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Abstract 

Att i press skildra ett miljöproblem är svårt. Utrymmet i sig innebär en begränsning. 

Variationen i läsarens förförståelse och journalistens kunskaper är stor. Vi har genomfört en 

analys av hur svenskspråkig dagspress skildrat algblomningen i Östersjön somrarna 2005 och 

2006. Studien omfattar vilket utrymme frågan har getts, vilka perspektiv som valts, vilka 

orsaker till problemet som har angetts och vilka aktörer som getts utrymme. Metoden har varit 

en kvantitativ textanalys med fokus på begrepp, vinkel och orsaksförklaringar. Analysen 

omfattade 139 artiklar från Dagens Nyheter, Gotlands Tidningar, Hufvudstadsbladet, 

Sydsvenska Dagbladet, Västerbottenskuriren och Ålandstidningen.  

Vår undersökning visar att artiklarna ofta har en ytlig ansats där problemet med 

cyanobakterierna antingen grovt förenklas eller inte förklaras alls. De aktörer som i hög grad 

förekommer är forskare och myndighetsanställda. Den genomsnittliga artikeln har 1950 

tecken inklusive mellanslag. Vi har identifierat skillnader mellan tidningarna rörande 

publiceringsdatum. Hufvudstadsbladet publicerar artiklar kontinuerligt, de andra tidningarna 

enbart under akuta faserna. Hufvudstadsbladet särskiljer sig också genom att ha en livlig 

debatt. 

Nyckelord: Algblomning, cyanobakterie, Dagens Nyheter, dagspress, Gotlands Tidningar, 

giftalg, Hufvudstadsbladet, journalistik, Sydsvenska Dagbladet, Västerbottenskuriren och 

Ålandstidningen. 
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1 Inledning 

”Det är ju inte heller trevligt att gå ut i vatten som ser ut som en rabarbersoppa av alger, säger 
Helena Höglander, marinbiolog på informationscentralen för Egentliga Östersjön, en del av 
länsstyrelsen i Stockholms län” (Dagens Nyheter 2005). 

Östersjön är ett hav som har långsam vattenomsättning och ett stort avrinningsområde i 

förhållande till vattenytan och är därför känsligt för påverkan av miljöföroreningar. Havet är 

unikt med sitt bräckta vatten som hyser marina djur och växter men också organismer med 

ursprung i sötvattensmiljöer. Miljön i Östersjön är utsatt för många hot, övergödningen och 

utfiskningen är ett par av dem.  

Havsvikar som ser ut som rabarbersoppa och illaluktande stränder är något som på senare år 

har varit ett återkommande inslag i pressen sommartid. Orsaken är cyanobakterier, en grupp 

organismer okänd för de flesta för 15 år sedan. Men massförekomst och anhopningar av 

cyanobakterier, vilket massmedierna ofta kallar algblomningar, är i dag ett välkänt begrepp.  

Den enskilda mediekonsumentens möjlighet att ta del av helheten avgörs i hög grad av vad 

som publiceras i pressen. Vi har analyserat dagspressens hantering av den synliga 

massalgblomningen. Detta beror på att vi ville studera hur svenskspråkig dagspress illustrerat 

ett miljöproblem som har ett i tid avgränsat händelseförlopp. Anledningen till att vi ville ha ett 

i tid avgränsat problem är att vi ville se om det efter det akuta skedet blev en förändring i 

mediernas intresse. Blomningen hos cyanobakterierna uppstår främst under högsommaren 

eftersom en hög vattentemperatur krävs, men även andra faktorer samverkar i ett komplext 

ekologiskt orsakssamband. Vi ville se hur de publicerade artiklarna satt in algblomningen i ett 

större miljösammanhang. Vilken kunskap har dagspressen förmedlat när det gäller problemen 

med cyanobakterierna i Östersjön? Algblomningen är inte en isolerad händelse utan är en del 

av ett större miljöperspektiv. Flera allvarliga miljöproblem finns i dag i Östersjön och det 

mest övergripande är övergödningen men vi ser även en ökning av medeltemperaturen och att 

torsken är allvarligt hotad på grund av utfiskningen. Kopplas dessa frågor till det som i 

medierna kallas algblomning?  
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Miljöfrågor är ofta är komplexa och har långtgående ekologiska samband. Därför är 

miljöproblem ett av de ämnesområden som ofta kräver en djupare ansats för att läsaren ska 

ges möjlighet att skapa sig en egen uppfattning om ämnet. Denna komplexitet gör att det är 

angeläget att analysera hur dagspressen hanterar en miljöfråga. Det är också viktigt att de 

journalister som mera ingående behandlar ämnet är insatta i problematiken. 

Vi valde att analysera dagspressen eftersom den har en lokal förankring och att orterna 

därmed har en variation i närhet till problemet. Närhet är något centralt när det gäller hur 

mycket utrymme en händelse/ett problem får. 

Massmedier har ett stort genomslag när det gäller att sprida kunskap och skapa opinioner. Så 

stort att medierna ibland benämns med tredje statsmakten där de första två är riksdag och 

regering. Detta genomslag kan leda till förändringar hos både stat och näringsliv. Ett exempel 

under 80-talet är pressens uppmärksamhet av klorföroreningarna utanför pappersbruken. Efter 

konsumentpåtryckningar ställdes produktionen om till icke-klorblekt papper utan kraftigt 

ökade kostnader. 

Egentliga Östersjön är den region som hittills har drabbats av de svåraste 

algblomningssäsongerna och därför drabbas öarna Åland och Gotland ofta. Orsaken till 

algblomningarna går inte att härleda till en specifik nation eller avgränsad plats. Men 

platserna där algblomning sker är ofta avgränsade och påverkas av väderfaktorer och 

topografiska förhållanden. Massblomningen hos cyanobakterier drabbar olika delar av 

Östersjökusten olika hårt. 

Analysen syftar till att utforska vilken mediebild som har förmedlats. Vilka frågor har getts 

utrymme i pressen? Sågs algblomningen som en isolerad händelse eller sattes den i ett större 

perspektiv? Har miljörörelsen lyckats vara en aktiv aktör i dagspressen?  

1.1 Algblomning i fokus 

När växtplankton massförökas kallas det algblomning. Många olika växtplanktonarter kan 

blomma. Fenomenet i sig är helt naturligt och orsakas av samspelet mellan tillgången på olika 

resurser som växtplankton behöver, framför allt närsalter och solljus och samspelet med andra 
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levande organismer. Konkurrensen mellan olika sorters växtplankton och predation från 

djurplankton har stor betydelse för dynamiken. Den uppmärksammade algblomningen hos 

cyanobakterier, tidigare kallade blågröna alger, i Östersjön orsakas främst av två arter där den 

ena, katthårsalgen (Nodularia spumigena) kan vara giftig (NE). Den producerar då 

hepatotoxin, alltså ett gift som skadar levern. Det har förekommit fall där till exempel hundar 

har dött då de fått i sig för stora mängder av cyanobakterietoxin. Naturvårdsverket uppmanar 

allmänheten att undvika bad om vattnet visar tydliga tecken på algblomning samt att hålla 

barn och husdjur borta från vattnet (Naturvårdverket).  

Många av havets växtplankton har en blomning på våren och en på hösten. I havet finns olika 

skikt med bland annat en variation i salthalt, temperatur och närsaltstillgång. Under stormar, 

vanligt förekommande varje vår och höst, sker en blandning av dessa skikt vilket gör 

närsalterna tillgängliga för organismer i ytskiktet, där fotosyntesen kan ske. Växtplankton 

förbrukar i samband med blomningen de näringsämnen som finns i vattnet och då de är 

förbrukade avtar blomningen. Fosfor i form av fosfat är ett av de näringsämnen som är 

nödvändiga för alla växtplankton. Utsläpp från industri, jordbruk samt både från enskilda och 

från kommunala avlopp har gjort att Östersjön har förhöjda halter av fosfat. Det finns även 

mycket fosfat bundet i bottnarna i Östersjön. Vid syrefria förhållanden börjar bottnarna att 

läcka ut fosfat som därigenom blir tillgängligt för olika växtplankton, bland annat 

cyanobakterier. Detta läckage kan förstärkas genom kraftiga vårblomningar då överskottet av 

det växtplankton som inte äts upp av djurplankton eller bryts ned i vattenkolumnen faller till 

havsbotten. När stora mängder dött organiskt material bryts ned leder detta till en syrebrist i 

bottensedimentet, vilket alltså i sin tur gör att bottnarna läcker ut fosfor i havsvattnet.  

Vissa cyanobakterier, bland annat den giftiga katthårsalgen, har en konkurrensfördel mot 

andra växtplankton genom att de kan använda, fixera, kväve direkt ur luften. De har alltså 

tillgång till en outtömlig kvävekälla, en källa som andra växtplankton inte kan utnyttja. 

Däremot kräver det, liksom andra planktonalger, tillgängligt fosfat. Fosforläckaget från de 

syrefria bottnarna gynnar alltså särskilt cyanobakteriernas blomning. Om yttemperaturen är 

över 15 grader och det är för årstiden relativt vindstilla bildas de anhopningar av 

cyanobakterier som kallas algblomning. Den sortens algblomning har under en längre 

tidsperiod varit ett återkommande miljöproblem i Östersjön. Det har diskuterats en koppling 

mellan den ökade förekomsten av cyanobakterier och en höjning av medeltemperaturen i 

Östersjön. Ökningen av medeltemperaturen i Östersjön har varit större än den förändring som 
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noterats globalt under 1900-talet, vilket diskuteras i en sammanställning över 

forskningsresultat rörande Östersjön, ”Klimatförändring i Östersjöområdet – igår, idag och 

imorgon” (SMHI 1).  

Ett annat problem som vissa forskare också kopplar till den ökade massalgblomningen är 

utfiskningen av rovfiskar, torsk i fallet Östersjön. Avsaknaden av torsken har gjort att 

mängden skarpsill i Östersjön har ökat. Skarpsillen i sin tur äter djurplankton som normalt sett 

äter växtplankton. En överrepresentation av skarpsill förändrar alltså balansen mellan växt- 

och djurplankton (Österblom et al 2007). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att studera hur ett accelererande miljöproblem, som 

massalgblomningen, skildras i dagspressen. Vår egen erfarenhet är att frågor av den här typen 

ibland framställs onödigt förenklat i medierna. Då vi kommer från olika delar av Sverige och 

har olika personliga erfarenheter av hur algblomningen framställs kändes detta som ett 

angeläget ämne att studera. Vår uppfattning är också att problemet i huvudsak behandlas i 

medierna när det i sin akuta och synliga fas. Därför vill vi till exempel se om det fanns en 

skillnad i antalet artiklar som publicerats under den månaden där problemet vanligtvis är akut 

(juli) och den efterföljande månaden då problemet vanligtvis har haft en mycket mindre 

omfattning (augusti). 

Vår övergripande frågeställning är hur dagspressen skildrar massalgblomningen. För att 

analysera detta har vi använt följande frågesällningar. 

Frågeställningar 

 

1. Vilket utrymme har massalgblomningen getts, och vilken typ av artikel har 

skildrat algblomningen i de olika dagstidningarna? Finns det regionala 

skillnader i rapporteringen om algblomnigen? Vilket utrymme får lokala 

varningar? 

2. Hur gestaltas algblomningen i dagstidningar? Hur vinklas problemet i 

artiklarna (till exempel som en del av klimatförändringen eller ett naturligt 
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fenomen)? Om det i någon mån rapporteras om orsaker, hur görs det? Vilka 

begrepp används i artikeltexterna? Vilka aktörer ges utrymme i de olika 

artiklarna? 

3. Vilka skillnader finns det mellan de olika tidningarna och de olika 

tidsperioderna? 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

”Fattigdomen är hierarkisk, smogen är demokratisk” (Urich Beck 1998). 

