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ABSTRACT 
Vargen har varit ett mytomspunnet och hatat djur genom hela vår historia, och den väcker 

fortfarande starka känslor. Licensjakt på varg återinfördes i början av 2010, och den väckte lika 

höga röster från jaktmotståndare så som jägare som ville skjuta fler vargar än de tilldelats. 

Uppståndelsen kring vargen avspeglades även i våra medier, och rapporteringen har varit mycket 

intensiv under jaktperioderna. Hur kommer det säg då att vargen har fått detta mediala utrymme? 

Vi har i denna uppsats ägnat oss åt etermedierna, främst P4 Dalarnas nyhetsrapportering men 

även Ekots sändningar, med fokus på dess rapportering om vargen. Vi har gjort en lyssning per 

dag under en tremånadersperiod (före, under och efter jaktveckorna), december 2009 till februari 

2010 (Ekot och Dalanytt) respektive december 2010 till februari 2011 (enbart Dalanytt), totalt 

269 nyhetsinslag. För att kunna bredda och utveckla teorier om varför vargen får så pass stort 

utrymme har vi även gjort intervjuer på P4-redaktionen i Falun.  

I P4 Dalarna, som är ett av Sveriges varglän, är det inte bara jakten som skapar rubriker utan även 

tjuvjakt på varg, angrepp på tamdjur och skyddsjakt. Medan vi kan se att vargen blev en 

riksangelägenhet i Ekot enbart under den aktuella jaktveckan. Fördomar som att fler män än 

kvinnor kommer till tals i vargfrågan har bekräftats, och vår inbillning om att vargen väcker ilska 

har visat sig vara en underdrift snarare än en överdrift, då hot och hätska debatter synts såväl i 

våra intervjuer så som i nyhetsinslag.  
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FÖRORD 
Denna C-uppsats i journalistik är skriven våren 2011 vid Södertörns högskola. Vi vill rikta ett 

särskilt tack till ett par personer som har möjliggjort denna uppsats. 

 

Tack till Linda Zinderland, reporter på P4 Dalarna, som också var den som kom med förslaget till 

den här uppsatsen, väckte vårt intresse och gav oss betydelsefulla idéer. Men även en ovärderlig 

kontakt för intervjuer och besök på redaktionen.  

 

Tack även till våra informanter som kunde ställa upp med så kort varsel och ge oss värdefull 

information till vår uppsats.  

 

Personalen på SMDB på Kungliga biblioteket har också de varit ovärderliga, tack! 

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Sara Toreld, som med sina värdefulla kunskaper i Excel 

gjort denna uppsats genomförbar, och lagt ner både tid och energi på att hjälpa oss när allt blivit 

fel.  

 

 

 

Huddinge, maj 2011 
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VARGEN I ETERN 
  

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
På 1970-talet, ansågs vargen vara utrotad i Sverige efter flera hundra års förföljelse på grund av 

hotet mot människa och tamdjur.  Men redan 1977 registrerades det att den vandrat in i Sverige 

igen från Finland/Ryssland, och sedan dess har stammen sakta ökat. Idag beräknas den bestå av 

230 individer (sammanräknat med Norge, då reviren ofta sträcker sig över landsgränserna). 

(www.de5stora.com) Den andra januari 2010 startade den första licensjakten av varg i Sverige, 

efter ett 40-årigt jaktförbud. Tidigare har det bara varit tillåtet med skyddsjakt, vilket innebär en 

tillfällig jakt på enskilda vargar, och för det krävs ett beslut från Naturvårdsverket. För att ett 

sådant beslut ska kunna fattas krävs det att vargen har orsakat skada (som ska kunna bevisas) och 

det ska finnas en tro om att nya angrepp ska ske. Själva jakten sker sedan då vargen angriper på 

nytt. Det är också tillåtet att skjuta varg i nödvärn för människa eller värdefulla djur.  

Licensjakten är, till skillnad från skyddsjakten, inte riktad mot enskilda djur. Den bedrivs för att 

hålla stammen på en bestämd nivå (i Sveriges fall ska det inte finnas fler än 210 vargar) och är 

först och främst riktad mot genetiskt defekta djur. Vi har i Sverige ungefär en halv varg per 1000 

kvadratkilometer, vilket är ett lågt antal jämfört med andra länder (exempelvis Estland med 22 

och Rumänien med 13 vargar per 1000 kvadratkilometer). Därför ledde jaktinförandet till och 

med till en granskning från EU, då jakt på stora rovdjur generellt är förbjudet.  

 

Licensjakten har redan från dag ett fått stor medial uppmärksamhet över hela landet. Journalister 

från tidskriften, Svensk Jakt skriver följande debattinlägg på journalisten.se: ”Den 13 januari 

nådde nyheten om jordbävningen på Haiti Sverige. Då blev nyheten att en flådd varg saknade 

testiklar när den skulle obduceras den viktigaste inrikesnyheten i elva-Ekot. Dagstidningarna 

hakade på.” (www.journalisten.se/debatt) 

Den 15 januari är jordbävningen på Haiti det stora på Expressens löp medan Aftonbladet ägnar 

nedre halvan av löpsedeln till att skriva om ”Chockbeskedet: SEXTIO VARGAR måste 

skjutas”(Ekman 2010:299). Aftonbladet hade inte med ett ord om Haiti den dagen, och enligt 

Henrik Ekman utnämnde Fredrik Andersson, ansvarig för public affairs på PR-byrån Prime, 
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vargdebatten till veckans snackis. Jämte katastrofen på Haiti, förstås. (Ekman 2010:299) 

 

Vargjakten är till stor del en icke-fråga för större delen av Sveriges befolkning då få är direkt 

berörda. Ändå har debatten mellan motståndsrörelser och jaktförespråkare blossat upp i hela 

landet. Handläggare på Länsstyrelsen får bildäck sönderskurna, demonstrationer genomförs till 

vargens försvar och hot mot såväl jägare som förespråkare har förekommit. Det har till och med 

gått så långt att en journalist på Sveriges radio efter årets jakt har hotats efter att ha rapporterat 

om en grupp jaktmotståndare. Inget annat samhällsämne tycks komma i närheten av att väcka det 

engagemang och de känslor som vargen gör hos befolkningen, berörda eller ej. 

 

Så varför är denna fråga så stor, och varför får den det utrymme den har? I Sverige har vi starka 

intresseorganisationer som LRF, Jägarförbundet och Naturskyddsförbundet, är det dessa som 

tillsammans lyfter ämnet? 

Rapportering inför, under och efter jakten tas upp såväl i press som eter och tv. Befolkningen ska 

genom medier få den information som krävs för att kunna delta och ta ställning i ett demokratiskt 

samhälle. Så hur kan det komma sig att just vargjakten får sådant stort utrymme i media? Speglar 

det verkligen vad svenska befolkningen anser är viktigt eller är det bara en liten klick, de berörda, 

som får ett oproportionerligt stort utrymme? Eller är det till och med så att medierna driver på 

och skapar en hätsk debatt som annars inte skulle finnas? 

 

Tidigare har det gjorts en del forskning på hur vargen nämns i dagspress, men såvitt vi vet har det 

inte gjorts några undersökningar på hur rapporteringen om vargen sett ut i radio. I uppsatsen 

Ingen rädder för vargen? En kvantitativ innehållsanalys av tre tidningstyper med avseende på 

rapporteringen om varg skriven av Anders PJ Andersson och Thomas Daligk våren 2006, vars 

syfte är att beskriva hur det rapporterats om varg i Falu Kuriren, Dagens Nyheter och ATL. Som 

förslag på vidare forskning skriver de: ”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.” (Andersson & Daligk 2006:39) 

Vårt fokus ligger ju på just ”etermediernas värld” (radio). Någon jämförande undersökning 

mellan deras uppsats och vår egen kommer dock inte att göras.  
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Idén till uppsatsen föddes dock efter ett förslag från P4 Dalarna, de ville att någon skulle titta 

närmare på just deras rapportering om vargen. Vi kommer därför att i första hand utgå från just 

P4 Dalarna, som är ett av Sveriges varglän och där licensjakten alltid är ett brännhett ämne. Vi 

kommer också att lyssna på P4 rikssändningar, Ekonyheterna, för att se hur deras 

vargjaktsrapportering går till.  

Vargjakten tycks direkt eller indirekt beröra hela befolkningen, och därför tycker vi att det är ett 

ämne värt att kolla närmare på.  

