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Abstract 
 
Vargens återetablering har gett upphov till en tidvis ganska intensiv debatt. Tidigare forskning 

visade att svenskarna var positiva till att det fanns varg i landet, men att en eventuell risk för 

människor eller tamdjur hade negativ inverkan på människors attityder. Människorna är också 

påverkade av sin uppväxtmiljö och det samhälle de lever i. Genom en kvantitativ 

innehållsanalys av de tre tidningstyperna landsortspress (Falu Kuriren), storstadspress 

(Dagens Nyheter) och fackpress (ATL) har rapporteringen om vargen under fyra månader 

åren 2001-2005 analyserats. Det förekom två övergripande argumentationslinjer. Å ena sidan 

det perspektiv där vargen lyfts fram som hotad av människan, å andra sidan det perspektiv 

som bygger på att vargen utgör ett hot mot människan och hennes aktiviteter. I Falu Kuriren 

publicerades fler vargnegativa artiklar än i Dagens Nyheter och ATL. Dagens Nyheter 

publicerade fler neutrala artiklar än Falu Kuriren och ATL. Men rapporteringen var till största 

delen saklig och objektiv oavsett tidning. De aktörer som oftast kom till tals i vargdebatten 

var jägare, makthavare/tjänstemän och forskare/sakkunniga. Ämnen som togs upp var främst 

jaktrelaterade frågeställningar, vargstammens utbredning och tillväxt samt händelser med 

anknytning till folks vardag. Rapporteringen i tidningarna präglades av olika synsätt och 

uppfattningar om varg. Tidningarna och dess reportrar påverkades av den miljö de verkade i, 

men det fanns en likriktning där man försökte undvika att ta ställning. Detta stämde väl 

överens med teorin. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 

Vargens återetablering har gett upphov till en tidvis ganska intensiv debatt och till ett starkt 

lokalt motstånd på många platser. I många fall anser människor att deras livskvalitet 

försämras när rovdjuren återkommer. Det finns också ofta en underliggande diskussion om 

vilka som verkligen representerar vad folk tycker och vilka grupper som bör få ha ett ord med 

i laget (Sharpe, Norton och Donnelley 2001, Ericsson och Heberlein 2002). Många tycker att 

”besluten fattas över deras huvuden av stockholmare som inte vet något om verkligheten” 

(Nilsson och Knutsson 2000). Vargfrågan kan också vara en del av en vidare ideologisk 

konflikt (Ericsson och Heberlein 2002). Man tycker att problemet marginaliseras av främst 

stadsbor och myndigheter. I vissa fall har lokalbefolkningen uttryckt det som att ”vargen 

verkar ha en suverän rätt att leva, men inte vi”. Detta motstånd bygger såväl på rationella 

ekonomiska kalkyler som på känslomässig ryggradsinstinkt. Vargar dödas hela tiden på 

landsorten, de blir skjutna, överkörda av bilar med mera, oftast av ”misstag”. Grym tjuvjakt 

på varg äger rum. Kött som förgiftats med glykol läggs ut. Skjut, gräv och tig (SGT) är en 

känd ramsa i skogslänen (Greider 2001, s 170).  

 

Bland intellektuella, ledarskribenter och en politiskt korrekt kulturmedelklass i storstäderna i 

allmänhet och Stockholm i synnerhet verkar synen på vargen vara en annan. Att vara modern 

innebär, bland mycket annat, att uppskatta rovdjur. Under de senaste 20-30 åren har synen på 

rovdjuren förändrats. Vargen är numera inte bara tolererad utan ibland direkt omtyckt.  

Detta har även gett resultat. Dagens svenska vargstam har vuxit fram under de senaste 20 åren 

(Cinque 2003). Det finns cirka 130 vargar i landet i dag, framför allt i Värmland och Dalarna. 

 

Vargen är en av de landlevande däggdjursarter som haft den största geografiska utbredningen 

i världen. I Sverige fanns den en gång i tiden i hela landet, men de senaste åren främst i 

Värmland och Dalarna (www.de5stora.se). Jakt på varg är i princip förbjuden. Skyddsjakt kan 

beslutas av Naturvårdsverket, vilket ibland sker. Enskilda får skjuta varg enligt brottsbalkens 

nödbestämmelse, när människor eller mycket värdefulla djur hotas. Eftersom vargen värderas 

efter statens nedlagda kostnader på arten blir i praktiken inga djur skyddade enligt 

nödbestämmelsen. Vidare får enskilda jaga varg enligt 28 § jaktförordningen, om vargen 
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skadat eller dödat ett tamdjur och det finns skälig anledning att befara ett nytt angrepp och 

jakten sker i omedelbar anslutning till det fullbordade angreppet. 

 

En vanlig bild av medierna är den av en spegel för verkligheten. När läsaren tittar i den får 

hon en bild som är mer eller mindre klar och korrekt. Nära samman med spegelbilden hör 

tanken att det gäller att skriva så objektivt som möjligt, då får man den mest sanna bilden. 

Ansvaret för att bilden ska bli så korrekt och objektiv som möjligt ligger hos den enskilde 

journalisten. Han ska inte visa sina värderingar. Han ska inte tycka; om journalisten använder 

ett enkelt, rakt och korrekt språk utan värderingar kan spegelbilden bli sann och mediet bli en 

god reflektor (Nerman 1973, s 32). Ett idealtillstånd borde då vara att rapporteringen i 

medierna om ett fenomen/en händelse är saklig och objektiv oavsett plats och tid. Stämmer 

detta med avseende på rapportering om varg i olika typer av tryckta medier, såsom storstads- 

respektive landsortspress?  

 

Idén till uppsatsen fick vi genom ett inslag i SVT:s Rapport, som handlade om en man i 

Värmland som hade skjutit en varg och dömts till sex månaders fängelse; ett straff som senare 

omvandlades till fotboja. Vi anser att detta är ett angeläget ämne att studera eftersom 

vargpopulationen ökar och det finns väldigt få studier i ämnet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att analysera synen på varg i några tidningar. Stad- och 

landproblematiken ska också beaktas. 

 

Vi utgår från följande frågeställningar: 

- Hur ser rapporteringen om vargen ut i storstads-, landsorts- och fackpress? Vilka aktörer 

kommer till tals? Vilka ämnen tas upp? 

- Finns det en konflikt mellan storstad och landsbygd bland befolkningen under ytan i 

vargfrågan? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Vi har valt att begränsa oss till tre tidningar; Dagens Nyheter (DN) som landets största 

representant för storstadspressen, Falu Kuriren (FK) som representant för landsortspressen i 

ett vargområde, och ATL (ATL) som representant för fackpressen, under de senaste fem åren. 
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1.4 Om tidningarna 
 

1.4.1 Falu Kuriren 
 

Falu Kuriren grundades 1894 och är Dalarnas största tidning och ingår i Dalarnas tidningar. 

FK är en sexdagarstidning. Spridningsområdet är huvudsakligen Falun, Siljanstrakten och 

Västerdalarna. Upplagan 2005 var 27 900 exemplar. Centralredaktionen sitter i Falun. 

 

1.4.2 Dagens Nyheter 
 

Dagens Nyheter är en dagstidning med utgivning sju dagar i veckan. Tidningen grundades 

1864 och hade 2005 en upplaga på 367 300 exemplar. Centralredaktionen sitter i Stockholm. 

DN går att köpa i princip i hela landet men är en utpräglad stockholmstidning. 

 

1.4.3 ATL 
 

ATL (betydde vid grundandet ”Annonstidning för lantbruk” men i dag står ATL inte för något 

särskilt utan har undertiteln ”Lantbrukets Affärstidning”) grundades på 1970-talet och var då 

en annonstidning för lantbruket, därav namnet. I dag är det en tidning med redaktionellt 

material med jord- och skogsbrukare som främsta målgrupp. Tidningen ges ut två gånger i 

veckan, tisdagar och fredagar. 2005 var upplagan 63 700 exemplar. Redaktionen sitter i 

Malmö. Anledningen till att vi tog med ATL var att vi ville ha med en facktidning trots att 

denna inte har samma utgivningstäthet som en dagstidning. 

  

1.5 Disposition 
 

I det här kapitlet redogör vi för bakgrund och tidigare forskning inom området. Vi för en 

problemdiskussion som utmynnar i syftet med uppsatsen och en problemformulering. Vi tar 

även upp de avgränsningar vi anser nödvändiga. 

 

I nästa kapitel belyser vi problemet teoretiskt med hjälp av litteratur som är relevant för 

ämnet. 

 

I avsnitt 3 tar vi ställning till lämpliga metoder och modeller för detta arbete. 
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Därefter följer vår beskrivning av undersökningen. 

 

Till sist för vi en diskussion om det vi kommit fram till i uppsatsen. 

 

1.6 Tidigare forskning 
 

Serena Cinque, doktorand på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, studerade 

artiklar och insändare i nitton svenska dagstidningar under perioden 1995-2003. Hon kom 

fram till att debatten kring varg fram till år 2000 präglades av frågan om maktens 

centralisering till Stockholm, och att vargfrågan var ett uttryck för en konflikt mellan centrum 

och periferi. Hennes studie visade att antalet debattartiklar och insändare ökade under år 2000, 

och att frågor kring vargens farlighet blev ett ytterligare tema. Den offentliga opinionen kring 

varg delades allt tydligare in i olika läger, och debatten fokuserade alltmer på okunskap om 

varg. Och precis som tidigare lyftes fram att vargen var en symbol för klyftan mellan stad och 

landsbygd (Cinque 2003). 

 

Två intervjuundersökningar visar på svenskarnas inställning till varg. Vad som karaktäriserar 

dessa är att de är relativt lika i både upplägg och de resultat som framkommer. Utifrån dessa 

studier kan man dra slutsatsen att svenskarna är positiva till att det finns varg i landet, men att 

en eventuell risk för människor eller tamdjur har negativ inverkan på människors attityder. 

Det visar sig även att äldre och kvinnor är mer negativa till varg än yngre och män. Det finns 

också en intressant skillnad mellan de två studierna: i den ena framgår det tydligt att man 

utifrån tidigare studier drar slutsatsen att färre svenskar är positiva till varg i dag än på 1970-

talet, medan den andra studien snarare hävdar att svenskarna generellt sett blivit mer positiva. 

Detta kan bero på olika urval och olika frågor. Nedan presenterar vi dem utförligare. 