2.1 Tidigare forskning 

Alison Anderson har studerat hur dagspressen rapporterade om massdöd hos sälar i Nordsjön 

sommaren 1988. Arbetet diskuteras i boken ”Media, culture and the environment”. Hennes 

studie visade att medierna i vissa fall spelar en viktig roll för att ett miljöproblem ska hamna 

på den politiska agendan. Studien pekar även på att samspelet i medierna mellan medier, 

experter och politiker är viktig för att engagera allmänheten och vilken uppmärksamhet ett 

miljöproblem får. I fallet med de döda sälarna var inte politiker huvudaktörer i medierna utan 

en ickestatlig organisation, Greenpeace. Greenpeace hade ett intresse att engagera 

allmänheten och att peka på föroreningarnas roll i säldöden. Greenpeace lyckades i pressen 

föra fram att orsaken till säldöden till största del berodde på föroreningar och det blev sedan 

den rådande mediebilden i frågan. Trots att den första forskningen som initierades inte visade 

att säldöden gick att koppla till föroreningen utan att det berodde på ett virus hos sälarna. 

Anderson skriver att förtroendet för miljöorganisationen kan skadas om det långsiktigt inte 

går att hitta en koppling mellan säldöden och föroreningar. 

En annan viktig aspekt Anderson diskuterar är att det är lättare att få ett stort engagemang från 

omgivningen om det utsatta djuret har ett tilltalande yttre som en kut. Dessutom går det lättare 

att skapa kampanjer i frågan om djuret är gulligt och lockande att illustrera, exempelvis hade 

Daily Mail en kampanj som kallades ”Save our seals”. 
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2.2 Risksamhället 

 

Ulrich Becks teori om risksamhället tar upp att en händelse som negativt påverkar natur och 

miljö inte går att skydda sig helt emot. Det stämmer väl in på problemet med 

massalgblomningen. Beck sammanfattar i följande citat rörande bumerangeffekten. ”Den slår 

inte bara tillbaka direkt på den enskilda gärningsmannen, utan skär alla över en kam och 

skadar därför också alla.” (Beck 1998 s 54). Som ett exempel på detta tar Beck upp att 

skogsdöden inte bara bidrar till att vissa djurarter försvinner utan också att markägaren 

drabbas av ekonomisk förlust i form av ett minskat markvärde. 

Även miljöföroreningar har en påverkan på förhållandet mellan de i Östersjön levande 

organismerna. ”Industriproduktionen åtföljs av en universell sida av hoten som gör 

ursprungsorten oväsentlig. Näringskedjor förenar praktiskt taget varje enskild individ med alla 

andra på jorden. De är gränsöverskridande.” (Beck 1998 s 52). Detta citat representerar hur 

risker kan spridas. Att problem drabbar över geografiska gränser och att det drabbar den 

enskilda människan oavsett om individen har del i orsaken eller inte. Något som även 

beskrivs i kapitlet ”Globaliseringen av civilisationsriskerna” där teorin om bumerangeffekten 

tas upp. Många miljöproblem som i grunden är skapade av människan drabbar både den som 

orsakat problemet och den som inte har någon del i orsaken. 

I kapitlet ”Misstag, bedrägerier, fel och sanningar: Om rationaliteternas konkurrens” tar Beck 

upp att vetenskapen avgör vad som är en risk och medborgarna ”blir varse risker” (Beck 1998 

s 80). Därför är det av stor vikt att informationen forskarna förmedlar, och i en förlängning 

medier, är korrekt och tillräcklig för att den enskilde ska ges möjlighet att ta rationella beslut. 

Detta bygger på att den vetenskapliga debatten tillgängliggörs. Beck skriver att tonvikten för 

forskaren ofta ligger på att producera god forskning. Detta kanske gör att forskaren i vissa fall 

avstår från att publicera resultat som kan indikera en risk men inte är helt fastställd. Att avstå 

från att publicera indikationen kan öka risken för den enskilda människan, tvärt emot 

försiktighetsprincipen. Försiktighetsprincipen är en modell för offentligt beslutsfattande och 

fastslogs av FN:s världsmiljödeklaration 1982 (http://europa.eu). Om tillgängliga 

faktaunderlag är ofullständiga och det finns risker för hot mot hälsa och miljö ska 

beslutsfattare tillämpa försiktighetsprincipen. 
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2.3 Nyhetsvärdering 

2.3.1 Lokaljournalistik  

Den lokala dagspressen har under 1900-talets senare del gått från att ha haft en stark koppling 

till politiska partier istället fått stärkta band till bygden. Detta präglar även fördelningen av 

mediebevakningen och de lokala nyheterna har fått mer plats medan riks- och utrikesnyheter 

fått mindre plats (Nord & Strömbäck red 2004, s 304f). Ytterligare en aspekt på 

nyhetsvärdering är den kommersiella eftersom det kostar att producera nyheter. Material som 

distribueras av näringsliv och organisationer, i ett format som utan större bearbetning går att 

publicera, har en större sannolikhet att bli en nyhet. Även material som ger intryck av att vara 

exklusivt har större chans att bli publicerat (Nord & Strömbäck red 2004, s 140ff).  

Många lokala dagstidningar har i dag en ansträngd ekonomisk situation med höga krav på 

annonsintäkter, krav på höga upplagor och en hög grad av konkurrens. Detta pressar 

redaktionerna till snabb publicering samtidigt som resurserna på redaktionerna tenderar att 

minska vilket innebär att risken för förenkling och tillspetsning ökar (Nord & Strömbäck red 

2004, s 312, Jarlbro 2004 s 11). 

 

2.3.2 Närhetsprincipen  

En annan viktig aspekt vid nyhetsvärdering, och en aspekt som i hög grad kan kopplas till den 

lokala förankringen dagspressen i dag har, är teorierna om närhetsprincipen. När det gäller 

nyhetsvärdering innefattar närhetsprincipen närhet i tid, rum och kultur. I boken Massmedier, 

En bok om press, radio & TV tar Stig Hadenius och Lennart Weibull upp Henk Prakke som 

1969 formulerade en mer allmängiltig modell för detta. I modellen tas tre faktorer upp och 

dessa samverkar för att öka respektive minska nyhetsvärdet. Faktorerna kallade Prakke 

”avstånd”. Desto närmare en händelse inträffar i något av de tre ”avstånden” desto mer 

nyhetsvärde får det, och tvärt om (Hadenius & Weibull 2005 s 347). Detta visas i illustration 

1. 
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Illustration 1. Av Carin Berggren efter illustration på sidan 347 i Massmedier, En bok om press, radio & TV av 
Stig Hadenius och Lennart Weibull. 

2.3.3 Risker och hot i massmedierna 

Synliga händelser är tacksammare att publicera än osynliga. Lars Nord och Jesper Strömbäck 

tar i rapporten ”Hot på agendan” upp att forskning pekar på att medierna ofta inriktar sig på 

synliga risker, även om de på senare år har skett en förändring i och med fokuseringen på 

klimathotet som i många fall är abstrakt. Risker kan ta sig olika former och uttryck, till 

exempel synliga och osynliga risker. En risk kan definieras som en generell benämning på 

”alla slags händelser, som kan drabba individer, grupper och samhällen. Det kan avse såväl 

hälsorisker som risken att drabbas av en naturkatastrof” (Flodin 1993). 

Nord och Strömbäck tar i ”Hot på Agendan” också upp att den enskilda medborgaren blivit 

mer medveten om olika risker och att olika intressegrupper drar nytta av detta faktum för att 

främja egna syften. I dagens samhälle har risker och riskuppfattning fått en central roll både 

för medier, den enskilda individen och för samhället i stort. Medierna är också samhällets 

viktigaste kanal för att sprida information och ge kunskap om risker i dagens samhälle (Nord 

& Strömbäck 2005 s 12ff). 
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Det finns två viktiga skillnader i perspektivet mellan myndigheter och medier, 

”myndigheterna presenterar risker i ett makroperspektiv medan medierna vill ha ett 

mikroperspektiv” (Jarlbro 2004 s 11). Vilket går att förklara med att medierna gärna 

personifierar det som publiceras medan myndigheterna hellre fokuserar på sannolikheter. I 

antologin Risker, kommunikation och Media tar Stig Arne Nohrstedt upp att riskperception, 

eller riskuppfattning, skiljer sig mellan experter och lekmän. Experter definierar risker utifrån 

exakta och definierade forskningsresultat medan lekmän tenderar till att värdera risker 

annorlunda, samt att olika aspekter av risken påverkar riskuppfattningen hos olika individer. 

En viktig aspekt för allmänheten är att när antalet som utsätts för risken är högt så värderas 

risken allvarligare. För att allmänheten ska värdera en risk högt är det viktigt att de berörda 

myndigheterna och experterna visar engagemang och kunnande. Detta kallar Nohrstedt 

”maktmissbruksfaktorn”. Viktigt är att både de som förmedlar risken till allmänheten och att 

informationskällan har hög trovärdighet och tillförlitlighet. Nohrstedt trycker på att 

informationsvärdet har en stark koppling till sanningskravet. Med sanningskravet menas att 

samma källa, till exempel en myndighet, sänder ut olika eller svårbegriplig information i ett 

och samma ämne (Lindskog et al 2000 s 184ff). Risker som har en hög grad av 

medieexponering i kvällspress resulterar ofta i att den enskilda kvällstidningsläsaren uppfattar 

uppmärksammade risken vara en större risk än en annan risk som förekommer mera sparsamt 

(Jarlbro 2004 s 20ff). 

2.3.4 Katastrofjournalistik 

Medieexponering i sig kan alltså göra att läsaren förstorar vissa risker till att snarare närma sig 

det som kan benämnas katastrofer. Katastrofjournalistiken är komplex. Medierna har ett 

informerande ansvar, att snabbt nå ut med aktuell information från exempelvis en myndighet, 

men även att vara en kritisk granskare av myndigheternas agerande under och efter en 

katastrof (Lidskog et al 2000 s 202ff). 

Vid akuta händelser, exempelvis en miljökatastrof, är det ofta vanligt med två olika 

redaktionella perspektiv. Det ena är att snabbt publicera informationen och lämna värderingen 

åt läsaren. Nästa förhållningssätt är mer krävande och tar längre tid och innebär ett högre krav 

på faktagranskning och korrekthet i det som publiceras (Lidskog et al 2000, s 202ff ). 
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När det gäller katastrofjournalistiken tar Nord och Strömbäck i rapportern ”Hot på agendan” 

upp några exempel som påverkar de möjligheter som finns när det gäller framställnigen av en 

risk eller ett hot i pressen. Finns det till exempel tillgängliga experter i frågan ökar 

sannolikheten för publicering i pressen. Ytterligare ett exempel är när en risk snarare kan 

beskrivas som ett hot. Även tidigare uppmärksamhet underlättar för publicering (Nord & 

Strömbäck 2005 s 49). 

Krisberedskapsmyndigheten tar i ”Hot- och riskrapport 2005” upp vikten av en helhetssyn 

gällande hot- och riskperspektiv beträffande de klimatrelaterade frågorna (KBM 2005:11 s 

25). 

2.4 Framing/gestaltning 

Agenda-setting theory, eller mediernas makt över agendan, betraktas vara väldokumenterad. 

En fråga som får stort utrymme i massmedier påverkar mediekonsumentens intryck av hur 

viktig frågan är. Detta innebär till exempel att redaktörens roll som ”gatekeeper” i hög grad 

avgör hur viktig och vilken uppfattning den enskilda mediekonsumenten får i en fråga. ”En 

gatekeeper är den person som sorterar och väljer ut vilket av en mängd konkurrerande 

budskap som distribueras vidare genom medierna.” (Nord & Strömbäck red 2004 s 157). 

En fortsättning av teori om mediernas makt över agendan är teorin om framing. Den förklarar 

att människor tolkningar av nya händelser baseras på tidigare erfarenheter. Den som myntade 

begreppet framing är sociologen Ervin Goffman. Två aspekter av begreppet framing är dels 

den vinkel och det sammanhang journalisten väljer att ge nyheten och dels hur läsarens 

personliga perspektiv och tolkningar påverkas av framställningen (Nord & Strömbäck red 

2004 s 354). 

Framing får en större betydelse när läsaren har knappa kunskaper i ett ämne (Nord & 

Strömbäck red 2004 s 328ff). Dramaturgiskt kan det vara tilltalande att förenkla eller krydda 

texten men risken är att sakligheten går förlorad (Jarlbro 2004 s 11). Två problem är 

schabloniseringen i pressen och att ibland framhäva det mest uppseendeväckande som i alla 

situationer kanske inte är det viktigaste. (Lidskog et al 2000, s 202ff). 
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Journalisten ska förmedla information från experter och göra den tillgänglig för läsaren. Om 

journalisten har bristande kunskap i ämnesområdet kan detta påverka gestaltningen. Stig Arne 

Nohrstedt tar upp två viktiga faktorer rörande kommunikationen mellan journalister och 

experter. Han pekar på skillnad i språkbruk och skillnad i riskperception (Lidskog et al 2000 s 

191). Experter har ofta en terminologi som är specifik inom ämnesområdet och detta kan då 

skapa en kommunikationsklyfta. 