 

1.2 Syfte 
Vårt huvudsakliga syfte är att ta reda på hur stor plats vargjakten egentligen fått ta i P4 Dalarnas 

nyhetssändningar under december 2009 – februari 2010 och december 2010 – februari 2011, 

samt det rikstäckande Ekot under december 2009 – februari 2010. Vi kommer också att kolla på 

nyhetsvärderingen under rapporteringen, och vårt mål med det är att ta reda på varför just 

vargjakten är den jakt som får mest uppmärksamhet i våra medier. En jämförelse mellan 

Dalanytts rapportering om vargen 09-10 och 10-11 kommer att göras, detta för att vi vill ta reda 

på om vargen fått ta mer eller mindre plats på ett år. Vi kommer också att försöka behandla 

relationen mellan lokal-och riksnyheter i vargfrågan för att försöka utröna vad som krävs för att 

en rapportering om vargen ska gå från att vara en lokal fråga till att bli en angelägenhet för hela 

Sverige, alltså när rapporteringen sker i Ekot (vad som krävs för att en nyhet om vargen ska tas 

upp). Vi kommer också att försöka ta reda på vilka som får komma till tals när inslagen görs, om 

det är politiker, experter av något slag eller ”övriga”, alltså sådana som inte intervjuas i egenskap 

av expertis på något område och/eller företrädare för organisationer. Vi kommer också att se om 

det är någon skillnad mellan hur många män respektive kvinnor som uttalar sig, då vi har en 

fördom om att det möjligtvis är fler män på denna arena. Genusperspektivet kommer vi dock inte 

att fästa någon större vikt vid i uppsatsen, men tycker ändock att det kan vara intressant att 

belysa.  
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

2.1 Tidigare forskning och teori 
Som vi nämnde i inledningen har det bedrivits en del forskning om vargjaktsrapporteringen i våra 

medier, de flesta har dock fokuserat på hur pressen tar upp ämnet. Ingen rädder för vargen? En 

kvantitativ innehållsanalys av tre tidningstyper med avseende på rapporteringen om varg skrevs 

av Anders PJ Andersson och Thomas Daligk våren 2006, är ett bra exempel på den tidigare 

forskning som gjorts.  

 

Biologen och vetenskapsjournalisten Henrik Ekman, som tidigare varit programledare för 

Vetenskapens Värld på SVT, har jobbat många år med vargen. Han kom 2010 ut med en bok, 

Vargen: den jagade jägaren, som är baserad på den allra senaste vargforskningen. Ekmans bok 

handlar om vargen och politiken, hur vargen tas upp i media och vargen som symbol för ondska. 

Forskningen i boken är aktuell eftersom att den är förhållandevis ny, vilket är bra för vår egen 

uppsats. 

 

Utifrån vårt syfte, att ta reda på varför just vargjakten är så uppmärksammad i våra medier, har vi 

valt två teorier. De båda teorierna handlar om nyhetsvärdering, vad som skapar nyheter. Den 

första är Henk Prakkes försök till att beskriva vad som skapar uppmärksamhet och den andra är 

Kurt Lewins gatekeeper-teori. 

 

Prakkes modell för nyhetsvärdering 

Hadenius, Weibull och Wadbring redogör i boken Massmedier – En bok om press, radio och TV 

för hur kommunikationsforskaren Henk Prakke försöker beskriva vad som skapar 

uppmärksamhet. Han har gjort en modell för nyhetsvärdering där han räknar tre avstånd: tid, 

kultur och rum. Ju längre bort från ett eller fler av dessa avstånd, desto mindre nyhet. (Hadenius, 

Weibull, Wadbring 2008:303-304)  Just denna definition är intressant att applicera på vargjakten 

då den mediala rapporteringen är väldigt stor även i de delar av Sverige som berörs väldigt lite av 

den. Den väcker känslor hos människor som inte på något sätt är direkt drabbade. För att ta 

Stockholm som ett exempel: den enda som egentligen berör de som bor här är tiden: vargjakten 

sker nu. För övrigt finns ingen direkt vargkultur, varken rädsla eller ömhet för vargen, (detta kan 

dock vara våra egna fördomar). Jakten befinner sig inte heller i närheten av Stockholm (här hörs 
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exempelvis inte skotten och det är många storstadsbor som aldrig sett en (fri) varg i hela sitt liv.) 

Ändå demonstrerar folk i huvudstaden mot vargjakten och berörs av den, den väcker väldigt 

starka känslor. I Dalarna är däremot avståndet till alla tre punkter (tid, kultur och rum) väldigt 

litet och det är därför förståeligt att vargfrågan ständigt är aktuell. 

 

Lewins Gatekeeper-teori 

I boken Massmedier – En bok om press, radio och TV, beskriver Hadenius, Weibull och 

Wadbring även Kurt Lewins gatekeeper-teori, som också den är relevant för vår uppsats. Han 

menar att en händelse måste passera genom en rad ”gates” (”slussar”) för att kunna bli en nyhet 

och nå en mottagare, och varje gate innebär en risk för nyheten. ”Endast en mycket liten del av 

det material som kommer in till en nyhetsbyrå /…/ utnyttjas – utom i extremfall där alla normala 

rutiner sätts ut spel som exempelvis en stor katastrof.” (Hadenius, Weibull, Wadbring 2008:298) 

 

Detta är väldigt intressant då nyheten om den flådda vargen (från exemplet i inledningen) faktiskt 

blev en större nyhet i svenska medier än katastrofen på Haiti. Uppenbarligen tog sig den flådda 

vargen sig igenom alla dessa ”gates” – Haiti gjorde det inte. Hur kan det komma sig?  

 

2.2 Frågeställningar 
Utifrån teorierna om nyhetsvärdering och gatekeeping samt den tidigare forskning som gjorts har 

vi formulerat följande frågeställningar:  

• När blir P4 Dalarnas rapportering om vargjakten en riksangelägenhet? (När tas nyheter 

från P4 Dalarnas rapportering om vargen upp i Ekots rikssändningar?) 

• Hur stor del av nyheterna i P4 Dalarna handlade under december 2009 - februari 2010 och 

december 2010 – februari 2011 om vargjakt?  

• Hur kommer det sig att just vargjakten är så uppmärksammad? (Jämfört med exempelvis 

björnjakt och lodjursjakt som inte ens är i närheten av att få samma mediala 

uppmärksamhet.)  

• Vilka (och hur många) får komma till tals i vargfrågan i Ekot och Dalanytt?(Politiker, 

experter, ”vanliga” människor? Kvinnor eller män?)  
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3. URVAL AV KÄLLOR 

3.1 Presentation av Sveriges Radio samt P4 Dalarna 
Sveriges Radio bildades den 21 mars 1924, och gick då under namnet AB Radiotjänst. SR är ett 

public service-företag som sänder reklamfri radio. Public service är radio och tv i allmänhetens 

tjänst, och det huvudsakloga syftet är att presentera nyheter, dokumentärer och underhållning på 

ett sakligt och objektivt sätt. 

P1, P2, P3 och P4 är de rikstäckande kanalerna, men det finns också 25 lokala stationer runtom i 

Sverige.  

Redaktionen på P4 Dalarna sitter i Falun. Enligt P4 Dalarnas hemsida lyssnar fler än tre miljoner 

människor mer än tre timmar varje dag P4s olika program som enligt dem själva ska utgå från 

människors vardag.  

Skillnaden mellan public service-kanalerna och de kommersiella radiostationerna är att public 

service-kanalerna har ett större nyhetsutbud, de gör egna reportage och har anställda journalister.  

 

3.2 Presentation av källor 
Vi har valt att utgå ifrån P4 Dalarna och avgränsat oss till en tremånadersperiod under två års tid, 

december 2009 - februari 2010 och december 2010 – februari 2011, detta är alltså före, under och 

efter licensjakten. Under dessa perioder har vi gjort ett nedslag per dag på deras lokala nyheter, 

Dalanytt. Vi har också dagligen gjort ett nedslag på P4s riksnyheter, Ekot, för att där se vilka och 

hur många av varginslagen som går upp, från lokal- till riksnivå. Här har vi dock begränsat oss 

till tre månader under ett års tid, december 2009 – februari 2010. Detta för att vi kommer att göra 

en jämförelse mellan Dalanytt och Ekot under ett år (för att se på relationen mellan lokal- och 

riksnyheter), och sedan en till jämförelse mellan Dalanytt 09-10 och 10-11 för att se om 

vargrapporteringen har ökat eller minskat.  

Förutom att vi lyssnat igenom nyheterna under denna period har vi även gjort informantintervjuer 

med sex journalister på P4 Dalarnas redaktion i Falun för att se hur de arbetar och förhåller sig 

till ämnet, och alla utom en arbetar på P4 Dalarna.  

Våra informanter är:  
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Lisa Linder Lindberg, reporter på P3 Nyheter (och frilans på P4) 

Alf Jan Hansson, reporter 

Veronika Karlsson, nyhetschef 

Martin Eriksson, nyhetssändare 

Brita Kohlström, programledare för P4 Dalarnas Aktualitetsprogram 

Stefan Ubbesen, reporter (han har deltagit i ett samarbetsprojekt mellan P4 Dalarna, P4 Örebro, 

P4 Värmland och P4 Gävleborg och reportrarna har under en längre tid enbart gjort inslag om 

vargen). 

 

Vi deltog även på ett av deras morgonmöten för att få insyn i hur de lägger upp arbetet och hur de 

gör sin nyhetsvärdering.  
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4. METOD 

4.1 Metod 
Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys innebär att man gör en undersökning baserad på likvärdiga, och 

därmed jämförbara analysenheter. De måste vara tillräckligt många analysenheter för att de ska 

kunna uttryckas och analyseras med hjälp av siffror. Innehållsanalysen innebär en undersökning 

av ett innehåll i skrift, tal eller bild. Den kvantitativa innehållsanalysen är användbar för att mäta 

hur ofta (frekvent) något förekommer, samt hur stort utrymme något får. (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wägnerud 2007:223) På förhand skapar man ett kodschema med olika kategorier som 

man sedan fyller i när man gör undersökningen. Utefter dessa kodscheman, besvara vi sedan 

samma frågor till varje nyhetssändning. 

Informantintervjuer 

När man gör en informantintervju blir de man intervjuar ”sanningssägare” eller vittnen. Deras 

information ska hjälpa en att förstå hur verkligheten ser ut i något avseende. Här ställs oftast inte 

samma frågor till alla informanter, snarare byggs frågorna på och fördjupas ju fler man intervjuar. 

