömärkning. Begreppsbildningen är därför något som konstrueras i 

samband med relationen till natur, människan och samhället. Därför uppstod 

miljöproblemen även när människan började upptäcka miljöskador som ansågs vara ett 

hot mot människan och vår existens.
14

 

 

1902 var det år då miljöproblem för första gången diskuterades i riksdagen. Då talades 

det framförallt om luft- och vattenföroreningar orsakade utav industrier. Det sågs då 

som ett lokalt problem. 1909 infördes den första naturskyddslagen i Sverige, denna lag 

gjorde det möjligt att skydda natur, naturområden och djurarter som enligt vetenskap 

ansågs vara värdefulla.
15

  

                                                 
12

 Hansen, Anders (2010) Environment, media and communication. New York: Routledge. 
13

 Cox, Robert (2013) Environmental communication and the public sphere. Thousand Oaks, Calif: SAGE. 
14

 Sellerberg, Ann-Mari (1994) Miljöns sociala dynamik – om ambivalens, skepsis, utpekanden, avslöjanden m.m. Lund: 

Sociologiska institutionen 
15

 Lundgren, Lars J. (1991) "Miljöpolitik på längden och tvären": några synpunkter på svensk miljövård under 1900-talet. 

Människan och miljön / XXI nordiska historikermötet, Umeå 1991 ; [redaktör: Lars J Lundgren]. 143-162 
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Under 1930-talet förändrades synen på naturen och miljön då den började ses som en 

plats för sociala aktiviteter och intresset för friluftsliv blev stort. Men även de 

ekonomiska möjligheterna kring naturen och miljö blev ett framträdande fokus och 

naturen sågs som en tillgång. Detta ekonomiska fokus blev särskilt framträdande under 

50-talet då exploateringen utav miljön ökade markant.
16

 

 

Under åren 1900-1960 fanns endast en bristfällig naturskyddslagstiftning som främst 

fokuserade på lokala föroreningsproblem och skydd av naturområden. Det var den 

Svenska naturskyddsföreningen (SNF) som dominerade opinionsbildningen och 1952 

fick dem en officiell status som rådgivande organ i naturskyddsfrågor. De årliga 

konferenserna som SNF startade 1953 blev ett forum för diskussion mellan experter och 

beslutsfattare. Dock var inte samhällsintresset för miljöfrågor stort och fram till 1960 

erhöll området miljöfrågor inte större utrymme än 1,4 procent i storstadspress samt 1,2 

procent i landsortspress. Ämnet ansågs tillhöra elitnivå och det var endast forskare, 

vetenskapsmän, enstaka politiker och naturvänner som engagerade sig i ämnet. Det var 

inte förrän under sextiotalet intresset började skapas i den allmänna opinionen.
17

 

 

Under sextiotalet startade den offentliga debatten kring miljöfrågor då politiska partier 

och samhället fick ett intresse kring ämnet, det var under denna tid som miljörörelsen 

startade. Centerpartiet var först med att 1959 införa naturvård i sitt partiprogram, 1960 

följde socialdemokraterna efter och kort därefter även folkpartiet. Det fanns ett intresse 

för miljöfrågor dock så krockade detta ofta med det som kunde gynna partiernas 

väljargrupper och möjligheten att kombinera det med ekonomiska och sociala 

partifrågor.
18

 

 

Inte förrän kvicksilverfrågan uppmärksammades och människans hälsa var under hot 

under sent 1960-tal så började miljöopinionen att formas. En orsak till avsaknaden av 

intresse och arbete för miljöfrågor berodde på avsaknaden av relevant kunskap. Detta 

uppmärksammades under 60-talet och det lades därför mer fokus på att anskaffa mer 

vetenskaplig forskning i området. Forskare från olika discipliner samlades och angrep 

området med olika perspektiv.
19

 

 

Även inom journalistiken var miljö en relativt okänd specialisering. Miljöjournalistik 

innebar på sextiotalet journalistik som kretsade kring samhällsplanering och artiklar 

kring naturskydd ansågs inte ha något nyhetsvärde alls. Under sextiotalet handlade 

miljöjournalistiken om kärnvapenprovens hälsofaror, kvicksilver, naturskydd och 

vattenföroreningar och oljeutsläpp.
20

 Miljöbovarna ansågs framförallt vara industrin och 

källan i inslagen var till största del experter som exempelvis forskare, en mindre del var 

                                                 
16

 Lundgren, Lars J. (1991) "Miljöpolitik på längden och tvären": några synpunkter på svensk miljövård under 1900-talet. 

Människan och miljön / XXI nordiska historikermötet, Umeå 1991 ; [redaktör: Lars J Lundgren]. 143-162 
17

 Ibid 
18

 Lundqvist, Lennart J. (1971) Miljövårdsförvaltning och politisk struktur. Diss. Uppsala: Univ. 
19

 Bennulf, Martin (1994) Miljöopinionen i Sverige. Diss. Göteborg: Univ. 
20

 Djerf Pierre, Monika(1996) Gröna nyheter: miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994. Diss. Göteborg: 

Univ. 
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myndigheter. Den kritiskt granskande journalistiken hade ännu inte formats utan 

journalistiken formades utav elitiska grupper.
21

 

 

Under 1970-talet förändrades förhållningssättet av samhället gentemot institutioner och 

makthavare och det påverkade även journalistiken som kom att bli kritiskt granskande 

av dessa aktörer. Detta blev en stor skillnad från det tidigare konsensus sökande 

förhållningssättet. Journalistiken skulle bidra till en ökad kunskap hos allmänheten för 

att publiken själva skulle förändra samhället.
22

  

 

Under början av 1970-talet fortsatte miljöjournalistiken med fokus på miljögifter och 

kärnvapenprov. I mitten av 70-talet var det mest fokus på arbetsmiljö och ämnen som 

kunde utsätta människor under arbete, exempelvis bekämpningsmedel. I slutet av 70-

talet skiftar dock detta fokus till att övervägande handla om kärnkraft. Fokus på 

kärnkraft forsätter in på 80-talet men även handlar det då om oljeutsläpp. I mitten av 

åttiotalet handlade miljöjournalistiken i huvudsak om de konkreta miljöproblem som 

fanns, försurningen och luftkvalité samt Tjernobylkatastrofen. Det fortsätter att handla 

om de konkreta problemen i samhället under samtiden, bilismen och Östeuropas 

miljöproblem samt problem med hav och industriell påverkan. Därav syns en förändring 

i rapporteringen, då det mer och mer under slutet av åttiotalet kom att handla om 

internationella miljöproblem och katastrofer. Dock var miljöbovarna fortfarande 

densamma som under 60-talet, industrin ansågs vara den som orsakade problemen. Men 

källan till informationen hade nu delats upp och kom till lika stor del från experter och 

myndigheter, men till störst del från politiker.
23

  

 

Under sextiotalet hade miljöjournalistiken sitt genombrott och under 70–80-talet 

etablerade ämnet sin egen genre. Under 1970-1991 gestaltades miljöjournalistiken på ett 

dokumenterande, realistiskt och rekonstruerande vis. Den var kritiskt dokumenterande 

och försökte granska de elitiska aktörerna och högre beslutsfattares roller. Medier 

försökte övertyga publiken om att det som rapporterades var den korrekta och verkliga 

bilden av situationen.
24

  

 

Under perioden 1991-1994 blev det kommersiella nyhetstänkandet starkare och 

påverkade de traditionella medierna. Nu övergick nyheter och rapportering från att vara 

informativ till att även vara underhållande, nyhetsvärdet blev en viktig komponent vid 

rapporteringen. Nyheter skulle både vara relevanta men även nå en viss njutning hos 

publiken. Publiken skall kunna identifiera sig i fakta men de skall även uppleva en viss 

nivå av engagemang och känslor. Populariseringen och dramatiseringen av nyheter var 

ett faktum.
25

 Men miljöjournalistiken blir fortfarande nedprioriterad när andra händelser 

som anses vara mer relevanta för publiken uppstår, exempelvis när den ekonomiska 

                                                 
21

 Djerf Pierre, Monika(1996) Gröna nyheter: miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994. Diss. Göteborg: 

Univ. 
22

 Ibid 
23
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24
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25
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krisen i början av 90-talet uppstod. Men miljöfrågorna sågs under 1994 även bli mer 

och mer integrerade i individers vardag och de dramatiska miljölarmens tid var förbi. 

Inställningen till miljöproblem förändrades under 80 och 90-talet och istället för att 

städa upp i efterhand så kom det att handla om förebyggande strategier för konsumtion 

istället för produktion, människan såg nu sin roll i problemet. Det var inte längre bara 

samhällets eller politikernas ansvar utan det var upp till varje individ att ta sitt ansvar. 

Under denna period utvecklades den syn på natur och miljö, som lade grunden för 

miljödiskursen.
26

  

 

Sammanfattningsvis menar den tidigare forskningen om miljöjournalistik i Sverige att 

det går att dela in rapporteringen från 1961-1994 i tre epoker. Mellan åren 1961-1969 

var det den speglande miljöjournalistikens epok, då journalisterna fokuserade på att 

speglade aktuella händelser, främst lokalt som rörde naturen och miljön. Mellan 1970-

1991 förekom den kritiskt dokumenterande miljöjournalistiken, ämnet fick sin egen 

genre och mer och mer inflytande över politiker och beslutsfattare. 1991-1994 blev 

miljöjournalistiken populariserad och denna epok bidrog till att ämnet blev mer och mer 

dramatiserat i medier och händelserna krävde ett nyhetsvärde för att de skulle 

rapporteras kring.
27

  

 

Forskare menar även att journalister inte letar efter miljöproblem eller risker kring 

miljön att rapportera kring, utan att de endast letar efter nyheter. De letar efter händelser 

eller information som lever upp till principerna som finns för att avgöra nyhetsvärdet. 

Nyheten är inte en händelse, utan en händelse är en nyhet.
28

 

 

Klimatförändringar kan vara svåra att förstå, många läsare är uppmärksamma vid att de 

har läst nyhetsartiklar kring ämnet men inte många känner sig säkra på vad de 

egentligen handlar om. Journalister har en viktig uppgift, att informera sina läsare och 

ge dem kunskap om samhället och pågående processer i den. Men många artiklar kring 

klimatförändringar blir ofta för tekniska för att läsarna skall kunna förstå och ta till sig 

informationen.
29

 Tidigare forskning visar även att det har skett än förändring från 

forskningsbaserad diskurs till en politisk diskurs gällande miljöjournalistik. Under slutet 

av 90-talet övergick miljöjournalistiken till en politisk diskurs, då politiker och medier 

ville försöka påverka samhällets åsikter för att öka medvetenheten kring ämnet. Denna 

strategi ansågs vara enklare och snabbare för att påverka publiken till skillnad från den 

forskningsbaserade diskursen som försökte öka kunskapen hos individer och därigenom 

påverka deras attityd.
30

 

 

                                                 
26

 Djerf Pierre, Monika (1996) Gröna nyheter: miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994. Diss. Göteborg: 

Univ. 
27

 Ibid 
28

 Miller, M och Riechert, B (1997) The interaction of interest group strategies and journalistic norms on news media framing of 

environmental issues. Paper presented to the Media, Risk and the Environment Conference, Cadiff University, July.  
29

 Ibid 
30

 Castrechini, A m.fl (2014) Media representations of environmental issues: From scientific to political discourse. S.213-220 

Universitet de Barcelona.  
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3. Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv som har hjälpt mig att beskriva och 

analysera empirin. De har även fungerat som verktyg för att få svar på uppsatsens 

frågeställning. 