Forskning har visat att de aktörer som dominerar i de stora svenska dagstidningarna är 

politiker samt personer anställda inom förvaltningar och näringsliv. Forskningen visar också 

på att småföretagare och så kallat vanligt folk är mer sällsynt förekommande som aktörer 

(Nord & Strömbäck red 2004 s 161). Liknande förhållanden går att identifiera i 

lokaljournalistiken. Gunnar Nygren säger i antologin ”Medierna och demokratin” att politiker 

och tjänstemän dominerar i hög grad i lokaljournalistiken (Nord & Strömbäck red 2004 s 

306). Han tar även upp att lokaljournalistiken ofta är passiv och ofta ger offentliga personer 

utrymme i spalterna utan att själv göra en mer djupgående analys av fakta i frågan. 

2.5 Allmänningens tragedi 

Miljöproblematiken i Östersjön kan beskrivas med Garrett Hardins teori tragedy of the 

common eller på svenska allmänningens tragedi. Hardin berättar om en allmänning som flera 

herdar nyttjade som gemensam betesmark till sina djur. Denna betesmark var fritt tillgänglig 

och varje djur utöver det överenskomna antalet som herden kunde smyga in gav honom en 

kortsiktig ekonomisk fördel. Detta överutnyttjande av allmänningen utarmade marken och 

gjorde den obrukbar vilket gjorde att alla förlorade på överutnyttjandet. I Hardins teori 

tydliggörs problemet med överutnyttjande av gemensamma naturresurser. Övernyttandet i 

Garrett Hardins teori möjliggörs vid en avsaknad av reglering gällande den gemensamma 

resursen (Connelly & Smith 2003 s 129 ff). 
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2.6 Issue-attention cycle 

Anthony Downs ”issue-attentions cycle”, ungefär cyklisk agenda, är en modell som beskriver 

hur intresset i medierna för ett specifikt miljöproblem brukar se ut. Down tar upp fem olika 

faser hur et miljöproblem uppmärksammas. Den första fasen (the pre-problem stage) är när ett 

miljöproblem är upptäckt men det har ännu inte fångat allmänhetens och mediernas intresse. I 

den andra fasen (alarmed discovery and euphoric enthusiasm) har alarmerande upptäckter 

uppmärksammats även av den bredare massan och beslutsfattare är ofta övertygade om att 

problemet går att lösa. Vanligtvis spelar pressen en stor roll i denna fas när det gäller att hålla 

allmänhetens intresse vid liv genom alarmerande rubriker. I den tredje fasen (realising the 

cost of significant progress) synliggörs de faktiska kostnaderna för att lösa problemet. 

Kostnaderna är ofta stora och kan vara både ekonomiska och i form av personliga 

uppoffringar, till exempel avstå från att köra bil. I denna fas sprider sig en acceptans rörande 

problemet och allmänhetens fokus ligger snarare på att hantera följder än orsaker. I fjärde 

fasen (gradual decline of intense public interest) trappas intresset för ett miljöproblem ned hos 

allmänheten samt att massmediernas rapportering minskar. Detta beror i många fall på att ett 

nytt problem har fångat både massmediernas och allmänhetens intresse. I den femte fasen (the 

post-problem stage) får miljöproblemet väldigt lite uppmärksamhet i massmedier men det 

behandlas fortfarande inom institutioner och i forskningsprogram. Kommer nya 

uppseendeväckande forskningsresultat eller att det sker en akut händelse som aktualiserar 

miljöproblemet tas problemet upp på dagordningen igen (Connelly & Smith 2003 s 131ff). 

2.7 Teorier, algblomningen och medier 

De två övergripande förklarande teorierna vår diskussion utgår ifrån är Becks teori om 

Risksamhället och Hardins teori om Allmänningens tragedi. I Risksamhället diskuterar Beck 

vårt postmoderna samhälle där riskhantering har blivit ett allt mer centralt begrepp. Alla risker 

måste hanteras så även algblomningen och dess orsaker. Svårigheten med algblomningens 

orsaker är att det har saknats någon gemensam handlingsplan för Östersjön.  

Flera faktorer samverkar vid nyhetsrapportering. Med avseende på nyhetsvärdering tar vi upp 

teorin om närhetsprincipen. Vi tar även upp nyhetsvärdering kopplat till riskhantering i 
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massmedier och då framför allt med fokus på lokaljournalistik. Det akuta tillstånd i havet i 

samband med en massalgblomning kan betraktas som en kris för den drabbade platsen eller 

kanske till och med som en miljökatastrof. Problem som kan uppstå vid rapportering av en 

kris tas upp i stycket om katastrofjournalistik. I gestaltningsavsnittet tas bland annat valet av 

vinkel upp. Vinkeln kan vara avgörande för den bild av problemet läsaren skapar utifrån sina 

egna erfarenheter. 

Algblomningen är ett problem som påverkar över nationsgränser och generationsgränser. 

Algblomningen i Östersjön drabbar i dag inte enbart Sverige och Finland utan även de övriga 

länderna som har kuststräcka mot Egentliga Östersjön, alltså Östersjön söder om Åland. 

Miljöfrågor, massalgblomingen, har ofta ett cykliskt förlopp i massmedierna och Downs teori 

Issue-attention cycle beskriver detta. 
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3 Material och metod 

Vi analyserade 139 artiklar ur sex svenskspråkiga dagstidningar. Dessa artiklar analyserade vi 

med hjälp av ett egenhändigt utformat kodschema (bilaga 1). Kodschemat syftade till att 

möjliggöra en kvantitativ innehållsanalys. Vi valde att använda oss av den metoden för att 

omvandla textmaterialet till ett statistiskt hanterbart material, mer om den metoden i kapitlet 

Kvantitativ innehållsanalys.  

Eftersom vi har baserat analysen på sökningar i webbarkiv innefattar inte analysen något om 

artiklarnas placering eller eventuella illustrationer. 

Analyssvaren förde vi in i programmet Excel och skapade ett översiktligt tabellmaterial över 

resultaten. Baserat på detta gjorde vi grafer och illustrerande tabeller för att presentera 

materialet i resultatdelen. 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

”Kvantitativ analys innebär analyser av material som låter sig hanteras i form av siffror eller 

som kan räknas. Målet är att hitta samband och strukturer i materialet eller att testa hypoteser 

som vi satt upp i förväg” (Østbye et al 2004 s 157). Ett stort material kan med fördel 

undersökas med hjälp av en kvantitativ innehålls analys då metoden ger en god helhetsbild. 

Den kvantitativa analysmodellen har tydlig koppling till det naturvetenskapliga angreppssättet 

när det gäller att bearbeta ett material. Processen börjar med att ta fram en eller flera 

hypoteser. För att styrka eller förkasta dessa hypoteser gäller det att systematisera det 

insamlade materialet och på ett konkret sätt analysera det så att resultatet blir mätbart och går 

att rangordna och ställa i relation till varandra till skillnad från en kvalitativ analys där 

framställningen av innehållet undersöks. ”Begreppen enhet, variabel och variabelvärde är 

centrala i kvantitativ innehållsanalys”( Østbye et al 2004 s 158). I vårt fall är 

tidningsartiklarna enhet och varje fråga i vårt kodschema är en variabel. Kodschemat 
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behandlas i nästa kapitel. Variabelvärde är de unika svaren på de enskilda frågorna i enkäten. 

I enlighet med Østbyes teorier om kvantitativ innehållsanalys syftade våra variabler till att 

finna likheter och olikheter, att rangordna enheter och värden och fastslå en absolut nollpunkt. 

Den absoluta nollpunkten i vårt fall är avsaknaden av svar på enskilda frågor som berör våra 

frågeställningar kring hur algblomningen presenteras i svenskspråkig dagspress. I 

innehållsanalysen har vi dels analyserat förekomsten av vissa företeelser i texten och dels 

förekomsten av olika begrepp samt även antalet artiklar och längden på dessa. I analysen har 

vi i huvudsak analyserat det skrivna ordet men vi har även tagit med implicita uttryck genom 

att ha en variabel som berör artikelns huvudvinkel. 

3.2 Val av tidningar och tidsperioder 

I vårt val av tidningar har vi inte tagit någon hänsyn till tidningarnas politiska sympatier utan 

vi har fokuserat på geografisk täckning och närhet till problemet med massalgblomningar. Vi 

valde att analysera följande svenska dagstidningar: Västerbottenskuriren, Gotlands Tidning, 

Sydsvenskan och Dagens Nyheter och de finlandssvenska tidningarna: Ålandstidningen och 

Hufvudstadsbladet. Vi har valt dessa dagstidningar eftersom de representerar stora delar av de 

drabbade kusterna och har närhet till problemet. Västerbottenskuriren representerar en region 

som har närhet till havet men där svåra massalgblomningar är relativt sällsynta. Sommaren 

2006 förekom det dock en kortare period av kraftig algblomning i Bottenviken. Vi anser 

därför att Västerbottenskuriren får representera en tidning på en plats med låg frekvens av 

algblomning men tidningens huvudort är en av Östersjöns kuststäder. Vi anser att problemet 

därför borde beröra orten och ha ett visst nyhetsvärde. Öar som Gotland och Åland är 

traditionellt sett hårt drabbade av algblomningarna och problemet borde vara aktuellt i lokala 

dagstidningar. Därför valde vi Ålandstidningen och Gotlands Tidningar. Dagens Nyheter och 

Hufvudstadsbladet får representera rikstäckande tidningar med lokal förankring med 

utgivningsorter i drabbade kustområden. Sydsvenskan får representera den södra kuststräckan 

som också ofta drabbas svårt av massalgblomningar. På orter där det finns flera 

konkurrerande tidningar valde vi tidningen med störst upplaga. 

Till vår hjälp för att välja tidsperioder nyttjade vi SMHI:s webbplats där algsituationen i 

Östersjön övervakas och publiceras. De tidsperioder som nu, våren 2008, finns tillgängliga 
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där är mellan 2002 och 2007. På webbplatsen finns tjänsten ”Algsituationen” där ytsamling av 

alger i Östersjön publiceras med hjälp av bearbetade satellitbilder. 

Vi valde för oss relevanta tidsperioder baserat på satellitbilder från SMHI (SMHI 2). Vi ville 

analysera ett år med kraftig algblomning och ett till det efterföljande år. Vi valde år 2005 då 

det var en kraftig algblomning i Egentliga Östersjön (bild 1 och 2).  

 

                    

Bild 1 Bild 2 

Exempel på hur satellitbilder från SMHI visar den aktuella algsituationen i Östersjön 2005.  
Foto: Publicerade med tillstånd av SMHI:s informationsavdelning. 

2006 drabbades Egentliga Östersjön söder om Gotland och havet norr om Åland av viss 

massalgblomning men Stockholmsregionen drabbades inte i någon större omfattning. Även 

havet strax norr om Åland drabbades i någon mån, men detta skedde vid olika tidpunkter och i 

en mindre omfattning än 2005 (bild 3 och 4) 
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Bild 3 Bild 4 

Exempel på hur satellitbilder från SMHI visar den aktuella algsituationen i Östersjön 2006.  
Foto: Publicerade med tillstånd av SMHI:s informationsavdelning. 

 

Vi har tittat på artiklar där algblomningen nämns under hela juli och augusti åren 2005 och 

2006. Vi har analyserat innehållet i dessa artiklar. Att vi valde dessa två år beror på att vi 

hoppades kunna se en förändring i rapporteringen eftersom händelsen upprepades men 

samtidigt var algblomningen mindre allvarlig 2006. Vi ville ta reda på om det gavs mer eller 

mindre utrymme andra året. Hade riksintresset ökat när problemet återkom två år i rad? 

Ytterligare ett skäl till valet av år var att det ena året även förekom en kort period av 

algblomning i havet norr om Åland, se bild 4 ovan. 