Frågorna kan också anpassas beroende på vem som intervjuas. Intervjupersonerna används som 

källor och ska granskas enligt de källkritiska principerna. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wägnerud 2007:257-258) 

 

4.2 Tillvägagångssätt  
Vi har lyssnat igenom de radioarkiv från vintern 09-10 och från vintern 10-11 som fanns för de 

nyhetssändningar vi valt att undersöka och med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys har vi 

försökt att finna svaret på hur stor del av nyhetssändningarna som handlar om vargen. Vi 

utformade ett kodschema med olika kategorier som vi fyllde i under tiden vi lyssnade, och 

kodschemat finns även bifogat i bilagan längst bak i uppsatsen. Med hjälp av den kvantitativa 

innehållsanalysen har vi försökt ta reda på när en lokal nyhet om vargen blir en riksangelägenhet.   

Vi hade även en hypotes om att de flesta motståndarna till jakten finns i storstäderna och 

förespråkarna på landsbygden. Genom den kvantitativ innehållsanalysen hoppas vi kunna utröna 

om någon av grupperna (förespråkare/motståndare) får mer utrymme än den andra i de olika 

kanalerna, och detta är även något vi kommer att fråga våra informanter om för att få höra deras 

åsikter.  
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Genom att göra informantintervjuer med journalister som arbetat med vargjaktsrapporteringen på 

P4 Dalarna ville vi få en inblick i hur nyhetsvärderingen går till, samt höra om de själva har 

någon gissning om varför just vargen väcker så starka känslor runtom i landet.  

Vi har under intervjuerna utgått från ett antal frågor som är baserade på våra frågeställningar. 

Alla informanter har dock inte fått samma frågor, vilket enbart beror på att de har olika 

arbetsuppgifter. Under intervjuernas gång har det också dykt upp en del följdfrågor, som även de 

naturligtvis varierar mellan informanterna. Alla frågor samt eventuella följdfrågor finns 

redovisade i bilagan, sist i uppsatsen.  

 

4.3 Studiens validitet 
Definition av begreppsvaliditet enligt Metodpraktikan: ”Överrensstämmelse mellan teoretisk 

definition och operationell indikator samt frånvaro av systematiska fel.” (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud 2010:63) Resultatvaliditet avser att vi mäter det vi påstår att vi mäter. 

I vår första undersökningsdel har vi med hjälp av kvantitativ innehållsanalys konstruerat ett 

kodschema och samlat in en mängd data om vargrapporteringen genom att lyssna på Dalanytt 

samt Ekot. Vi har använt samma kodschema till alla sändningar.  

I den andra undersökningsdelen har vi genomfört informanintervjuer för att få en djupare 

förståelse för hur informanterna själva upplever hur rapporteringen varit. Syftet med intervjuerna 

var också att ta reda på om informanternas upplevelse av rapporteringen överrensstämmer med 

våra resultat vi fått i den kvantitativa studien. Vi har efter noggrant övervägande även valt att låta 

alla informanter uppträda i uppsatsen med sina riktiga namn, detta för att ingen av dem uttryckte 

någon önskan om anonymitet och vi såg då inget skäl till att de inte skulle kunna namnges.  

Då studien gjorts på uppdrag från P4 Dalarna är det även viktigt att poängtera att vi inte intervjuat 

Linda Zinderland, som är den som tagit initiativet till denna uppsats. Vi valde att inte göra det då 

detta kanske hade påverkat validiteten. Övriga informanter var inte ens medvetna om att en 

förfrågan om att skriva om detta hade skickats ut, och de var alla oförberedda när vi kom dit. 

Därför anser vi att validiteten blir hög, vi valde medvetet att inte intervjua hon som föreslagit 

studien, utan valde oberoende reportrar som inte direkt haft en chans att förbereda sig.  

I och med att vi använt oss av både kvantitativ innehållsanalys och informantintervjuer som 

metod anser vi att vi fått en bred överblick över materialet. Vi anser att validiteten på så sätt blir 

hög då våra siffror oftast, dock inte alltid, överensstämmer med det intervjupersonerna berättat. 
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5. UNDERSÖKNING OCH RESULTAT 

Del 1: Kvantitativ undersökning 

5.1 Förstudie 

Vi har lyssnat igenom 269 nyhetssändningar som gjorts i P4, 90 från riksnyheterna Ekot och 179 

från P4 Dalarnas lokala nyhetssändning Dalanytt. Vi har lyssnat på 21-sändningen varje dag i 

Ekot från den 1 december 2009 till den 28 februari 2010, alltså under tre månader. Vissa dagar 

har 21-sändningen varit ersatt av något annat (exempelvis pågick OS under februari 2010) och då 

har vi slumpmässigt valt ett annat inslag för de dagarna. Alla Ekot-sändningar är tre minuter 

långa. 

Vi har lyssnat på Dalanytt för samma tidsperiod (1 december 2009 till 28 februari 2010), och 

även året därpå (1 december 2010 till 28 februari 2011), och där lyssnat på deras 17.30-sändning, 

som dock bara går vardagar. Helger och röda dagar är sista sändningen 13.30 och de dagarna har 

vi då lyssnat på den istället. 17.30-sändningen är fem minuter lång och 13.30-sändningen pågår i 

tre minuter. 

En sändning saknades helt i Dalanytt, och det var den 8/12-2010.  

  

Då vi lyssnat har vi utgått från ett kodschema (som finns bifogat i bilagan längst bak i uppsatsen). 

Samma kodschema har använts till alla sändningar. 

I vårt kodschema finns följande kategorier: 

• Vad är förstanyhet? Vargen eller annat (inrikes, utrikes?) 

• Andranyhet, tredjenyhet 

• Tid i sekunder om vargen, tid övriga inslag 

• För nyheter som handlar om vargen: vilka får komma till tals? 

o Expert (vilken expert?) 

o Vanliga människor (förespråkare/motståndare?) 

o Politiker (blåa blocket, röda blocket?) 

• Hur många uttalar sig (totalt) (kvinnor/män?) 

• Är nyheten till fördel eller nackdel för vargen?(positiv/negativ/neutral) 

• Vad handlar nyheten om? 
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5.2 Slutsatser av förstudie 
Vi har i undersökningen valt att inte ta med kategorin om nyheten är till fördel eller nackdel för 

vargen. Dels för att vårt syfte är att studera nyhetsvärderingen i stort, inte enskilda vargnyheter, 

och dels för att det var väldigt svårt att avgöra om en nyhet var positiv eller negativ, många av 

dem var bara informerande. Kategorin förespråkare/motståndare har vi också tagit bort då det för 

det första var få vanliga människor som uttalade sig över huvud taget, och för det andra var det 

svårt att bedöma hela organisationer som förespråkare eller motståndare. Vi kommer heller inte i 

presentationen av undersökningen gå in närmare på vad enskilda nyheter handlade om, detta 

skrev vi för vår egen skull för att vi i efterhand skulle kunna jämföra riks- och lokalnyheter och 

dess innehåll. 

Viktigt att påpeka är att vi i undersökningen gjort skillnad på vargnyheter i stort och vargnyheter 

som handlar om licensjakt. Vargnyheter är alla nyheter som på något sätt berör vargen, det kan 

handla om tjuvjakt som bedrivits eller att en varg attackerat tamdjur. De nyheter som handlar om 

licensjakten, allt från beslut om hur många vargar som får skjutas till obduktionsprotokoll som 

behandlar de vargar som dödats i jakten, har fått en egen kategori. Dock räknas de också in i 

kategorin vargnyheter. 

I de sista diagrammen, 5.9 och 5.10, har vi räknat veckor, från vecka 52 till vecka 8. Då den 28 

februari olyckligtvis inföll vecka 9 har vi valt att inte ha med den då det inte var något varginslag 

den 28 februari vare sig i Ekot eller Dalanytt, något av åren. Då syftet med diagrammen är att 

visa toppar och dalar i vargrapporteringen, bedömde vi att det inte var nödvändigt att addera en 

vecka med noll rapportering i diagrammen.  

Vi har beställt de aktuella sändningarna på Svensk mediedatabas, SMDB, som är Kungliga 

bibliotekets söktjänst för audiovisuella samlingar. Sökordet är ”P4 Dalarna” och sedan datumen 

20091201 – 20100228 samt 20101201 – 20110228. Riksnyheterna, Ekot, behövde inte beställas 

utan fanns att lyssna på direkt. 

 

Nedan har vi listat resultaten av den kvantitativa undersökningen i diagramform, samt skrivit 

korta sammanfattningar under varje diagram. 
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5.3 Diagram  

Antal sändningar som har inslag om vargen i Ekot och Dalanytt 
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      n=51 

 

I Dalanytts 17.30- eller 13.30-sändningar år 09-10 innehöll 26 av de undersökta sändningarna ett 

inslag om vargen, vilket är cirka 29 procent av de totalt 90 inslagen.  

16 av de 26 varginslagen handlade om licensjakt, och 16 inslag är ungefär 18 procent av de totalt 

90 inslagen.  

I Dalanytts 17.30 – eller 13.30-sändningar året därpå, 10-11, innehöll 19 av de analyserade 

sändningarna ett inslag om vargen, vilket är cirka 21 procent av de totalt 89 sändningar vi lyssnat 

på. Elva av de 19 handlade om licensjakten, vilket ungefär är tolv procent av de totalt 89 

inslagen. Vargrapporteringen minskade alltså med ungefär åtta procent i Dalanytt mellan 09-10 

och 10-11. 