 

3.1 Gestaltningsteorin  

Framing, eller gestaltningsteorin som den kallas på svenska, är en teori som innebär att 

beroende på hur medier gestaltar och lyfter fram olika detaljer i en händelse, kan de 

skapa olika uppfattningar och inramningar av händelsen. Denna teori baseras på 

grundtanken att vi socialt konstruerar verkligheten som vi lever i. Att vi genom våra 

grundvärderingar och erfarenheter begripliggör och tolkar världen. Gestaltningsteorin 

bygger på två principer, den första är att medierna gestaltar verkligheten, de beskriver 

inte verkligheten som den är. Den andra principen bygger på att mediernas inflytande 

över att skapa den verklighet som publiken uppfattar som verklig genom att aktivera 

olika tankar och känslor genom gestaltning. Medier påverkar därigenom den allmänna 

dagordningen. Genom att gestalta en nyhet på olika sätt styr medier medvetet publikens 

tankebanor och uppfattning av informationen.
31

  

 

Det finns urvals- och gestaltningsprinciper som varje medieorganisation följer, 

medvetet eller omedvetet. Urvalsprinciperna innebär att en händelse måste passa 

mediernas format, arbetsvillkor, normer och uppmärksamhetsbehov för att ha ett 

nyhetsvärde. Om en händelse passerar dessa urvalsprinciper så följer sedan strukturella 

gestaltningsprinciper och dramaturgi som ofta ska anpassas efter den tekniska, 

ekonomiska och politiska utvecklingen i samhället. Detta kan vara gestaltning som 

gäller direkthet, snabbhet, dramatik och/eller polarisering.
32

 

 

Likt Falkheimer så anser även Entman att gestaltningsteorin huvudsakligen handlar om 

urval och detaljer. Entman menar att gestaltningen vid nyhetsrapportering har fokus på 

någon av följande egenskaper; 1) problembeskrivningar, 2) orsaksförklaringar, 3) 

moraliska värderingar eller, 4) problemlösningar. Han menar att det handlar mer om 

vilka detaljer som medier belyser och fokuserar på än problemet i sig. Journalister 

använder sig av den information de har tillgång till och väljer ut detaljer för att göra den 

mer intressant och för att skapa nyhetsvärde. Journalister gör medvetet eller omedvetet 

val enligt de ramar de är lärda att skriva genom, som påverkar läsarna på olika sätt. 

Texten innehåller ramar som visar sig genom närvaron eller avsaknaden av 

värdeladdade ord, fraser, stereotypa bilder, val av källor och ordval. Dessa ramar guidar 

läsaren för hur de tänker och reflekterar kring texten och informationen de har tagit del 

av.
33

 Det är på detta sätt journalister från olika tidningar kan rama in en och samma 

information på olika sätt, en tidning kan rama in exempelvis en demonstration som ett 

                                                 
31

 Strömbäck, Jesper (2009) Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 1. uppl. Stockholm: SNS 

förlag 
32

 Falkheimer, Jesper (2004) Att gestalta en region: källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund. Diss. Lund: 

Univ., 2004 
33

 Entman, R. M. (1993) Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm, Journal of Communication, 43 (4) 51-58 
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uppror medan en annan ramar in den som en fredlig demonstration. En text kan också 

förstärkas genom retoriska medel som upprepning för att dramatisera ämnet, eller 

metaforer och symboler som har en kulturell symbolik för att förstärka känslan i texten. 

Det är genom gestaltningen som journalisterna utövar sin makt över människors 

tankar.
34

 

 

Gestaltning är ett centralt verktyg i den demokratiska processen och i påverkandet av 

den allmänna opinionen. Genom gestaltning är det möjligt att påverka vad som är den 

allmänna opinionen. Detta kan göra den demokratiska processen tvivelaktig, då det ofta 

är elitkällor som lägger grunden till fakta som skapar den allmänna opinionen.
35

 

 

Miljökommunikation är enligt Cox överföring av information via en kanal kring 

miljöfrågor, definitionen utav vad som är en miljöfråga kan dock skifta. Cox menar att 

vi skapar och definierar innebörden av natur och miljö social-symboliskt. Ett 

miljöproblem definieras utav hur miljö kommuniceras och gestaltas. Med retoriskt valda 

bilder och kommunikativa ramar skapar vi förståelse för naturen och miljö genom de 

värderingar som redan finns i vår kultur. Cox menar att medier påverkar läsarnas attityd 

genom hur de väljer vilka nyheter som släpps igenom och kommuniceras till publiken, 

genom hur de väljer att gestalta och rama in händelsen och hur de anpassar detta till den 

kultur som mediet verkar i.
36

 

 

3.2 Elitkällor  

För att journalister skall kunna producera nyhetsartiklar är de i behov av tillgång till 

information. Information kan journalister få på olika sätt, antingen från att själva söka 

upp aktörer eller genom aktörer som regelbundet ger information till journalisten. 

Källorna kan även försöka styra journalisterna att publicera ett visst material genom att 

tillhandahålla detta till journalisten. Skillnaden på en vanlig nyhetskälla och en elitkälla 

är att elitkällorna anses bära på särskild kunskap eller auktoritet i det aktuella ämnet.
37

  

 

Mediers relation till elitkällor avgör ofta vilka nyheter som rapporteras kring och hur 

artikeln gestaltas. Elitkällor består exempelvis av myndigheter, politiker, forskare eller 

andra aktörer som har tillgång till information innan den blivit publicerat i medier. 

Dessa är beroende av medier för att nå ut till allmänheten men samtidigt så är 

journalister beroende av dem för att få tillgång till information som de kan förvandla till 

nyheter.
38

 Elitkällorna kan variera och denna teori syftar att undersöka vem eller vilka 

som är elitkällor inom miljöjournalistiken. 

 

                                                 
34
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 Zaller, J. R. (1992). The nature and origins of mass opinion. New York: Cambridge University Press. 
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 Cox, Robert (2013) Environmental communication and the public sphere. Thousand Oaks, Calif: SAGE. 
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Primary definers är de som journalisterna direkt refererar till eller citerar i artiklar, som 

kommer att benämnas som framträdande aktörer. Elitkällor används oftast som primary 

definers. Att medier använder dessa kan tänkas bero på att de eftersträvar hög 

trovärdighet och legitimitet så att nyhetsvärdet ökar.
39

 Samtidigt som det är en 

tillgänglig och tidseffektiv källa för journalister som har ett yrke som präglas mer och 

mer utav stress och ekonomisk styrning
40

. Relationen mellan elitkälla och journalister 

kan ses som en förhandling av nyhetsvärdet, där parterna har kontroll över olika 

resurser. Källornas resurs är tillgången till information och journalisternas resurs är 

tillgången till publikens uppmärksamhet.
41

 

 

3.3 Agenda (dagordningsteorin)  

Teorin om agenda syftar på att medier inte alltid är den som påverkar vad allmänheten 

ska tycka och tänka, utan vad de skall tänka på. Mediers urval sätter agendan och 

påverkar den allmänna opinionen. Agendan påverkar inte nödvändigtvis den allmänna 

opinionen direkt utan påverkar framförallt läsarnas kunskap och vad de tänker på. De lär 

sig vilka problem som är aktuella och hur de är prioriterade, vilket kan påverka hur 

läsarna själva tänker. Journalisterna och deras intressenter har makten över publikens 

tankar, då ett ämne som får mer plats i medier kommer att vara mer bekant och 

uppfattas som mer viktigt.
42

  

 

Enligt Strömbäck så finns det tre olika dagordningar i ett demokratiskt samhälle, den 

politiska dagordningen, mediernas dagordning och allmänhetens dagordning. 

Allmänhetens dagordning syftar på de frågor som allmänheten tycker är viktiga. 

Mediernas dagordning är de frågor som uppmärksammas mycket i medier. Den 

politiska dagordningen syftar på de frågor som diskuteras i politiska organ. Strömbäck 

menar att den aktör som har störst makt att påverka de andras dagordning är medier. 

Medierna har en oerhörd makt att påverka den allmänna dagordningen vilket i sin tur 

påverkar vad som behandlas och prioriteras på den politiska dagordningen. Samtidigt 

som politiker ofta agerar källa till medierna, vilket gör att dessa tre aktörer påverkar 

varandra ömsesidigt och det kan vara svårt att avgöra vem som egentligen har makten. 

Men grundtanken i dagordningsteorin är att det finns ett samband mellan de frågor som 

uppmärksammas i medier och de frågor som allmänheten anser som viktiga. 
43
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41
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förlag 
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 Malcolm McCombs och Donald Shaw (1972, 1976) i McQuail, D and Windahl, S (1993) Communication Models for the Study 
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3.4 Gatekeeping  

Teorin om gatekeeping visar hur stort inflytande medier har över vad som faktiskt blir 

eller inte blir en nyhet.
44

 Gatekeeping en selektiv process som sker i 

medieorganisationen. Det sker konstant händelser i hela världen som medier uppfattar 

på olika sätt, genom olika nyhetsfaktorer så avgör de sedan om de kommer att bli en 

nyhet som speglar organisationens image. Dessa faktorer är; 1) Tidsperioden; plötsliga 

händelser eller information passar en dagstidning bättre än komplexa ämnen som 

utspelar sig under en längre tid, de är bättre passade för en veckotidning. 2) Intensiteten 

och relevansen är avgörande för om det blir en nyhet eller inte, ämnen med normal 

relevans rapporteras oftare som en del av den normala övervakningen av myndigheter 

eller ekonomi. 3) Tydlighet; om det är oklart vad som har hänt eller varför så är det en 

låg chans att händelsen blir en nyhet. 4) Kulturell närhet och relevans; ju större närhet 

publiken har till händelsen ju större chans är det att det blir en nyhet. 5) Harmoni; 

händelser som stämmer överens med tidigare rapportering i samma ämne har större 

chans att bli en nyhet. 6) Oförutseddhet; ju mer förväntad en händelse är ju större chans 

har den att bli en nyhet. 7) Kontinuitet; om ett medium börjar rapporterar kring ett ämne 

så kommer de att fortsätta tills ämnet eller händelsen inte har ett nyhetsvärde kvar. 8) 

Sammansättning/komposition; nyheten bör stämma överens med de andra nyheterna i 

tidningen. 9) Sociokulturella värderingar i samhället och hos publiken har stort 

inflytande över vad som blir en nyhet.
45

 

 

3.5 Mediernas makt över publiken 

Att publiken och andra intressenter har en viss makt över medierna är en aspekt av 

frågan. Men medierna har makt över innehållet och detta gör att de har en makt över 

publiken. Vilken information publiken exponeras för och vilken av den information som 

publiken uppmärksammar påverkar publikens åsikter och värderingar. Men de åsikter 

och värderingar publiken har påverkar även i sin tur vilken information de 

uppmärksammar och sedan lägger på minnet.
46

 

 

Publiken måste vara mottaglig för informationen för att de skall ta den till sig och 

acceptera den. Ju mer engagerad en person är gällande en fråga ju större är 

sannolikheten för att hen uppmärksammar informationen. Sannolikheten ökar även om 

personen nyligen har exponerats och uppmärksammat liknande information. Men det 

finns även ett problem för medier, den blandade kunskapsnivån hos publiken påverkar 

även vem som uppmärksammar informationen.
47

 Den som antas vara mest mottaglig för 

information är den med medelhög kunskap, då den med låg kunskap antas tycka ämnet 

blir frustrerande på grund av okunskap och den med hög kunskap blir uttråkad för att  
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informationen är för basal. För att locka publiken och skapa ett intresse för dem att läsa 

informationen använder sig medier av olika gestaltningar och bygger upp informationen 

på olika sätt. Att använda elitkällor är även ett sätt att öka trovärdigheten för 

informationen samtidigt som det väcker ett intresse för den.
48

  

 

Det av intresse att undersöka vilket ämne inom miljöjouralistiken som dagstidningarna 

framhäver och hur de det gestaltas. Det ger oss en indikation på vad medier vill att 

publiken skall definiera som miljö och hur de vill att publiken skall tänka kring ämnet.  
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4. Metod och material 

Detta kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt, metodval, urval och de 

avgränsningar som har gjorts. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion kring den 

valda metoden och arbetet i sin helhet.  

4.1 Tillvägagångssätt 

Innan arbetet med uppsatsen tog fart ordentligt utformades en uppsatsplan, där 

formulerades den valda inriktningen av undersökningen och en preliminär 

problemformulering. Denna uppsatsplan fungerade sedan under uppsatsarbetet som en 

riktlinje trots att den under arbetets gång redigerades. Arbetsprocessen fortsatte sedan 

med inläsning av tidigare forskning som berör undersökningens huvudämne, 

miljöjournalistik. Detta för att få en förståelse för ämnet och för att kunna konkretisera 

studiens frågeställning och metod.  

 

När frågeställningen och metoden för studien var konkretiserade följde ett arbete kring 

att undersöka vilka teorier och modeller som möjligtvis skulle kunna förklara det 

kommande resultatet. När detta arbete var utförligt studerat så började jag att fundera på 

hur jag skulle göra mitt urval. Jag beslutade mig för att välja en morgontidning, Dagens 

Nyheter och en kvällstidning, Aftonbladet. En diskussion kring varför jag valde just 

dessa tidningar och den valda tidsperioden finns i nästa underkapitel (4.2). För att veta 

hur jag bäst skulle göra ett urval av artiklarna från dessa tidningar under den valda 

tidsperioderna (1994, 2004 och 2014) så var det nödvändigt att undersöka 

tillgängligheten av artiklar och hur stort totalurvalet var. Denna sökning gjordes först i 

Mediearkivet Retriever men eftersom det i denna databas var svårt att få fram ett urval 

så valde jag att byta databas till ArtikelSök. ArtikelSök var en bra databas för att få fram 

ett korrekt urval och relevanta artiklar. Dock så var jag tvungen att komplettera denna 

databas med Retriever och tidningarnas hemsidor, när artiklar i urvalet inte fanns att 

läsa i sin helhet i ArtikelSök. 