 

Göran Ericsson och Thomas Heberlein genomförde år 2002 en kvantitativ postenkät med 

1001 slumpmässigt utvalda personer om attityder till varg och vargjakt i Sverige. 

Det övergripande syftet med studien var att studera olika gruppers attityder till varg och 

vargjakt i Sverige. Resultaten visade att det hade skett stora förändringar i människors 

attityder sedan 1976, när den första attitydundersökningen om vargar gjordes. Då ansåg en 

majoritet av befolkningen att det var viktigt att verka för den svenska vargstammen, och 

jägarna var till och med mer positiva än folk i allmänhet. År 2002 ansåg endast 40 procent av 

de svenska jägarna att antalet vargar bör öka, medan ca 70 procent av allmänheten ansåg 
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detta. Trots detta ansåg fortfarande en majoritet av befolkningen, oavsett om de bodde där det 

fanns varg eller ej, att det borde finnas varg i Sverige. Detta innebar att jägarna hade blivit 

mer negativa medan allmänheten hade blivit mera positiv. Bland allmänheten var yngre, 

högutbildade och personer som växt upp i eller bor i större tätorter och städer genomgående 

mer positiva till varg. Även när man kontrollerade förkunskap, erfarenhet och sociala faktorer 

kvarstod det faktum att jägare och personer som bodde i så kallade vargområden var mer 

negativa till varg än den övriga befolkningen. När det gällde eventuell framtida jakt på varg 

visade resultaten att svenskarna accepterade sådan jakt om det skedde för att minska risken att 

tamboskap dödades, om vargar uppträtt oskyggt eller om vargar hade kommit in i tätbebyggt 

område. Jägare ansåg, utöver dessa skäl, även att det var motiverat med vargjakt utifrån att 

vargar dödade hundar. Viktigt att påpeka är dock att en stor del av svenskarna inte hade någon 

uttalad åsikt om vargjakt (Ericsson och Heberlein 2002). 

 

Naturvårdsverket genomförde under vintern 1997/98 en intervjuundersökning om svenskarnas 

inställning till varg mot bakgrund av att vargarnas antal och utbredning ökat under de senaste 

tio åren. Vid tiden för undersökningen beräknades vargstammen bestå av 40–60 individer. 

Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad i attityder till varg mellan svenskar i 

allmänhet och dem som bodde i så kallade vargområden. De flesta svenskar var positivt 

inställda till att vargstammen ökade, och mer än hälften kunde acceptera att den fördubblades. 

De flesta var heller inte negativa till att ha varg i närheten av platsen där de bodde. De 

anledningar som gjorde människor tveksamma till att ha varg nära där de bodde var oro inför 

sin egen eller sin familjs säkerhet och risken att vargen tog tamdjur. Resultaten visade vidare 

att inställningen varierade mellan olika grupper i samhället: lågutbildade, låginkomsttagare, 

äldre och kvinnor var i större utsträckning negativa till varg jämfört med högutbildade, 

höginkomsttagare, yngre personer och män. Författarna kom även fram till att det fanns ett 

samband mellan brist på kunskap, oro för varg och inställningen till varg. Personer som ansåg 

sig ha låg kunskap uppgav större oro och en mer negativ inställning till varg jämfört med 

personer som ansåg sig ha god kunskap. Tamdjursägare och jägare var mer negativa än 

genomsnittet, medan personer engagerade i intresseföreningar av typen 

Naturskyddsföreningen eller turistföreningar var mer positiva. Författarna avslutade sin 

rapport med att konstatera att inställningen till varg, både den officiella och allmänhetens, 

hade ändrats dramatiskt under de senaste 50 åren. Inte minst indikerade resultatet att personer 

under 50 år var mer positiva jämfört med äldre, att denna trend kommer att fortsätta ett tag till 

(Karlsson, Bjärvall & Lundvall 1999). 
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2. TEORI 
  

Under detta kapitel presenteras en teoretisk referensram som har relevans för uppsatsens 

problemområde. Det kommer bland annat att tas upp teorier kring journalistikens process 

och villkor, som är av betydelse för varför en tidningstext ser ut som den gör. Bengt Nermans 

teori om texten som ett rum eftersom journalistikens roll inte bara är att slaviskt presentera 

det läsaren vill ha utan även ta läsaren i hand och visa vad som mer finns där ute. I avsnittet 

om nyheter och nyhetsvärdering tar vi upp teorier om som vi tänker pröva. Vidare kommer en 

presentation av olika för uppsatsen relevanta tidningstyper.  

 

2.1 Journalistikens process och villkor 
 

Människors uppväxtmiljö och på vilken plats våra attityder blev inlärda (den så kallade 

socialiseringsprocessen) är viktiga faktorer för hur attityder formas och uttrycks (Petty, 

Unnava och Strathman 1992). Erfarenheter och uppväxtmiljö påverkar vad människor tycker. 

Men det beror också på vilket samhälle de lever i, i vilken samhällsklass, i vilken yrkesgrupp, 

vilken tid. Språket befinner sig alltid i ett sammanhang och är beroende av detta sammanhang 

(Hultén 2000, s 13). 

 

Journalistik handlar inte bara om vad som skrivs – det är lika viktigt hur det skrivs eller 

beskrivs. Nyhetstexten uppstår i spänningsfältet mellan det som faktiskt har hänt och hur 

journalisten väljer att berätta om detta (Lundgren, Ney och Thurén 1999, s 42 ff). Språk 

kommer till i ett sammanhang (kontext). För att kunna tolka journalistisk text är det viktigt att 

förstå dessa texters särskilda kontext (Hultén 2000, s 12). En nyhetsartikel står inte ensam i 

tidningen, den omges av andra artiklar och bilder, nyhetsinslaget kan följa på ett tidigare 

inslag (Lundgren et al 1999, s 52 ff). 

 

Bakom varje text finns en människa som valt, sorterat och värderat inom ramen för det 

samhälle och den värld hon lever i (Hultén 2000, s 55). Nyheten, det som har hänt, beskrivs 

och tolkas av en journalist, det vill säga en professionell och yrkeskunnig tolkare av nyheter, 

men även denna har ett kön, en social bakgrund och arbetar på en bestämd redaktion på en 

viss typ av tidning och i en bestämd social miljö (Lundgren, Ney och Thurén 1999, s 52 ff). 

”Det sitter i väggarna” är ett talesätt för att beskriva den omedvetna anpassningen till 

föreställningen om vad som är brukligt. Den unge journalisten som träder in på redaktionen 

tar både medvetet och omedvetet till sig de oskrivna regler som finns om hur tolkningar bör 
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ske och vilka regler textproduktion bör följa (Hultén 2000, s 16). Det behövs ingen annan 

pedagogik än att den nye redaktionsmedlemmen lär sig känna igen hur något ska se ut för att 

bli godkänt och tryckt (Nerman 1973, s 35). Journalisten styrs av redaktionens värderingar 

(Lundgren et al, 1999, s 43). Manipulation av information sker alltså inte på grund av några 

direkta föreskrifter, tillsägelser eller instruktioner utan yttrar sig i att man skildrar 

verkligheten på ett missvisande sätt därför att man anar att detta förväntas (Furhoff 1986, s 

60). 

 

I inledningen tog vi upp en bild för medierna i funktion, den av ”spegeln för verkligheten”. 

Men enligt Nerman är teorin inte bra. Den är dålig framför allt därför att den inte 

uppmärksammar mediernas aktivt väljande karaktär. Ser man på journalisten i aktion så blir 

det svårt att hålla kvar spegelbilden. I dess ställe träder bilden av ett bildskapande maskineri. 

Massmedierna utgör industriella enheter, som har till uppgift att varje dag, varje vecka etc 

producera text och bild för konsumtion. Denna massmediernas funktion bestäms av 

produktionsvillkoren, av ekonomiska och tekniska faktorer (Nerman 1973, s 32 ff).  

 

2.2 Texten som ett ”rum” 
 

Att skriva i ett massmedium kan vara att inbjuda till en gemenskap, en gemensam bild av 

världen och oss själva. I denna gemensamma bild vill vi känna igen oss genom djupliggande 

värde- och gemenskapsupplevelser. Enligt Bengt Nerman är det en ansvarsfull konst att fånga 

läsaren, att föra henne ur en verklighetsbild in i en annan, att avgränsa en grupp mot andra 

grupper – ”vår” värld mot ”deras”. Journalistens roll är att vara solidarisk med läsaren, men 

även att rikta läsarens uppmärksamhet åt olika håll, dennes önskningar och känslor; att kanske 

få läsaren att tycka och handla på ett bestämt sätt (Nerman 1973, s 15).  

 

Nerman pratar om texten som ett ”rum” som alltid letar efter en läsare, någon som är beredd 

att stiga in i dess rum. Ska detta alls kunna ske så måste detta textens rum i den meningen 

vara igenkännbart för en läsare att han kan relatera det till sina egna erfarenheter. Hur det 

förhåller sig till hans ”normala” rum beror då på sådant som vilka kunskaper det förutsätter, 

vilka attityder det föreslår, vilka intressen det appellerar till. Det beror på sådant som 

ordförråd och meningsbyggnad. Orden kan vara för ”svåra” och meningsbyggnaden för 

invecklad. ”Svår” har här att göra med den grad och art av trygghet rummet erbjuder: i ett 

otryggt rum orkar och vågar man sig kanske inte in i. Och trygghet har med igenkännande att 

göra: om skribenten resonerar med samma begrepp och på samma abstraktionsnivå som 
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läsaren så har denne möjlighet att känna sig ”hemma”. Trygghetsaspekten finns sålunda med i 

resonemanget om svårighetsgrad. Men massmedierna erbjuder alltid trygga rum också i en 

annan mening: rum från vilka man i tryggt sällskap kan iaktta andra rum och andra grupper. 

”Här får du din trygghet hotad och bekräftad”, skulle kunna stå som motto över många av 

kvällstidningarnas kriminal- och socialreportage. ”Det här är vår värld, vi vill inte höra talas 

om den där andra världen”, skulle kunna stå som rubrik för en och annan ledare i SvD eller 

DN. ”Det finns ingen så trivsam värld som vår lilla värld” säger landsortstidningarna (Nerman 

1973, s 42 ff). 