I Ekots 21-sändning innehöll sex sändningar en nyhet om vargen, och alla handlade om 

licensjakten. Detta motsvarar omkring sju procent av de totalt 90 sändningar vi lyssnat på. 

 

Dalanytt sände 2009 - 2010 cirka 22 procent fler inslag om vargen än vad Ekot gjorde, men fem 

av sex av Ekots varginslag gick samma dagar som i Dalanytt. Det enda datumet där Ekot 

rapporterade utan att Dalanytt gjorde det var den 18/1-2010, och då handlade nyheten om att alla 

vargar som obducerats efter jakten visade sig vara fullt friska. De datum som både Ekot och 
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Dalarna hade varginslag var den 2/1-2010, 3/1-2010, 4/1-2010, 5/1-2010 och 13/1-2010.  

Den 2/1 handlade nyheten om hur många vargar som var skjutna, samt var de skjutits. Även om 

siffrorna skiljde sig något handlade de båda nyheterna om samma sak.  

Den 3/1 berättade Ekot om att man i Dalarna skjutit för många vargar, tio stycken istället för de 

tillåtna nio. I Dalanytt berättades det om att jakten i det närmsta var slut, att nio vargar var 

skjutna men att de letade efter spår efter en varg till. Här bör det tilläggas att Dalanytt sändes 

13.30 den dagen medan Ekot sändes 21.00, vilket kan förklara de olika sifferuppgifterna men 

nyheten är ungefär densamma i båda inslagen.  

Den 4/1 sades det i Ekot att vargjakten var slut i nästan hela landet, medan den i Dalanytt redan 

sades vara avslutad, men nyheten var i det närmaste densamma.  

Den 5/1 berättade Dalanytt att jägare blivit hotade efter jakten och att Jägarförbundet hade varnat 

jägare för att gå ut med sina riktiga namn. I Ekot var dock nyheten att vargjakten i princip nått sitt 

slut, endast en varg i Örebro län fanns kvar att skjuta. De rapporterade också att SVA tagit emot 

vargkropparna som skjutits så att de kunde obducera dem. Här skiljde det sig alltså i vad Ekot 

respektive Dalanytt rapporterade om.  

Den 13/1 berättade Dalanytt om att vargjakten väcker starka känslor och att regeringen fått ta 

emot många mail från upprörda människor. Ekot berättade däremot om hur obduktionen gått, och 

att en varg fått testiklarna avskurna av misstag under jakten, vilket alltså är samma exempel som 

vi tog upp på inledningen på sidan sex (Google, sökord: medier och vargjakt). Här var nyheten 

alltså inte samma hos kanalerna.  
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5.4 Diagram  

Antal sekunder om vargen i Ekot och Dalanytt 09-10 och Dalanytt 10-11 
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Dalanytt 10-11

 
      n= 3469 

 

Vi har lyssnat igenom 269 sändningar, som antingen är tre eller fem minuter långa. Då en del 

inslag i de radiosändningar vi lyssnat på bara är ett tiotal antal sekunder långa valde vi att 

använda just sekunder som måttenhet för vargnyheterna, för att i så hög grad som möjligt 

undvika decimaler i sammanställningen.  

 

Det totala antalet sekunder för våra 269 sändningar är 62220 sekunder, vilket motsvarar 1037 

minuter (17 timmar och 17 minuter.)  

 

I Dalanytt 09-10 var nyhetsinslagens totala längd 23160 sekunder (386 minuter). Inslagen om 

vargen 1786 sekunder långa, vilket är ungefär åtta procent av det totala antalet sekunder i 

Dalanytt. De inslag som handlade om licensjakten var totalt 996 sekunder långa, vilket motsvarar 

cirka fyra procent av Dalanytts 23160 sekunder.  

 

I Dalanytt året därpå, 10-11, var alla nyheters totala längd 22860 sekunder (381 minuter). 

Varginslagen var det året totalt 1487 sekunder, alltså cirka 7 procent av den totala summan 

sekunder. Inslagen om licensjakten var 848 sekunder långa, cirka fyra procent av 22860.  
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Inslagen om vargen var alltså cirka en procent kortare (mätt i sekunder) år 10-11 än 09-10. Alltså 

var inslagen både färre (vilket visades i diagram 5.3) och kortare år 10-11.  

 

Ekots nyhetssändningar pågick i totalt 16200 sekunder (270 minuter). Varginslagen i Ekot var 

totalt 196 sekunder långa, vilket är cirka en procent av 16200 sekunder, och då alla handlade om 

licensjakten är siffran alltså densamma, en procent. 

Dalanytts nyhetssändningar om vargen 09-10 var alltså ungefär sju procent länge än Ekots 

sändningar under samma period. De som handlade om licensjakt var dock bara tre procent längre 

i Dalanytt, eftersom att Ekot enbart hade inslag om licensjakt medan Dalanytt tog upp annat som 

berörde vargen också.   
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5.5 Diagram  

Totalt antal personer som får uttala sig i varginslagen 
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      n= 42 

 

Totalt (i både Ekot och Dalanytt 09-10 och 10-11) uttalade sig 42 personer i inslagen om vargen. 

I Dalanytt 09-10 uttalade sig 16 personer, i Dalanytt 10-11 uttalade sig 23 personer och i Ekot 

uttalade sig tre person. I inslagen genomförs alltså inte alltid intervjuer, många inslag är telegram 

och de är enbart informativa. 

Dalanytt hade alltså med fler röster år 10-11 än år 09-10. 
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5.6 Diagram  

De som kommer till tals i Dalanytt 
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      n= 39 

 

Experterna som uttalar sig i Dalanytt 09-10 kommer från följande organisationer/innehar följande 

titlar: Länsstyrelsen (tre personer), Dalarnas Jägarförbund (två personer), Naturvårdsverket (två 

personer), Statsveterinär (en person), Forskare (en person), Evolutionsbiolog (en person), 

Naturskyddsföreningen (en person). Det är totalt elva experter som uttalar sig. 

Det är tre politiker som uttalar sig i Dalanytt 09-10 (alternativt sändningar från debatter i 

Riksdagen). Två av dem är från det blåa blocket och en är från det röda blocket.  

Stapeln ”övriga” är de människor som inte uttalar sig i egenskap av expertis på något område, de 

som inte kommer från någon organisation eller är politiker. Det var en sådan röst i inslagen i  

Dalanytt 09-10. 

Totalt uttalar sig 16 personer i Dalanytt år 09-10. 

 

År 10-11 kommer experterna som uttalar sig i Dalanytt från följande organisationer/innehar 

följande titlar: Dalarnas Jägarförbund (tre personer), Grimsö forskningsstation (tre personer), 

Naturvårdsverket (två personer), Svenska Jägarförbundet (en person), Kolmården (en person), 

Länsstyrelsen (en person), Stadsveterinär (en person).  

Det är fyra politiska röster i varginslagen i Dalanytt 10-11, tre kommer från det blåa blocket och 
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en är från det röda blocket.  

Antalet ”övriga” personer som uttalar sig är sju stycken, och de är exempelvis jägare, jaktledare 

eller renägare.  

Totalt uttalar sig 23 personer i Dalanytt 10-11. 

 

Antalet människor som kommer till tals har alltså ökat i Dalanytt mellan 09-10 och 10-11. Det är 

fler experter, politiker och övriga som intervjuas i inslagen. År 09-10 var inslagen fler (se 

diagram 5.3), men innehöll färre röster, vilket kan tolkas som att fler inslag var telegraminslag. 

Telegraminslag är informativa nyheter och kan exempelvis vara ett pressmeddelande som 

sändaren läser upp.  
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5.7 Diagram  

De som kommer till tals i Ekot 
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     n=3 

 

I Ekot uttalade sig totalt tre personer. En expert som kom från Sveriges Veterinärmedicinska 

Anstalt, och två politiker (och dessa var inte utlåtanden från en enskild person utan uttalanden 

som representerade ett helt parti.) En röst kom från det blåa blocket och den andra från det röda 

blocket. Ingen ”övrig” person, alltså ingen som intervjuades i egenskap av expertis, en 

representant från en organisation eller politiker, uttalade sig i Ekot.  
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5.8 Diagram  

Andel män respektive kvinnor som uttalar sig i varginslagen 
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      n= 40 
 
I Dalanytt år 09-10 uttalade sig 16 personer, av dessa var tre stycken kvinnor och 13 män.  

I Dalanytt 10-11 hördes 23 röster, av dessa var sex kvinnor och 17 män.  

I Ekot uttalade sig en person, och det var en man.  

Totalt i alla sändningar (i Dalanytt 09-10, Dalanytt 10-11 och Ekot) uttalade sig 40 personer, av 

dessa 40 var nio kvinnor (22,5 procent).   