 

Därefter genomförde jag en pilotstudie för att undersöka vilka variabelvärden som var 

aktuella för denna studie. Jag hade tidigare funderat ut cirka tjugo variabelvärden för att 

kunna dela in artikelns huvudämne under dessa, men jag var medveten om att dessa 

kanske inte var relevanta för denna studie. Pilotstudien hjälpte mig att kunna sortera 

dessa variabelvärden och ta fram de som var aktuella för de valda medierna och för den 

valda tidsperioden. Då jag är medveten om att miljöjournalistiken kan se annorlunda ut 

under de valda tidperioderna. Jag märkte under pilotstudien att det var av vikt att ha en 

bred variation av sakområden men även att det var möjligt att slå ihop vissa utav dem. 

De valda variablerna presenteras i kapitel 4.4.1.  

 

Efter att jag genomfört pilotstudien och bestämt vilka variabler och variabelvärden som 

skulle konkretisera frågeställningen så började jag att skapa en matris i programmet 

SPSS. SPSS som är ett datorprogram utformat för statistisk analys ansåg jag skulle vara 
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ett bra verktyg för att koda materialet.
49

 När jag skapat matrisen så säkerställde jag att 

denna var korrekt utformad genom att kontakta en av våra lektorer som undervisat i 

detta program tidigare. Efter att ha fått ett godkännande av matrisen började jag därefter 

att koda mitt material.  

 

Kodningen flöt på bra och efter att denna var färdigställd påbörjade jag min analys av 

empirin för att kunna beskriva det statistiska resultatet i ord. Detta gjorde jag genom att 

i SPSS mäta frekvensen av utvalda variabler och göra korstabeller. Då fann jag det 

resultat som ni kan läsa under nästa kapitel. Med hjälp av resultatet var det även möjligt 

att besvara studiens frågeställning.  

 

4.2 Uppsatsen material och tidsperiod  

Undersökningens material är avgränsat till två dagstidningar, mer specifikt en 

morgontidning och kvällstidning. Den valda morgontidningen är Dagens Nyheter och 

den valda kvällstidningen är Aftonbladet. Materialet är relevant då studien syftar på att 

undersöka hur gestaltningen ser ut i dagstidningar och inte endast i kvällstidningar eller 

morgontidningar. Att välja de två dagstidningar som har störst räckvidd i Sverige varje 

dag är ett strategiskt val. Det ger en bra bild av den svenska nyhetsrapporteringen i 

helhet. Det är även ett medvetet val att välja två dagstidningar som ägs av två olika 

mediekoncerner, detta för att få en objektiv och rättvis bild av rapporteringen. 

 

Dagens Nyheter (DN) är en svensk morgontidning som ägs av Bonnierkoncernen. DN 

har som målsättning att alla invånare oavsett bakgrund skall kunna följa vad som pågår 

nationellt och internationellt och även ha möjlighet att delta i samhällsdebatten. De har 

en ambition att bidra till att svenskar förblir ett läsande och tänkande folk
50

. Varje dag 

läser i snitt 758 000 personer Dagens Nyheters pappersutgåva, dessutom är tidningen 

miljömärkt.
51

Aftonbladet är en svensk kvällstidning som ägs utav den norska 

mediekoncernen Schibsted.
52

 Aftonbladets tryckta tidning har en räckvidd på cirka 719 

000 läsare varje dag.
53

 Någon uttalad målsättning eller vision från Aftonbladet har inte 

funnits.  

 

Tidsperioden 1994 fram till nutid är aktuell för att kunna fylla det tomrum som finns 

sedan Djerf Pierre genomförde sin studie kring miljöjournalistik
54

. Dock är jag 

begränsad utav tidsbrist och har ingen möjlighet att undersöka all miljöjournalistik från 

1994 till och med idag. Därför är studien avgränsad till de tre senaste årtiondena. Med 

tanke på att hela 2015 inte ännu är förbi, så valde jag att börja 2014 och sedan välja var 

                                                 
49
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50
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51

 Om Dagens Nyheter, Kort fakta. http://info.dn.se/info/om-oss/korta-fakta/ 10/4-2015 12.54 
52
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tionde år bakåt i tiden. Det resulterar i tidsperioderna; 1994, 2004 och 2014. Ett urval 

som är genomförbart att undersöka under den period som är avsatt för denna uppsats.  

 

4.3 Urval av analysenheter 

Databasen som använts för att få fram urvalet till denna studie är ArtikelSök, detta är en 

databas som inkluderar cirka 550 svenska tidskrifter och 15 olika dagstidningar. De 

tidningar jag har valt att inkludera i urvalet, Dagens Nyheter och Aftonbladet finns 

arkiverade sedan 1979 fram till idag eller 2014. Dock var jag tvungen att komplettera 

denna databas med Mediearkivet Retriever och dagstidningarnas hemsidor, för att 

kunna läsa de artiklar som inte fanns i ArtikelSök.  

 

Totalurvalet fick jag fram genom att göra en boolesk sökning med “alla dessa orden”; 

miljöfråg*, “den exakta frasen”; Dagens Nyheter/Aftonbladet, “och utan dessa ord”; 

sjukhusmiljö, skolmiljö, arbetsmiljö, hemmiljö, bostadsmiljö. Exkluderingen av dessa 

begrepp gjordes för att minimera risken av irrelevanta artiklar kring miljö som inte 

syftar på den naturliga miljön. Det valda sökordet ”miljöfråg*” är aktuellt, då jag genom 

några sökningar märkte att det var det sökord som var inlagt för artiklar kring just detta 

ämnet. Genom att inte skriva endast miljö* exkluderade jag även artiklar om endast 

miljöpartiet som jag märkte tog över mycket utrymme, speciellt valåret 2014. Jag 

genomförde tre sökningar per tidning där de valda tidsperioderna var specificerade, 

1994, 2004 och 2014. Det resulterade i totalt sex olika sökningar och gav ett bruttourval 

som ni kan se nedan.  

 

Urval (antal)  

Tidning/ Tidsperiod 1994 2004 2014 

Dagens Nyheter ((67)) (44) 22 ((48)) (46) 23 ((34)) (34) 17 

Aftonbladet ((11)) (0) 0 ((14)) (14) 14 ((8)) (6) 6 

* Dubbla paranteser = Bruttourval i ArtkelSök 

** Innanför parantes = Nettourval (aktuella artiklar för studie) 

*** Utanför parantes = Urvalet i för denna studie  

 

Efter att ha fått fram detta bruttourval så gick jag för hand genom alla artiklar för att 

skapa mitt nettourval. Det vill säga ett urval av de artiklar som var tillgängliga att läsa i 

sin helhet och som inte kommit igenom i sökningen trots avgränsningarna. Jag 

säkerställde att artiklarna var relevanta och att de gick att läsa. Det resulterade i det 

nettourval ni kan se ovan. Detta gjorde tyvärr även att mitt urval av Aftonbladets 

artiklar 1994 blev noll stycken i antal, då de inte fanns tillgängliga att läsa i någon 

databas eller tidningens egna hemsida. Tack vare att artiklarna hamnade i ordning efter 

vilket datum de var publicerade redan vid sökningen i ArtikelSök så kunde jag behålla 

samma ordning av artiklarna när jag gjorde mitt urval.  

 

Jag valde att använda mig av ett totalurval gällande Aftonbladets artiklar, då det var litet 

i antal. Gällande DN valde jag att använda hälften av alla publicerade artiklar, alla 
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publiceringsår. Jag valde att börja på första artikeln i varje lista för varje publiceringsår 

och sedan plockades varannan artikel ut. Sammanfattningsvis blev urvalet för denna 

studie 62 stycken från Dagens Nyheter och 20 stycken från Aftonbladet. 

Sammanfattningsvis består materialet för denna studie av 82 stycken artiklar. 

 

4.4 Metodval 

4.4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Med kvantitativ innehållsanalys analyseras tillvägagångssättet av det valda innehållet 

systematiskt och det anses vara en god metod vid analys av ett större material. Syftet 

med att använda en kvantitativ innehållsanalys som metod är att analysera hur mycket 

de valda variablerna med respektive variabelvärde förekommer. Innehållet kvantifieras 

systematiskt att efter förutbestämda variabler för att mäta frekvensen. Detta är en enkel 

metod för att spåra förändringar över tid, vilket är syftet med denna forskning.
55

 

 

En kvantitativ innehållsanalys är bra för att den är lätt att beskriva konkret och det gör 

en uppföljande studie möjlig, den blir med andra ord replikerbar. Det som är av vikt att 

tänka på vid genomförandet utav kvantitativ innehållsanalys är att vara objektiv, 

systematisk och analysera kvantifierbart och manifest material. Detta är viktigt för att 

studien skall vara tillförlitlig, för att minska mätfel och för att kunna finna samband. 

Syftet med denna metod är att finna mönster som är representativa för materialet som 

helhet.
56

 

 

För att kodningen av materialet i den kvantitativa innehållsanalysen skall ske korrekt 

och vara replikerbar så är det viktigt att tydligt förklara tillvägagångssättet. Detta görs 

med en utförlig beskrivning i en kodningsmanual (se Bilaga A). Manualen beskriver de 

regler och instruktioner som finns för kodningen av de aktuella variablerna och 

variabelvärdena. Nedan presenteras de variabler som undersökts med en kvantitativ 

analys.   

 

4.4.1.1 De kvantitativa variablerna  

Artikeltyp 

Artiklar i traditionella medier är uppdelade i olika kategorier som är fördelade 

över olika sidor i en dagstidning. Med denna variabel är syftet att undersöka hur 

miljöjournalistiken är uppdelad i tidningarna, då de ger en tydlig indikation på 

vilket fokus som artikeln har. De valda kategorierna är; nyhetsartikel, 

debattartikel samt artiklar i ledarsidan (ledare).  

 

Ämne (sakområde)  
Detta är den huvudsakliga variabeln för denna uppsats då den syftar på att 

undersöka vad medier gestaltar som miljöproblem. Därför är denna variabel 

indelad i fler variabelvärden för att mer specifikt få en bild av gestaltningen 
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under den valda tidsperioden. Kategoriseringen av uppsatsens valda sakområden 

ser ut på följande vis: 

 Bilism och transport. Miljöproblem- eller debatt med fokus på trafik, 

transport och/eller fossila bränslen.  

 Biodrivmedel så som biogas, biodiesel eller etanol.  

 Kyotoavtalet. En internationell överenskommelse med syfta att minska 

växthusgaser som trädde i kraft 2005 och förlängdes 2012.
57

  

 Växthusgaser, samt artiklar om ozonlagret och ozonhål.  

 Klimatproblem- och klimatfrågor. Problem som huvudsakligen handlar 

om klimatförändringar.  

 Energipolitik- och teknik. I kategorin ingår el, värme, och gas utöver en 

övergripande diskussion i ämnet.  

 Infrastruktur. Exempelvis vägar, broar eller transport. 

 Miljöfarligt- och hälsofarligt avfall/ämne och dess hantering.  

 Miljöolyckor. Olyckor orsakade av människor, exempelvis oljeutsläpp, 

föroreningar eller explosioner.  

 Naturkatastrof. Katastrofer som har uppstått i naturen.  

 Vattenkvalité och föroreningar i vatten. Inkluderar vattenkvalité i hav, 

sjöar och andra vattendrag och även fenomen som försurning. Även de 

problem och hälsorisker de kan orsaka. 

 Luftkvalité och föroreningar i luften. Även de problem och hälsorisker de 

kan orsaka. 

 Hållbar utveckling och hållbarhetsmål. Inkluderar diskussioner och 

debatter kring IPCC samt OECD och andra styrmedel för miljöarbete. 

Även artiklar om ekologiskt fotavtryck.  

 EU. Klimatpolitik och miljöpolitik, om detta är huvudfokus.  

 FN. Klimatpolitik och miljöpolitik, om detta är huvudfokus.  

 Naturskydd och miljöskydd. Artiklar där människan försöker skydda 

naturområden samt växter och djur.  

 Styrmedel. Policys, lagar, skatteväxling, miljöskatter eller andra 

styrmedel.  