 

2.3 Nyheter och nyhetsvärdering 
 

När man diskuterar ett mediums nyhetsvärdering kan detta gälla (1) hur mediet disponerar sitt 

totala innehåll, till exempel förhållandet mellan nyheter från olika geografiska områden eller 

olika ämnen. Men det kan också vara fråga om (2) vilka typer av ämnen eller händelser från 

olika geografiska områden som bevakas, till exempel hur olika utrikesfrågor 

uppmärksammas. Slutligen (3) kan det gälla vilka aspekter hos en bestämd händelse som får 

den mest ingående belysningen (Hadenius & Weibull 1999, s 342). 

 

Kommunikationsforskaren Henk Prakke har gjort ett försök att få en mer generell bild av vad 

som skapar uppmärksamhet. I hans modell räknas med tre avstånd: tid, kultur och rum. Ju 

längre bort inom ett eller flera av dessa tre avstånd, desto mindre nyhet. En händelse som 

pågår, som direkt berör och som äger rum i närheten har det största nyhetsvärdet. Ju mer 

passerad en händelse är desto mindre nyhetsvärde. Ju mindre berörd man blir av en nyhet 

desto mindre intresse. Ju längre bort i rummet desto mindre nyhet (Hadenius & Weibull 1999, 

s 342). 

 

Den nyhetsvärdering som råder leder således till att politiska och ekonomiska nyheter, 

elitpersoner och sådant som ligger geografiskt, tidsmässigt eller kulturellt nära kommer att 

dominera mediernas utbud (Hadenius & Weibull 1999, s 342).  

 

Lundgren et al nämner fyra principer för nyhetsvärdering som är gemensamma för de flesta 

tidningar. 

Först och främst ska en nyhet vara ny. Detta verkar självklart, men den får faktiskt inte vara 

för ny. Den måste samtidigt vara så bekant att journalisterna känner igen den som en nyhet.  

För det andra bör nyheten äga rum under en kort och begränsad tid.  
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För det tredje bör nyheten ha med människor att göra. Men det är inte vilka människor som 

helst som hamnar i tidningen. Vanligt folk har störst chans att komma i tidningen om de 

antingen är brottslingar eller offer.  

För det fjärde bör nyheten vara negativ. Tidningarna kritiseras ofta för att nyheterna är för 

negativa och deprimerande, men det verkar vara svårt att ändra på den saken. Lundgren et al 

skriver att journalister har lärt sig att se negativa händelser som nyheter i första hand. Sådana 

blir till snabbt. Positiva händelser växer oftast fram under en längre tid (Lundgren et al 1999, 

s 44 ff). 

 

Beträffande negativa nyheter är det ofta fråga om personifiering. En arbetslös kan illustrera 

arbetslöshet, en brottsling brottslighet och så vidare. Nyhetsvärdering innebär alltså inte att 

tidningarna mekaniskt tar fram det som är viktigast. Det finns också nyheter som en tidning 

slår upp stort, medan en annan ägnar den litet utrymme och en tredje kanske inte tar upp dem 

alls. Det finns helt enkelt inte något objektivt sätt att avgöra vad som är mer eller mindre 

viktigt (Lundgren et al 1999, s 44 ff). 

 

2.4 Tidningstyper och deras karakteristika 
 
Varje tidning, och varje redaktion, står inför en specifik typ av kommunikationsproblem och 

en har en speciell karakteristik. En beskrivning av olika tidningstyper och deras karakteristika 

borde egentligen omfatta inte bara tidningar utan också avdelningar och artikeltyper eftersom 

man skriver olika inom olika genrer. Följande är några grundläggande karakteristika av 

tidningstyperna vi använder i vår undersökning. 

 

2.4.1 Landsortspress 
 

Med kabelnätets utbyggnad och stockholmstidningarnas stora spridning har 

landsortstidningarna fått en allt tydligare lokal prägel. Man står inte bara nära det lokala utan 

det är centralt att förstärka upplevelsen av en gemenskap, ”vår” värld. Man hamnar då 

emellertid i ett dilemma, som tydligt färgar skrivsättet. Detta är en användbar utgångspunkt 

för studiet av landsortspressen. För att uppnå närheten och gemenskapsupplevelsen riktar man 

in sig på lokala individer och grupper, man skruvar upp det lokala, gör lokal anknytning, 

”lokal knorr” på material utifrån osv. Omvänt vinklar man lokalmaterial på riks- och 

utrikesnyheter. Det är rimligt att tänka sig att ”lokal anknytning” borde betyda också språklig 

närhet och tydlighet. Men det tycks vara tvärtom. Men man kan komma för nära. Den lokala 
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närheten och det lokala beroendet av källor och aktörer leder till att man inte vågar bli tydlig. 

Det extrema fallet av lokalanknytning är den renodlade returinformationen, där tidningen 

fungerar som en spegel för en liten grupp och helt avstår från att värdera och sätta in i 

sammanhang (Nerman 1973, s 51 ff). 

 

2.4.2 Storstadspress 
 

Om det lokala beroendet är en givande infallsvinkel när det gäller landsortspressen, så är 

förhållandet till källorna särskilt intressant när det gäller dagspressens position mellan 

material och läsare. Detta har att göra med den traditionellt accepterade rollen att redovisa 

fakta, hämtade ur bestämda källor. Med sättet att välja och inta hållning till dessa källor hör 

då också samman med vad man brukar kalla det ”objektiva” idealet, men också spåren av 

officialitet i tonfallet. Mot det ”objektiva”, redovisande, officiella bryts en önskan att komma 

läsarna nära; man tar efter särskilt kvällspressens metoder att vara ”populär”. Den 

grundläggande frågan är vilka slags källor man använder, vad de accepterade och etablerade 

källorna betyder för den bild man ställer fram, och hur man förhåller sig till sina källor. Det 

karaktäristiska tycks vara det ringa avståndet: källorna får dominera, synpunkter, vinkel och 

språk blir institutionernas och företrädarnas. Till den officiella tonen och redovisningsidealet 

hör sådana grepp som att man försöker att inte vara synlig i sin text, att man i stället gärna 

arbetar med opersonliga konstruktioner, formella subjekt, ”man”, passiver, att man skriver 

relativt långa meningar, skjuter in korta satser i längre, att man substantiverar. När man inte 

direkt citerar den officiella källan – uppfattad som förtroendeingivande av läsaren – så 

använder man ett språk som liknar en sådan källas, samtidigt som man döljer sig själv 

(Nerman 1973, s 52). 

 

2.4.3 Fackpress 
 

Utgångspunkten för fackpressen är ett givet material och en någorlunda bekant publik, som 

kan förutsättas ha ett intresse för materialet. Den viktiga uppgiften är att sätta läsarna i 

förbindelse med materialet, i regel uppfattad som att utföra en ”översättningsuppgift”. 

Svårigheten ligger i att stå fri gentemot materialet och dess språk och gentemot 

uppgiftslämnarna, att i första hand som journalist företräda läsarna, och att inte förvandla 

informationen till idealbilder. Man vet ganska klart vad läsarna vill och kan ta detta till 

utgångspunkt (Nerman 1973, s 53). 
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3. METOD 
 

Under detta kapitel framgår det hur undersökningen är utförd. Det börjar med en redogörelse 

av text- och innehållsanalys följt av en diskussion om den kvantitativa innehållsanalysens för- 

och nackdelar. Vidare presenteras hur vi har gått tillväga. 

 

3.1 Om innehålls- och textanalys 
 

Innehållsanalys är den term som används av massmedieforskare och som av tradition hör nära 

samman med den kvantitativa innehållsanalysen. Textanalys är en mer allmän benämning 

som används inom den humanistiska forskningstraditionen och även inom en del 

samhällsvetenskapliga ämnen (Höijer & Findahl 1981, s 2). 

 

Det finns många olika teorier och vetenskapliga traditioner när det gäller att beskriva ett 

innehåll. Varje analysmetod och varje innehållsbeskrivning innebär på något sätt en 

förändring av ursprungsmaterialet. Det rör sig i de flesta fall inte bara om en omstrukturering 

utan också om en reducering, där vissa egenskaper i materialet lyfts fram medan andra 

försvinner. Hur detta går till beror på vad man är ute efter med analysen. Av varje forskare 

krävs att hon vet vad hon söker och att hon vet att analysen är relevant för just detta. Det 

innebär att man måste veta vilka instrument man ska använda och på vilken nivå man ska 

analysera innehållet (Höijer & Findahl 1981, s 1). 

 

3.1.1 Kvantitativ och kvalitativ ansats 
 

Man brukar skilja mellan en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Denna studie bygger på en 

kvantitativ ansats.  

 

En kvantitativ studie kräver ett relativt sett stort och statistiskt sett representativt urval. 

Beroende på uppläggning av och storlek på undersökningen kan en viss försiktig 

generalisering göras (Lindblad 1998, s 25). Ett av den kvantitativa innehållsanalysens mål är 

att bearbeta och jämföra ett stort material, det kan röra sig om tusentals tidningsartiklar. Detta 

ställer speciella krav på snabbhet i analysen, och när samtidigt innehållet ska vara mätbart och 

kunna beskrivas med siffror leder detta till att endast vissa egenskaper är möjliga att ta med i 

analysen (Höijer & Findahl 1981, s 4).  
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Vid en kvalitativ studie väljer man ett mindre men ofta mera strategiskt urval. Vid kvalitativ 

innehållsanalys nöjer man sig med ett fåtal texter vars inre struktur studeras med stor 

noggrannhet (Höijer & Findahl 1981, s 4).  

 

3.1.2 Val av metod 
 

Frågan som ställer sig är vad som är mest givande: en ytlig analys av ett mycket stort 

slumpmässigt utvalt material, eller en djupgående analys av ett litet material utvalt efter 

särskilda överväganden. Svaret är inte alltid givet (Höijer & Findahl 1981, s 5). 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen är en bra metod när man vill göra ett större material 

tillgängligt för analys. Ett systematiskt och formaliserat upplägg är en förutsättning, och 

nödvändigt om man på statistiska grunder vill kunna dra generella slutsatser av resultaten. 

Därmed ökar möjligheten till välgrundade jämförelser mellan exempelvis olika medier, 

genrer, innehållsteman eller tidsperioder (Nilsson 2000, s 111). Vi ville uttala oss om ett 

större material i syfte att kunna generalisera resultaten till en större population. Därför valde 

vi att genomföra en kvantitativ innehållsanalys.  