Vi har inte för avsikt att fästa någon vikt vid genus-perspektivet i den här frågan men tycker att 

det i alla fall kan vara värt att nämna och visa att betydligt fler män än kvinnor kommer till tals i 

vargfrågan de perioder vi valt att kolla på.  
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5.9 Diagram  

Vargrapporteringens toppar och dalar i Ekot och Dalanytt 2009 - 2010 
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Vargrapporteringen var som störst i både Ekot och Dalanytt vid licensjaktens start, i början av 

januari. Sedan hade Ekot ett inslag vecka 2 och 3, Dalanytt hade tre inslag vecka 2 men inga alls 

vecka 3. Dalanytt hade även en topp vecka 48, med tre inslag, samt en topp vecka 5, med tre 

inslag. 
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5.10 Diagram  
Vargrapporteringens toppar och dalar i Dalanytt 2009 – 2010 och 2010 – 2011  
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Topparna och dalarna följer varandra ganska bra i Dalanytt 09-10 och 10-11. Det man kan se är 

att jakten började lite tidigare 09-10, och därför kommer också toppen lite tidigare, redan vecka 

52 och vecka 1. 10-11 startade jakten vecka 2, och då sändes fem inslag.  

Den största skillnaden syns vecka 5, då det 09-10 sändes tre inslag, medan det ett år senare inte 

sändes ett enda inslag den veckan.  
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Del 2: Informantintervjuer 

5.11 Förstudie 
Vi har gjort informantintervjuer med sex personer på P4 Dalarna. Av de sex informanterna är en 

person frilans, resten är anställda på P4 Dalarna. Våra informanter är: Lisa Linder Lindberg, 

reporter på P3 Nyheter (och frilans på P4), Alf Jan Hansson, reporter, Veronika Karlsson, 

nyhetschef, Martin Eriksson, nyhetssändare, Brita Kohlström, programledare för P4 Dalarnas 

Aktualitetsprogram och Stefan Ubbesen, reporter och specialist på vargnyheter. Intervjuerna 

genomfördes på P4 Dalarnas redaktion i Falun och alla intervjuer gjorde vi tillsammans. Alla 

intervjuer bandades med hjälp av en mikrofon eller mobiltelefon.  

Under intervjuerna har vi utgått från ett antal frågor, dels om nyhetsvärderingen i stort och del om 

vargjaktsrapporteringen (alla frågor finns bifogade i bilagan, längst bak i uppsatsen, och där 

redovisas även eventuella följdfrågor.) 

 

5.12 Slutsatser av förstudie 
Alla informanter har inte fått samma frågor. Vi hade frågeformuläret som vi utgick ifrån, och 

vissa frågor har ställts till de flesta men inte alla. Vilka frågor de fått beror på vad de jobbar med. 

Följdfrågorna varierar naturligtvis också mellan informanterna. I vår undersökning kommer vi att 

ta upp ämnen där många av informanterna svarat liknande på fler frågor, då vi tycker att dessa 

frågor är de viktigaste. Vi kommer alltså inte att redogöra för hela intervjuer, och i 

undersökningen kommer heller inte frågorna att skrivas ut. Vi har transkriberat alla intervjuer för 

att själva få en översikt över vad som sades, men direkta citat har vi undvikit i den mån det gått.  

 

5.13 Varför är vargen så uppmärksammad? 
Informanterna har fått svara på varför de tror att just vargjakten skapar hätska debatter, är den 

jakt som får störst utrymme i våra medier och väcker starka känslor hos såväl motståndare som 

förespråkare. De kom med olika tänkbara teorier och förklaringar, bland annat att vargen 

egentligen är en symbol för något annat och att det kanske finns en bakomliggande 

storstads/glesbygdsproblematik.  
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5.13.1 Storstad/glesbygd 
Flertalet av reportrarna på redaktionen menade på att engagemanget för vargen stod för något 

annat än just bevarandet/avskjutningen av varg. Stefan Ubbesen menade på att det rör sig om en 

känsla av maktlöshet på landsbygden.  

Besluten kring licensjakt och bevarande av vargen fattas i Stockholm, endast skyddsjakten 

beslutas på en närmare nivå då av Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen. På grund av att 

beslutsfattarna inte sitter i de berörda varglänen kan roten till vargengagemanget grundas i en 

känsla av utanförskap. ”De där jävlarna i Stockholm ska inte komma och bestämma helt enkelt” 

(Intervju med Stefan Ubbesen, 2011-04-18)  

Men Stefan hävdade även att beslutet om det antal vargar som ska skjutas skulle hamna på 

kommunal nivå så skulle säkerligen flertalet kommuner besluta att alla vargar skulle bort. 

Veronika Karlsson trodde också att det starka engagemanget grundade sig i maktlösheten och att 

”ingen ska bestämma över mig”(Intervju med Veronika Karlsson, 2011-04-18).   

Martin Eriksson menade att vargen blivit en stor fråga eftersom det symboliserar att folk i 

glesbygden upplever sig bli överkörda av Stockholm. Vargen har fått symbolisera den 

bestämmande makten.  

Alf-Jan Hansson pratade om att det kunde grunda sig i en misstro till myndigheter, just för att 

beslutsfattarna sitter långt borta.  

Lisa Linder Lindberg såg däremot inte vargen som ett storstads/glesbygdsproblem. Istället 

påpekade hon att det är många som inte bryr sig om vargen alls, även här i Dalarna. Hon menade 

att det snarare är några få som höjer rösten och får utrymme. ”Det är de som har vargen nära inpå 

och som påverkas av vargen som har en åsikt, samt jägarna och djurvännerna såklart.”(Intervju 

med Lisa Linder Lindberg, 2011-04-18)  

 

5.13.2 Rädsla för vargen? 
Under björnjakten 2009 fick 243 djur runtom i landet skjutas, och under lodjursjakten hade 2010 

hade jägarna rätt att skjuta 209 djur. Dessa siffror kan jämföras med vargjakten 2010, då tilläts 

jägarna att skjuta 27 vargar.(Google, sökord: jaga rovdjur) Trots att nästan tio gånger så många 

lodjur och björnar skjuts varje år intygar alla våra informanter att ingen jakt väcker så starka 

reaktioner som vargjakten, och Alf Jan Hansson berättade att exempelvis björnen oftare anfaller 

människor än vargen. Stefan Ubbesen sa även han att han skulle vara mer rädd för att möta en 
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björn än en varg i skogen, men sa också att man inte kan förneka människors rädslor, de är 

verkliga känslor för individerna, men det håller inte om man tittar på statistiken. 

Martin och Veronika påpekade också att en rädsla för vargen som skäl till jakt inte känns 

trovärdig. 

Ändå är det vargjakten som är det hetaste debattämnet. Flertalet av informanterna tror alltså att 

vargengagemanget grundar sig i något mer, något större, än bara rädslan. 

 

5.13.3 Vargen som symbol 
Ular i fårakläder, varulvar, rovdjur, Rödluvan och vargen. Myterna och sagorna om vargen är 

många och vargen har länge varit det djur som fått symbolisera ondska. Vargen satte skräck i 

människorna som levde på medeltiden och ryktena som gick om den var många, den påstods till 

exempel vara den som sprang ärenden åt Djävulen.(Ekman 2010:149,156)   

 

Tre av informanterna hade teorier om att känslostormarna som väcks av vargjakten beror på att 

just vargen symboliserar något ont. Stefan Ubbesen menade att det är en existentiell och 

filosofisk fråga, att vargen egentligen är ett uttryck för något annat. Både Alf Jan Hansson och 

Lisa Linder Lindberg trodde att de gamla sagorna där vargen porträtteras som något ont kan vara 

orsaken till att vargen får den enorma uppmärksamhet den får.  

 

5.13.4 Jakthundar och vargar 
Det händer att jägarnas hundar blir angripna av varg under jakten, och det har lett till att 

vargkonflikten infekterats ännu mer. Under 2008 attackerades 41 hundar av vargar och 27 av dem 

dog. Det är dock, i förhållande till Sveriges cirka två miljoner registrerade hundar, en ganska låg 

siffra. (Ekman 2010:166)  

 

Två av informanterna, Brita Kohlström och Alf Jan Hansson, tog båda upp det faktum att fler 

hundar faktiskt blir dödade i trafiken än av vargangrepp. En hund som dör i en trafikolycka 

väcker inte på långa vägar samma känslor, undantagsvis medlidande, som en hund som blivit 

riven och dödad av en varg. En hund som blir dödad i trafiken görs det heller inga inslag om, 

medan vargattacker mot hundar kan få stora rubriker.  
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Stefan Ubbesen berättade också att fler hundar skjuts ihjäl av jägarna själva av misstag under 

jakten. Han hade även en teori om jägarna ser det som sin rättighet att kunna jaga med en lös 

hund utan att den ska riskera att bli utsatt för attacker, att jakthunden är helig för jägaren. Han 

jämförde det med att det på samma sätt är heligt för äldre män att få köra bli, trots att de är både 

blinda och halta.  

 

Alf Jan Hansson trodde att ilskan över de angripna hundarna grundade sig i att jägarna vant sig 

vid att kunna släppa sina hundar lösa, och vargen sätter stopp för det. Han sa också att hunden 

blivit en familjemedlem på ett sätt den inte varit tidigare, men även att pengar spelar in. ”En bra 

jakthund är riktigt, riktigt dyr.”(Intervju med Alf Jan Hansson, 2011-04-18)   
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5.14 Vilka är egentligen engagerade i vargfrågan? 
I inledningen skrev vi om att vi i Sverige har intresseorganisationer som Jägarförbundet och 

Naturskyddsföreningen, och att dessa ofta kommer till tals i vargfrågan.  

Vi frågade våra informanter om hur mycket de upplevde att intresseföreningarna påverkade 

debatten, och om vargjaktens utrymme i våra medier är proportionerligt i förhållande till hur 

många som är engagerade i frågan. En av informanterna berättade också om hur hon blivit hotad 

efter ett inslag om vargjakten.  