 Manipulering av naturen för ekonomisk vinning även miljöproblem i 

tredje världen orsakade av I-länders produktion eller konsumtion, 

exempelvis skogsskövling, ombyggnation av dammar med mera.  

 Jordbrukspolitik. Miljöproblem orsakade utav jordbruk.  

 Miljöpolitik. Politiska diskussioner om hur miljöproblemen ser ut eller 

kommer att se ut i framtiden. Ofta handlar de om vem som är ansvarig 

eller hur de skall arbeta med problemen. Denna inkluderar även 

miljöarbete om aktörerna består av politiker.  

 Miljöpåverkan/miljöarbete/miljömål. Artiklar som ofta presenterar vad 

som är aktuella miljöproblem just nu och förslag på hur de skall lösas 

                                                 
57
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utanför den politiska sektorn. Dessa artiklar har inget annat huvudsyfte 

och delas därför inte in under ett annat variabelvärde. 

 

Framträdande aktör 

Denna variabel syftar att undersöka vem eller vilka som är framträdande i artikeln, 

alltså den som skrivit debattartikeln eller som blir citerad i nyhetsartikeln eller 

ledaren. Denna variabel är av intresse då citering i medier kan styra gestaltningen 

beroende på vem/vilka som agerar primary definers, som jag diskuterar i det 

teoretiska kapitlet. Jag skiljer på; forskare/experter, enskilda medborgare, 

journalister, miljöorganisationer, politiker och politiska partier, myndigheter, 

föreningar samt näringsliv. 

 

Framträdande aktör, specificerat  

För att gå ner mer på djupet och undersöka om det finns en viss person med en 

viss yrkesroll eller auktoritet som framträder mer inom miljöjournalistiken har jag 

valt ut vissa yrkesgrupper/roller. Jag skiljer på; Naturskyddföreningen, 

miljöministern, övriga enskilda politiker, miljöpartiet, andra politiska partier, EU, 

FN, enskilda miljöarbetare/aktivister, forskare och experter, myndigheter, 

Naturvårdsverket, miljöorganisationer, samt näringsliv.  

 

Omtalad aktör 

Genom denna variabel är syftet att undersöka vem eller vilka det är som är 

omtalad i artikeln. Jag skiljer på; forskare/experter, enskilda medborgare, 

journalister, miljöorganisationer, politiker och politiska partier, myndigheter, 

föreningar samt näringsliv.  

 

Omtalad aktör, specificerat 

För att gå ner mer på djupet och undersöka om det finns en viss person med en 

viss yrkesroll eller auktoritet som är mer omtalad inom miljöjournalistiken har jag 

valt ut vissa yrkesgrupper/roller. Jag skiljer på; Naturskyddföreningen, 

miljöministern, övriga enskilda politiker, miljöpartiet, andra politiska partier, EU, 

FN, enskilda miljöarbetare/aktivister, forskare och experter, myndigheter, 

Naturvårdsverket, miljöorganisationer, samt näringsliv.  

 

4.4.2 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ analys av utvalda artiklar syftar till att komplettera resultatet från den 

kvantitativ analysen. Då en kvalitativ metod syftar på att samla in information, tolka och 

värdera den för att försöka hitta indikatorer för förbestämda egenskaper. En deduktiv 

analys är aktuell i denna studie då jag först sätter upp förbestämda egenskaper och sedan 

återgår till datan för att försöka hitta mönster och samband mellan dem.
58

 Genom en 

kvalitativ analys kommer jag att noggrant analysera gestaltningen i artikeln för att 

kunna uttala mig om förändringar i miljöjournalistiken över tid. Den kvalitativa 
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analysen baseras på en analys av språkbruket i artiklarna. Med värdeladdade ord 

undersöks det om artiklarna är positivt, negativt eller neutralt laddade. Även vilken 

tidsaspekt artiklarna är skriva i och vilket geografiskt fokus de har inkluderas i den 

kvalitativa analysen. En vidare förklaring av de kvalitativa egenskaperna finner ni i 

nästa underrubrik. Dessa kvalitativa egenskaper kvantifieras och förs in i samma matris 

som de kvantitativa variablerna, detta för att förenkla analysen av empirin.  

 

4.4.2.1 De kvalitativa egenskaperna  

En neutralt speglad artikel är en artikel där jag inte kan uppfatta en specifik positiv eller 

negativ ton. Om en artikel speglar både positiva och negativa drag klassas den som 

neutral då attityderna tar ut varandra. En negativt speglad artikel är i denna studie en 

artikel vars ton speglar en negativ syn på hur miljöfrågan hanteras eller hur de förutses 

se ut i framtiden eller har sett ut tidigare. En negativt speglad artikel är även de artiklar 

där förhållningssättet till det som har skett eller kommer att ske är negativt speglat. Ett 

positivt speglad artikel är artiklar där författaren är positivt inställd till miljöfrågan och 

har ett positivt förhållningssätt till både dåtida, nutida eller framtida händelser.  

 

En analys av vilket geografiskt fokus artikeln har genomförs genom att undersöka hur 

problemet eller frågan gestaltas. En fråga som är relevant i Sverige (inrikes), i EU, i ett 

specifikt land utanför Sverige (utrikes) eller en global fråga. Tidsformen i artikeln 

kommer även att analyseras, om den har ett fokus på dåtid, nutid eller framtid. Dåtid 

används för artiklar där författaren fokuserar på händelser eller frågor bakåt i tiden. 

Framtid används för artiklar där huvudfokus är vid frågor eller problem som förutses 

hända i framtiden. Nutid används för artiklar där fokus är på hur miljöfrågan eller 

miljöproblemet hanteras i samtiden.  

 

4.5 Avgränsningar  

På grund av både tidsbrist och resursbrist så som exempelvis ekonomiska medel så har 

jag varit tvungen att göra vissa avgränsningar för studiens omfång. Jag har valt att 

endast inkludera tidningarnas tryckta utgåva, då det skulle ta lång tid att även gå igenom 

den webbaserade tidningen. Det är även oftast snarlika artiklar som publiceras på 

webben vilket gör denna kanal överflödig. Avgränsningen har även gjorts till två 

tidningar, de två största tidningarna i sin kategori i Sverige. Avgränsningar har även 

gjort till att endast analysera den text som finns i artiklarna och utesluta eventuella 

bilder. Detta pågrund av att alla artiklar inne innefattar bilder och då göra det likvärdigt 

för alla artiklar.  

 

Det fanns en viss problematik med att välja de tidningar som skulle utgöra denna 

studies material. Aftonbladet och Dagens Nyheter har ungefär lika många läsare av 

papperstidningen och är därför mer jämförbara. Men eftersom Aftonbladet inte har 

producerat lika många artiklar om miljöjournalistik så blev totalurvalen olika i storlek. 

Göteborgs-Posten som är en lite mindre tidning hade dock en nyhetsrapportering 

gällande miljöjournalistik som var ungefär hälften så stor som Dagens Nyheters. Därför 

var det svårt att välja tidning, två tidningar som har ungefär lika stor upplaga eller två 
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tidningar som kan mätas i den rapporteringen kring miljöfrågor. Jag valde till slut 

Dagens Nyheter och Aftonbladet, för att få en bredd på materialet och undersöka både 

en morgontidning och en kvällstidning. 

 

4.6 Kritisk diskussion  

De svårigheter som finns med kvantitativ innehållsanalys är att det kan uppstå problem 

vid att skapa tydliga variabler och variabelvärden som inte överlappar varandra och som 

är ömsesidigt uteslutande. Det är även viktigt att variablerna är heltäckande, alltså att 

det finns ett alternativ för alla analysenheter. Att noggrant fundera ut vilka variabler 

respektive variabelvärden som är nödvändiga och aktuella för att få fram empiri som 

besvarar studiens frågeställning. Det är även av vikt för att ha en hög validitet av 

studien, det vill säga att den undersöker det som den sagt att den skall undersöka
59

. 

Detta har jag säkerställt genom att genomföra en pilotstudie av ett antal slumpvis 

utvalda nyhetsartiklar från varje tidsperiod respektive tidning innan empirin samlades 

in. 

 

Vid en kvantitativ innehållsanalys så är det viktigt att använda sig utav trovärdiga 

dokument eller texter och material som är representativa för helheten. Detta för att 

forskningen blir inte bättre än de dokument som den bygger på. Därför bygger denna 

forskning endast på välkända dagstidningar med hög trovärdighet. Att urvalet är korrekt 

utfört och representativt för helheten har jag säkerställt genom att genomföra urvalet 

noggrant. Både genom att lägga ner mycket tid på det på egen hand samt genom att ta 

hjälp av min handledare och sökhjälpen av utbildad personal på Linnéuniversitetets 

bibliotek. Jag var noga med att genomföra urvalet korrekt, forma variablerna och dess 

variabelvärden noggrant och utföra kodmatrisen korrekt för att undvika mätfel och 

säkerställa ett resultat med hög validitet
60

. Det uppstod en viss problematik vid val av 

material och genomförandet av urval pågrund av att tillgången av artiklar inte var så stor 

som jag trodde. Det fanns även en viss problematik med de olika databaser jag använde, 

då jag till slut var tvungen att kombinera dem och tidningarnas egna hemsidor för att 

finna allt material. Därför finns det inte tillgång till något material gällande Aftonbladet 

1994, då deras artiklar inte finns i någon databas i sin helhet. Jag är medveten om att 

detta skapar ett tomrum i empirin och jag har under uppsatsen tagit hänsyn till detta och 

hade det i åtanke vid analysen av resultatet. Jag är även medveten om att detta kan 

påverka trovärdigheten av resultatet på grund av att det finns ett hål i empirin. 

 

Att denna studie endast bygger på 82 stycken artiklar kan medföra att frekvensen vid de 

många variablerna blir låg, det innebär att skillnaderna mellan dem inte är stor och kan 

påverka trovärdigheten av resultatet. Vid kvantitativ innehållsanalys kan det även vara 

svårt att få svar på frågor om varför ett visst fenomen kan vara på ett visst sätt. Därför är 

det av vikt att göra tydliga och korrekta analyser av empirin. För att stärka resultatet 

från den kvantitativa analysen valde jag därför att komplettera denna med en kvalitativ 

analys. Detta för att få ett djup i resultatet men även för att kunna undersöka hur ämnet 
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är gestaltat. Jag är medveten om att en kvalitativ analys kan medföra omedvetna 

felkällor pågrund av de konnotationer jag som författare personligen får vid läsningen. 

Därför var jag noggran med att läsa artiklarna ett flertal gånger och vara objektiv vid 

läsningen för att få ett trovärdigt resultat. Detta för att undersökningen skulle kunna 

upprepas med samma resultat samtidigt som jag är medveten om att reliabiliteten i en 

kvalitativ analys kan vara beroende av tidsperioden och kulturen den genomförs i, då 

sociala betingelser förändras.
61

 

 

4.7 Förtydliganden 

I detta underkapitel förklaras några av de begrepp eller förkortningar som används i 

denna uppsatts. Vissa förkortningar används i denna uppsats så som DN (Dagens 

Nyheter), de förklaras genomgående i uppsatsen. Begreppet nutid definieras även som 

samtid. Den medierade miljön benämns både som en miljöfråga och ett miljöproblem.  

 

Primary definer som jag diskuterar i teorikapitlet innebär samma sak som det begrepp 

jag har valt att använda, “framträdande aktör”. Omtalad aktör och framträdande aktör 

kan båda agera som en elitkälla, då de genom dessa roller agerar källa på olika sätt. En 

omtalad aktör är en person som de talar om, refererar eller hänvisar till i artikeln. Medan 

en framträdande aktör är en aktör som blir citerad eller har skrivit debattartikeln.  
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5. Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras resultatet och analysen av denna studie som kommer att ge 

er en inblick i hur miljöjournalistiken ser ut och har sett ut i svenska dagstidningar 

1994, 2004 och 2014. Det kommer att ge en överblick av hur miljöjournalistiken har 

förändras de senaste 20 åren och hur den medierade bilden av miljö ser ut i svenska 

dagstidningar.  
 

5.1 Från nyhet till debatt  

Denna studie omfattar 82 stycken artiklar, varav 20 stycken är publicerade i Aftonbladet 

och 62 stycken i Dagens Nyheter (DN). Rapporteringen i dessa dagstidningar har främst 

skett genom nyhetsartiklar (46 procent) men även genom debattartiklar (36 procent) 

samt resterande i ledare. För tidsperioden 1994 undersöktes endast miljöjournalistiken i 

DN då det inte fanns några artiklar publicerade i Aftonbladet tillgängliga för analys. 