 

3.2 Kvantitativ innehållsanalys 
 

Att se på tv, lyssna på radio, läsa en tidning eller söka sig fram på internet är att ägna sig åt 

någon form av innehållsanalys. Vad som skiljer den vetenskapliga innehållsanalysen från den 

vi alla gör dagligen är den teoretiska förankringen tillsammans med systematiken i 

tillvägagångssättet (Nilsson 2000, s 111). Innehållsanalys är en teknik för objektiv, 

systematisk och kvantitativ beskrivning av det observerbara innehållet i ett meddelande. Idén 

är att på ett neutralt sätt beskriva ett innehåll, obefläckat av tolkningar och värderingar. 

Beskrivningen ska ske i form av kvantiteter och siffror så att godtycklighet och snedvridning 

av materialet undviks. Någon tolkning av texten får inte ske, och inte heller ska man leta efter 

dolda budskap. Analysen består i en klassificering av innehållet i enlighet med ett i förväg 

uppgjort kategorischema. Med utgångspunkt från detta kategorischema går man sedan igenom 

materialet och prickar för hur många inslag, eller delar av inslag som kan räknas in i varje 

kategori. Man kan även ta fasta på förekomsten av vissa ord, och betraktar dessa som en 

indikator på att en tidning eller en skribent uttrycker en bestämd uppfattning (Höijer & 

Findahl 1981, s 7 ff). 

 



 17

Ibland har man dock större krav än att bara mäta förekomst, man frågar sig till exempel om en 

framförd omständighet är positiv, negativ eller neutral. Då kan man införa kvalitativa 

variabler som perspektiv, argument och så vidare. Men fortfarande gör man i förväg upp ett 

kodschema med vars hjälp innehållet klassificeras och analyseras. Observationerna 

kvantifieras och resultaten summeras och kan bearbetas med statistiska metoder och 

jämförelser kan göras mellan olika kategorier och mellan olika tidningar. Utifrån dessa siffror 

försöker man sedan dra slutsatser (Höijer & Findahl 1981, s 7). 

 

3.2.1 Kritisk granskning av metoden 
 

Den kvalitativa innehållsanalysens svagheter har debatterats flitigt genom åren. Kritiken 

gäller metodens förenklade angreppssätt, vilket går ut på att analysen med nödvändighet 

studerar separata delar i innehållet, och att helhetsperspektivet därmed riskerar att gå förlorat. 

En annan form av kritik framförs från kvalitativt orienterade forskare, vilka angriper 

metodens bristande förutsättning för att tolka och på djupet förstå ett innehålls betydelse. En 

mera allmän kritik av metoden är att den begränsar forskningen till att ställa de frågor man 

klarar av att mäta svaren på, och att därmed viktiga aspekter av innehållet och dess betydelse 

går förlorade. Men en speciell metod kan aldrig undersöka allt utifrån alla perspektiv. En 

kvantitativ innehållsanalys gör det möjligt att se generella mönster representativa för 

materialet som helhet. Förenklingen i sig är nödvändig, till och med själva poängen med 

metoden (Nilsson 2000, s 113 ff). 

 

3.3 Tillvägagångssätt  
 

För att få en övergripande blick om frågeställningen genomförde vi två intervjuer inom ramen 

för den uppsatsförberedande kursen Utforskande och metod. Dessutom läste vi kapitlet 

Vargen i Göran Greiders bok Fucking Sverige. Detta var nödvändigt för att orientera oss 

något inom vargfrågan. Vad vi upptäckte i vargfrågan var att stora delar av samhället var 

starkt engagerade i diskussionen och att vargen skapade många konflikter. Vår första tanke 

var att genom analys av tidningar spegla diskussionen i medierna.  

 

Som utgångspunkt för vår studie försökte vi därefter inhämta information om varg i svenska 

tryckta och otryckta medier genom att studera tidningar och tidskrifter, söka på internet och i 

olika databaser, till exempel Nordicom, Libris, hos JMK och JMG och SLU, för att läsa vad 

andra uppsatsförfattare har skrivit om närbesläktade problem. Vårt material utgjordes till en 
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början av artiklar och insändare från tidningarna Falu Kuriren och ATL (betydde en gång i 

tiden ”Annonstidningen för lantbruk”, sedan dess har tidningen förändrats och numera står 

bokstäverna ATL inte för något), och därefter redaktionellt nyhetsmaterial i Falu Kuriren, 

ATL och DN från år 2000 och till och med 2005, som fanns tillgängligt via internet.  

 

För Falu Kuriren har sökning skett genom Mediearkivet (Retriever). Vi använde oss av 

funktionerna ”visa alla” och ”spara till disk”. Allt material visades efter vartannat oavsett om 

det var ledare, puff på ettan, insändare eller nyhetsmaterial. Detta var tidskrävande, men 

medförde inte några problem att välja ut rent nyhetsmaterial. För Dagens Nyheter har sökning 

skett genom Presstext. Det gick bara att välja en eller alla materialgrupper (insändare, ledare, 

reportage, nyhetsartikel osv.). Därför var vi tvungna att välja alla grupper och sedan sortera ut 

under genomgången av materialet. För ATL har eftersökning skett genom ATL:s egen 

sökmotor på www.atl.nu. En nackdel var att det inte gick att begränsa materialet i tid. Men 

eftersom ATL:s material inte var så stort gick det ändå att leta i hela sökresultatet för att hitta 

de valda tidsperioderna. 

 

3.3.1 Söksträng 
 

Vi har använt oss av följande söksträng: ”varg OR vargen OR vargarna”. Det innebär att 

sökmotorerna har sökt efter material där något eller några av orden ”varg”, ”vargen” eller 

”vargarna” förekommer. Efter att vi kommit en bra bit in i arbetet insåg vi att vi kunnat göra 

sökning med hjälp av trunkering. Vanliga förekommande tecken är * eller % och innebär att 

om man anger varg% t ex så får man alla böjningar på varg, t ex varghannen. Det är därför 

viktigt att vara medveten om att den modell vi valde har haft en viss begränsande effekt på 

antalet selekterade klipp. Med vår söksträng för samtliga tolv månader under åren 2001 till 

och med 2005 får man i Falu Kuriren fram 1 495 klipp men med trunkering blir det 2 111 

klipp. 

 

3.3.2 Material 
 

Allt material som kunde kategoriseras som nyhet oavsett storlek har tagits med. Vi har valt 

bort till exempel ledare och insändare. Sökperioden har varit månaderna februari, maj, augusti 

och november för åren 2001, 2002, 2003, 2004 och 2005. Vi utgick från november månad 

som ligger i övergången mellan höst och vinter. Sedan tog vi med var tredje månad därefter. 

Vi kan tänka oss att det kunde bli färre artiklar i ämnet under sommaren då vikarierna tar vid 
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som saknar upparbetade kontakter. Vi valde att begränsa materialet till fyra månader per år för 

att avgränsa mängden att gå igenom. Tiden 1/1 2001 till 31/12 2005 gav 1 495 träffar för Falu 

Kuriren och 1 586 träffar för DN. För ATL visades 350 träffar för tiden 20/6 2000 till 7/5 

2006. Det blev totalt cirka 3 000 träffar för samtliga månader, inte bara de fyra månader vi 

senare valde. Det hamnade en del material i träfflistan som måste sorteras bort därför att det 

inte handlade om varg. Exempelvis fanns det en journalist på TT som hette Varg i förnamn 

(men skriver om annat), och ett speedwaylag som kallades för Vargarna. För totala antalet 

artiklar som vi undersökt se bilaga 1, tabell 4. 

  

3.3.3 Ur vems synvinkel? 
 

Materialet belystes ur samhällets eller vargens synvinkel. Våra definitioner i arbetet är 

konsekventa enligt följande: 

 

• Positiv rapportering: En text har bedömts som positiv när den innehöll positiva 

värdeomdömen om vargen eller fördelar som vargens framväxt ger. Detta kunde 

exempelvis vara förbättrade möjligheter till viltturism. 

 

• Negativ rapportering: En text har bedömts som negativ när den innehöll negativa 

värdeomdömen om vargen eller nackdelar som vargens framväxt ger. Detta kunde 

exempelvis vara försämrade möjligheter till turism. 

 

• Neutral rapportering: Det förekom en balans mellan positiva och negativa aspekter, 

eller det gick inte att urskilja en markerat positiv eller negativ hållning i ämnet genom 

val av inledning, fakta som framhölls osv.  

 

Dessa definitioner var nödvändiga för att kunna genomföra undersökningen. Vi strävade i 

största möjliga mån efter objektivitet och saklighet, och försökte att helt utestänga våra egna 

åsikter och värderingar. 

 

3.3.4 Modell 
 

En modell för kategorisering och avprickning upprättades i Excel. Våra huvudvariabler var: 

 
- Positivt 
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- Negativt 

- Neutralt 

 

Vidare använde vi oss även av variablerna aktörer och ämne. Syftet att även ta med dessa 

variabler var att komma fram till vilka som kom till tals och vilka ämnen som togs upp. 

Aktörer valdes för att få en bild av vilka som kopplas samman med varg. Ämnena valdes för 

att få en uppfattning om vilka frågor och perspektiv som behandlades i tidningarna. Vår 

pilotstudie låg till grund för utformandet av variablerna. 

 
Aktörerna räknades per grupp som kom till tals.  

- Jägare 

- Tamdjursägare (människor som av något skäl håller med får, kor eller liknande för någon 

form av kommersiell nytta, med tamdjur menas inte husdjur som hund och katt) 

- Makthavare/tjänstemän med maktbefogenhet för övergripande beslut 

- Forskare/sakkunniga 

- Djurskyddsorganisation (även naturskyddsorganisation som även värnar vilda djur) 

- Allmänheten (vanliga människor som inte är tamdjursägare eller jägare) 

- Övriga (hit räknas företag, övriga organisationer men även polisen som bara utför vad andra 

myndigheter beslutat) 

 
Ämnen var följande. 

 

- Politik 

- Jakt (förutom vanlig jakt ingick jakt på varg, tjuvjakt, skyddsjakt samt krav om olika former 

av jakt på varg men även domar i mål om tjuvjakt på varg) 

- Angrepp (vargens angrepp på tamdjur och husdjur) 

- Oro 

- Vardag (inkluderade allmänna möten med och observationer av varg samt av människor på 

andra människors egendom/söderskurna däck) 

- Forskning 

- Vargstam (vargens framväxt, förökning, dess storlek) 

- Ersättning (ersättning för rivna djur eller ersättning för extra kostnader, till exempel 

elstängsel)  
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3.4 Om studiens reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten i mätningen, på hur väl, för innehållsanalysens del, 

kodschemat står emot slumpinflytanden. Eller snarare hur väl kodarna som använder 

kodschemat står emot slumpinflytanden, för det är människan som används som 

mätinstrument. Reliabilitetskravet för innehållsanalysens del innebär alltså att man strävar 

efter god överensstämmelse i kodningen mellan olika kodare (Höijer & Findahl 1981, s 20). 