3.3 Sökord och kodschema 

De sökord vi använde oss av när vi letade relevanta artiklar är följande: Algblomning, 

cyanobakterie, blågröna alger och giftalger. 

Vi sökte våra artiklar i de internetbaserade mediearkiven Retriver och Presstext men när det 

gällde sökning av artiklar från Gotland och Åland var det inte sökbara för oss då dessa inte 

fanns i något tillgängligt webbarkiv. En diskussion om detta finns i avsnittet om 

Metodproblem. 

För att kunna utföra en kvantitativ innehållsanalys av vårt artikelmaterial utformade vi ett 

kodschema. Kodschemat (Bilaga 2) utformades som en enkät med 45 frågor för att möjliggöra 

en så likartad analys som möjligt av artiklarna och för att göra materialet mer lättbearbetat. 

Frågeställningarna i enkäten syftar till att kunna bestämma vilken typ av artiklar som ges 

utrymme i dagspressen och vilken längd artiklarna har. För att klassa en artikel i vår enkät 

som notis satte vi en gräns vid 1000 tecken. Vilket i praktiken betyder att även korta artiklar 

kan ha klassats som notiser. Anledning till detta är att vi använde oss av webbaserade 

artikelarkiv och det är där svårt att entydigt avgöra vad som är en notis respektive kort artikel. 

Frågorna i enkäten syftar även till att undersöka vilka aktörer som ges utrymme och vilken 

vinkel samt vilka begrepp som används. Vi konstruerade även frågor för att kunna analysera 

vilka orsaker till algblomning som anges i artiklarna och om det finns ett orsaksperspektiv. 
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Här kontrollerar vi även om det finns en koppling mellan algblomning och den högaktuella 

klimatfrågan. Vi undersöker också om det finns lokal, nationell och/eller internationell 

koppling i artiklarna och om man anser att den lokala platsen är extra drabbad av 

algblomning. Vi har även frågor om turism.  

3.4 Metodproblem 

Reliabilitet är hur tillförlitlig våra enkätresultat är med avseende på kodningen. I de fall där 

osäkerhet har rått i fråga om hur en specifik variabel skulle kodas har vi alltid kommit till 

samma när vi har diskuterat frågan. Detta tolkar vi som att undersökningen borde gå att 

upprepa med samma resultat. Vi anser därför att undersökningen har en god reliabilitet. 

Validitet är hur väl undersökningens utfall stämmer överens med undersökningens syfte. När 

det gäller innehållet i artiklarna anser vi att vi har en hög grad av validitet. De artiklar vi fick 

sökträffar på var i övervägande del av fallen relevanta för undersökningen. 

När det gäller frågorna i kodschemat som berör rubrikerna hittas inte de begrepp som vi 

förväntade oss att finna. Vi hade åsidosatt att ta med begreppet algblomning vilket visade sig 

vara ett relativt frekvent förekommande ord i rubrikerna. 

Vi sökte våra artiklar i de internetbaserade mediearkiven Retriver och Presstext men Gotlands 

Tidningar och Ålandstidningen saknades i dessa arkiv. Vi kontaktade då respektive redaktion 

och personal på redaktionerna sökte artiklarna åt oss. Vi hade därför ingen möjlighet att 

kontrollera hur sökningarna utfördes och om de utfördes på samma sätt som de sökningar vi 

gjorde i tillgängliga webbarkiven. 

Avsaknaden av tidigare erfarenhet i utformandet av en analysenkät gör att vi i dag skulle 

utforma enkäten något annorlunda. Bland annat skulle vi ta med fler sökbegrepp rörande 

analysen av artiklarna och på så sätt kunna genomföra en djupare text- och innehållsanalys för 

att få en tydligare bild av ämnet. 
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4 Resultat 

4.1 Publicerade artiklar 

En aspekt av vårt arbete syftar till att urskilja vilket utrymme algblomningen ges i tidningarna 

runt Östersjön. 

Analysen av hur algblomningen skildras i svenskspråkig dagspress visar att av de 139 

artiklarna publicerades 42 i Hufvudstadsbladet och de fördelar sig jämnt över de båda 

undersökta åren. Sydsvenska Dagbladet publicerade 2006 fler artiklar än 2005 (Se diagram 1).  
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 Diagram 1 Artiklarnas fördelning i de olika tidningarna uppdelat på år. 

Vår undersökning visar att orter som i någon mån berörs av algblomningsproblemet har 

variation i antal artiklar beroende på hur akut problemet är lokalt. I en region som är mindre 

drabbad, som Västerbotten, där publiceras få artiklar som berör problemet. 
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Ökning i antalet artiklar hos Sydsvenska Dagbladet från 2005 till 2006 kan förklaras med en 

nyhet under 2006 som kallas ”Badtempen” där även algblomningssituationen i regionen 

rapporteras. Om vi bortser från ”Badtempen” publiceras 11 övriga artiklar med relevanta 

träffar. Alla tidningarna utom Hufvudstadsbladet uppvisar en minskning i antalet artiklar 2006 

i förhållande till 2005. 

Resultatet visar att, med undantag av Hufvudstadsbladet, det finns en tydlig övervikt i antalet 

publicerade artiklar i juli jämfört med augusti. Resultatet redovisas i tabell 1. 

Tabell 1 

Tidning och månadsfördelning 2005 2006 
Västerbottenskuriren     
Juli 1   
Augusti 1 1 
Dagens Nyheter     
Juli 12 7 
Augusti 6 3 
Hufvudstadsbladet     
Juli 10 8 
Augusti 11 13 
Sydsvenska Dagbladet     
Juli 12 13 
Augusti 5 7 
Gotlands Tidningar     
Juli 9 4 
Augusti 2   
Ålandstidningen     
Juli 4 5 

Augusti 4 1 

 

Teorin om närhetsprincipen stämmer väl in på hur algblomningen har rapporterats i de utvalda 

tidningarna. Västerbottenskuriren har vanligtvis ett längre geografiskt avstånd till den akuta 

massalgblomningen och de publicerade också få artiklar i ämnet trots den tidsmässiga och 

kulturella närheten. Övriga dagstidningar, som har geografisk närhet till problemet, publicerar 

fler artiklar i frågan, närheten avser då samtliga faktorer i Prakkes modell.  
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4.1.1 Artikellängd och artikeltyp 

Analysen av 139 artiklarna visar att den längsta artikeln är på 6972 tecken inklusive 

mellanslag och det är en insändare. Insändarens rubrik är ”Ett alternativt behandlingsprogram 

för vattenvården” och den publicerades i Ålandstidningen 2005. Artikeln diskuterar 

Östersjöproblematiken i stort och tar upp algblomningen som en del av problematiken och 

diskuterar orsaker till Östersjöns tillstånd. Artikeln i sig är unik med det stora utrymmet den 

har. Övriga långa artiklar har en längd på drygt 4000 tecken inklusive mellanslag. Den 

genomsnittliga artikeln är 1950 tecken inklusive mellanslag. Den kortaste artikeln är på 127 

tecken inklusive mellanslag och är en notis publicerad i Sydsvenska Dagbladet 2005. 

Notisens rubrik är ”Nynäshamn: Algblomning”. Artiklarnas genomsnittslängd varierar mellan 

tidningarna. Det längsta genomsnittet finns hos Gotlands Tidningar och Ålandstidningen. 

Resultaten redovisas i diagram 2 nedan. 
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 Diagram 2 Genomsnittlig artikellängd hos de olika tidningarna uppdelat per år. 

När vi kategoriserar våra artiklar står det klart att en övervägande del av artiklarna är 

nyhetsartiklar och notiser. Av de 139 artiklarna klassas 53 som nyhetsartiklar och 50 som 

notiser. Övriga artiklar består i huvudsak av debattartiklar och insändare, 11 stycken går dock 
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inte att placera. Hufvudstadsbladet har tio debattartiklar som i någon form behandlar 

algblomningsfrågan. Ålandstidningen är den enda av de undersökta tidningarna som har 

insändare rörande ämnet. 

4.1.2 Geografiskt perspektiv 

Av de 139 artiklarna finns lokal koppling i 88 stycken. Nästan lika många artiklar har en 

nationell koppling när det gäller algblomningen, 86 stycken, det vill säga att artikeln på något 

sätt kopplar problemet till en större region och inte enbart den lokala platsen. I vissa av 

artiklarna finns en lokal koppling, men ingen nationell koppling utan en internationell 

koppling. I 50 av artiklarna tas ett internationellt perspektiv på frågan upp. I flera av artiklarna 

är alla tre perspektiven representerade och i några artiklar endast ett. När det rör det 

geografiska perspektivet analyserar vi även om det utfärdas lokala varningar och om 

aktörerna och journalisten anser att platsen är extra drabbad. I 52 av de 139 artiklarna utfärdas 

lokala varningar och i 32 artiklar utmålas platsen som extra drabbad (tabell 2 och 3). 

Tabell 2  Tabell 3 

Lokala varningar      Plats extra drabbad    

 Antal    Antal  

 Ja  52 37%  Ja 32 23% 

Nej 87 63% 

 

 Nej 107 77% 

4.2 Algblomningen som fenomen 

62 av artiklarna har som huvudvinkel att algblomningen är ett miljöproblem men i så många 

som 52 artiklar framgår det inte någon urskiljbar orsak. I 19 artiklar framställs algblomningen 

som ett naturligt fenomen. Variation när det gäller huvudvinkel finns mellan de olika 

tidningarna. Sydsvenska Dagbladet är den tidning där det ofta saknas en tydlig vinkel som 

faller under vår frågeställning. Se diagram 3. 
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Diagram 3 Artiklarnas huvudvinkel uppdelat i procent i relation till antalet artiklar per tidning.  

Få artiklar har en djupare ansats, artiklarna är mer av en rapporterande typ. I en tredjedel av 

artiklarna saknas en vinkel med miljöansats. Detta kan till viss del förklaras med att en del 

artiklar är en rapport om vilken aktuell nivå algblomningen har. Som Ulrich Beck diskuterar i 

”Risksamhället” har individer stor påverkan på varandra även över långa avstånd och över 

artgränser. Det vi gör i en del av Östersjön påverkar inte enbart eller kanske inte alls lokalt 

men i ett helhetsperspektiv kan det göra stor skillnad. Detta perspektiv är något som i många 

fall saknas i artiklarna. I 50 artiklar nämns på något sätt andra länder än det egna, som ett 

exempel kan det vara att Hufvudstadsbladet hänvisar till en svensk studie. Ofta saknas en 

djupare internationell koppling även om den finns i några fall. Vi har i vårt kodschema även 

en fråga om algblomningen kopplas till klimatfrågan och av de 139 artiklarna görs en sådan 

koppling i åtta av artiklarna. 

4.2.1 Orsaksperspektiv 

I de 62 artiklar med orsaksperspektiv dominerar övergödning som huvudsaklig orsak till 

algblomning. Som näst vanligaste orsak redovisas att algblomning är ett naturligt fenomen. I 

två artiklar är huvudvinkeln att algblomningen är ett naturligt fenomen men att den förvärrats 

av övergödningen. Något annat som kan vara värt att notera är att ingen artikel anger industrin 

som dominerande orsaksperspektiv och bara tre stycken anger jordbruket. Artiklarna anger 
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övergödning som ett mera allmänt begrepp för det dominerande orsaksperspektivet. En artikel 

kopplar den ökande algblomningen till klimatförändringen när det gäller orsaken. Se tabell 4 

nedan. 

Av de 62 artiklarna som har ett dominerande orsaksperspektiv går det även att finna 

biorsak/orsaker i 35 av dem. Jordbruk, industri och naturligt fenomen, är mest frekvent 

förekommande biorsaker i artiklarna. När biorsak diskuteras i artiklarna kan även flera 

biosaker anges (tabell 5). Noterbart här är att i 20 av de 35 artiklarna finn andra biorsaker än 

de vi har angett i vår analysenkät. Till exempel privata avlopp och båtar som tömmer sina 

avloppstankar rakt ut i Östersjön. 