Detta år rapporterade DN främst miljöfrågor genom nyhetsartiklar (64 procent) och 

resterande i debattartiklar (se Tabell 1 nedan). Även 2004 var nyhetsartiklar störst för 

miljöjournalistiken i DN, medan den i Aftonbladet skedde främst genom ledare (71 

procent). 2014 sker det någonting i miljöjournalistiken, då båda tidningarna gestaltade 

miljöjournalistiken främst genom debattartiklar. Samtliga artiklar i Aftonbladet 2014 

var debattartiklar och hela 65 procent av DNs artiklar.  

 

Tabell 1 – Fördelning av artikeltyp, i tidning och över tid (antal)   

År Artikeltyp Aftonbladet Dagens Nyheter Total 

1994 Nyhetsartikel - 14 14 

Debattartikel - 8 8 

2004 Nyhetsartikel 2  17 19 

Debattartikel 2 2 4 

Ledare 10 4 14 

2014 Nyhetsartikel 0 5 5 

Debattartikel 6 11 17 

Ledare 0 1 1 

Total fördelning  Nyhetsartikel 2 36 38 

Debattartikel 8 21 29 

Ledare 10 5 15 

Total  20 62 82 

 

De artiklar från Aftonbladet som undersöktes utgjordes av ett totalurval av de 

miljöjournalistiska artiklar som fanns tillgängliga. Detta låga antal artiklar ligger till 

grund för antagandet att ämnet miljö inte anses passa in i Aftonbladets urvalsprinciper, 

möjligtvis på grund av att händelser i detta ämne inte lever upp till kraven för ett 

nyhetsvärde.
62

 Dessa principer kan skilja sig ifrån DNs principer då de är två olika typer 

av dagstidningar. Aftonbladets roll som kvällstidning gör att den kan upplevas som en 

tidning som vill publicera  nyheter som ger mer nöje eller dramatik. Deras syfte och 
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vision som tidning är svåra att finna medan Dagens Nyheter har en tydligt uttalad 

målsättning, då de vill att alla oavsett bakgrund skall kunna ta del av det som händer i 

världen och alla ska kunna delta i debatten kring viktiga samhällsfrågor.
63

 Att DN har 

en högre rapportering av miljöfrågor skapar ett antagande att denna tidning har 

urvalsprinciper där de anser att miljöfrågan är en viktig samhällsfråga som de vill sätta 

på den allmänna dagordningen. De vill påverka vilka miljöfrågor som allmänheten 

tänker på.
64

 Det kan även vara så att de vill följa en kontinuitet i enighet med teorin om 

gatekeeping, att de vill fortsätta rapportera kring ett ämne som de börjat rapportera 

kring. Det skapas då en harmoni och enighet med de artiklar som de tidigare 

publiceras.
65

 

 

En nyhetsartikel skall vara en neutralt skriven artikel som är beskrivande eller 

förklarande. Ledarsidan är en möjlighet för tidningen att uttrycka vad tidningen eller 

redaktionen har för en åsikt i en fråga. Medan en debattartikel är ett uttrycksmedel likt 

en insändare av mer seriös karaktär, där utomstående personer får uttrycka sin åsikt och 

diskutera en fråga. Aftonbladet har gjort sin rapportering under de undersökta 

tidsperioderna främst genom debattartiklar och ledare. I sina debattartiklar har de låtit 

andra diskutera ämnet klimatfrågor i större utsträckning och i ledarsidorna har de 

diskuterat den svenska miljöpolitiken och miljödebatten i EU. Därav går det att anta att 

det ämne som Aftonbladet anser är viktigast inom miljöjournalistiken är den politiska 

aspekten av denna. Som tidigare presenterat i denna studie rapporterades all 

miljöjournalistik i Aftonbladet 2014 genom debattartiklar. Det är svårt att veta orsaken 

till detta men med tanke på den låga rapporteringen under de övriga tidsperioderna så 

går det att anta att intresset på redaktionen var lågt för detta ämne. Det kan även ha 

funnits andra händelser under denna period som fick ta mer plats i rapporteringen, 

möjligtvis riksdagsvalet 2014. Det fanns då andra sakområden och händelser som 

Aftonbladet ansåg var viktigare för allmänhetens dagordning och den allmänna 

opinionen.
66

 Att andra aktörer producerar debattartiklar till Aftonbladet visar dock att 

det finns källor som anser att ämnet är en viktig samhällsfråga som bör finnas på 

agendan. Dock var det inget specifikt sakområden som rapporterades i större omfattning 

än något annat.  

 

I DN är det hållbarhetsfrågor och styrmedel som får det största utrymmet i 

debattartiklar, ämnen som får mindre utrymme i deras vanliga nyhetsrapportering. Att 

debattartiklarna både i DN och Aftonbladet handlar om sakområden som inte har lika 

stor del av rapporteringen i nyhetsartiklar eller i ledare kan tolkas som ett sätt av den 

politiska och allmänna agenda att försöka påverka medias dagordning. Det är en chans 

för aktörer att komma till tals om sakområden som de anser saknas i miljöjournalistiken, 

då debattartiklarna skrivs av utomstående aktörer. Aktörerna försöker styra 
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miljöjournalistiken genom att själva tillhandahålla ett visst material till redaktionen.
67

 

Eftersom dessa aktörer anses vara elitkällor så är anses de bära på en särskild kunskap 

och inneha auktoritet i ämnet
68

 släpps detta material igenom gatekeeping nätet och blir 

en del av miljöjournalistiken.
69

  

 

5.2  Från miljöpolitik till klimat- 

och hållbarhetsfrågor 

Det finns vissa frågor som urskiljer sig i 

rapporteringen av miljöfrågor, framförallt 

sakområdet miljöpolitik och miljödebatten i 

EU (se Tabell 2). Båda dessa sakområden 

handlar om den politiska debatten av 

miljöfrågor och miljöproblem, kategorier 

som vid datainsamlingen användes för de 

artiklar som inte hade ett annat 

huvudsakligt ämne än den politiska 

debatten. Den förstnämnda syftar på den 

miljöpolitiska debatten i eller om Sverige 

medan den andra syftar på den 

miljöpolitiska debatten i eller om EU. Om 

dessa kategorier slås samman och 

definieras som den politiska miljödebatten 

skulle detta sakområde få en sammanlagd 

rapportering av 20 procent av den totala 

rapporteringen. Vilket visar att 

gestaltningen av miljöfrågan är politiskt 

färgad till ungefär en femtedel av 

rapporteringen som undersökts i denna 

uppsats. Den politiska debatten kring 

miljöfrågor i dagstidningarna är framförallt 

en debatt om som tidigare nämnt, EU och 

Sverige. Ämnet gestaltas till största del med 

en neutral ton och med fokus på den samtid 

som artiklarna publicerades i.  

 

En typisk rubrik för en artikel gällande miljöpolitik kan se ut på följande sätt:  

”Partierna tiger om miljön. Långsiktiga mål saknas hos samtliga partier”  

(Dagens Nyheter 1994-09-14) Vilket visar vikten av den politiska diskursen inom 

miljöjournalistik under 1994.  
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Tabell 2. Totala fördelningen 

av miljöfrågor 1994-2014 

 

Sakområde Antal 

(%) 

Bilism och transport 6 (7)  

Kyotoavtalet 3 (4)  

Växthusgaser 2 (2)  

Klimatfrågor 7 (9)  

Energipolitik och teknik 5 (6) 

Infrastruktur 2 (2)  

Miljöfarligt och hälsofarligt avfall 4 (5) 

Miljöolyckor 2 (2)  

Naturkatastrofer 2 (2)  

Vattenkvalité och föroreningar 3 (4)  

Luftkvalité och föroreningar i luften 4 (5)  

Hållbar utveckling 5 (6)  

Miljödebatten i EU 7 (9)  

Natur- och miljöskydd 3 (4)  

Styrmedel 5 (6)  

Manipulering av naturen  4 (5) 

Jordbrukspolitik 2 (2)  

Miljöpolitik 9 (11) 

Miljöarbete  7 (9)  

TOTAL 82 (100) 
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En typisk artikel om miljödebatten i EU är vinklad på ett likvärdigt sätt men med ett 

fokus på EU; ”"Miljön är ett ja-argument". EU-motståndare visar upp falska hotbilder, 

anser professor i internationell rätt.”(Dagens Nyheter 1994-10-24). Båda artiklarna 

speglar den politiska diskurs som fanns i miljöjournalistiken 1994.   

 

Sakområdet klimatfrågor märker även ut sig och har en rapportering på 9 procent av den 

totala rapporteringen, även sakområdet miljöarbete av privatpersoner eller 

organisationer utanför den politiska arenan har samma andel av rapporteringen. Även 

bilism och transport, energipolitik och teknik, hållbarhet och styrmedel är ämnen som 

tar upp en större del av rapporteringen. 

 

1994 var rapporteringen störst om miljöpolitik med 23 procent av rapporteringen samt 

rapporteringen kring luftkvalité och föroreningar i luften med 14 procent (se tabell i 

Bilaga B). 2004 tog inte miljöpolitiken upp lika stor del av rapporteringen som tidigare, 

utan fyra andra sakområden tog upp en större del av rapporteringen. Dessa ämnen var 

bilism och transport, energipolitik och teknik, miljödebatten i EU samt miljöarbete av 

privatpersoner eller organisationer utanför den politiska sektorn. Dessa sakområden tog 

upp 14 procent vardera av rapporeringen 2004. 2014 skiftades det miljöjournalistiska 

fokuset över till att handla om klimatfrågor med 22 procent av rapporteringen detta år 

och hållbarhetsfrågor med 13 procent, resterande rapportering detta år var jämnt 

utspridd. Dessa två sakområden, klimat- och hållbarhetsfrågor, gestaltades med ett 

globalt fokus. Klimatfrågor gestaltas med en negativ ton medan hållbarhetsfrågor är lika 

delar negativ som positiv. Av dessa resultat se att det fokus som finns i 

miljöjournalistiken har skiftat från att 1994 främst handla om den politiska debatten om 

miljö till att 2014 handla om klimat- och hållbarhetsfrågor. En typisk rubrik till en 

debattartikel 2014 gällande klimatfrågan i Aftonbladet ser ut på följande sätt;  

 

”Kommer våra barnbarn kunna åka Vasaloppet? -Åsa Romson (MP): Vi måste se 

klimateffekterna i vitögat – och agera”(Aftonbladet, 2014-02-28).  

 

Denna rubrik visar tydligt en skillnad till de rubriker jag tidigare exemplifierade 

gällande miljöpolitik och miljödebatten i EU. Detta visar hur artiklar gällande de olika 

sakområderna gestaltas på två helt olika vis. Då artiklar gällande miljöpolitik 1994 

fokuserar på politikers skyldighet eller ansvar till problemet. Dock blir det i denna 

debattartikel gällande klimatfrågor tydligt att tidningarna gestaltar frågan som ett 

individuellt problem och ansvar.  

 

Den medierade bilden av vad den naturliga miljön är och händelser i den är 

nödvändigtvis inte den verkliga bilden av den naturliga miljön. Hur medier gestaltar 

detta ämne avgör hur publiken upplever denna.
70

 1994 medierades miljö som en nutida 

politisk diskurs, 2004 var den medierade bilden splittrad och det fanns inget direkt 
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fokus på ett sakområde. Däremot  var den medierade bilden av miljö 2014 tydlig, då den 

hade fokus på nutida klimatfrågor och en framtida syn på hållbarhetsfrågor.  

 

Detta visar tydligt att gestaltningen av miljöproblem behandlar stora övergripande 

områden. Sakområden som i många fall är abstrakta för läsarna, då de är ofta är 

nationella eller globala problem med fokus på framtiden eller samtiden så kan de vara 

svåra för individer att reflektera kring.
71

 Att det rapporteras mycket om hur 

miljöfrågorna behandlas i den politiska arenan kan tänkas vara pågrund av den 

transparens som är önskvärd i Sverige. Då media anses vara den tredje statsmakten som 

skall bevaka de aktörer som har makt i det politiska systemet. I vissa av artiklarna 

hänvisar journalisten till specifika fall eller händelser som har skett för att förstärka 

ämnet de rapporterar kring. Det hjälper läsarna att förstå ämnet då det blir mer konkret. 

Det gör även att tidningen skapar en direkthet till ämnet när de kombinerar detaljer med 

information om sakområdet. Ämnet får då ett nyhetsvärde.
72

 
73

 Här blir det tydligt att 

hur vi definierar miljöproblem är social-symboliskt, alltså att hur vi definierar 

miljöproblem avgörs av hur de kommuniceras. Medier tillsammans med sina källor 

skapar och definerar innebörden av natur och miljö genom att belysa delar av helheten. 