Men egentligen säger inte hög reliabilitet här något annat än att vi har varit sinsemellan 

överens; andra personer, med annan bakgrund eller andra utgångspunkter skulle kanske 

komma till andra resultat. 

 

Validiteten syftar på hur väl man mäter det man vill mäta. Hur hög reliabilitet man än har blir 

siffrorna bara konstruktioner så länge man inte vet vad det är man egentligen mäter. För 

innehållsanalytikerns del innebär detta att ha en teori om de fenomen man vill undersöka och 

kunskap om de processer och samband som ligger bakom. Även om man inte kan framlägga 

bevis för en undersöknings validitet kommer man till slut fram till att man, för 

innehållsanalysens del, kan säga att ”objektivitet är det man mäter med en 

objektivitetsundersökning”, (eller att, som i vårt fall ”vargförekomst i texter är det man mäter 

med en vargförekomstundersökning”). Cirkeln är sluten (Höijer & Findahl 1981, s 21 ff). Vi 

hade förankrat de använda begreppen och kategorierna i en förmodan om att rapporteringen 

om varg i olika typer av tryckta medier är saklig och objektiv.  
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4. UNDERSÖKNING OCH RESULTAT 
 

Med den teoretiska referensramen i bakhuvudet följer detta kapitel som tar upp resultatet av 

vår undersökning. För att få en ökad förståelse och kunna konstruera en analysmodell 

genomförde vi en förstudie. Under stycke 4.2 följer en redogörelse för vår egentliga 

undersökning med avseende på de träffar vi fick. 

 

4.1 Förstudie 
 

Vi började med att undersöka ett 30-tal artiklar och insändare från tidningarna Falu Kuriren 

(representant för en lokaltidning i ett av vargområdena, sexdagarstidning) samt ATL, 

”Lantbrukets tidning” (representant för en fackpresstidning inom jord- och skogsbruk, 

utgivning två gånger varje vecka). Syftet var att analysera synen på varg i denna typ av press 

och att konstruera en analysmodell. Lokaltidningen skriver för sitt lokalsamhälle och de 

intressen som finns där, medan fackpresstidningen skriver för jord- och skogsnäringen som 

påverkas av vargen. Vi nöjde oss med dessa tidningar i detta skede och tog inte med någon 

representant för storstadspressen. 

 

ATL hade en tendens till att vara rapporterande i stil med en TT (Tidningarnas 

Telegrambyrå)-notis. Som exempel kan nämnas risken för inavel i för liten vargstam och 

riksdagens beslut om att Sverige ska ha en vargstam på minst 200 djur, samt allmän 

rapportering om vargspårning. Men i tidningen fanns även nyheter som kunde tolkas på olika 

sätt. Som exempel kan nämnas en text där en dömd vargskytt mer eller mindre framställs som 

offer som lider av sin fotboja, samt inskränkningar av individens frihet på grund av straffet. I 

texten saknades både förklaringar till vad brottet bestod i, och risken för genetisk utmattning i 

vargstammen. I ATL fanns också en positiv artikel där forskare (ofta benämns vargen som 

något positivt eller mindre negativt i en text som på något sätt refererar till en forskare) ville 

filma älgkadaver dygnet runt för att ta reda på vilka andra djur som hade nytta av vargens 

framfart.  

 

Falu Kuriren publicerade insändare i vilka såväl negativa som positiva åsikter om vargen fick 

utrymme. Någon partiföreträdare fick yttra sig genom att berätta hur paragraf 28 i jaktlagen 

hade mildrats vad gällde skyddsjakt på varg (tillåter numera att varg som angriper tamdjur i 

hägn får dödas efter fruktlösa försök att skrämma bort vargen). Flera av artiklarna tog upp 

landsortsbefolkningens perspektiv. Bybor och jägare som tyckte att skyddet av vargen var för 
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strikt och att myndigheterna var orättvisa, fick komma till tals. I en text framkom besvikelse 

över att det inte blev någon förändring av jaktlagens paragraf 28 för utökad skyddsjakt. Här 

skrivs om SGT (skjut, gräv och tig), och rädsla inför vallningssäsongen på fäboden. Det 

negativa perspektivet fick ofta regera fritt utan vidare analys. Men i tidningen förekom även 

neutrala och positiva artiklar.  

 

4.1.1 Slutsatser förstudie 
 

Slutsatsen av denna begränsade genomgång av ATL och Falu Kuriren visade att dessa 

tidningar, trots sina respektive målgrupper som ibland sammanfaller, förekom såväl neutralt 

rapporterande, som uttalat negativa och positiva texter. Resultatet visade att det fanns 

anledning att analysera hur vargen framställdes i pressen eftersom materialet inte var 

förutsägbart. I det fortsatta arbetet tog vi även med DN (Dagens Nyheter) som representant 

för en stockholmstidning med riksspridning för att se hur rapporteringen skiljer sig med en 

tidning som inte verkar i eller har läsare som lever i vargområdena som huvudmålgrupp. 
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4.2 Kvantitativ analys 
 

I denna del sökte vi efter material i Falu Kuriren, DN och ATL. Vi sökte material från år 2001 

och till och med år 2005 (sammanlagt fem år). Vi begränsade oss till fyra månader per år: 

februari, maj, augusti och november. Samtliga tre källor fanns tillgängliga via internet, 

antingen genom söktjänst eller direkt från publikationens webbplats. Sökorden vi använde oss 

av var ”varg OR vargen OR vargarna”. Med erfarenhet från förstudien (4.1) visste vi att det 

förekom ett visst ”spill” där material kom med som inte handlade om ämnet i sig utan där 

något av orden inbegreps, exempelvis en ramsa eller en dikt. Denna typ av material ingick 

inte i vår undersökning.  

 

Tabell 4.1 
Totalt för sökperioden per tidning i antal texter och i procent  
Årsintervall   01 till 05   01 till 05   01 till 05   
Tidning     FK   DN   ATL   
Redovisningsenhet   Antal  Procent Antal Procent Antal Procent 
Pos/Neg Positivt   10 7,3 3 4,4 6 7,1
  Negativt   14 10,2 1 1,5 1 1,2
  Neutralt   113 82,5 64 94,1 78 91,8
TOTALT     137 100 68 100 85 100
Aktör Jägare   42 28,0 5 7,1 3 3,8
  Tamdjursägare 8 5,3 9 12,9 7 8,9
  Makthavare/tjm 26 17,3 14 20,0 33 41,8
  Forsk/sakkunnig 30 20,0 21 30,0 16 20,3
  Djurskyddsorg. 6 4,0 7 10,0 3 3,8
  Allmänheten 23 15,3 9 12,9 3 3,8
  Övriga   15 10,0 5 7,1 14 17,7
      150 100,0 70 100,0 79 100,0
Ämne Politik   8 5,8 5 6,5 7 7,8
  Jakt   28 20,4 27 35,1 43 47,8
  Angrepp   22 16,1 10 13,0 13 14,4
  Oro   5 3,6 1 1,3 2 2,2
  Vardag   32 23,4 11 14,3 8 8,9
  Forskning   15 10,9 10 13,0 1 1,1
  Vargstam   23 16,8 12 15,6 14 15,6
  Ersättning   4 2,9 1 1,3 2 2,2
      137 100,0 77 100,0 90 100,0
Tabellen visar att FK hade fler negativa artiklar än de andra tidningarna. Men FK hade också fler positiva 

artiklar. FK hade cirka nio procentenheter fler negativa artiklar per publicerat material jämfört med DN och 

ATL. I antal artiklar räknat handlade det under en femårsperiod om 13 stycken fler, och detta bedömer vi 

inte som en signifikant skillnad men ändå en skillnad värd att notera. 
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4.2.1 Falu Kuriren 
 

Totalt ingick 137 artiklar. 

Det märktes på innehållet att detta är en tidning som verkar nära sina läsare. Materialet 

spänner från politiska beslut till möten mellan allmänhet och varg ute på byvägen. Tidningen 

hade klart flest texter om varg av de tre undersökta tidningarna. Texterna fördelade sig ganska 

jämnt över åren men ökade något 2004 och 2005. Av det införda materialet hade Falu Kuriren 

mer positivt material, men också mer negativt material än DN och ATL. I antal texter räknat 

var det dock inga större volymer, vilket medförde att det kunde vara tillfälligheter, och att 

materialet totalt sett inte var färgat av tidningens utgivningsort respektive läsekrets i någon 

större omfattning. Med reservation för sökmetoden, som tidigare har beskrivits, blev det ett 

genomsnitt på 0,28 artiklar per utgivningsdag. 

 
Diagram 4.1 

Falu Kuriren (innehåll) i procent
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Rapporteringen i FK innehöll fler negativa inslag än de andra två tidningarna. För den period 

vi studerade kunde cirka tio procent av de selekterade artiklarna kategoriseras som negativa. 

De negativa artiklarnas antal uppgick till 14. Något mer än sju procent av de utvalda 

artiklarna var positiva, totalt tio artiklar. Ungefär 83 procent av artiklarna var neutrala, 113 

stycken. Totalt blev det 137 artiklar för den valda tidsperioden.  
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Diagram 4.2 

Falu Kuriren (aktörer som kommer till tals) i procent
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De aktörer som förekom mest frekvent var jägare, cirka 28 procent, därefter forskare och 

sakkunniga, cirka 20 procent, makthavare och tjänstemän cirka 17 procent, följt av 

allmänheten med cirka 15 procent. Jägarna sade sig lida skada i form av minskat viltbestånd 

att jaga. Tamdjursägare kom till tals i endast cirka fem procent av artiklarna, trots att det var 

de som led störst direkt ekonomisk skada i samband med angrepp. 

 

Diagram 4.3 

Falu Kuriren (ämnen som tas upp) i procent

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Politik Jakt Angrepp Oro Vardag Forskning Vargstam Ersättning

 
Mest frekvent bland ämnena var sådana som anknöt till folks vardag. Det kunde vara möten 

med varg, observationer av varg eller situationer där man hade haft med varg att göra i största 

allmänhet. Cirka 23 procent av artiklarna handlade om detta. Vargstammens utveckling var ett 
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annat stort ämne, närmare 17 procent av artiklarna beskrev detta, följt av angrepp, cirka 16 

procent, jakt, cirka 20 procent, och forskning, cirka elva procent. Ämnena politik, oro och 

ersättning, i olika former, togs upp i cirka tre till sex procent av artiklarna för respektive 

ämne. 