Tabell 4 Tabell 5 

Dominerande orsaksperspektiv  Biorsaker   

  Antal     Antal 

Övergödning 31 50%  Jordbruk 15 

Naturlig orsak 17 27%  Industri 14 

Jordbruk 3 5%  Naturlig 17 

Industri 0   Klimatförändringen 4 

Klimatförändringen 1 2%  Utfiskningen 2 

Generell påverkan 10 16%  Annan 20 

Antal artiklar med orsak 62 45%  Antal artiklar med biorsak 35 

I endast 45 % av artiklarna finns ett orsaksperspektiv. Då fenomenet med kraftiga 

massalgblomningar på senare år börjat uppmärksammas i högre grad i massmedierna trodde 

vi att tidningarna i större utsträckning skulle ha redovisat ett orsakssamband. En faktaruta 

skulle i många fall ha löst detta problem. Genomgående för alla tidningar är att användningen 

av faktarutor är väldigt sparsam.  

I undersökningen ser vi variationer rörande orsaksperspektiv mellan tidningarna. Sydsvenska 

Dagbladet redovisar inte i någon artikel algblomningen som ett naturligt fenomen. 

Västerbottenskuriren har inte någon orsaksförklaring i de tre artiklar som behandlade 

algblomningen. Det dominerande orsaksperspektivet tidningarna igenom, 

Västerbottenskuriren undantaget, är övergödning. Detta redovisas i diagram 4. 
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Diagram 4 Procentuell uppdelning av orsaksperspektiv uppdelat per tidning.  

Endast Dagens Nyheter anger klimatförändringen som dominerande orsaksperspektiv och då 

enbart i en artikel. Detta kanske speglar att klimatfrågan inte stod lika högt uppe på agendan 

som klimatfrågan gör i dag, 2008. I 35 av de 62 artiklarna där det fanns en orsaksförklaring 

togs även biorsaker upp och i fyra av dessa 35 togs klimatförändringen upp som biorsak. I två 

artiklar, en från Dagens Nyheter och en från Sydsvenska Dagbladet, gjordes någon form av 

koppling mellan algblomningen och utfiskningen av torsken. De vanligaste biorsakerna är 

jordbruk och industri, alltså faktorer som har en direkt koppling till övergödningen. Lika 

vanligt förekommande var att biorsaken till algblomningen angavs vara ett naturligt fenomen 

men att situationen just då var extrem.  

4.3 Begrepp och uttryck 

De begrepp vi sökte i artiklarna var hot, risk, miljö, problem, katastrof, turism och ekonomisk 

förlust. Miljö nämndes i 73 av de 139 artiklarna. Medan problem nämndes i 32 av artiklarna 

och risk i 24 av artiklarna. Begreppet hot användes sparsamt och fanns i 8 av de 139 

artiklarna, lika många gånger som begreppet turism nämndes. Frekvensen av begreppens 

förekomst i artiklarna går att se i tabell 6.  
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Tabell 6 

Begrepp och uttryck i artikeltexten 

  Antal   

Miljö 73 53% 

Problem 32 23% 

Risk 24 17% 

Hot 8 6% 

Turism 8 6% 

Ekonomisk förlust 1 1% 

 

I fråga om vilka begrepp som återfinns i artiklarna så är det inte överraskande att begreppet 

”miljö” används i över hälften av artiklarna eftersom massalgblomning rör miljön. Vi ville ta 

reda på om riskbegreppet används med koppling till algblomningen eftersom Nord och 

Strömbäck tar upp att medierna gärna väljer att illustrera risker som är synliga och lätta att 

illustrera med bilder. I vår undersökning har vi dock inte arbetat med bildanalys men anser 

ändå att riskbegreppet var relevant för vår undersökning. Begreppet ”risk” används i nästan 

var femte artikel och vi kan där se en koppling mellan deras teori och utfallet i vårt arbete. 

4.4 Aktörer i artiklarna 

Vi analyserade vilka aktörer som var synliga i de 139 artiklarna. Vi försökte identifiera en 

huvudaktör, det vill säga den aktör som gavs mest utrymme och presenterades tidigt i 

artiklarna. Övriga aktörer angav vi som biaktörer. Det kunde vara flera biaktörer per artikel. 

Vi klassificerade anställda vid exempelvis miljöcentraler och SMHI som tjänstemän. 

51 av huvudaktörerna var myndigheter eller anställda vid olika myndigheter. 30 stycken av 

huvudaktörerna var forskare och 18 stycken journalister (diagram 5). 
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Diagram 5 Procentsatserna är i förhållande till antal artiklar i respektive tidning för att få ett jämförbart material 
mellan tidningarna trots olika artikelantal.  

Som biaktörer hittades forskare i 35 av de 62 artiklarna där vi fann biaktörer. Även som 

biaktörer fanns en hög frekvens av myndighetsrepresentanter, i 26 stycken av artiklarna 

(tabell 6). 

Tabell 6 

Fanns det biaktörer?   

  Antal   

Ja 62 45% 

Nej 77 55% 

Biaktörer    

Forskare 35  

Myndighet 26  

Politiker 13  

Lokalbefolkning 13  

Journalister 7  

Miljöaktivist 7  

Företagare 6  

Turist 6  

Annan person 4  
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4.5 Tidningar, skillnader och likheter 

De 139 artiklar som vår analys omfattar är publicerade under 2005 och 2006. I detta kapitel 

redovisar vi analysresultatet för de enskilda tidningarna och eventuella skillnader och likheter. 

Rubriker på artiklarna hittas i bilaga 2 där de presenteras per tidning och år. 

4.5.1 Västerbottenskuriren 

Unikt för Västerbottenskuriren är att det endast publicerades tre artiklar under tidsperioderna. 

Genomsnittsartikeln har 1416 tecken inklusive mellanslag. Alla tre artiklarna i 

Västerbottenskuriren har ett lokalt perspektiv. Två av dessa har även ett nationellt perspektiv 

men ingen av de tre artiklarna har ett internationellt perspektiv. Även detta är unikt för 

Västerbottenskuriren. Övriga tidningar har i varierande grad ett internationellt perspektiv i 

flera av de publicerade artiklarna. 

En av artiklarna utmålar den lokala platsen som extra drabbad av algblomning vilket kan 

ställas i relation till att två av artiklarna utfärdar lokala varningar. I en artikel skildras 

algblomningen som ett hot, i en artikel skildras algblomningen som ett miljöproblem och i en 

artikel framgår inte huvudvinkeln eller så klassas den som en annan än hot, kris, miljöproblem 

eller naturligt fenomen. 

”I våra trakter kommer algblomningen oftast på sensommaren. Det händer att den är giftig 

och för några år sedan var det flera hundar som dog när de druckit vattnet” (Hampusson, 

2005). I just den här artikeln är huvudaktören en myndighetsanställd och de andra två 

artiklarna är forskare huvudaktörer. Ingen av artiklarna orsaksförklarar algblomningen.  

I Västerbottenskurirens artiklar återfinns begreppen risk, miljö och problem. 

4.5.2 Dagens Nyheter 

Under de valda tidsperioderna återfinns 28 artiklar i Dagens Nyheter med en genomsnittlig 

längd på 2078 tecken inklusive mellanslag. 2005 publicerads 18 av dessa artiklar och 2006 

sjunker antalet till tio artiklar. Hälften av dessa artiklar innehåller lokala varningar. 2005 har 
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11 av de 18 artiklarna lokala varningar. Sannolikt speglar antalet artiklar den svåra 

algblomningssituationens i Stockholmsregionen år 2005. Året efter finns det bara tre artiklar 

med lokala varningar. Dagens Nyheter har tillsammans med Hufvudstadsbladet flest artiklar 

med lokala varningar. I sju av artiklarna utmålas den lokala platsen som extra drabbad, dessa 

artiklar är uppdelade på fem från 2005 och två från 2006. 

Det finns 21 artiklar med lokal koppling, 23 med nationell koppling och 11 med internationell 

koppling. Dagens Nyheter är den mest rikstäckande svenska tidningen i studien och har 23 

artiklar med nationell och 11 artiklar med internationell koppling. 

Tidningsartiklarna fördelar sig så att 12 av artiklarna är nyhetsartiklar, tio är notiser och två 

artiklar klassas som feature samt en som ej går att placera. 

I 18 stycken skildras algblomningen som ett miljöproblem, i fyra skildras algblomningen som 

ett naturligt fenomen och i sex av artiklarna framgår inte huvudvinkeln eller så klassas den 

som en annan än hot, kris, miljöproblem eller naturligt fenomen. 

Övergödning anges i sex av artiklarna som den dominerade orsaken till algblomning. I fem 

artiklar beskrivs algblomningen som ett naturligt fenomen. En generell påverkan av 

människan anges som dominerande orsak i tre av artiklarna. En artikel anger jordbruk som 

dominerande orsak till algblomning och i en artikel anges klimatförändring som dominerande 

orsak. En koppling mellan den ökade förekomsten av algblomning och klimatfrågan görs i tre 

artiklar. En eller flera biorsaker som förklaring till den ökade förekomsten av 

massalgblomning finns i 12 av artiklarna. I nio av dessa 12 artiklar anges biorsaken vara 

naturlig och i fem anges jordbruk. Fyra av artiklarna tar upp industri som biorsak och två 

artiklar nämns klimatförändringen som biorsak. Jenny Jewert uppmärksammar i ledaren ”Om 

jag hade pengar” utfiskningen som tänkbar biorsak till den ökade massalgblomningen. 

”Samtidigt har dagens fiskepolitik i det närmaste utraderat rovfiskarna (torsken), vilket kan 

ha fått en mycket större betydelse för grumlighten i Östersjön än vad vi anar.” (Jewert, 2005) 

Den vanligast förekommande huvudaktören i Dagens Nyheter är myndigheter och/eller 

myndighetsanställda och detta i 14 av artiklarna. I fem av artiklarna är journalister 

huvudaktörer och de är i tre av dessa fall ledarskribenter. Jenny Jewert är skribent i två av 

dessa ledarartiklar och där behandlar hon Östersjöns hotade tillstånd. ”Ingen vet ännu om 

Östersjön verkligen har flippat. Att Östersjöpolitiken har floppat är däremot ställt utom 
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tvivel” (Jewert 2005). I fyra av artiklarna är politiker huvudaktörer och i två vardera är 

huvudaktörerna forskare och annan person. En artikel har en miljöaktivist som huvudaktör. I 

hälften av artiklarna finns biaktörer och i 11 av dessa artiklar är biaktören forskare. De övriga 

biaktörerna som finns representerade är tre politiker, två journalister och en som är företagare. 

Begrepp som används frekvent i Dagens Nyheter är miljö, risk och problem. Hot och turism 

nämns i en artikel vardera. 

4.5.3 Gotlands Tidningar 

Gotlands Tidningar fanns under den aktuella tidsperioden inte i något för oss tillgängligt 

elektroniskt arkiv. Sökningarna utfördes därför av Ann-Christin Boberg, anställd vid Gotlands 

Tidningar. 11 artiklar publicerades 2005 och fyra stycken 2006. Genomsnittsartikeln är på 

2426 tecken inklusive mellanslag.  

Det finns 14 artiklar med lokal koppling, 14 med nationell koppling och 6 med internationell 

koppling. I åtta av artiklarna utmålas den lokala platsen som extra drabbad men i bara tre av 

de 15 artiklarna utfärdas lokala varningar.  

Åtta av artiklarna ärr nyhetsartiklar och två artiklar är ledare, samt två notiser. Sedan är det en 

debattartikel, en feature och en går inte att placera.  

I åtta artiklar skildras algblomningen som ett miljöproblem. Ett exempel på det är följande 

citat. ”När hon seglade från Sandhamn mot Visby såg hon mil efter mil av algblomning. 

– Det var förfärligt, jag hade en klump i halsen. En tredjedel av havets botten är redan död” 

(Melin, 2006). 

I fyra artiklar skildras algblomningen som ett naturligt fenomen och i tre av artiklarna 

framgiår inte huvudvinkeln eller så klassas vinkeln som en annan än hot, kris, miljöproblem 

eller naturligt fenomen.  

I tre av artiklarna orsaksförklaras algblomningen som ett naturligt fenomen, i två artiklar 

förklaras algblomningen som en följd av en generell påverkan av människan och i ytterligare 

två orsaksförklaras algblomningen med övergödning. I åtta framgår ingen tydlig orsak. I två 

av artiklarna görs i någon mån en koppling till klimatfrågan i stort. Fyra artiklar tar även upp 
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biorsaker. I två vardera anges industri och jordbruk som biorsak och en artikel anser att 

fenomenet är naturligt 

I fem av de 15 artiklarna är myndigheter och/eller myndighetsanställda huvudaktörer. I tre av 

artiklarna ärr huvudaktören politiker och i lika många är huvudaktören miljöaktivist. I två av 

artiklarna är huvudaktören lokalbefolkning samt i en av artiklarna ärr huvudaktören journalist 

och i en annan företagare. I endast fyra av artiklarna finns biaktörer och där har två artiklar 

lokalbefolkning och två artiklar myndigheter/myndighetspersoner som biaktörer. En av 

biaktörerna är företagare.  