Denna definition skiftar ständigt och avgörs till stor del av vilka nyheter medier 

rapporterar om och hur de gestaltar dem. 
74

  

 

5.3 Från lokalt till globalt  

Aftonbladets geografiska fokus är ganska likvärdigt över tid då det inte finns något 

specifikt fokus för varken inrikes, utrikes, globala eller EU. Medan det i DN finns ett 

tydligt fokus 1994 och 2004 då inrikes rapporteringen är störst. 2014 byts dock detta 

fokus och DN börjar rapportera mer kring globala miljöfrågor. Inrikesrapporteringen 

handlar främst om miljöpolitik och  energipolitik. Utrikesrapporteringen fokuserar mest 

på manipulering av naturen, medan den globala rapporteringen handlar om klimatfrågor 

och hållbarhetsfrågor. I den rapportering som fokuserar på EU-länder handlar det om 

miljöpolitiken i EU. Detta visar tydliga tecken på att miljödebatten har gått från att vara 

en lokal fråga till att bli ett globalt problem. Detta eftersom både klimat- och 

hållbarhetfrågorna har ökat i rapporteringen, två områden som fokuserar på helheten av 

miljöproblem, samt att artiklarna har ett globalt fokus.  

 

5.4 Från nutid till framtid  

I 66 procent av den totala rapporteringen är fokus i artiklarna på nutida miljöfrågor eller 

miljöproblem, 28 procent fokuserar på framtida frågor och endast 6 procent på dåtida 

frågor. Detta resultat presenteras i Tabell 3 på nästa sida, jag har dock valt att endast 

presentera det i antal då procentansatserna är lätt att själv räkna ut beroende på vad som 

är av intresse av titta mer på. 60 procent av Aftonbladets artiklar fokuserar på nutida 
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frågor respektive 68 procent av Dagens Nyheters artiklar. Toppen av detta tidsfokus var 

under 2004 då båda tidningarna hade en övervägande samtida rapportering. Tidsfokuset 

går 2014 över till att fokusera mer på framtida miljöfrågor, då Aftonbladet har ett 

framtida fokus på 83 procent och DN 53 procent. Detta kan vara ett tecken på att 

mediers gestaltning av miljö försöker samspela med den attityd som växer fram i 

samhället idag. Den attityd som mer och mer fokuserar på att vi vill bevara världen så 

att den även är hållbar för kommande generationer att växa upp och leva i.  

 

Tabell 3 – Miljöjournalistikens tidsfokus 1994-2014 i Dagens Nyheter och Aftonbladet (Antal) 

 

 

Årtal 

 Tidsfokus 

 

 

Dåtid Nutid Framtid TOTAL 

1994                    Tidning Dagens Nyheter 2 13 7 22 

Aftonbladet - - - - 

2004                    Tidning Dagens Nyheter 0 22 1 23 

Aftonbladet 2 11 1 14 

2014                    Tidning Dagens Nyheter 1 7 9 17 

Aftonbladet 0 1 5 6 

 TOTAL 5 54  23 82  

 

De sakområden som är mest fokus på 1994 med ett nutida fokus är luftkvalité och 

föroreningar i luften, samt miljöpolitik. 2004 gestaltas miljöfrågan med ett samtida 

tidsfokus på blandade sakområden, bilism och transport, energipolitik och energiteknik, 

miljödebatten i EU samt artiklar om miljöarbete och miljöpåverkan utanför de politiska 

rummet förekommer i ett likvärdigt antal. Rapporteringen med ett framtida fokus 2014 

handlar främst om klimatfrågor. Gestaltningen har sammanfattningsvis ett tidsfokus 

som har gått från ett samtida tidsfokus till att gestalta framtida klimatfrågor. Nedan 

visas först en typisk rubrik för sakområdet miljöpolitik med nutida fokus 1994 och 

därefter en typisk rubrik för sakområdet klimatfrågan med ett framtida fokus 2014.  

 

”Borgerlig oenighet försämrade miljön: politikernas makt minskade när regeringen 

satsade på frivillighet i stället för förbud.” (Dagens Nyheter, 1994-07-25) 

 

”Kommer våra barnbarn kunna åka Vasaloppet? -Åsa Romson (MP): Vi måste se 

klimateffekterna i vitögat – och agera” (Aftonbladet, 2014-02-28) 

 

Rubrikerna visar en tydlig skillnad på tidsfokuset som finns de två tidsperioderna. 

Artikeln från 1994 visar hur miljöfrågan gestaltas som ett problem inom politiken och 

hur det problemet ser ut i samtiden beroende på hur politikerna har agerat. Medan 

artikeln från 2014 visar upp det framtida hotet som miljön står inför. 
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5.5 En negativ gestaltning 

Den attityd eller inställning som dominerar i artiklarna är i huvudsakligen negativ och 

neutral. 75 procent av Aftonbladets artiklar gestaltas med en negativ inställning. En 

negativ inställning karaktäriseras av en artikel med en pessimistisk syn på de 

miljöproblem som gestaltas i artikeln. De negativt vinklade artiklarna fokuserade även 

till störst del på nutida händelser eller frågor.  

 

Dagens Nyheters rapportering är något mer varierad, där är rapporteringen till 53 

procent negativ och 37 procent neutral. Dock har det skett en förändring över tid i båda 

tidningarna. 1994 var de negativa och neutrala gestaltningarna i DN lika stora med 45 

procent vardera. Denna rapportering förändras i båda tidningarna 2004 och 2014 då den 

negativa attityden ökar. Denna negativa rapportering fokuserar främst på inrikesfrågor 

under 1994 och 2004. Dock förflyttas fokus från inrikesfrågor till globala frågor 2014.  

 

”När utsläpp från rika länder framför allt drabbar världens fattiga krävs både moraliska 

argument i politiken och att vi agerar som föregångsland för att klimatförändringarna 

ska hejdas.” (Dagens Nyheter 2014-10-26)  

 

Detta stycke speglar en typisk negativ artikel om en global klimatfråga. Stycket fångar 

in den inställning som finns i denna typ av artiklar och visar hur frågan gestaltas 2014. 

Den negativa attityden med ett fokus på framtida problem gör att det går att tolka 

miljöfrågan som ett problem som kommer påverka människor i framtiden, ett hot.  

 

”Även om partierna inte uttrycker vare sig miljömål, ribbor eller visioner i valspurten, 

finns det ändå en insikt om att formen för dagens miljöpolitik inte är bra. Folkpartiet vill 

tillsätta en kommission som ska se över hindren för att miljömålen uppnås. Miljöpartiet 

föreslår en bred politisk uppgörelse om vilka miljöskatter som ska gälla 10-15 år framåt, 

bara för att plocka två exempel från partierna.”  

(Dagens Nyheter 1994-09-14) 

 

Detta utdrag ger exempel på en typisk neutral artikel med fokus på nationell 

miljöpolitik. Utdraget visar tydligt att gestaltningen är både negativ och till viss del 

positivt speglad vilket gör den neutral. Journalisten skriver om hur de politiska partierna 

saknar mål men att de samtidigt är medvetna och har någon slags vision. Miljöfrågan 

gestaltas därför här som ett problem som skall behandlas i den politiska arenan.  

 

Resultatet gällande attityden och inställningen i artiklarna visar alltså att 

dagstidningarnas har gått från att gestalta miljöproblem med både en neutral och negativ 

inställning till att främst gestalta miljöfrågan som något negativt, ett hot.  

 

5.6 En chans att påverka den allmänna opinionen  

I 78 procent av alla artiklarna finns det en eller flera framträdande aktörer. De 

framträdande aktörerna i artiklarna består till största del av forskare och experter (30 

procent) och av dessa är 78 procent professorer eller forskare inom det ämne som 
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artikeln berättar om (se Tabell 4 på nästa sida). Politiska aktörer är även väl 

representerade som framträdande aktörer. I 25 procent av artiklarna där det finns en 

framträdande aktör så är det politiska aktörer, av dessa artiklar så framträder 

miljöministern i nästan en tredjedel av artiklarna.  

 

Resterande politiker som får framträda är övriga enskilda politiker eller politiska partier. 

Dessa är främst enskilda politiker från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Centerpartiet. Föreningar får vara den framträdande aktören i 12 procent av artiklarna. 

Av denna del är Naturskyddsföreningen den 

betydande aktören då de står för 89 procent av 

föreningars roll som framträdande aktör. 

Naturvårdsverket står för halva myndigheternas 

representation som framträdande aktör, andra 

myndigheter som framträder är 

Miljöförvaltningen och Svenska Miljöinsitutet. 

 

Detta resultat visar hur viktigt det är för 

dagstidningarna att den aktör som framträder 

som primary definer är en aktör som har hög 

kunskap och anses vara en elitkälla i ämnet. 

Dessa framträdande aktörer stärker 

trovärdigheten och legitimiteten i artiklarna 

vilket bidrar till ett högre nyhetsvärde.
75

 

Aktörerna stärker den medierade bilden av 

miljö. 

 

Artiklarna i denna studie är indelade i tre olika artikeltyper; nyhetsartikel, debattartikel 

och ledare. Miljöjournalistiken rapporteras mest frekvent i nyhetsartiklar (46 procent), 

debattartikel var något lägre med 36 procent och ledare var den typ där miljöjournalistik 

förekom minst av dessa tre typer 

(se Tabell 5). Över tid finns det 

inga märkbara skillnader över 

vem eller vilka som är den 

framträdande aktören i 

dagstidningarna. 
Tabell 5. Totalt antal artiklar av respektive artikeltyp 1994-2014  
 

I debattartiklarna undersöktes den framträdande aktören genom att analysera vem eller 

vilka som har skrivit artikeln, där fanns 31 stycken framträdande aktörer. De två aktörer 

som har skrivit flest debattartiklar är forskare och politiker, med 42 respektive 20 

procent av alla artiklar av denna typ. De politiska aktörer som har skrivit flest 

debattartiklar är enskilda politiker från främst Miljöpartiet (fyra av sex artiklar) men 

även från Socialdemokraterna och Centerpartiet.  

                                                 
75

 Strömbäck, Jesper (2009) Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 1. uppl. Stockholm: SNS 

förlag 

Tabell 4.  

Framträdande 

aktörer 1994-2014 

 

Aktör Antal (%) 

Forskare och experter 23 (30) 

Medborgare 4 (5) 

Journalist 3 (4) 

Miljöorganisation 6 (8) 

Politiker/politiska partier 19 (25) 

Myndighet 8 (10) 

Förening 9 (12) 

Näringsliv 5 (6) 

Total 77 (100)  

Artikeltyp Antal Procent 

Nyhetsartikel 38 46 

Debattartikel 29 36 

Ledare 15 18 

TOTAL 82 100 
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Resultatet visar hur stort inflytande politiker och deras politiska dagordning har över 

mediers dagordning.
76

 Dagstidningar vill inkludera dessa elitkällor som en del av deras 

rapportering, så de släpper igenom dessa debattartiklar i deras urvalsprinciper. Detta gör 

redaktionen medvetet för att öka nyhetsvärdet och tillförlitligheten av tidningens 

innehåll.
77

 När de gör detta så tillåter de även dessa elitkällor att framföra sin agenda i 

denna kanal, de förhandlar om makten över publikens dagordning. Tidningarna ger 

dessa politiska aktörer en möjlighet att påverka den allmänna opinionen då en 

debattartikel är en god kanal för att framföra en åsikt och föra en diskussion.
78

   

 

5.7 Elitkällorna  

Det finns omtalade aktörer i 69 stycken av artiklarna, totalt finns det 101 omtalade 

aktörer i artiklarna då det i vissa artiklar är fler än en aktör som är omtalad. Det innebär 

även att det finns många artiklar där det inte 

finns någon omtalad aktör, 16 procent av alla 

undersökta artiklar saknar omtalade aktörer.  

Den mest omtalade aktören i miljöjournalistiken 

är politiker eller politiska partier (Se Tabell 6) 

med 39 procent av alla omtalade aktörer i de 

undersökta artiklarna. Miljöministern är omtalad 

i nio stycken (23 procent) av artiklarna där 

politiker blivit omtalade och Miljöpartiet är 

omtalade i tre stycken av dem. Den största och 

resterande delen av politiska aktörer tas upp av 

övriga enskilda politiker i Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet, Centerpartiet, Moderaterna eller av 

politiker som innehar en position i EU-

parlamentet. Oftast är det partiledaren från 

respektive parti som är omtalad, även 

statsministern är omtalad enstaka gånger.  