 

4.2.2 Dagens Nyheter 
 

Totalt ingick 68 artiklar. 

DN sitter långt från de vargtäta områdena, och det är lite på distans som rapporteringen sker. 

När man rapporterade om varg i Huddinge, på Västerbron i Stockholm och Ekelundsbron i 

Solna ökade antalet införanden, och man kom även närmare de berörda i sina intervjuer. För 

att vara en stor sjudagarstidning skulle man kunna tänka sig mer bevakning av vargfrågan. 

DN ligger nära den högsta beslutande makten i Stockholm. DN hade i genomsnitt 0,12 

artiklar per utgivningsdag med reservation för sökmetoden som tidigare beskrivits. 

 
Diagram 4.4 

Dagens Nyheter (innehåll) i procent
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Rapportering om varg var neutral i cirka 94 procent av artiklarna, den högsta siffran av 

samtliga tre tidningar. De neutrala artiklarnas totala antal var 64 stycken. Cirka fyra procent 

av artiklarna var positiva, tre artiklar, och en artikel var negativ. 
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Diagram 4.5 

Dagens Nyheter (aktörer som kommer till tals) i procent
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Forskare och sakkunniga var de som kom till tals oftast, cirka 30 procent eller 21 artiklar. 

Närmast kom makthavare och tjänstemän som förekom i cirka 20 procent eller 14 artiklar.  

Detta överensstämmer med teorin om vilka som får komma till tals i nyheter. Därefter följde 

tamdjursägare och allmänheten med vardera cirka 13 procent eller nio artiklar. 

Djurskyddsorganisationer förekommer i cirka tio procent av artiklarna, sju stycken. 

 
Diagram 4.6 

Dagens Nyheter (ämnen som tas upp) i procent
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Jakt, skyddsjakt och illegal jakt, förekom oftast, i cirka 35 procent eller 27 artiklar. Därefter 

följde artiklar om vargstammens utbredning och tillväxt i närmare 16 procent eller tolv 
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artiklar. Sådant som anknöt till folks vardag samt artiklar om forskning förekom nästan lika 

ofta. Politik och angrepp togs upp i mindre omfattning.  

4.2.3 ATL 
 

Totalt ingick 85 artiklar. 

Även om många av ATL:s läsare, som till exempel tamdjursägare, berörs av vargfrågan, var 

det lite på håll som bevakningen skedde. ATL har sin bas i Malmö. Texterna blev i huvudsak 

rapporterande av närmast TT-karaktär. Ibland förekom längre artiklar med intervjuer, och då 

blev det fler känslor med i artikelns utformning. ATL hade i genomsnitt cirka 0,53 artiklar om 

varg per utgivningsdag med reservation för sökmetoden som tidigare beskrivits. 

 

Diagram 4.7 

ATL (innehåll) i procent
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Rapporteringen var till cirka 92 procent neutral, 78 artiklar. Cirka sju procent var positiva, 

eller sex artiklar. En artikel var negativ. ATL:s texter hade en rapporterande ton i stil med 

TT-material.  
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Diagram 4.8 

ATL (aktörer som kommer till tals) i procent
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Makthavare och tjänstemän kom till tals i något mer än 42 procent av artiklarna, eller 33 

stycken. Gruppen forskare och sakkunniga respektive övriga förekom vardera i cirka 20 och 

18 procent av artiklarna, eller 16 respektive 14 artiklar. Jägare, djurskyddsorganisationer samt 

allmänheten får uttala sig minst, cirka fyra procent vardera eller tre artiklar. 

 

Diagram 4.9 

ATL (ämnen som tas upp) i procent
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Det mest förekommande ämnet var jakt som togs upp i närmare hälften av artiklarna, 43 

stycken. Vargstam och angrepp figurerade i cirka 15 procent eller 14 respektive 13 artiklar. 

Sådant som anknöt till folks vardag förekom i cirka nio procent av artiklarna. Politik togs upp 
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i mindre omfattning, cirka åtta procent av artiklarna. Ämnen som handlade uttalat om 

forskning förekom i bara en procent av artiklarna. 
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5. DISKUSSION OCH ANALYS 
 

5.1 Resultat 
 

Våra viktigaste resultat är att FK publicerat fler negativa artiklar än DN och ATL medan DN 

publicerat fler neutrala artiklar än FK och ATL. Detta kan ha att göra med att 

landsortstidningen är mera beroende av att ha en lokal prägel för att kunna konkurrera med 

alla nya medier såsom tv och internet. 

 

Diagram 5.1 
Fördelning mellan införda texter grupperat värdemässigt i % 
 
        
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

Staplarna är grupperade för texterna värdemässigt (positivt, negativt och neutralt). Inom varje 

grupp är siffrorna uppdelade per tidning. Neutralt utgör flertalet av artiklarna. 

Värdena redovisade procentuellt. 
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Diagram 5.2 

Fördelning mellan införda texter grupperat publikationsvis i % 
 
       
      
      
      
      
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Staplarna är grupperade per tidning. Staplarna för varje publikation representerar texternas 

värdemässighet (positivt, negativt och neutralt). Värdena redovisade procentuellt. 

 

Men rapporteringen är till största delen neutral oavsett tidning. Vidare visade vår 

undersökning att makthavare och sakkunniga ofta kommer till tals, särskilt ofta i ATL, vilket 

överensstämmer med kommunikationsforskaren Henk Prakkes teori. Men andra grupper 

förekommer i vissa fall ännu oftare, till exempel forskare och sakkunniga samt jägare, som är 

en stor intressegrupp. 

 

5.2 Rapporteringen om varg 
 

Det är lätt att på förhand säga att det är självklart att Dagens Nyheter, som stockholmstidning, 

skriver på ett annat sätt om varg än vad en lokaltidning med båda fötterna i Dalarna, som Falu 

Kuriren, gör. Men nu är det så och ändå inte. Vår undersökning visar att FK har publicerat fler 

negativa artiklar om varg än vad DN och ATL, en tidning för jord- och skogsbrukare, gjort. 

Granskningen visar också att DN publicerat fler neutrala artiklar om varg än vad FK och ATL 

gjort. Att DN har få negativa artiklar kanske inte är så märkligt med tanke på att det är sällan 

som varg syns utanför redaktionsfönstret i Stockholm, och att tidningens huvudsakliga 

målgrupp inte finns i vargtäta områden. 

 

Märkligt nog är inte jakt det mest prioriterade ämnet i FK, utan det skrivs mer om händelser 

med anknytning till folks vardag kopplade till vargen. Jakt är däremot det ämne som 
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förekommer oftast i ATL, men även relativt ofta i DN. Eftersom såväl positiva som negativa 

ämnen diskuteras kan vi inte säga att man undviker vissa ämnen som någon del av 

målgruppen kan ta anstöt av.  

 

Det finns alltså en klart uttalad tendens men låt oss också ha i åtanke att vi granskat 290 

artiklar under 20 månader fördelat på fem år för samtliga tre tidningar. För den perioden blir 

det bara en skillnad i antal negativa artiklar jämfört med FK och de andra två med 13 artiklar. 

Vår ursprungliga hypotes var att det inte skulle finnas så stora skillnader mellan tidningarna 

eftersom mediernas uppgift är att spegla verkligheten sakligt och objektivt, oavsett tid och 

plats. Med reservation för några mindre avvikelser står sig den hypotesen. 

 

Förutsättningarna för FK att skriva negativa artiklar om vargen är goda. Enligt Petty, Unnava 

och Strathman samt Hultén är människorna också påverkade av sin uppväxtmiljö och det 

samhälle de lever i. I upptagningsområdet finns både jägare och tamdjursägare som inte vill 

riskera minskat villebråd, angripna jakthundar och attackerade får och kor.  

 

Tittar vi på hur mycket tidningarna skriver om varg ligger ATL i topp med genomsnittligt 

cirka 0,53 artiklar per utgivningsdag. Det är närmare dubbelt så mycket jämfört med FK, 0,28, 

som i sin tur har ungefär dubbelt så många artiklar som DN, 0,12.  

 

Detta kan bero på att ATL är en facktidning som vänder sig till jord- och skogsbrukare och 

prioriterar en relativt hög bevakning av frågan. Eftersom en del av läsekretsen finns i områden 

med varg skulle man kunna tro att ATL hade fler negativa artiklar. Men vi har funnit att 

antalet negativa artiklar i ATL är ungefär lika stort som i DN, vilket kan ses som 

anmärkningsvärt i någon mån. Möjligen kan detta ha att göra med redaktionens geografiska 

avstånd till de av varg berörda läsarna, eller också har man medvetet valt att lägga stor vikt 

vid neutrala artiklar som inte väcker anstöt hos någon del av läsekretsen. Många av ATL:s 

texter är också relativt korta och närmast i notisform, även om undantag finns. Att FK skriver 

mer om varg än DN är ganska naturligt med tanke på att det finns fler vargar i dess 

upptagningsområde jämfört med DN:s.  
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5.3 Vilka kommer till tals? 
 

ATL låter huvudsakligen makthavare/tjänstemän och forskare/sakkunniga komma till tals. 

Detta skulle kunna bero på att tidningen finns i Malmö, och om tidningen söker information 

blir det lätt att kontakta en makthavare eftersom man saknar kontaktvägar till en 

lokalbefolkning som har erfarenhet av vargproblematiken. Men även i Henk Prakkes teori 

sägs det att det mest är makthavare som får komma till tals i medierna.  

 

I DN får många forskare komma till tals. Enligt teorin följer detta en traditionellt accepterad 

roll att redovisa fakta som har hämtats ur bestämda källor, som till exempel forskning inom 

olika områden, och att forskare som uttalar sig utgör en naturlig del av tidningens innehåll. 

DN var även den tidning där flest djurskyddsorganisationer fick komma till tals. 

Förvånansvärt få av artiklarna handlade om politik med tanke på närheten till makthavarna. 

  

I FK är det i stället jägarna som ligger i topp, vilket kan ha att göra med att det förefaller 

finnas många jägare i Dalarna. På FK:s insändarsidor glöder vargmotståndarnas negativa 

insändare, men även förespråkare kommer till tals. FK är också den tidning som förefaller ha 

den närmaste kontakten med sina läsare. I många artiklar kommer lokalbefolkningen till tals, 

oavsett om det är jägare, tamdjursägare eller övrig allmänhet. 