 

5.14.1 Intressegrupper 
Flertalet informanter påpekade att det är en mindre grupp som skriker högt i vargfrågan, och att 

en större majoritet faktiskt inte bryr sig. Så vilka är det som lyfter denna ickefråga till att få det 

utrymme den tar?  

Brita Kohlström sa att hon inte märkte av att många intresseorganisationer hörde av sig till 

hennes program, mestadels var det istället en högljudd grupp ”vanliga jägare” som reagerade 

starkt vid varginslag. 

Veronika Karlsson ansåg, till skillnad från Brita Kohlström, att det är många 

intresseorganisationer som hör av sig. ”Beroende på hur aktuellt och nära nyheten befinner sig 

värderar vi hur stor plats det får ta, om det enbart läses upp som telegram eller om man gör ett 

större inslag.” (Intervju med Veronika Karlsson, 2011-04-18)   

Martin Eriksson berättade att intresseorganisationer kan skicka ganska mycket mail, men han har 

inte märkt så mycket telefonsamtal när han suttit vid desken. Dock sa han sig uppleva att 

vargmotståndarna skriker högst, tillskillnad från dem som vill bevara vargen. Stefan Ubbesen sa 

att organisationerna främst syns i inslagen när olika beslut kring vargen fattas, och de lyfter då 

lyfter sina ståndpunkter.  

Jägarförbundet är den organisation som får uttala sig mest i inslagen i Dalanytt (se diagram 5.6).  

 

5.14.2 Kommentarer på varginslag 
De starka reaktioner som väcks efter ett varginslag genererar många kommentarer på P4 Dalarnas 

webb. De fem informanter vi intervjuade som var anställda på P4 Dalarna var alla överens om att 

inga andra inslag de gör ens är i närheten av att få så många kommentarer. Martin Eriksson 

trodde också att det kunde trigga dem att rapportera om vargen när de får så mycket feedback på 
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sina inslag. Han pekar dock på problematiken med att de inte vet vilka som kommenterar, ”det 

kan vara 25 pers som bryr sig jättemycket och som sitter vid sina datorer och bara ´nu skriver jag 

ett inlägg här, gör det ni också!´”(Intervju med Martin Eriksson, 2011-04-18)   

Alf Jan Hansson sa dock att det inte är ofta som de följer upp ett inslag enbart för att det fått 

många kommentarer, utan att vargen måste slåss med annat utrymme.  

 

Både Stefan Ubbesen och Veronika Karlsson beskrev att folk är så starkt engagerade i vargfrågan 

att de ”blir rabiata.”(Intervju med Stefan Ubbesen och Veronika Karlsson, 2011-04-18)  

Brita Kohlström berättade också att hon ibland undviker att släppa telefonerna lösa i sitt 

Aktualitetsprogram efter ett varginslag, just för att så många alltid hör av sig och att det väldigt 

lätt blir hätska tongångar.  

 

5.14.3 Hot  
Veronika Karlsson berättade att hon tagit emot samtal och mail om de mest hårresande saker 

exempelvis ”jag ska skjuta den där jägaren.” (Intervju med Veronika Karlsson, 2011-04-18) 

Kritik kring Dalanytts rapportering kommer från båda håll, förespråkare så som motståndare. 

Vargen väcker starka känslor, såpass starka att hot mot jägare, vargförespråkare och 

Länsstyrelsens personal förekommit.  

Det är svårt att få tag på personer till intervjuer om vargen, speciellt de människor som inte 

uttalar sig som experter eller bakom en organisation. Den vanliga människan (se ”övriga”, 

diagram 5.6) syns knappt i de inslag som rör varg.  

Brita Kohlström sa att vissa människor avstod från att yttra sig och då på grund av det obehag 

som kunde bli efteråt. ”Jag kan inte säga det, jag som bor i den här byn, för det blir inte bra för 

mig då.” (Intervju med Brita Kohlström, 2011-04-18)  

Men bara en av de informanter vi intervjuat har själv blivit hotad. Lisa Linder Lindberg gjorde 

flera nyhetsinslag inför vargjakten med dels en ung jägare, dels en motståndare till jakten som 

skulle störa årets vargjakt och dels en intervju med Jägarförbundets ordförande som fick svara på 

kritik. Hon hade problem att få personer att ställa upp överhuvudtaget från början, i synnerhet var 

det svårt att hitta en ung jägare för intervju. De intervjuer hon tillslut fick fram skedde anonymt, 

och det mesta skulle spelas upp och godkännas.  
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Samma kväll som programmen sänts utsattes hon för telefonhot. Lisa sa att hon kände obehag 

redan då hon klippte ihop programmen, men slog bort det. Hotet ledde till säkerhetsåtgärder på 

Sveriges Radio och hon blev placerad i Stockholm en tid och fick enbart genomföra 

telefonintervjuer. Sveriges Radio tog hoten på största allvar, mer allvar än hon själv. ”Jag 

upplevde inte själva telefonsamtalen så jobbiga utan det var allt efteråt med säkerhetspolisen.” 

(Intervju med Lisa Linder Lindberg, 2011-04-18) Själv ville hon fortsätta göra vargreportage 

efter hoten, men blev förbjuden av Sveriges Radio. Producenten hade en idé om att hon skulle 

medverka och prata om det som hänt, men även det förbjöds. Hoten tystades ner, och det blev 

ingen större uppföljning av hennes inslag. Lokalstationerna rapporterade bara kort om några bilar 

som skjutit fyrverkerier för att störa jakten i Dalarna, samt telegram om hur många vargar som 

skjutits efter jakten. Lisa själv tror att det var inslaget om vargjaktsmotståndaren som väckte de 

starka känslorna. Personen i inslaget ångrade sig i efterhand att han ställt upp, då han blev 

nerringd av media och även utsatt för hot.  
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5.15 Mediernas ansvar och ökad rapportering? 
Syftet med den här uppsatsen är delvis att ta reda på ifall vargrapporteringen ökat eller minskat i 

Dalanytt december 2009 – februari 2010 jämfört med samma period ett år senare. Vi genomförde 

en undersökning då vi lyssnade igenom alla sändningar under dessa månader (se diagram 5.3), 

och vi har också frågat våra informanter hur de upplever att det rapporterats.  

De har även fått svara på hur de upplever sitt eget – och mediernas – ansvar när det kommer till 

vargdebatten.  

 

5.15.1 Ansvar hos medierna? 
Alla informanter tycktes vara eniga om att man inte kan stryka varginslag bara för att det skulle 

vara en känslig fråga, det är ett hett ämne och därför tar det plats. 

”Vi (media) skapar såklart hyper/.../ det kan bli en spiraleffekt, media rapporterar och folk 

reagerar och engagerar sig.” (Intervju med Stefan Ubbesen, 2011-04-18)   

Alf Jan Hansson ser ansvaret i att de på redaktionen sållar ut vad som ska sändas, alla 

pressmeddelanden eller utspel om vargjakten får helt enkelt inte plats. Främst vargmotståndarnas 

utspel, som är en mer organiserad, aktiv grupp, och därmed bättre på att höra av sig, sållas bort. 

 

För övrigt försöker de på redaktionen snarare nyansera rapporteringen beroende på vilka som 

kommer till tals. Stefan Ubbesen menade att de i och med det urvalet också hade möjlighet att 

styra över hur nyheterna lyfts fram och att reportrarna inte behöver ta med de mest rabiata i 

respektive läger. Han påpekade dock vikten av att inte tona ner någon debatt och inte heller 

stryka någon medhårs.  
 

Folk måste få argumentera för sin sak. När man hållit på med en fråga ett tag så får man en karta över vilka som är 

nyktra att prata med, man vet vilka man kan ringa upp. Detta är både för-och nackdel eftersom man då begränsar de 

som kommer till tals, och de kan bli samma personer som får uttala sig. Samtidigt väljer man då bort risken att för 

fjärde gången ha med en ilsken fårägare eller en rabiat vargkramare. (Intervju med Stefan Ubbesen, 2011-04-18)  

 

Lisa Linder Lindberg kunde se att hon spädde på den hätska debatten kring vargen när hon valde 

en vargkramar-röst i sina inslag, då det väckte stark ilska. Samtidigt tyckte hon att det var en sida 

av debatten som inte lyfts fram tidigare, och därför var den både aktuell och av stort 

nyhetsintresse. 
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Martin tyckte att han själv hade ett ansvar som sändare och reporter, att inslagen måste vara 

sakliga och aktuella. Även om han påpekade att det är ”lätt att man vill få dem att gå i polemik 

liksom, det ska bli hat av det, vilket inte är konstruktivt alls men kan bli kul radio ibland.” 