Turism nämns i åtta av artiklarna i Gotlands Tidningar. Andra begrepp som används är miljö, 

risk, hot och problem. 

4.5.4 Sydsvenska Dagbladet 

Under de valda tidsperioderna återfinns 37 artiklar med relevanta sökträffar i mediearkiven. 

2005 publicerades 17 av dessa artiklar och 2006 publicerades 20 artiklar. Nio av artiklarna är 

nyhetsartiklar och 17 notiser samt två debattartiklar. Nio av artiklarna går inte att placera men 

sju av dessa kallas för ”Badtempen” och dessa innehåller även en algblomningsrapport, 

”Badtempen”, som var ny för 2006, förekom alltså inte under 2005. Genomsnittsartikeln var 

på 1274 tecken inklusive mellanslag. 

I tio av artiklarna är huvudvinkeln att algblomningen är ett miljöproblem, vilket följande citat 

är ett exempel på. ”– Man ska se Östersjön som en enhet, identifiera de stora utsläppen och 

åtgärda dem, säger Lars Håkansson, professor i sedimentologi vid Uppsala universitet” 

(Kvarntorp, 2005). I den artikeln diskuterades även oenigheten kring frågan. ”Hur man ska få 

bukt med den blommande sörjan råder det däremot delade meningar om” (Kvarntorp, 2005). 

En artikel skildrar algblomningen som ett naturligt fenomen och i 26 av artiklarna framgår 

inte huvudvinkeln eller så klassas den som annan än hot, kris, miljöproblem eller naturligt 

fenomen. I fem av de 37 artiklarna utfärdas lokala varningar, alltså varningar som kopplas till 

Skåneregionen. Det finns 26 artiklar med lokal koppling, 23 med nationell koppling och 11 

med internationell koppling. I sex av artiklarna utmålas den lokala platsen som extra drabbad. 
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I 24 av artiklarna framgår inte orsaken till algblomning, i sju artiklar förklaras algblomningen 

med övergödning, i två av artiklarna som en generell påverkan av människan. Tre av 

artiklarna uppger någon annan orsak till algblomningen än de av oss eftersökta. Ingen av 

artiklarna kopplar algblomningen till klimatförändringen. I fem av artiklarna finns också en 

biorsak för att förklara algblomningen, en artikel kan alltså innehålla flera biorsaker. Fyra 

anger jordbruk som biorsak, två anger industri som biorsak och en anger utfiskningen som 

biorsak till algblomningen. 

I 12 av de 37 artiklarna är myndigheter och/eller myndighetsanställda huvudaktör. I åtta av 

artiklarna är journalister huvudaktörer. I sex av artiklarna är forskare huvudaktörer och i fyra 

artiklar är huvudaktörerna politiker. Tre artiklar har lokalbefolkning som huvudaktörer, i tre 

artiklar företagare och tre artiklar turister. I fyra av artiklarna klassas huvudaktören som övrig 

person. I 11 av artiklarna finns biaktörer och i fem av dessa artiklar är biaktören forskare och i 

fem är biaktören myndighetsperson. Övriga biaktörer som finns representerade i artiklarna är 

politiker som finns i tre artiklar och miljöaktivister finns i två artiklar. Sedan följer biaktörer, 

lokalbefolkning, journalist och annan person i tre artiklar vardera.  

Begrepp som används i artiklarna är miljö, risk, problem och hot. 

4.5.5 Hufvudstadsbladet 

Under de valda tidsperioderna återfinns 42 artiklar med relevanta sökträffar i mediearkiven. 

Artiklarna fördelar sig jämnt mellan de två åren, 2005 publicerades 21 av dessa artiklar och 

2006 publicerades 21 artiklar. 19 av artiklarna är notiser och 13 är nyhetsartiklar samt tio är 

debattartiklar. Genomsnittsartikeln är i Hufvudstadsbladet 1334 tecken inklusive mellanslag.  

Artikelns huvudvinkel är 19 av artiklarna att algblomning ett miljöproblem, i sju att det är ett 

naturligt fenomen, och i en artikel gestaltas problemet som en kris. I 15 av artiklarna saknas 

huvudvinkel för algblomningsfrågan. 

I 24 av de 42 artiklarna utfärdas lokala varningar, alltså varningar som kopplas till 

Helsingsforsregionen. Det är tio artiklar med lokal koppling, 11 med nationell koppling och 

15 med internationell koppling. I sex av artiklarna utmålas den lokala platsen som extra 

drabbad.  
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I 21 av artiklarna saknas ett orsaksperspektiv och i 11 av artiklarna är övergödning det 

dominerande orsaksperspektivet. I sju av dessa artiklar anses algblomningen vara ett naturligt 

fenomen. Två av artiklarna kopplar algblomningen till klimatförändringen. En artikel 

orsaksförklarar algblomningen med påverkan från jordbruket, en som en generell påverkan av 

människan och en hade en annan förklaring än de ovan beskrivna. Nio artiklar anger biorsak 

och i sex av dessa artiklar anges biorsaken som naturlig, i fyra artiklar jordbruket, tre artiklar 

anger utfiskningen och en framhåller klimatförändringen som biorsak. Fyra artiklar har någon 

annan biorsak än de ovanstående. 

I 17 av de 42 artiklarna är myndigheter och/eller myndighetsanställda huvudaktörer. I 14 av 

artiklarna är forskare huvudaktörer. I tre av artiklarna är journalister huvudaktörer och i två 

vardera är huvudaktören turist eller lokalbefolkning. Fyra artiklar har övrig person som 

huvudaktör. I 21 av artiklarna finns biaktörer. I 12 av dessa är biaktören forskare och i sju är 

biaktören myndighetsperson. Övriga biaktörer som finns representerade i artiklarna är i sex av 

fallen lokalbefolkning, fyra av fallen journalister samt två av vardera politiker, företagare eller 

turister samt en miljöaktivist. Annan person förekom som biaktör två gånger. 

Begrepp som används i Hufvudstadsbladet är miljö, problem, risk och hot. 

4.5.6 Ålandstidningen 

Ålandstidningen finns inte i något elektroniskt arkiv som är tillgängligt för oss. Sökningarna 

utfördes därför av Matilda Andersson, reporter Ålandstidningen. Hon skickade oss 14 artiklar 

med relevanta sökträffar. 2005 publicerades åtta av dessa artiklar och 2006 publicerades sex 

artiklar. Nio av artiklarna är nyhetsartiklar, tre insändare, en ledare och en notis. 

Genomsnittsartikeln var på 2512 tecken inklusive mellanslag i tidningen. 

Artikelns huvudvinkel anges i sex av artiklarna som ett miljöproblem, i tre som naturligt 

fenomen och tre beskrivs algblomningen som en kris. I en av artiklarna framställs 

algblomningen som ett hot och i en framgår inte huvudvinkeln. I en av artiklarna kopplas den 

ökade algblomningen till klimatfrågan. 
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I fyra av de 14 artiklarna utfärdas lokala varningar. Det finns en lokal koppling i alla 

artiklarna, 13 har nationell koppling och 7 har internationell koppling. I fyra av artiklarna 

utmålas den lokala platsen som extra drabbad. 

I fem av artiklarna saknas ett orsaksperspektiv och i fem av artiklarna är övergödning det 

dominerande orsaksperspektivet. I två av dessa artiklar anses algblomningen vara ett naturligt 

fenomen. I två av artiklarna är orsaksperspektivet en generell påverkan av människan. 

Fem artiklar anger biorsak. Två av dessa artiklar tar upp industri som biorsak, en artikel visar 

på jordbruk som biorsak, en artikel anger klimatförändring och en att biorsaken till 

algblomning är naturlig. Tre artiklar redovisar annan biorsak. 

I sex av de 14 artiklarna är en forskare huvudaktör. I tre av artiklarna är en miljöaktivist 

huvudaktör och i två en myndighetsperson. Tre av artiklarna har vardera en lokalbefolkning, 

en journalist och en näringsidkare som huvudaktör. I tio av artiklarna finns biaktörer. I sex av 

dessa artiklar är biaktören forskare och i sex är biaktören myndighetsperson. Det finns också 

fem artiklar med politiker som biaktör, fyra med turister, fyra med lokalbefolkning och två 

med företagare som biaktör. Begrepp som används i Ålandstidningen är miljö, problem, risk 

och hot. 
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5 Slutsatser och diskussion 

5.1 Utrymme för massalgbloming 

Vår undersökning visar att rapporteringen om massalgblomningen i dagspressen, 

Hufvudstadsbladet undantaget, når sin kulmen under den akuta fasen i juli. Under augusti 

avklingar rapporteringen i dagspressen. Detta stämmer väl med Anthony Downs teori Issue-

attention cycle där medieintresset för ett miljöproblem förklaras cyklisk. Under somrarna, vid 

synliga massalgblomningar, ser vi topparna på antalet artiklar men när det synliga problemet 

försvinner avtar också medieintresset. Hufvudstadsbladet avviker dock då artiklarna där har 

en mer jämn fördelning över perioderna och under 2006 publiceras det fler artiklar i augusti 

än i juli. Kanske har algblomningsfrågan varit aktuell under den perioden i Finland eftersom 

det även är där det finns ett högt antal debattartiklar. 

Ett problem som vi ser är att algblomningen diskuteras i förhållandevis få artiklar under de 

drabbade perioderna. Innan vi påbörjade vårt arbete hade vi en föreställning om att frågan bör 

vara mer angelägen på öar än på fastlandet då öar omges av vatten, och med andra ord omges 

av problemet. Vi trodde därför att vi skulle hitta fler artiklar som berörde ämnet i 

dagstidningarna från Gotland och Åland än vad som är fallet. Eftersom det inte var vi själva 

som utförde sökningarna i dessa två tidningar kanske det låga antalet artiklar beror på 

skillnader i sökmetod. Vi har inte tillgång till Gotlands Tidningars eller Ålandstidningens 

artikelarkiv för de tidsperioderna undersökningen omfattar. 

5.2 Rapportering och perspektiv 

Artiklarna som publicerades är generellt rapporterande och en djupare ansats saknas. Här ser 

vi en risk i enlighet med Stig Arne Nohrstedts teorier handlar om de två olika redaktionella 
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perspektiven inom katastrofjournalistiken. Värderingen av fakta överlåts i många fall till 

läsaren vid en allt för snabb publicering. Detta kan i sin tur leda till missuppfattningar och 

felaktiga tolkningar hos läsaren. 

Vi anser att det är många aspekter som går förlorade i och med den förenkling som de flesta 

av artiklarna visar upp. Som Ulrich Beck tar upp kanske forskarna har ett publiceringsmässigt 

dilemma då det saknas tillräckliga resultat. Och följaktligen kanske forskare som inte har ett 

färdigt forskningsresultat hellre avstår från att publicera, detta i enlighet med Becks teori. 

Forskarna kan även avstå att publicera innan forskningen är avslutad och officiell av 

konkurrensskäl. Att forskarsamhället saknar en samstämmig förklaring till 

massalgblomningsproblematiken kan också försvåra pressens publicering av ämnet. Forskarna 

kan även i vårt fall tillsammans med myndighetspersoner representera ett makroperspektiv, 

alltså att se problemet i stort och inte se problemet för den enskilda individen, 

mikroperspektiv. Mikroperspektivet är kanske oftare mer intressant för pressen att förmedla. 

En aspekt av den ytliga ansatsen i artiklarna kan vara den journalistiska förenklingen som 

enligt Gunilla Jarlbro och Stig Arne Nohrstedts teorier går att koppla till kravet på snabb 

publicering. Många gånger avstår skribenten från att orsaksförklara algblomningen. I vissa 

fall är detta säkert motiverat då många av artiklarna är notiser med varningar och 

lägesrapporteringar av den aktuella situationen. Ett annat skäl till avsaknaden av 

orsaksförklaringar kan vara journalistens otillräckliga kunskaper i det specifika 

ämnesområdet, vilket diskuteras ovan. Som Stig Arne Nohrstedt tar upp finns det en risk att 

kunskapsklyftan mellan journalister och experter försvårar mediegestaltningen. 