 

Av familjenamnen på de intervjuade att döma kommer sällan människor med 

invandrarbakgrund till tals. Detta kan ha att göra med att dessa inte ägnat sig åt jakt eller 

djuruppfödning i någon större omfattning, ämnen som förekommer ofta. 

 

5.4 För och emot varg 
 

De som främst är för varg är forskare och sakkunniga, makthavare och tjänstemän samt 

djurskyddsorganisationer. De största motståndarna till vargen finns bland jägare och 

tamdjursägare. De mest negativa vill inte ha någon varg alls i Sverige medan andra vill att 

restriktioner mot vargen införs. Naturligtvis finns det även jägare och tamdjursägare som är 

för varg, som värdesätter en rik och varierad fauna och är beredda att göra vissa uppoffringar 

när så krävs för att anpassa sig till det nya. 

 

Vi har inte lagt upp undersökningen så att olika kön och åldersgrupper kan identifieras och 

undersökas. I artiklarna förekommer sällan uppgifter om ålder. Det vi ändå kan säga är att de 
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flesta som är emot vargen eller vill begränsa dess antal och utbredning, och får uttala sig, är 

män.  

 

5.5 Det lokala inflytandet 
 

Materialet har ofta en lokal vinkling. I texterna framträder att det bland den lokala opinionen, 

och då främst bland tamdjursägare och jägare, finns en misstro mot hur rovdjurspolitiken i 

Sverige bedrivs. Man anser att besluten fattas över lokalbefolkningens huvuden och då främst 

i Stockholm. De som är missnöjda med rovdjurspolitiken vill att besluten ska fattas lokalt av 

de människor som lever i områden där det finns varg. Man tror också att rovdjurspolitiken 

skulle se annorlunda ut om det fanns varg i Stockholm. Detta skulle kunna tyda på att det 

finns en konflikt mellan centrum och periferi under ytan i vargfrågan. Mot detta talar att FK 

även publicerar positiva artiklar där människor som är för vargen får komma till tals. 

 

Även i DN förekommer lokalt material när sådant finns. Eftersom varg förekommer sällan på 

till exempel Västerbron i centrala Stockholm är det förståligt att händelsen framställs mer 

dramatisk. Den allmänhet som kommer till tals är uppsluppen över det exotiska besöket och 

ser vargens visit som en tillfällighet, inte någon gång tas en frågeställning upp som ”Vad 

skulle du säga om vargar etablerade revir i Huddinges skogar, en mil från ditt hus”? Det finns 

anledning att tro att det av den orsaken inte finns så mycket till oro som kommuniceras till 

reportrarna.  

 

5.6 Inställning till vargen över tid 
 

Vi kan inte göra någon analys av hur inställningen till vargen förändrats över längre tid 

eftersom vi begränsat oss till fem år. Under den undersökta perioden fördelar sig de negativa 

artiklarna relativt jämnt över tid, och det går därför inte att dra slutsatsen att människor blivit 

mera positiva eller negativa. Däremot förefaller det vid läsning av artiklarna att en större 

vargpopulation påverkar inställningen till vargen. Utifrån de artiklar om varg vi har studerat 

är det också svårt att dra några slutsatser om djupliggande värde- och gemenskapsupplevelser. 

Det finns ingen sida som favoriseras och får styra tidningarnas innehåll. 

 

De toppar som förekom med fler artiklar än vid andra tidpunkter hade att göra med tillfällig 

aktivitet. Ett sådant exempel var när Norge beslutade sig för att vargen bara skulle få finnas i 

vissa reserverade områden. Detta fick till följd att jakt tilläts på de vargar som befann sig 
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utanför dessa reservat. Jakten skedde med helikopter och det blev mycket skriverier och heta 

känslor när avlivningen kom igång. DN skrev om varg när en varg vandrade över Västerbron i 

Stockholm och vidare över Ekelundsbron i Solna och norrut. Några andra mer trendmässiga 

skäl som ändrat regelverk förekom inte som anledning till dessa toppar. Vi har dock inte gjort 

någon analys av vilka händelser som förekom i verkligheten och om tidningarna har 

rapporterat om dessa eller inte. Vi kan därför inte säga något om vilket material man har 

uteslutit. 

 

5.7 Övergripande argumentationslinjer 
 

Precis som Cinque (2003) konstaterade i sin analys av tidningarnas rapportering om varg och 

insändare, hittade även vi i den här studien två övergripande argumentationslinjer. Å ena 

sidan det perspektiv där vargen lyfts fram som hotad av människan, å andra sidan det 

perspektiv som bygger på att vargen utgör ett hot mot människan och hennes aktiviteter. Den 

debatt vi kan se i tidningarna präglas av olika synsätt och uppfattningar om varg. Tidningarna 

och dess reportrar färgas av den miljö de verkar i, men det finns en likriktning där man 

försöker undvika att ta ställning. Rapporteringen är saklig och objektiv. Det stämmer väl 

överens med teorin. 
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6. SLUTORD 

6.1 Resumé 
 

Vargfrågan har under senare år fått mycket uppmärksamhet, inte minst i media, och lockat 

fram så många känslor att man som utomstående lätt blir förvånad över den stora inlevelse 

som visas. Frågan speglar ofta en konflikt mellan olika intressen, mellan statlig och lokal 

nivå, mellan tamdjursägare på små orter och tjänstemän i stora städer, mellan jägare och 

djurvänner. Trots detta lyckades vi inte hitta någon uppsats om varg. Överhuvudtaget hittade 

vi inga uppsatser som hade med landsbygden att göra. Däremot fanns det massor med 

uppsatser om dokusåpor, herrtidningar, biofilmer med mera. Detta kan bero på att det mest är 

storstadsmänniskor som studerar journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap, och 

att dessa är mindre intresserade av konflikten stad-land och/eller vad som är angeläget för 

landsortsbefolkningen. Detta kan ha sin grund i att studenterna och doktoranderna inte tror att 

uppsatser av den här arten är lika meriterande för framtiden. Val av uppsatsämne påverkas 

även av tiden vi lever i och vad som händer runt omkring oss i den delen av samhället där vi 

verkar. 

 

6.2 Kunskapsintressenter 
 

Detta är en akademisk uppsats och dess intressenter utgörs i första hand av studenter och 

lärare verksamma vid Södertörns- och andra högskolor. Andra intressenter, som arbetet 

vänder sig till, är forskare och doktorander inom områden som till exempel hur rovdjur i 

allmänhet och vargen i synnerhet behandlas i medier, vargens utbredning och lokalisering, 

eller myndigheter såsom Naturvårdsverket och länsstyrelsen som arbetar med förvaltning av 

rovdjur. Men även djurskyddsorganisationer kan ha intresse av hur vargen skildras i 

medierna. Uppsatsen skulle kunna hjälpa till att föra ut information om hur varg framställs i 

olika slag av tryckta medier. 

 

Vidare skulle en intresserad allmänhet kunna ha glädje av att ta del av detta arbete. 

 

Journalister och skribenter är även de intressenter till arbetet. De flesta blir lätt 

”hemmablinda”. Arbetet bidrar till ökad förståelse för den behandlade problematiken.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi tror en kvalitativ undersökning där man går på djupet och genomför en text - och 

innehållsanalys av ett fåtal texter kan bidra till att ge en djupare insikt i de frågeställningar vi 

har behandlat.  

 

Det kan vara intressant att om ett par år göra en uppföljningsstudie för att utreda om det har 

skett förändringar i mediernas bild av vargen och/eller vargens nyhetsvärde. Detta kommer 

förstås att hänga samman med vargstammens utbredning, utveckling och hur människor i 

områden med vargförekomst anpassar sig till en miljö där man i sitt dagliga liv på ett eller 

annat sätt kan behöva ta hänsyn till vargens närvaro. 

 

Andra mediers, såsom radio, tv och internet, bevakning kan vara av intresse. Vi har inriktat 

oss på tryckta medier, men det skulle kunna finnas intressanta skillnader i resultat vid en 

undersökning även av etermediernas värld, eller en jämförande undersökning. 
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Bilagor 
Bilaga 1, tabell 1 
Antal klipp för FK fördelat per år 
      2005 2004 2003 2002 2001
                
      FK FK FK FK FK 
Pos/Neg Positivt   0 3 2 1 4
  Negativt   3 4 4 1 2
  Neutralt   11 29 15 23 14
TOTALT     14 36 21 25 20
Aktör Jägare   8 9 10 9 6
  Tamdjursägare 0 4 1 3 0
  Makthavare/tjm 9 6 4 4 4
  Forsk/sakkunnig 7 7 3 5 8
  Djurskyddsorg. 0 4 2 0 0
  Allmänheten 5 6 1 5 5
  Övriga   6 4 1 4 0
                
Ämne Politik   0 1 0 2 2
  Jakt   0 5 2 5 2
  Angrepp   0 6 6 1 4
  Oro   0 2 1 0 1
  Vardag   0 12 4 4 7

  Forskning   0 3 4 3 1
  Vargstam   0 5 3 8 4
  Ersättning   0 1 1 2 0
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Bilaga 1, tabell 2 
Antal klipp för DN fördelat per år 
      2005 2004 2003 2002 2001
                
      DN DN DN DN DN 
Pos/Neg Positivt   1    2 2
  Negativt   1        
  Neutralt   13 6 6 20 19
TOTALT     15 6 6 22 21
Aktör Jägare   0 0 0 0 5
  Tamdjursägare 2 0 1 4 2

  Makthavare/tjm 8 0 1 2 3
  Forsk/sakkunnig 3 3 2 7 6
  Djurskyddsorg. 0 0 1 0 6

  Allmänheten 5 1 0 2 1
  Övriga   1 0 0 2 2
                
Ämne Politik   2 0 0 0 3
  Jakt   5 1 5 6 10
  Angrepp   2 0 0 2 0
  Oro   1 0 0 0 0
  Vardag   3 3 0 3 2
  Forskning   1 1 0 4 4
  Vargstam   2 1 1 4 4
  Ersättning   0 0 0 1 0
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Bilaga 1, tabell 3 
Antal klipp för ATL fördelat per år 
      2005 2004 2003 2002 2001 
                