(Intervju med Martin Eriksson, 2011-04-18)  

Veronika Karlsson ansåg att de på P4 Dalarna har ett ansvar för att lyfta debatten för att den ska 

bli nyanserad, dock inte tonas ner, ”men det är lätt hänt att den övervärderas då vissa 

organisationer skriker högt, det är en stark och högljudd grupp.” (Intervju med Veronika 

Karlsson, 2011-04-18)  

Brita Kohlström tyckte sig känna ett ansvar för att tona ner debatten för att ”man behöver ju inte 

hålla på och elda under” (Intervju med Brita Kohlström, 2011-04-18) 

 

5.15.2 Har vargjaktsrapporteringen ökat? 
P4 Dalarna har tillsammans med P4 Örebro, P4 Värmland och P4 Gävleborg gjort en satsning 

med namnet ”I vargens spår”, för att belysa vargfrågan. Projektet kom till för att vargfrågan 

väcker mycket känslor, och Sveriges Radio ville ge vanliga medborgare chansen att lära sig mer 

om vargen och bilda sig en uppfattning i debatten. Varje redaktion har skickat en reporter, och 

tillsammans har de fyra reportrarna producerat 30 nyhetsinslag om vargen. (Sveriges 

Radio/Dalarna, sökord: i vargens spår) Vår informant Stefan Ubbesen var P4 Dalarnas reporter i 

satsningen.  

 

Av de fem informanter som jobbar på P4 Dalarna upplever Martin Eriksson, Brita Kohlström, Alf 

Jan Hansson och Stefan Ubbesen att vargrapporteringen har ökat under 2010-2011 jämfört med 

föregående år, och alla fyra tror att det beror på satsningen som gjorts. Stefan Ubbesen menade 

att de kunde ha gjort 20 inslag till, utöver de 30 som redan gjorts, men att folk inte hade orkat 

med det. Alf Jan Hansson sa att de i serien om vargen vridit och vänt på allt från alla möjliga håll.  

 

Veronika Karlsson upplevde, till skillnad från de andra, ingen ökning utan menade att det alltid 

varit mycket rapportering om just vargen i Dalarna, även innan beslutet om licensjakt fattades.  
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 

6.1 Sammanfattning av frågeställningar 

6.1.1 Från lokal- till riksangelägenhet 
Frågeställning: När blir P4 Dalarnas rapportering om vargjakten en riksangelägenhet? (När tas 

nyheter från P4 Dalarnas rapportering om vargen upp i Ekots rikssändningar?) 
 

Vårt främsta resultat är att vargrapporteringen enbart lyftes i riksnyheterna under jaktveckan, och 

de behandlade då enbart licensjakten. Vår undersökning bygger på en studie av nyheterna som 

sändes i radio P4 (Dalarna och Ekot) under en tremånadersperiod, en månad före, respektive efter 

vargjakten. I Ekot lyftes frågan alltså enbart i relation till licensjakten, uppladdning inför och 

efterspelet med obduktionen av vargarna. Dalanytt har en jämnare fördelning av vargfrågan under 

året, vilket var något som våra informanter även bekräftade. Även om det kan ses som lite, att 

Ekot bara sände sex inslag om jakten, så är Ekot en rikssändning med både in- och 

utrikesnyheter. Ändå lät de nära 7 procent av sina inslag under tre månader handla om vargen, 

vilket vi tycker är anmärkningsvärt. Å andra sidan kan man dock också säga att licensjakten ur en 

aspekt berör hela landet då det handlar om vår biologiska mångfald, det är en miljöfråga eller 

säkerhetsaspekt, vilket vi presenterar som möjliga förklaringar till varför det är en 

riksangelägenhet. 

Här kan det vara värt att fundera på Kurt Lewins gatekeeper-teori. Vilka nyheter lyckades inte 

passera Ekots ”slussar”? Och hur kommer det sig att vargen faktiskt gjorde det? För Ekot hade 

faktiskt med inslag om vargen 4 dagar i rad (2/1 - 5/1-2010), samt två dagar till. Ekot snappade 

till och med upp nyheten om vargen som saknade testiklar, som vi berättade om i inledningen 

(sidan 1). Förvisso toppade inte Ekot 21-sändningen med den nyheten (vilket de gjorde i 11-

sändningen, se sidan 1), förstanyheten den sändningen var jordbävningen på Haiti, men de tog 

ändå med den som fjärdenyhet klockan 21. Nyheten om den flådda vargen var 25 sekunder lång, 

och av Ekots totalt 180 sekunder är det nästan 14 procent av sändningstiden. Haiti är visserligen 

geografiskt längre bort, men ändå borde väl en så pass stor katastrof väga tyngre än en flådd 

varg? 
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6.1.2 Dalanytt under två år 
Frågeställning: Hur stor del av nyheterna i P4 Dalarna handlade under december 2009 - 

februari 2010 och december 2010 – februari 2011 om vargjakt 

 

Vi jämförde Dalanytts rapportering, från december 2009 – februari 2010 med samma period ett år 

senare, december 2010 – februari 2011. Från början var vår tanke att vi enbart skulle kolla på 

Dalanytt 2009 – 2010 och sedan jämföra med Ekot, men efter att vi varit på P4 Dalarna och 

genomfört våra intervjuer och förstått att de 2011 verkligen storsatsat på vargfrågan kände vi att 

vi ville undersöka rapporteringen även det året. Främst för att så många av våra informanter sade 

sig vara trötta på vargen efter den intensiva rapportering som gjorts under året. Döm om vår 

förvåning när våra siffror då visade att rapporteringen om varg faktiskt minskat under 2010 – 

2011. Vi vet dock inte hur många inslag som sänts i P4 Dalarnas andra program, till exempel vår 

informant Brita Kohlströms Aktualitetsprogram, då vi endast lyssnat på nyhetssändningarna, men 

det är ändå egendomligt att en sådan storsatsning resulterat i färre nyhetsinslag. Då Dalanytts 

rapportering verkar vara hyfsat jämn under året, då med allt från rivna får till skyddsjakt, kan det 

då vara att licensjakten har bidragit till en förbättring? Vi har inte undersökt om fler eller färre 

vargar har attackerat tamdjur, och har inga siffror till grund för detta påstående. Men det kan vara 

en möjlig teori, att i och med licensjaktens början har färre djur attackerats och debatten tonats 

ner, dels på grund av färre djurattacker, och dels på grund av att debatten är lyft och de berörda 

vargmotståndarna i varglänen fått en röst. 

 

6.1.3 Den upprörande vargjakten 
Frågeställning: Hur kommer det sig att just vargjakten är så uppmärksammad? (Jämfört med 

exempelvis björnjakt och lodjursjakt som inte ens är i närheten av att få samma mediala 

uppmärksamhet.) 

 
Tonen mellan förespråkare och motståndare i vargdebatten är, som vi tidigare berättat, ofta hätsk. 

Anställda på Länsstyrelsen har fått däck sönderskurna och en av våra informanter, Lisa Linder 

Lindberg, mottog hot på telefon efter ett reportage om vargjakten och det ledde till att hon fick 

begränsningar i sitt arbete på Sveriges radio under en tid.  
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Med tanke på Prakkes teori om vad som skapar uppmärksamhet som vi nämnde i teori-avsnittet 

(se sidan 4), så är det märkligt att vargen får den mediala uppmärksamhet som den faktiskt får. I 

Dalarna är, som skrivet innan, avståndet till de tre punkterna tid, kultur och rum som han tar upp i 

sin teori, relativt litet. Möjligtvis kan tidsaspekten diskuteras, då det inte jämt ”pågår” något 

vargrelaterat, vilket egentligen inte behövs för att de ska ta upp det i inslagen. De kan helt enkelt 

luta sig på att vargfrågan alltid är aktuell i deras täckningsområde.  

I Ekot, vars syfte är att presentera rikstäckande nyheter får avståndet till alla tre punkter i Prakkes 

teori om vad som skapar uppmärksamhet (tid, kultur och rum), däremot betraktas som relativt 

stort. Möjligtvis kan avståndet till tiden ses som litet, då Ekot till skillnad från Dalanytt sänder 

nyheter om vargen under den aktuella tid när jakten pågår, och inte före eller efter. Dock spelar 

det ingen roll att större delen av Sverige inte har någon vargkultur, eller att vargjakten inte ens 

sker i deras direkta närhet, för att det ska värderas som en riksangelägenhet och tas upp flera 

dagar i rad i början av januari.  

 
6.1.4 Vilka kommer till tals 
Frågeställning: Vilka (och hur många) får komma till tals i vargfrågan i Ekot och 

Dalanytt?(Politiker, experter, ”vanliga” människor? Kvinnor eller män?)  

Ekot sände färre vargnyheter än Dalanytt, vilket var ett väntat resultat. Dock var det oväntat att 

Dalanytts rapportering faktiskt minskat mellan 09 – 10 och 10 – 11, trots den storsatsning som 

gjordes för att lyfta vargfrågan.  

Något som också är värt att påpeka är längden på inslagen, mätt i sekunder, om man jämför 

Dalanytt 09 – 10 och Dalanytt 10 – 11.  År 09 – 10 var det 26 inslag (av 90), cirka 29 procent, 

och de upptog ungefär åtta procent av Dalanytts sändningstid. År 10-11 var det bara 19 inslag (av 

89), ungefär 21 procent, och tillsammans utgjorde de ungefär sju procent av Dalanytts totala 

sändningstid under de månader vi kollat på. Det sändes alltså åtta procent färre inslag i Dalanytt 

10 – 11 an vad det gjort föregående år, men de var bara cirka en procent kortare av den totala 

sändningstiden. 

Vår slutsats är således att: det gjordes färre inslag 10-11, men de som gjordes var längre än 

föregående år.  
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Dalanytt hade år 09-10 med 16 röster, och år 10-11 hade de med 23 röster. De flesta sändningar 

från 10-11 innehöll någon röst, medan ungefär hälften ifrån 09-10 inte gjorde det (vissa inslag 

innehåller fler än en röst, vissa inga alls). Vad detta beror på kan vi naturligtvis inte veta, men vi 

har en teori om att det är här satsningen syns. De fyra reportrar som under ett par månader arbetet 

heltid med detta har antagligen intervjuat människor, både från organisationer, politiker och 

exempelvis jägare. Föregående år har de i högre utsträckning nöjt sig med att läsa upp telegram, 

kanske har de inte haft varken tid eller resurser så de kunnat genomföra intervjuer.  