 

”Miljöminister Lena Sommestad ser chiptrimningen som ett växande problem. 

Lösningen finns på EU-nivå, anser hon, och vill ha ett gemensamt system för 

typgodkännande av nya chips.” (Dagens Nyheter 2004-12-19)  

 

Detta är ett utdrag från en artikel i DN där miljöministern blir omtalad i en artikel 

gällande miljöproblemet med smygtrimmade bilar. Detta är ett typiskt exempel på hur 

aktörer blir omtalade i miljöjournalistiken i svenska dagstidningar.  
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Tabell 6. 

Omtalade aktörer   

1994-2014 

 

Aktör Antal (%) 

Forskare och experter 13 (13)  

Medborgare 8 (8)  

Journalist 1 (0) 

Miljöorganisation 6 (6)  

Politiker 39 (39)  

Myndighet 14 (14)  

Förening 3 (3) 

Näringsliv 17 (17) 

TOTAL 101 (100)  
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Näringslivet är den aktör som tar upp näst mest plats av de omtalade aktörerna efter 

politiker. Näringsliv är företag eller koncerner som har blivit omtalade i samband med 

miljöjournalistiken. Många företag nämns i enstaka artiklar, så som SKF, ABB, IKEA, 

Svensk Fjärrvärme, Sydkraft samt Ben & Jerrys, medan Vattenfall och Volvo nämns ett 

flertal gånger (3 respektive 2 gånger). Företagen nämns oftast i artiklar som en möjlig 

aktör till arbete som främjar miljön eller i motsatsen, som en skyldig aktör till problem 

som finns i världen, exempelvis koldioxidutsläpp. Nedan visas ett typiskt exempel på 

hur aktören näringsliv blir omtalad i miljöjournalistiska artiklar.  

 

”Från nästa år måste kol- och naturgaskraftverk köpa utsläppsrätter för koldioxid, vilket 

driver upp elpriset. Producenterna av vattenkraft och kärnkraft slipper köpa 

utsläppsrätter men kan dra nytta av prishöjningen. Det innebär att Vattenfall, Sydkraft 

och andra svenska kraftbolag kan få extrainkomster på ett par miljarder kronor nästa 

år.” (Dagens Nyheter, 2004-10-03) 

 

Efter politiker och näringsliv finns det två omtalade aktörer som är någorlunda jämna i 

antal artiklar de blivit omtalade i, dessa är forskare och experter samt myndigheter. 

Myndigheter upptar 14 procent av de omtalade aktörerna, medan forskare upptar 13 

procent. Den myndighet som är mest omtalade är Naturvårdsverket, de nämns till 

hälften av gångerna som myndigheter står för. 

 

Miljöorganisationer som är omtalade i artiklarna består till störst del av Green Peace, 

men även Världsnaturfonden nämns enstaka gånger. Över tid så finns det ingen märkbar 

skillnad på hur de olika kategorierna av aktörer har blivit omtalade, inte heller beroende 

på vilken artikeltyp de är omtalade i. Politiker är den som blir mest omtalad varje 

tidsperiod i den artikeltyp som miljöjournalistiken är mest rapporterad i, samt överlag. 

 

De omtalade aktörerna består av elitkällor till 92 procent då det endast är en av 

aktörerna som inte kvalificerar som en elitkälla, de vanliga medborgarna. Att använda 

dessa elitkällor i miljöjournalistiken gör att ämnet gestaltas som ett seriöst ämne, 

eftersom de källor som förekommer mest är trovärdiga experter i ämnet. De hjälper 

dagstidningarna att övertyga publiken om att den information som finns i artiklarna är 

trovärdig och legitim för att kunna påverka den allmänna opinionen. Men att använda 

elitkällor gör även att tidningen måste förhandla om makten över publiken eftersom det 

är källan som har makten över vilken information som de lämnar ut samtidigt som 

tidningen har en makt över vilken information som de publicerar.
79

 Vilken information 

som publiceras avgör hur artikeln gestaltas, vilket avgör hur den medierade bilden av 

miljö framställs och i sin tur avgör vad publiken uppfattar som miljöfrågor och 

miljöproblem.  
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5.8 Sammanfattning av resultatet 

Rapporteringen i de undersökta dagstidningar har till största delen skett genom 

nyhetsartiklar och debattartiklar. I dessa artiklar har den medierade miljöfrågan främst 

handlat om miljöpolitik och miljödebatten i EU samt klimatfrågor. Dessa frågor har till 

störst del gestaltas med en negativ eller neutral inställning med ett samtida fokus. 

Miljöjournalistiken har även skiftat från att främst gestalta nutida inrikesfrågor till att 

behandla globala och framtida miljöfrågor. Nedan presenteras sammanfattningen av 

resultatet mer specifikt för hur det sett ut för respektive tidsperiod och tidning. Därefter 

följer en sammanfattning av aktörerna som framträder eller är omtalade i 

miljöjournalistiken.  

 

1994 

1994 publicerade Dagens Nyheter artiklar gällande miljöfrågor främst genom 

nyhetsartiklar och resterande i form av debattartiklar. Aftonbladet undersöktes inte 

denna tidsperiod då deras material inte fanns tillgängligt för analys. Den medierade 

miljöfrågan 1994 var till största del miljöpolitik samt rapporteringen kring luftkvalité 

och föroreningar i luften. Under denna tidsperiod var fokus på samtida inrikesfrågor, 

dessa skrevs med en lika stor del neutral som negativ inställning.  

 

2004 

2004 var det nyhetsartiklar som behandlade störst del av miljöjournalistiken i DN, 

medan den i Aftonbladet skedde främst genom ledare. Under denna tidsperiod var den 

medierade miljöfrågan lika stor över fyra sakområden; bilism och transport, 

energipolitik och teknik, miljödebatten i EU samt miljöarbete av medborgare eller 

organisationer utanför den politiska sektorn. Under denna tidsperiod var det fokus på 

samtida inrikesfrågor med en negativ inställning.  

 

2014 

Detta år förändrades miljöjournalistiken och den medierade miljöfrågan från hur den har 

gestaltats de två tidigare tidsperioderna. De båda undersökta dagstidningarna 

publicerade den största delen av artiklar i form av debattartiklar. Samtliga artiklar i 

Aftonbladet och 65 procent av Dagens Nyheters artiklar publicerades i denna form. Den 

medierade miljöfrågan 2014 var klimat- och hållbarhetsfrågor. Under tidsperioden 

förändrades även det fokus som fanns i artiklarna och alltså hur miljöfrågan gestaltades. 

Under denna tidsperiod var det fokus på globala miljöfrågor med en negativ inställning 

på framtida miljöproblem.  

 

I det undersökta materialet finns även ett resultat som visar att det är av vikt för 

dagstidningarna att använda sig av elitkällor både som framträdande aktörer (primary 

definers) och som informationskällor. I 78 procent av alla undersökta artiklar finns det 

en eller flera framträdande aktörer där den största delen är forskare och politiker. Inom 

varje kategori som dessa aktörer var fördelade i var det även viktigt för dagstidningarna 

att använda sig av den aktör som hade störst inflytande och makt i denna grupp. Så som 



Louis Eberstål  Från ett nationellt och samtida problem till ett globalt och framtida hot 

33 

Miljöministern, Miljöpartiet i rollen som politiker eller politiskt parti, samt forskare 

inom det ämne som diskuterades i artikeln.  

 

I 84 procent av artiklarna finns det en eller flera omtalade aktörer, alltså intressenter 

som nämns och används som källor. Elitkällorna har i detta resultat visat sig vara av stor 

vikt, då 92 procent av alla omtalade aktörer är elitkällor. Elitkällan med störst inflytande 

är politiker och forskare, men även näringslivet innehar en betydande andel. Det finns 

dock ingen skillnad på hur de framträdande- samt omtalade aktörerna har fördelats över 

tid. Politiker har under de tre undersökta tidsperioderna varit den aktör som framträtt 

och blivit omtalad till störst del.  
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6. Slutdiskussion  

I detta kapitel diskuteras uppsatsens resultat i relation till den tidigare forskningen 

kring miljöjournalistik, uppsatsens syfte och frågeställning. Detta kapitel avslutas 

med förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  

 

Det är av vikt att aktuella samhällsfrågor blir medierade så att de hamnar på publikens 

dagordning och blir viktiga för den allmänna opinionen
80

. Miljöproblem har sedan 60-

talet varit en aktuell samhällsfråga och har funnits på medias dagordning sedan dess
81

. 

Men vad som har definierats som ett miljöproblem har skiljt sig. Innebörden av 

miljöfrågor och miljöproblem skapas social-symboliskt och defineras av hur miljö 

kommuniceras och gestaltas
82

. Medier i samspel med sina elitkällor har ett därför ett 

stort inflytande över vilka miljöfrågor som allmänheten anser är viktiga. Syftet med 

denna studie därför är att undersöka hur dagstidningar i Sverige gestaltar miljöfrågan 

och miljöproblem. 

 

Likt Djerf Pierres forskning som behandlar miljöjournalistik fram till 1994 som visar att 

den då var gestaltad som en politisk diskurs, kan denna studie bekräfta detta resultat.
83

 

Resultatet av denna studie visar tydligt att miljöpolitiken behandlades mest i 

miljöjournalistiken under 1994 och det var även det sakområde som det rapporterades 

mest kring detta år. Enligt tidigare forskning var syftet med denna politiska diskurs att 

försöka påverka publikens åsikter för att förändra deras medvetenhet kring 

miljöproblem. Då det ansågs att detta var ett mer effektivt sätt än att försöka öka 

publikens kunskapsnivå.
84

 Det går därför att anta kan därför anta att dagstidningarna 

som undersöktes i denna studie medierade miljöfrågan med samma principer. Att de 

försökte påverka publikens åsikter om vad som är ett miljöproblem istället för att 

försöka öka publikens kunskapsnivå. 1994 var miljöfrågan gestaltad som ett nationellt 

problem som skedde i samtid med rapporteringen. Därav går det att anta att den åsikt 

som försökte formas var att miljöfrågan är ett politisk problem som skulle hanteras 

nationellt.  

 

Som diskuterats tidigare i denna studie och som tidigare forskning bekräftar, kan 

miljöproblem och miljöfrågor uppfattas som ett abstrakt ämne då symptomen och 

effekterna av problemen inte är synbara för alla. Därför spelar medier en viktig roll som 

informationsspridare. De har uppgiften att förklara ämnet så att det blir mer konkret för 

publiken så att det hamnar på dagordningen kring middagsborden i de svenska 
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hemmen.
85

 Den teknik som medier ofta använder för att göra ämnet mer konkret är att 

beskriva en del av helheten. Denna teknik märks tydligt under tidsperioden 2004 i 

denna studie. Detta år är det flera sakområden som delar på den största delen av 

rapporteringen, övergripande men konkreta sakområden om till exempel bilism och 

transport samt energipolitik- och teknik. Under denna tidsperiod finns ingen riktig röd 

tråd i miljöjournalistiken och det märks tydligt att den är under förändring. Artiklarna 

som publiceras kommer främst från redaktionen själva i form av nyhetsartiklar och 

ledare. Miljöfrågan är dock fortfarande definerad som en samtida och nationell fråga, 

men under denna period  börjar rapporteringen att gestaltas mer negativt till skillnad 

från rapporteringen 1994. Att miljö gestaltas som en samtida och negativ fråga leder till 

tolkningen att miljöfrågan anses vara ett problem. Ett problem som under 1994 skulle 

hanteras i den politiska arenan, antingen på grund av att de politiska aktörerna från 

början var förvållaren till problemet eller för att de skulle vara den aktör som skulle lösa 

problemet. Men detta är ingenting som har undersökts i denna studie, dock är det en 

slutsats som går att göra från det presenterade resultatet. 2004 var miljö fortfarande 

samtida och negativt gestaltad och miljöfrågan var fortfarande gestaltad som ett 

problem.  