      ATL ATL ATL ATL ATL 
Pos/Neg Positivt   1 0 0 4 1 
  Negativt   0 0 0 0 1 
  Neutralt   16 4 9 15 34 
TOTALT     17 4 9 19 36 
Aktör Jägare   0 0 0 0 3 
  Tamdjursägare 1 0 4 1 1 
  Makthavare/tjm 7 0 4 7 15 
  Forsk/sakkunnig 3 0 0 3 10 
  Djurskyddsorg. 0 0 0 0 3 
  Allmänheten 1 0 1 0 1 
  Övriga   1 0 0 4 9 
                
Ämne Politik   2 0 0 0 5 
  Jakt   8 2 6 6 21 
  Angrepp   2 0 2 7 2 
  Oro   0 0 0 1 1 
  Vardag   4 0 1 0 3 

  Forskning   1 0 0 0 0 
  Vargstam   1 1 0 4 8 
  Ersättning   0 1 0 1 0 
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Bilaga 1, tabell 4 
Totalt antal klipp per tidning för sökperioden 
       
Årsintervall   01 till 05 01 till 05 01 till 05    
               
Tidning     FK DN ATL TOTALT  
Pos/Neg Positivt   10 3 6 19  
  Negativt   14 1 1 16  
  Neutralt   113 64 78 255  

TOTALT     137 68 85 290  
Aktör Jägare   42 5 3 50  
  Tamdjursägare 8 9 7 24  
  Makthavare/tjm 26 14 33 73  
  Forsk/sakkunnig 30 21 16 67  
  Djurskyddsorg. 6 7 3 16  
  Allmänheten 23 9 3 35  
  Övriga   15 5 14 34  
      150 70 79 299  
Ämne Politik   8 5 7 20  
  Jakt   28 27 43 98  
  Angrepp   22 10 13 45  

  Oro   5 1 2 8  
  Vardag   32 11 8 51  
  Forskning   15 10 1 26  
  Vargstam   23 12 14 49  
  Ersättning   4 1 2 7  
      137 77 90 304  
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Bilaga 2, tabell 1, avprickning för respektive månad, tidning och år 

Avprickning varg-förekomster  År 2005   
         

      2005     2005     
      Februari     Maj     
      FK DN ATL FK DN ATL 
Pos/Neg Positivt               
  Negativt   1           
  Neutralt   8 4 6 7 3 3
TOTALT     9 4 6 7 3 3
Aktör Jägare   3           
  Tamdjursägare         1 1
  Makthavare/tjm 1 2 4 1 1 1
  Forsk/sakkunnig 4   1 1 1   
  Djurskyddsorg.             
  Allmänheten 2 1         
  Övriga   1     2     
                  
Ämne Politik         1 1   
  Jakt   3 4 4 3   1
  Angrepp   2       1   
  Oro   1           
  Vardag   1   2     1

  Forskning         1 1   
  Vargstam   2     1   1
  Ersättning               
                  
         

         
      2005     2005     
      Augusti     November     
      FK DN ATL FK DN ATL 
Pos/Neg Positivt       1   1   
  Negativt   1     1 1   
  Neutralt   6 1 3 11 5 4
TOTALT     7 1 4 12 7 4
Aktör Jägare   2     3     
  Tamdjursägare   1         

  Makthavare/tjm 2     5 5 2
  Forsk/sakkunnig 1   2 1 2   
  Djurskyddsorg.             

  Allmänheten 1     2 4 1
  Övriga   2   1 1 1   
                  
Ämne Politik         2 1 2
  Jakt   4   2 4 1 1
  Angrepp     1 2 3     
  Oro           1   
  Vardag   1     3 3 1
  Forskning   2   1 1     
  Vargstam           2   
  Ersättning               
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Bilaga 2, tabell 2, avprickning för respektive månad, tidning och år 

Avprickning varg-förekomster  År 2004   
         

      2004     2004     
      Februari     Maj     
      FK DN ATL FK DN ATL 
Pos/Neg Positivt               
  Negativt               
  Neutralt   9 4 1 6 1 1
TOTALT     9 4 1 6 1 1
Aktör Jägare   3           
  Tamdjursägare 1           
  Makthavare/tjm 1     1     
  Forsk/sakkunnig 4 1     1   
  Djurskyddsorg. 1     1     
  Allmänheten 1 1   3     
  Övriga   1           
                  
Ämne Politik               
  Jakt     1 1     1
  Angrepp               
  Oro   1           
  Vardag   3 2   4     

  Forskning   1     1 1   
  Vargstam   3 1   1     
  Ersättning   1           
                  
         

         
      2004     2004     
      Augusti     November     
      FK DN ATL FK DN ATL 
Pos/Neg Positivt   1     2     
  Negativt   3     1     
  Neutralt   7 NOLL 1 7 1 1
TOTALT     11 0 1 10 1 1
Aktör Jägare   3     3     
  Tamdjursägare 3           

  Makthavare/tjm 1     2     
  Forsk/sakkunnig 1     2 1   
  Djurskyddsorg.       2     

  Allmänheten 1     1     
  Övriga   1     2     
                  
Ämne Politik         1     
  Jakt   4     1     
  Angrepp   3     3     
  Oro   1           
  Vardag   2     3 1   
  Forskning         1     
  Vargstam         1   1
  Ersättning       1       
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Bilaga 2, tabell 3, avprickning för respektive månad, tidning och år 

Avprickning varg-förekomster  År 2003   
         

      2003     2003     
      Februari     Maj     
      FK DN ATL FK DN ATL 
Pos/Neg Positivt   1           
  Negativt               
  Neutralt   7 4 3 3 2 2
TOTALT     8 4 3 3 2 2
Aktör Jägare   3           
  Tamdjursägare     1 1 1 2
  Makthavare/tjm 1 1 1 1     
  Forsk/sakkunnig 3 1     1   
  Djurskyddsorg. 1 1   1     
  Allmänheten 1           
  Övriga               
                  
Ämne Politik               
  Jakt     3 2   2 2
  Angrepp   1   1 1     
  Oro         1     
  Vardag   2           

  Forskning   3     1     
  Vargstam   2 1         
  Ersättning               
                  
         

         
      2003     2003     
      Augusti     November     
      FK DN ATL FK DN ATL 
Pos/Neg Positivt         1     
  Negativt         4     
  Neutralt   1 NOLL 3 4 NOLL 1
TOTALT     1 0 3 9 0 1
Aktör Jägare   1     6     
  Tamdjursägare     1       

  Makthavare/tjm     3 2     
  Forsk/sakkunnig             
  Djurskyddsorg.             

  Allmänheten           1
  Övriga         1     
                  
Ämne Politik               
  Jakt       2 2     
  Angrepp       1 4     
  Oro               
  Vardag   1     1   1
  Forskning               
  Vargstam         1     
  Ersättning         1     
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Bilaga 2, tabell 4, avprickning för respektive månad, tidning och år 

Avprickning varg-förekomster  År 2002   
         

      2002     2002     
      Februari     Maj     
      FK DN ATL FK DN ATL 
Pos/Neg Positivt   1   4       
  Negativt               
  Neutralt   5 1 3 4 5 Noll 
TOTALT     6 1 7 4 5 0
Aktör Jägare   2     2     
  Tamdjursägare       1 2   
  Makthavare/tjm 1   2   1   
  Forsk/sakkunnig     3 1 1   
  Djurskyddsorg.             
  Allmänheten       1     
  Övriga   3           
                  
Ämne Politik               
  Jakt   2   2   2   
  Angrepp       2       
  Oro       1       
  Vardag         1     

  Forskning   1     1 1   
  Vargstam   2 1 2 2 2   
  Ersättning   1           
                  
         

         
      2002     2002     
      Augusti     November     
      FK DN ATL FK DN ATL 
Pos/Neg Positivt               
  Negativt   1           
  Neutralt   7 10 10 7 4 2
TOTALT     8 10 10 7 4 2
Aktör Jägare   2     3     
  Tamdjursägare 2 2 1       

  Makthavare/tjm 3 1 4     1
  Forsk/sakkunnig   3   4 3   
  Djurskyddsorg.             

  Allmänheten 1 2   3     
  Övriga   1 2 4       
                  
Ämne Politik   2           
  Jakt   1 3 3 2 1 1
  Angrepp   1 2 4     1
  Oro               
  Vardag     3   3     
  Forskning   1       3   
  Vargstam   2 1 2 2     
  Ersättning   1 1 1       
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Bilaga 2, tabell 5, avprickning för respektive månad, tidning och år 

Avprickning vargförekomster  År 2001   

         

      2001     2001     
      Februari     Maj     
      FK DN ATL FK DN ATL 
Pos/Neg Positivt       1   1   
  Negativt             1
  Neutralt   1 16 24 1 1 6
TOTALT     1 16 25 1 2 7
Aktör Jägare     5 3       
  Tamdjursägare   2       1
  Makthavare/tjm   2 11   1 2
  Forsk/sakkunnig 1 4 7   1 1
  Djurskyddsorg.   6 3       
  Allmänheten   1 1 1     
  Övriga     1 7     2
                  
Ämne Politik     2 5   1   
  Jakt   1 10 21       
  Angrepp             1
  Oro             1
  Vardag     1 1 1 1 2

  Forskning     3         
  Vargstam     2 2     3
  Ersättning               
                  

         
      2001     2001     
      Augusti     November     
      FK DN ATL FK DN ATL 
Pos/Neg Positivt     1   4     
  Negativt         2     
  Neutralt   1 2 1 11 NOLL 3
TOTALT     1 3 1 17 0 3
Aktör Jägare         6     
  Tamdjursägare             

  Makthavare/tjm       4   2
  Forsk/sakkunnig   1 1 7   1
  Djurskyddsorg.             

  Allmänheten 1     4     
  Övriga     1         
                  
Ämne Politik         2     
  Jakt         1     
  Angrepp         4   1
  Oro         1     
  Vardag   1     5     
  Forskning     1   1     
  Vargstam     2 1 4   2
  Ersättning               
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Bilaga 3, tabell 1 

Kodschema      
Tidning             
År             
Månad     Feb Maj Aug Nov 
Pos/Neg Positivt           
  Negativt           
  Neutralt           
TOTALT             
Aktör Jägare           
  Tamdjursägare         
  Makthavare/tjm         
  Forsk/sakkunnig         
  Djurskyddsorg.         
  Allmänheten         
  Övriga           
              
Ämne Politik           
  Jakt           
  Angrepp           
  Oro           
  Vardag           
  Forskning           
  Vargstam           
  Ersättning           
              
 