När det gäller klimatrelaterade frågor ser vi ett problem med att ha ett uteslutande lokalt 

fokus. Algblomningen är inte en isolerad företeelse utan måste sättas i ett större ekologiskt 

perspektiv och vi ser inte att detta har gjorts i de artiklar som berör problemet. Ur ett 

klimatperspektiv delar vi åsikten om att Östersjön måste ses som en helhet och inte delas upp 

i lokala regioner med separata problem. Något som bland annat diskuteras i en artikel från 

Sydsvenska Dagbladet 24 juli, 2005. Artikeln tar också upp forskares skilda åsikter i 

problemet (Kvartorp, 2005). Den artikeln är för övrigt en av de få artiklar som har en 

kompletterande faktaruta. Krisberedskapsmyndigheten påtalar i ”Hot- och riskrapport 2005” 

vikten av en helhetssyn gällande hot- och riskperspektiv beträffande de klimatrelaterade 

frågorna (KBM 2005:11 s 25). Något vi saknar i många av artiklarna. Ett enkelt sätt att lätt 

tydliggöra fakta kan vara en mer frekvent användning av faktarutor. 
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Undantaget Hufvudstadsbladet har merparten av artiklarna ett lokalt perspektiv, dess bättre 

kombineras detta perspektiv ofta med ett nationellt perspektiv. I enlighet med Ulrich Becks 

teorier är risker geografiskt gränsöverskridande och därför ser vi det som en brist att det ofta 

saknas ett internationellt perspektiv. Något vi ser som en genomgående brist i de undersökta 

artiklarna. I Hufvudstadsbladets artiklar såg vi en tendens till att de tydligare väljer ett av 

perspektiven i respektive artikel. De andra tidningarna har däremot ofta flera parallella 

perspektiv. Det finns i respektive artikel alltså lokalt, nationellt och/eller internationellt 

perspektiv på problemet. 

När det gäller artikeltyper tycker vi att det är förvånande att det saknas en livlig debatt om 

frågan på berörda orter. Noterbart är att det enbart är Hufvudstadsbladet som i någon form 

behandlar algblomningen i debattartiklar. Det är tio debattartiklar som rör ämnet. Att ämnet 

ges det utrymmet på debattplats i en så pass stor tidning ser vi som positivt. 

I den svenskspråkiga dagspressen ser vi också tendenser till att artikelförfattaren gärna skjuter 

bort fokus från problem orsakade av oss själva och hellre lägger ansvaret på exempelvis 

Baltikum och Polen. Detta gäller bland annat problemet med övergödningen som finns i hela 

Östersjön. I Garrett Hardins teori om ”Allmänningens tragedi” ser vi paralleller till hur 

östersjöländerna har överutnyttjat och förorenat Östersjön som gemensam resurs. Detta trots 

att alla i längden förlorar på överutnyttjandet och förorenandet precis som Garret Hardin, 

redan 1968, påpekade i sin teori. Eftersom alla länder runt Östersjön behöver göra 

förbättringar och förändringar tror vi att artikelförfattarnas tenderar att flytta fokus på 

problemet från Sverige och Finland till andra länder som exempelvis Polen. Dessa länder, 

som historiskt sett ligger efter Norden i miljöförbättrande åtgärder behöver självklart också 

stärka sina insatser. Men det är lika viktigt att arbetet i Norden fortskrider och 

uppmärksammas i relevanta sammanhang. Ett annat miljöproblem i Östersjön är utfiskningen. 

Fisket har reglerats på nivåer som har varit mot forskarnas bättre vetande och havet har 

därmed överutnyttjats. Hardins teori visar att den här typen av problem ofta uppstår när det 

gäller resurser i områden där någon enskild har det övergripande och reglerande ansvaret för. 

När det gäller Östersjön har denna reglering i hög grad försvårats då havet delas av flera 

nationer. På land är överutnyttjande lättare att upptäcka och identifiera medan det i havet kan 

pågå överutnyttjande i det tysta innan under en längre tid innan det får synbara konsekvenser. 
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5.3 Begrepp i artiklarna 

Något som förvånar oss är att begreppet ”problem” endast används i mindre än en fjärdedel av 

artiklarna. Vi hade förväntat oss en högre frekvens av det begreppet eftersom vi trodde skulle 

skildras som ett problem. Ytterligare något som vi tycker är intressant är att begreppet 

”katastrof” inte används i någon artikel. Detta eftersom vi har intryck av att situationen i 

Östersjön är katastrofal. En annan aspekt av detta är att journalisterna undviker att göra 

sensationsjournalistik av situationen, vilket vi ser som något positivt.  

Algblomningen är inte en isolerad händelse utan ska sättas i ett större miljösammanhang 

vilket vi tidigare nämnt. Den bör även vara en del av klimatfrågan och hur klimatfrågan 

hanteras i pressen. Vi kopplar Ulrich Becks teori om Risksamhället till algblomningens 

ekologiska orsakssamband. Beck formulerar i citatet ”Den slår inte bara tillbaka direkt på den 

enskilda gärningsmannen, utan skär alla över en kam och skadar därför också alla.” (Beck 

1986 s 54) vilket vi tolkar som att ett felaktig agerande faktiskt drabbar alla. Analogt med 

Becks citat anser vi att en av gärningsmännen kan vara Fiskeriverket som trots forskarnas 

varningar fortsätter rekommendera höga fiskekvoter. Den drabbade är i det här fallet alla 

kring Östersjön då det befaras att balansen i näringsväven har rubbats och ett symptom på 

detta är den ökade massalgblomningen. 

Vi hade förväntat oss att begreppet ”turism” mer frekvent skulle förekomma i artiklarna och 

då särskilt på utsatta orter, men så är inte fallet. Enbart i åtta av de 139 artiklarna nämns 

begreppet turism. En fråga som vi ställer oss är om dagspressen på platser där turism är en 

viktig inkomstkälla för bygden också har en benägenhet att framställa platsen som mindre 

drabbad för att inte skrämma bort turister. Detta kan kopplas till det Gunnar Nygren i 

antologin ”Medierna och demokratin” diskuterar. Han tar upp lokaljournalistikens roll och 

redogör för att det under slutet av 1900-talet har skett en förändring med avseende på 

lokalmediernas rapportering och lojalitet. Lokala företagare är en viktig annonsör för 

dagspressen och därmed en viktig inkomstkälla. Detta kanske gör att pressen tenderar att 

avstå från att publicera nyheter som ur turist- och inkomstperspektiv är negativa. En svår 

algblomningssäsong kan drabba den enskilde företagaren svårt genom att besöksantalet 

minskar om turister skräms bort på grund exempelvis ett badförbud. Annonsörer är många 

gånger näringsidkare och kan till exempel vara ägare av en campingplats. 
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5.4 Aktörer i artiklarna 

Rörande aktörer visar vår undersökning att de huvudaktörer som dominerar är tjänstemän, 

vilket Gunnar Nygren diskuterar i antologin ”Medierna och demokratin”. Han tar även upp 

politiker som en av de mer dominerande aktörerna (Nord & Strömbäck red 2004, s 306). 

Detta ser vi inte i vår undersökning. Vissa av de tjänstemän som ges utrymme i artiklarna är 

anställda vid SMHI och olika offentliga myndigheter med miljökoppling. I vår analys 

klassificerade vi inte dessa som forskare trots att deras arbete i hög grad är likställt med 

forskarens. En skillnad mellan tidningarna som är värd att påpeka är att Hufvudstadsbladet 

har flest forskare som huvudaktörer. Detta är ytterligare en faktor som vi tycker talar för att 

det pågick en livlig debatt i Finland under de undersökta tidsperioderna. När det kommer till 

biaktörer dominerar forskarna även här och skillnaderna mellan tidningarna är mindre. 

Anmärkningsvärt tycker vi det är att Gotlands Tidningar inte har någon artikel med forskare 

som aktör. 

Noterbart är att det endast i sju artiklar går att identifiera en miljöaktivist som huvudaktör och 

då bara i Ålandstidningen, i Gotlands Tidningar och i Dagens Nyheter. Förvånande är att en 

tidning med Dagens Nyheters upplaga endast har en artikel med en miljöaktivist som 

huvudaktör. Som biaktör hittade vid miljöaktivister vid sex tillfällen i artikelmaterialet. Den 

miljöorganisation som är mest synlig i vår undersökning är Världsnaturfonden WWF vilket 

bekräftas när vi efter avslutad undersökning besöker deras webbplats där vi hittar en del 

material i frågan. När vi söker efter samma information på Svenska Naturskyddsföreningens 

webbplats ger det betydligt färre träffar. Vi tror att det beror på att det i ett samhällsperspektiv 

finns andra miljöfrågor som bedöms mer angelägna av miljöorganisationerna. En annan orsak 

till frågans generella osynlighet i dagspressen, och då med koppling till 

miljöorganisationernas frånvaro i debatten, tror vi kan bero på att algblomningen saknar ett 

gulligt djur, så kallade flaggskeppsarter (www.wwf.se). Flaggskeppsarter väcker sympati hos 

människan, och att detta kan spela in tar Alison Anderson upp i fallet med säldöden i slutet av 

80-talet. Algerna är svåra att illustrera för att väcka sympati, de är inte gulliga och luktar 

dessutom illa. De får förmodligen en motsatt effekt hos människor och rätt använt av 

miljöorganisationer och press borde problemet med massalgblomning kunna användas som en 

väckarklocka. 
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5.5 ”Semester” 

För att ställa våra sökbegrepp och antalet träffar i relation till något gjorde vi efter vår 

avslutade undersökning ytterligare en artikelsökning men då efter ordet ”semester”. Vi 

använde oss även då av mediearkiven och sökte i två av de svenska tidningarna och i en 

finländsk tidning. I juli och augusti 2005 tar 17 artiklar upp algblomningen i Sydsvenska 

Dagbladet medan hela 175 artiklar använder sig av ordet semester. Under samma tidsperiod 

publicerades totalt 10 986 artiklar i Sydsvenska Dagbladet. Det ser ungefär likadant ut 2005 i 

Dagens Nyheter, där 123 artiklar nämner semester och nämner algblomningen i 18 av 9 068 

artiklar. Finländska Hufvudstadsbladet har 76 artiklar som berör semester och har 21 

algblomningsartiklar av 7268. Ett trevligt och positivt begrepp som semester ges utrymme i 

fler artiklar än ett angeläget och sannolikt ett mer svårgripbart ämne som algblomningen. Vi 

förväntade oss att förhållandet skulle vara det omvända eftersom Östersjöns hälsotillstånd 

rapporteras som allvarligt. 

5.6 Förslag till fortsatt forskning  

Det vore intressant att utöka arbetet och undersöka fler tidningar som täcker ett större 

geografiskt område. Och även då utöka analysen till att täcka fler månader och utöka antalet 

år föra att göra att materialet mer omfattande. Frågeställningarna skulle även kunna utökas, 

som exempel föreslår vi att det vore intressant att analysera vilken typ av risk artiklarna 

hänvisar till. Samtidigt även utöka antalet sökord vid artikelsökning samt i analysdelen.  

För att i en sådan undersökning få en mer komplett bild skulle det även kunna utföras 

intervjuer av aktörer i tidningarna, av journalister och av läsare. 