 

Tidigare forskning gjord i Kanada och Storbritannien visar även att miljöjournalistiken 

under 2000-talet har övergått till att handla mer om klimatförändringar
86

. Resultatet i 

denna studie visar att det stämmer även i Sverige, dock är denna förändring är inte 

märkbar i denna studie förrän 2014. Då förändrades rapporteringen ganska radikalt, den 

gick från nationell till global, från samtida till framtida och från en nyhet till ett ämne 

som behandlades i debatten. Detta går att anta beror på hur komplext och abstrakt ämnet 

är. Journalisterna kan ha saknat den kunskap som behövdes kring klimat- och 

hållbarhetsfrågor för att konkret kunna beskriva den information de hade tillgång till 

tidigare. Det går därför att anta att tidningarna lät elikällorna förklara ämnet för läsarna 

genom debattartiklar när de själva saknade den kunskap som de behövde för att förklara 

ämnet. De sakområden som det rapporterades mest kring under 2014 vad klimat- och 

hållbarhetsfrågor, två sakområden som politiker och forskare fick möjligheten att 

beskriva för tidningens publik. Det går att anta att redaktionen kan ha insett att dessa 

elitkällor satt på större kunskap och auktoritet i ämnet och därför lät dem beskriva det
87

.  

 

Hur miljöfrågan kommuniceras i medier påverkar hur publiken uppfattar och värderar 

den. Den information som medier kommunicerar tolkar publiken, och hur den tolkas 

avgörs av värderingar, uppfattningar och tidigare kunskap. Att miljöfrågan inte 

kommuniceras lika frekvent i Aftonbladet bör påverka vilka värderingar, uppfattningar 

och kunskap som deras publik innehar. Som tidigare forskning visar kan även en låg 

kunskapsnivå hos journalisterna göra det svårt för tidningen att rapportera kring detta 

ämne då de har svårt att konkretisera och förklara informationen för publiken.
88
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Kunskapsnivå hos journalisterna påverkar även kunskapsnivån hos publiken, då 

publikens möjlighet till ökad kunskap blir lägre med en lägre rapportering om ämnet. 

Denna låga kunskap medför att intresset för ämnet även blir lägre eftersom det kan 

upplevas komplicerat för publiken. Publiken sållar då bort dessa artiklar under 

läsningen. Redaktionens urvalsprinciper påverkas av detta faktum och väljer istället att 

rappotera kring andra nyheter som har större nyhetsvärde för dem och deras publik. Det 

blir här tydligt att urvalsprinciperna för de valda dagstidningarna skiljer sig.  

 

Det går det att anta att journalisterna på Dagens Nyheter och deras publik innehar en 

högre kunskap och ett större intresse för miljöfrågor eftersom deras rapportering är mer 

frekvent. Som de själva uttalar i deras målsättning så är det av vikt för DN att deras 

publik skall kunna ta del av viktiga samhällsfrågor. Det blir då tydligt att DN anser att 

miljöfrågan är en viktig samhällsfråga när de har en jämn och stadig rapportering kring 

frågan. Dock är det märkbart att även kunskapen kring klimat- och hållbarhetsfrågor i 

redaktionen på DN avtar 2014 då även de låter elitkällorna framträda mer med kunskap 

och beskriva ämnet genom debattartiklar. 

 

Under 2014 gestaltas miljöfrågan som en framtida, negativ och global fråga. Detta kan 

göra att uppfattningen av miljöproblem definieras som ett framtida hot, ett hot mot hela 

världen. Att miljöproblemen är ett hot mot världen gör att frågan om vem som är 

förvållaren och den aktör som skall lösa problemet diffus. Då framställningen blir 

vinklad på ett sätt som gör att alla individer och aktörer båda är skyldiga till problemet, 

men även är den aktör som skall lösa problemet. Att alla måste hjälpa till och bidra till 

lösningen för att miljön skall återhämta sig och upphöra att vara under hot. Det går 

därför att anta att den framtida miljöjournalistiken kommer att handla om hur jordens 

befolkning tillsammans skall ändra sin attityd och sitt beteende för att lösa problemet 

och föra miljön till ett säkert och hälsosamt tillstånd.  

 

Denna studie visar att miljöjournalistiken har gått från att vara ett nationellt och samtida 

problem präglat av politik, till att bli ett globalt och framtida hot som är präglat av 

klimat- och hållbarhetsfrågor. Studien visar även vikten av relevanta elitaktörer som i 

viss mån får ta över rapporteringen genom debattartiklar när kunskapen hos 

journalisterna inte räcker till för att beskriva detta komplexa och abstrakta ämne. 

 

Fortsatt forskning  
Denna studie visar hur miljöproblemet är gestaltat och konstruerat i svenska 

dagstidningar under tidsperioderna 1994, 2004 och 2014. Tidsperioderna skapar endast 

en inblick i hur miljöjournalistiken har sett ut de senaste 20 åren. Därför hade det varit 

av intresse att genomföra en studie av alla år från 1994 till och med 2014. Detta för att 

kunna bekräfta hur den faktiska utvecklingen har sett ut de senaste 20 åren och kunna 

presicera när förändringarna skedde.  
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Bilagor 

Bilaga A – Kodningsmanual 

 

Identifiering av artikel 

För att kunna identifiera varje nyhetsartikel kommer dessa få ett tilldelat nummer. Nummer 1-

82 är relevanta för denna studie då det finns 82 stycken artiklar.  

 

(1) Publiceringsdatum 

Variabelvärden: 

1. 1994 

2. 2004 

3 2014  

 

(2) Tidning 

Variabelvärden:  

1. Aftonbladet 

2. Dagens Nyheter 

Det valda variabelvärdet står för den tidning som artikeln är publicerad i.  

 

(3) Artikeltyp 

Variabelvärden:  

1. Nyhetsartikel (inkluderar reportage, intervjuer och notiser) 

2. Debatt  

3. Ledare (inklusive krönikor)  

 

(4) Ämne (sakområde) 

1. Bilism och transport. Miljöproblem- eller debatt med fokus på trafik, transport eller 

fossila bränslen. 

2. Biodrivmedel så som biogas, biodiesel eller etanol. 

3. Kyotoavtalet. En internationell överenskommelse med syfta att minska växthusgaser 

som trädde i kraft 2005 och förlängdes 2012. 

4. Växthusgaser samt artiklar om ozonlagret/ozonhål. 

5. Klimatproblem- och klimatfrågor. Problem som huvudsakligen handlar om 

klimatförändringar. 

6. Energipolitik- och teknik. I kategorin ingår el, värme, och gas. 

7. Infrastruktur. Exempelvis vägar, broar eller transport så som järnväg eller tåg mm.  

8. Miljöfarligt- och hälsofarligt avfall/ämne och dess hantering.  

9. Miljöolyckor. Olyckor orsakade av människor, exempelvis oljeutsläpp, föroreningar 

eller explosioner. 

10. Naturkatastrof. Katastrofer som har uppstått i naturen så som jordbävningar, 

översvämningar, vulkanutbrott och så vidare.  

11. Vattenkvalité och föroreningar. Inkluderar vattenkvalité i hav, sjöar och andra 

vattendrag och även fenomen som försurning. Även problem och hälsorisker dessa kan 

orsaka. Inkluderar även artiklar om dricksvatten eller flaskvatten.  

12. Luftkvalité och föroreningar i luften. Även problem och hälsorisker de kan orsaka. 

13. Hållbar utveckling och hållbarhetsmål. Inkluderar diskussioner och debatter kring 

IPCC samt OECD och andra internationella styrdokument för miljöarbete om dessa är 
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huvudfrågan i artikeln. Även artiklar om ekologiskt fotavtryck eller annat förebyggande 

arbete med hållbarhet som syfte. Denna går före kategorin EU och FN om artikeln 

passar in i denna kategori. 

14. EU. Klimatpolitik och miljöpolitik med ett fokus på EU och dess medlemmar.  

15. FN. Klimatpolitik och miljöpolitik med ett fokus på FN och dessa medlemmar.  

16. Naturskydd och miljöskydd. Artiklar där människan försöker skydda naturområden eller 

växter och djur med naturskydd eller miljöskydd.  

17. Styrmedel. Policys, lagar, skatteväxling, miljöskatter eller andra styrmedel, inkluderar 

inte IPCC eller OECD.  

18. Manipulering av naturen för ekonomisk vinning även miljöproblem i tredje världen 

orsakade av produktion eller konsumtion, exempelvis skogsskövling, ombyggnation av 

dammar med mera. 

19. Jordbrukspolitik. Miljöproblem orsakade utav jordbruk.  

20. Miljöpolitik (miljöpåverkan/miljöarbete/miljömål) Politiska diskussioner om hur 

miljöproblemen ser ut eller kommer att se ut i framtiden. Ofta handlar de om vem som 

är ansvarig eller hur de skall arbeta med problemen. Denna inkluderar även miljöarbete 

om aktörerna består av politiker. Sker arbetet i EU (V14) eller FN (V15) används inte 

detta variabelvärde, sker arbetet av individer går variabelvärde 21 före.  

21. Miljöpåverkan/miljöarbete/miljömål. Artiklar som ofta presenterar vad som är aktuella 

miljöproblem just nu och förslag på hur de skall lösas, i denna kategori utan politiker 

(eller EU/FN)som aktör. Dessa artiklar har inget huvudsyfte och delas därför inte in 

under ett annat variabelvärde. 

22. Annat. Om det mot förmodan inte finns en kategori för den undersökta artikeln kommer 

de att definieras som annat och jag noterar vad den handlar om.  

 

Framträdande aktör/-er 

Variabel 6-14  

Koda finns(1)/finns ej(99) 

Forskare och experter 

Enskilda medborgare 

Journalister 

Miljöorganisationer, exempelvis Green Peace 

Politiker och politiska partier  

Myndigheter och offentlig sektor, exempelvis Naturvårdsverket  

Fackföreningar, exempelvis Naturskyddföreningen 

Näringsliv 

99 Finns ej  

 

Framträdande aktör/-er, mer specifikt  

Variabel 15-28  

Koda finns(1)/finns ej(99) 

Naturskyddsföreningen 

Miljöministern 

Övriga enskilda politiker 

Miljöpartiet 

Andra politiska partier 

EU 

FN 

Enskilda miljöarbetare/aktivister  
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Forskare och experter 

Myndigheter 

Miljöorganisationer 

Näringsliv 

Naturvårdsverket 

    99 Finns ej  

* Om du syftar på en politiker i MP eller i EU “finns” på både “Övriga enskilda politiker” samt 

“Miljöpartiet” eller “EU”.  

 

Omtalad aktör/-er 

Variabel 29-37   

Koda finns(1)/finns ej(99) 

Forskare och experter 

Enskilda medborgare 

Journalister 

Miljöorganisationer, exempelvis Green Peace 

Politiker och politiska partier 

Myndigheter och offentlig sektor, exempelvis Naturvårdsverket  

Fackföreningar, exempelvis Naturskyddföreningen 

Näringsliv 

99 Finns ej  

 

Omtalad aktör/-er, mer specifikt  

Variabel 38-51  

Koda finns(1)/finns ej(99) 

Naturskyddsföreningen 

Miljöministern 

Övriga enskilda politiker 

Miljöpartiet 

Andra politiska partier 

EU 

FN 

Enskilda miljöarbetare/aktivister  

Forskare och experter 

Myndigheter 

Miljöorganisationer 

Näringsliv 

Naturvårdsverket 

    99 Finns ej  

* Om du syftar på en politiker i MP eller i EU “finns” på både “Övriga enskilda politiker” samt 

“Miljöpartiet” eller “EU”.  

 

Variabel 52 - Tidsaspekt 

1. Dåtid 

2. Nutid 

3. Framtid  
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Variabel 53 - Inställning 

1. Negativ 

2. Positiv 

3. Neutral (både positiv och negativ) 

 

Variabel 54 - Geografisk fokus 

1. Inrikes 

2. Utrikes 

3. Global 

4. EU 

99. Uppfattas ej  
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Bilaga B – Tabeller  

 

Tabell 7 – Fördelningen av sakområden 1994-2014 

Sakområde 1994 2004 2014 TOTAL 

Bilism och 

transport 

0 5 1 6 

Kyotoavtalet 0 3 0 3 

Växthusgaser 1 0 1 2 

Klimatfrågor 1 1 5 7 

Energipolitik och 

–teknik 

0 5 0 5 

Infrastruktur 2 0 0 2 

Miljö- och 

hälsofarligt avfall 

1 2 1 4 

Miljöolyckor 2 0 0 2 

Naturkatastrofer 0 0 2 2 

Vattenkvalité 1 1 1 3 

Luftkvalité och 

föroreningar i luft 

3 0 1 4 

Hållbarhet 2 0 3 5 

EU 1 5 1 7 

Natur- och 

miljöskydd 

0 2 1 3 

Styrmedel 1 2 2 5 

Manipulering av 

naturen 

1 2 1 4 

Jordbrukspolitik 0 1 1 2 

Miljöpolitik 5 3 1 9 

Miljöarbete 1 5 1 7 

     

TOTAL 22 37 23 82 

     

 

 

 

 

 