Ekot, vars redaktion ligger i Stockholm, hade enbart med en röst i sina sex inslag, och det kan 

bero på att de inte har någon reporter att avvara som kan vara med ”på plats”. 

Diagram 5.8, som handlade om hur många kvinnor och män som kommer till tals i vargfrågan, 

tog vi med för att vi innan hade fördomar om att det bara är män som engagerar sig. Av de totalt 

40 rösterna var nio kvinnor (22,5 procent), vilket alltså visar att det, i alla fall under den tid vi 

lyssnat, var en övervikt av män som uttalade sig. Här har vi inte tillräckligt på fötterna för att 

generalisera, det är nästan en studie i sig, men som vi skrev tidigare är det ett intressant resultat 

som kanske är värt att forska vidare i.  

6.2.3 Sammanfattning av syfte 
Syfte: Vårt huvudsakliga syfte är att ta reda på hur stor plats vargjakten egentligen fått ta i P4 

Dalarnas nyhetssändningar under december 2009 – februari 2010 och december 2010 – februari 

2011, samt det rikstäckande Ekot under december 2009 – februari 2010 /…/ En jämförelse 

mellan Dalanytts rapportering om vargen 09-10 och 10-11 kommer att göras, detta för att vi vill 

ta reda på om vargen fått ta mer eller mindre plats på ett år. Vi kommer också att försöka 

behandla relationen mellan lokal-och riksnyheter i vargfrågan för att försöka utröna vad som 

krävs för att en rapportering om vargen ska gå från att vara en lokal fråga till att bli en 

angelägenhet för hela Sverige, alltså när rapporteringen sker i Ekot (vad som krävs för att en 

nyhet om vargen ska tas upp)/…/. 

Vårt huvudsyfte var att försöka se om rapporteringen om varg ökat eller minskat i Dalanytts 

sändningar mellan 09 – 10 och 10 – 11. I Dalanytt 09 – 10 sändes 26 inslag om vargen, vilket 

motsvarar ungefär 29 procent av de totalt 90 inslag vi lyssnat igenom., och i Dalanytt 10 – 11 

rapporterades det 19 gånger om vargen, cirka 21 procent av de 89 inslag vi undersökt. 
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Rapporteringen om vargen hade, tvärtemot vad vi trodde, minskat med åtta procent i de 

sändningar vi lyssnat på 10 – 11.  

I Ekot sändes sex inslag om vargjakten (sju procent av de totalt 90 inslagen vi lyssnat igenom), 

vilket vi alltså ansåg var relativt mycket då vargfrågan är en så kallad icke-fråga i alla de län i 

Sverige som inte har varg. Vi kunde se att vargfrågan blev en nyhet i Ekot under jaktveckan, samt 

veckan därpå när obduktionerna gjordes, inte som i P4 Dalarna där det inte alltid krävdes någon 

direkt nyhet för att de skulle göra inslag.    

Även om det skjuts nära tio gånger så många björnar och lodjur varje år är vargjakten den jakt 

som upprör flest människor. Våra informanter hade olika teorier om varför, till exempel att 

vargen är en gammal symbol för ondska eller att de som bor på landsbygden känner sig förtryckta 

av storstaden. Vi vågar dock påstå att det inte finns några säkra svar på varför vargjakten upprör 

som den gör, varje människa har sina egna skäl till att engagera sig.  

Våra informanter ansåg att medierna hade ett visst ansvar i hur de rapporterar om vargen, men att 

de för den sakens skull inte behövde elda på en redan glödhet debatt. Intresseorganisationerna vill 

dock att medierna ska berätta, och hur mycket som än skrivs, hur många inslag som än görs, så är 

det alltid någon som tycker att det inte är nog. Och så finns det andra som skriver till P4 Dalarnas 

redaktion och berättar att allt prat om vargen står dem upp i halsen. Medierna har ett svårt jobb 

framför sig om de vill göra alla nöjda, den saken är i alla fall säker.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vi har i vår uppsats bara skrapat på ytan i ett ämne som är både stort och komplicerat. Tidigare 

har vi inte funnit att någon forskning alls gjorts på hur radion rapporterat om vargen. Så ett 

förslag till fortsatt forskning kan naturligtvis vara att fördjupa sig ännu mer på hur radion 

rapporterat, kanske ta något av de andra varglänens redaktioner, och eventuellt göra en jämförelse 

med P4 Dalarnas rapportering.  

Ett annat förslag är att se på hur våra medier rapporterar om annan rovdjursjakt, och jämföra det 

med hur mycket det berättas om vargen.  

Sista förslaget vi har är att göra en jämförelse i P4 Dalarna på hur mycket det rapporterades innan 

licensjakten på varg tilläts. Vår informant, Veronika Karlsson, hävdade att vargen alltid varit lika 

aktuell och att rapporteringen inte ökat i och med licensjakten. Det kan vara värt att studera 

närmare för att se om hennes påstående stämmer. 
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8. BILAGA 

8.1 Kodschema 
Datum:___________________   
     
 Ekot 21.00  [   ]   Dalanytt  17.30  [   ]   13.30 [   ]    
 
Vad är förstanyhet? 
  
 
Vargen [   ] Annat  [   ]  - utrikes   -inrikes  
 
- Andranyhet:     
 
 
 -Tredjenyhet: 
 
 
Tid i sekunder om vargen:  Tid övriga nyheter: 
 
Nyhetsinslag som handlar om vargen 
 
Vilka får komma tilltals? 
 
 
Expert [   ] Vilken expert? (organisation/förening/förbund, etc?) 
    
Vanliga människor  [   ]  Förespråkare  [   ]   Motståndare  [   ] 
 
Politiker  [   ] Blåa blocket  [   ]     Röda blocket  [   ] 
 
Hur många uttalar sig? 
 
Kvinnor:  Män: 
 
Är nyheten till fördel eller nackdel för vargjakten? 
 
 
Positiv  [   ]   Negativ  [   ]    Neutral/annat  [   ]    
 
Nyheten handlar om 

    
Reporterns namn: 
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8.2 Intervjufrågor  

8.2.1 Nyhetsvärdering 

• Hur bestäms nyhetsagendan? 

• Ändrar sig lokalnyheterna mycket under dagen? 

• Vad påverkar nyhetsvalet? 

• Vilka är med och sätter agendan? 

• Hur väljer man vilka som ska komma till tals? 

• Försöker ni ha en röst från båda sidorna i era inslag (för/emot)? 

• Hur värderas röster utifrån? 

• Har ni undvikit att rapportera om något ämne? Vad i så fall? 

• Hur arbetar ni för att hålla er objektiva? 

• Hur prioriteras nyheterna? 

• Hur bestäms inslagens ordning? 

• Hur bestäms inslagens längd? 

 

8.2.2 Vargjaktsrapportering 

• Hur väljs det vilka som ska komma till tals i en rapportering? 

• Hur mycket tips från allmänheten används? 

• Är det många intresseorganisationer som hör av sig angående vargjakten? 

• Känner ni något ansvar för att inte elda upp debatten? 

• Eller är det ett sätt att visa hur samhället ser ut? 

• Är det någon annan nyhet som fått lika mycket uppmärksamhet som vargen? Lika mycket 

utrymme? 

• Har ni undvikit att rapportera någon gång? 

• Hur arbetar ni för att hålla er objektiva i vargfrågan? 

• Har ni fått några hot? 

• Är du personligt engagerad i vargjaktsfrågan? 

• Jagar du själv? 

• Varför tror du att vargjakten får så mycket uppmärksamhet? 
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8.2.3 Följdfrågor 

• Om det blir reaktioner på ett inslag, följer ni upp det under dagen? 

• Får vargjakten det utrymme som förespråkare och motståndare vill ha? 

• Är det svårare att få tag på dem?(Syftar till förespråkarna) 

• Med tanke på hur stort utrymme det har i radio, anser du att det speglar hur stort det är? 

• Hur gick satsningen egentligen? 

• Gav den många kommentarer?(Syftar till satsningen) 

• Hur kommer det sig att det var just du som fick göra den? 

• Vilka var det som påverkade vad för inslag som skulle göras?(Under satsningen) 

• Men är det samer som säger det? 

• Tror du att det är någon skillnad i Dalarna rent åsiktsmässigt? 

• Är det mycket du som sändare väljer bort? Hur mycket makt har du över det? 

• Är det inga som hör av sig angående björn? 

• Hur tänker ni kring att intervjua vanliga människor om vargen? 

• Har vargrapporteringen ökat eller minskat? 

• Har det varit en aktuell fråga hela tiden? 

• Upplever du att det är fler män än kvinnor som hör av sig angående vargen? 

• Var du med i förra årets rapportering om licensjakten? 

• Kändes det som att Sveriges Radio tog det hårdare än vad du själv gjorde? 

• Var han med i aktionsgruppen? 

• Var det någon som tog över dina grejer när du inte fick fortsätta rapportera? 

• Men var det ingen uppföljning? 

• Anser du att vargförsvararna sitter koncentrerat i storstäder? 

 

 