Ytterligare intressanta frågeställningar skulle vara att undersöka i vilken mån bilder har 

använts och i så fall vilka bilder som har använts för att illustrera problemet. Även 

bildstorleken är intressant och likaså bildtexter. 
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1 Bilagor  

1.1 Bilaga 1. Kodschema 

 

V1 Vilken tidning 

a) Västerbottens-Kuriren 
b) Dagens Nyheter 
c) Gotlands Tidning 
d) Sydsvenskan 
e) Ålandstidningen 
f) Hufvudstadsbladet 

 

V2 Årtal  

a) 2005 
b) 2006 

 

V3 Månad 

a) Juli 
b) Augusti 

 

V4 Typ av artikel 

a) Nyhetsartikel 
b) Ledare 
c) Debatt 
d) Notis (upp till 1000 tecken) 
e) Insändare 
f) Feature 
g) Går ej att placera 

 

V5 Nämns hot i rubriken?  

a) Ja 
b) Nej 

 

V6 Används risk i rubriken? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V7 Används miljö i rubriken? 

a) Ja 
b) Nej 

 
V8 Används problem i rubriken? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V9 Används turism i rubriken? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V10 Används katastrof i rubriken? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V11 Har artikeln en lokal koppling? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V12 Har artikeln en nationell koppling? 

a) Ja 
b) Nej 

 
V13 Har artikeln en internationell koppling? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V14 Nämns algblomning som orsak till minskad turism 

a) Ja 
b) Nej 
c) Framgår ej 

V15 Utfärdas lokala varningar? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V16 Utmålas den lokala platsen som extra drabbad? 

a) Ja 
b) Nej 

 
V17 Vilken är artikelns huvudaktör? 

a) Forskare 
b) Politiker 
c) Lokalbefolkning 
d) Journalister 
e) Företagare/näringsidkare 
f) Myndighetsanställd/Myndighet 
g) Miljöaktivist 
h) Turister 
i) Övrig person 

 

V18 Finns biaktör? 

a) Ja 
b) Nej 

 

Finns ej biaktör fortsätt till V28 
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V19 Är biktören politiker? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V20 Är biaktör lokalbefolkning? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V21 Är biaktören journalist? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V22 Är biaktören företagare/näringsidkare? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V23 Är biaktören turist? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V24 Är biaktören forskare? 

a) Ja 
b) Nej  

 

V25 Är biaktören myndighetsanställd? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V26 Är biaktören miljöaktivist/miljöorganisation/NGO? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V27 Är biaktören annan person V19-V25? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V28 På vilket sätt skildras algblomningen? Huvudvinkel 

a) Hot 
b) Kris 
c) Miljöproblem 
d) Naturligt fenomen 
e) Framgår ej /Annan  

 

V29 Kopplas algblomningen till klimatfrågan 

a) Ja 
b) Nej 
c) Framgår ej 

 

V30 Vad anges som dominerande orsaksperspektiv? 

a) Utfiskningen 
b) Jordbruk 
c) Industri 
d) Naturligt fenomen 
e) Klimatförändring 
f) Generell påverkan av människan (livsstil) 
g) Övergödning 
h) Annan 
i) Framgår ej 

 

V31 Anges biorsak? 

a) Ja 
b) Nej 

 

Anges ingen biorsak fortsätt till V38. 

 

V32 Anges utfiskningen som biorsak? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V33 Anges Jordbruk som biorsak? 

a) Ja 
b) Nej  

 

V34 Anges industri som biorsak? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V35 Anges biorsaken som ett naturligt fenomen? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V36 Anges klimatförändring som biorsak? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V37 Anges annan biorsak än fråga V32-V36? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V38 Nämns hot i artikeltexten? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V39 Nämns risk i artikeltexten? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V40 Nämns miljö i artikeltexten? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V41 Nämns problem i artikeltexten? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V42 Nämns turism i artikeltexten? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V43 Nämns ekonomisk förlust i artikeltexten? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V44 Nämns katastrof i artikeltexten? 

a) Ja 
b) Nej 

 

V45 Antal tecken 
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1.2 Bilaga 2 Artiklarnas rubriker 

 

Västerbottenskuriren 
VK1 2005 De tar tempen på sjön -  Nydalaprover 
VK2 2005 Ingen algblomning i Västerbotten 
VK3 2006 Har du sår passa dig för kolera i badvattnet - Kolera i Västebotten 
Dagens Nyheter 
DN1 2005 Form för kopp och själ 
DN2 2005 Jenny Jewert: Om jag hade pengar 
DN3 2005 Syreverk ska bota Östersjön 
DN4 2005 Ostadigt sommarväder har fått algernaatt lösas upp 
DN5 2005 Gå till botten med Östersjön 
DN6 2005 Ny algblomning hotar 
DN7 2005 Norrtäljes rena drickvattensjö Erken -en sjö att bli förälskad i  
DN8 2005 Näst största sjön i länet 
DN9 2005 Lågtryck sätter press på cyanobakterier 
DN10 2005 Smutsen känner inga nationsgränser.  

Jenny Jewert: Forskarna strider medan Östersjön gror igen 

DN11 2005 Döda alger gör havet mjölkigt 
DN12 2005 Konsten att gödsla cyanobakterier 
DN13 2005 Algerna breder ut sig 
DN14 2005 Algbältet fortsätter växa 
DN15 2005 Cyanobakterier tar över vid varmt och stilla väder 
DN16 2005 Giftalgerna sprider sig åt sydväst 
DN17 2005 Alger vid Sandhamn 
DN18 2005 Östersjön drabbad av kraftig algblomning 
DN19 2006 Insamling för Östersjön gick sämre än väntat 
DN20 2006 Algblomning i gång i delar av skärgården 
DN21 2006 Döda fiskar hittade 
DN22 2006 Skillnaden mellan vänster och höger mejslades fram 
DN23 2006 Miljön viktig för Olofsson 
DN24 2006 Algblomningen - så funkar den 
DN25 2006 Fortfarande risk för stor algblomning 
DN26 2006 Reinfeldt väljer bort miljön.  

Moderaterna prioriterar jobben, skolan och brottsbekämningen i 
valrörelsen 

DN27 2006 Algbälte upptäckt vid Gotland 
DN28 2006 Naturligt med algblomning 
Hufvudstadsbladet 

HB1 2005 Algblomningen avtar i havet 
HB2 2005 Gott betyg för algblomning 
HB3 2005 Östersjön: Omfattande syrebrist ger döda havsbottnar.  

Fördubblad algmängd på 10 år. 

HB4 2005 Cyanobakterier: Korrekt terminologi behövs 
HB5 2005 Hundar och katter lever farligare på sommaren 
HB6 2005 Blågröna alger lurar i vattnet 
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HB7 2005 Blågrönalger: Ingen konsensus 
HB8 2005 Blågrönalger: Bli en föregångare 
HB9 2005 Blågörnalger: Skrattretande? 
HB10 2005 Blågröna algmassor vid Munksnäs 
HB11 2005 Allt magrare fisk i förorenat hav 
HB12 2005 Kasinostranden åter simduglig 
HB13 2005 Vinden skingrade algflottar 
HB14 2005 Blågrönalger: Bakterier, inte alger 
HB15 2005 Blågrönalger: Svar på bakterier, inte alger 
HB16 2005 Östersjön: Konsumenterna kan påverka 
HB17 2005 Fem badplatser i Helsingfors nedsmutsade  

- i dag synas stadens alla badstränder 

HB18 2005 Blågröna sörjan nådde Helsingfors 
HB19 2005 Mera alger i Östersjön än normalt 
HB20 2005 Giftalger gömmer sig i klar sjö 
HB21 2005 Havet kryllar av blågröna alger 
HB22 2006 Naturens resurser är ingen självklarhet längre 
HB23 2006 Ställvis rikligt med alger 
HB24 2006 Barösundsmöllan är inget att gnälla över 
HB25 2006 Ekologisk odling ogynnsam för miljön och konsumenterna 
HB26 2006 Blåsten skingrar algsjoken 
HB27 2006 Östersjön behöver ett rejält bubbelbad 
HB28 2006 Gott om alger kring huvudstaden 
HB29 2006 "Skrämmande folk vant sig" Blågröna alger är här igen 
HB30 2006 Akta dig för algerna 
HB31 2006 Rikligt med alger 
HB32 2006 Alger endast vid Munksnäs strand 
HB33 2006 Friska nordanvindar driver bort ytvattnet.  

Kallt i havet trots - … värmen. 

HB34 2006 Små mängder alger i havet 
HB35 2006 Alger på sju badstränder 
HB36 2006 Aningen mer blågröna alger 
HB37 2006 "De är ofarliga men otrevliga" Slemalgerna trivs i Tjärträsk i Borgå. 
HB38 2006 Svårt algläge hotar nästa år 
HB39 2006 Algläget rätt bra just nu 
HB40 2006 Badstränderna i gott skick 
HB41 2006 Alggeggan är snart vid våra stränder 
HB42 2006 Svag algblomning än så länge 
Sydsvenskan 

SS1 2005 Konstgjord syresättning blir vapen mot algblomning 
SS2 2005 Miljarder i sjön 
SS3 2005 Höörsbaden har bra vatten 
SS4 2005 Algerna på väg att lösas upp 
SS5 2005 Högtryck kan ge ny algblomning 
SS6 2005 Algblomning på väg att avta 
SS7 2005 Algblomning vållar oenighet:  

Forskare har olika uppfattningar om hur - …man ska rädda Östersjön. 

SS8 2005 FAKTA Miljön i Östersjön 
SS9 2005 BAKGRUND Övergödningen i Östersjön 
SS10 2005 Algblomning spås öka i Skåne 
SS11 2005 Giftalg tömmer Italiens riviera på badgäster 
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SS12 2005 Aktuella frågor: "Östersjön måste räddas" 
SS13 2005 Algerna börjar tafsa på Hanöbukten 
SS14 2005 Sommarens alger kom ovanligt fort 
SS15 2005 Blommande giftalger på väg mot Skåne 
SS16 2005 Nynäshamn: Algblomning 
SS17 2005 Språkrörigt 
SS18 2006 Blommande alger åter i Östersjön 
SS19 2006 Badtempen 
SS20 2006 Sommarfrågan: Vilken behandling är bra för drabbad av algblomning? 
SS21 2006 Badtempen 
SS22 2006 Badtempen 
SS23 2006 Nu är algblomningen över 
SS24 2006 Juli månad slog värmedrekord 
SS25 2006 Giftalger kan blåsa in mot Skånes kust 
SS26 2006 Sista kanadagåsen i Malmö är död 
SS27 2006 Den sista kanadagåsen i Malmö har hittats död 
SS28 2006 Badtempen 
SS29 2006 Aktuella frågor "Yrvaket miljöintresse" 
SS30 2006 Badtempen 
SS31 2006 Algblomningen 
SS32 2006 Nytt hopp om bättre badvatten  

6 000 svenska bönder får hjälp att - ...minska läckaget av kväve och 
fosfor. 

SS33 2006 FAKTA   
SS34 2006 Kulmen för algblomning kan vara nådd 
SS35 2006 Död fisk vid långa bryggan 
SS36 2006 Badtempen 
SS37 2006 Badtempen 
Gotlands Tidningar 
GT5 2005 "En process som kokar" 
GT6 2005 saknas/ledare? 
GT7 2005 Ny farled, bra för Östersjön 
GT8 2005 "Soltorka den och gör pellets av den" 
GT9 2005 Turistchefen oroad 
GT10 2005 Hur påverkar algerna framtiden? 
GT11 2005 Fortsatt risk vid bad i algvatten 
GT12 2005 Gotland är omringat - av alger. 
GT13 2005 Så här såg det ut i havet utanför Kruttornet i Visby på måndagen 
GT14 2005 Låt polletten tilla ner nu när resultatet kletar kring kroppen 
GT15 2005 Grön sörja kan bli räddningen för miljöpartiet i valet 2006 
GT1 2006 Algblomningen har radan börjat 
GT2 2006 Algerna oroar ministern 
GT3 2006 Tina Ahlin vill slippa skämmas inför sonen 
GT4 2006 saknas/debattartikel/krönika? 
Ålandstidningen 

Å6 2005 Bommen stänger algerna ute 
Å7 2005 Nu har algerna nått Åland 
Å8 2005 Gå till roten med algproblemet 
Å9 2005 WWF kräver att Östersjöländerna räddar sitt hav 
Å10 2005 Stranden liger öde i Käringslund 
Å11 2005 Kraftig algblomning i Östersjön 
Å12 2005 Ledare: Kraftig alblomning i Östersjön 
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Å13 2005 Ett alternativt handläggningsprogram stör vattenvården 
Å1 2006 Ålands framtid lade fram partiprogram:  

Självständighet bevarar Åland 

Å2 2006 Lugnt på algfronten 
Å3 2006 De blågröna algerna har anlänt 
Å4 2006 Algerna blommar i norr 
Å5 2006 Dioxiner är ingenting att leka med 
Å14 2006 Varning för undervattensdjungel 

 


