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Sammanfattning 

Vår grundläggande forskningsfråga är om miljöproblemens centrala betydelse i samhället 

återspeglas i att de också får ökat genomslag i journalistiken. För att få ett hanterbart svar på 

frågan har vi gjort en jämförande studie av miljöjournalistiken i två ledande svenska 

dagstidningar, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Vi har undersökt innehållet i de båda 

tidningarna under en vecka vart tionde år från 1952 till 2012. Under dessa veckor har 

vi analyserat alla artiklar som handlat om miljöfrågor. Vi har använt materialet från den 

kvantitativa studien för att kunna se eventuella skillnader och likheter i tidningarnas 

miljörapportering. Vi har även genomfört en kompletterande kvalitativ delstudie där fyra 

miljöreportrar, två från vardera tidning, har intervjuats. Samtliga intervjuade är eller har varit 

aktiva miljöreportrar under en längre period. 

 

Utifrån det insamlade materialet har vi kommit fram till att miljöfrågorna har fått ökad 

betydelse och ökat utrymme i DN och G-P sedan 1952. I och med att kunskapen om miljö 

blev större runt 1960-talet fick även miljöfrågor större utrymme i de båda tidningarna. 

 Därefter har miljöfrågornas utrymme i tidningarna stadigt ökat i takt med miljödebattens 

framväxt. Däremot visar både den kvantitativa studien, med stöd av den kvalitativa, att 

miljöfrågorna dock har fått mindre utrymme i DN och G-P under det senaste årtiondet. 

Anledningen till minskningen är inte att kunskapen om miljöfrågor inte finns utan beror enligt 

intervjupersonerna på andra faktorer.  Dels minskat intresse från redaktionsledningen men 

också på grund av nedskärningar och omorganiseringar på tidningarna. Ett annat intressant 

resultat är att tre av de fyra intervjuade menar att det krävs en allvarlig katastrof för att 

miljöjournalistiken åter ska få mer fokus. Vår undersökning visar också att 

miljörapporteringen generellt sett varit större i G-P än i DN vid de undersökta veckorna. 

 

 

 

 

Nyckelord: Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, miljö, miljöbevakning, miljöfrågor, 

miljöjournalistik 

 

 

 



 
 

Populärvetenskaplig beskrivning 

Idag vet de flesta vad miljöproblem är och vad dessa problem har för påverkan på vår 

omgivning. Växthuseffekt, klimatförändringar och förorening är något som många av oss 

känner till. Men innan 1960-talet hade ordet miljö en helt annan betydelse än vad det har idag, 

mycket på grund av att kunskapen om ämnet helt enkelt inte fanns. Därför är det heller inte 

konstigt att det skrevs desto mindre om miljö i medierna.  

Vi ville med vår studie undersöka hur miljöfrågornas betydelse i samhället kan återspeglas i 

hur mycket de uppmärksammats i journalistiken, och i och med detta se hur 

miljöjournalistiken har utvecklats och förändrats. Vi valde att göra en jämförande studie 

mellan Sveriges två största dagstidningar; Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten, med 

nedslag en vecka vart tionde år från 1952-2012. Vi har dels gjort en kvantitativ studie där vi 

analyserat miljöartiklarna i de båda tidningarna, men även en kompletterande kvalitativ studie 

där två miljöreportrar från vardera tidning intervjuades.  

Resultatet från studien visar att antalet miljöartiklar har ökat i båda tidningarna sedan 1952, 

däremot har antalet minskat något de senaste årtiondena. Båda tidningarna hade ett uppsving 

av antalet miljöartiklar 1972, då miljödebatten i samhället även nådde klimax. Trots ökad 

kunskap om miljöfrågor i samhället har antalet miljöartiklar alltså minskat i tidningarna de 

senare undersökta årtiondena. Vad denna minskning kan bero på är enligt våra 

intervjupersoner flera faktorer såsom nedskärningar och redaktionella intressen.  

Studiens resultat anser vi kunna vara en bra grund till vidare forskning då den faktiskt visar att 

antalet miljöartiklar har minskat i DN och G-P den senare undersökta tiden. Vi tror att en mer 

omfattande studie av detta slag vore intressant och således är vår studie förhoppningsvis en 

bra utgångspunkt. Dessutom kan det i framtiden vara viktigt att ta reda på vad minskningen 

beror på och vad som krävs för att miljöfrågor ska få ett uppsving i medierna igen.  

 



 
 

 

Förord 
Arbetet med denna uppsats och samarbetet mellan oss författare har fungerat mycket bra. 

Uppdelningen av arbetet har varit rättvist och utan några bekymmer. Vi tycker också att det 

har varit till stor fördel att vi har varit två, då vi har kunnat bolla idéer med varandra samtidigt 

som det alltid är bra med fyra ögon vid en kvantitativ undersökning.  

Vi vill avsluta dessa förord med ett citat från Göteborgs-Posten den 8 april 1982. Vi tycker att 

citatet speglar den kunskap och inställning som då verkade finnas till miljön och miljöfrågor: 

”Ökade utsläpp ger sämre miljö, det är riktigt, men begränsningen kan ge otroliga effekter på 

sysselsättningen och det hjälper inte med bättre luft om man blir arbetslös.” Rune 

Zachrisson, kommunalråd (fp).  
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1 Inledning 
För sextio år sedan var det få som talade om begreppet miljö. Ordet fanns, men hade en helt 

annan betydelse än vad det har idag. Den svenska dagspressen skrev desto mindre om detta 

och det som faktiskt skrevs förefaller idag som naivt och som om det var skrivet med otrolig 

okunskap, vilket det också var. För sextio år sedan existerade knappt ord som växthuseffekt, 

klimatproblem och koldioxidutsläpp. För sextio år sedan skrev dagspressen inte om 

miljöförstöring och förorening eftersom ”det inte fanns”. Men något hände. 1962 kom Rachel 

Carsons bok Tyst vår ut och skapade något som började likna dagens miljödebatt. Efter 

inledningen i boken med en historia om en påhittad stad där allt i naturen börjar dö ut skriver 

hon ”Ett mörkt och hemskt spöke har dolskt och nästan oförmärkt smugit sig över oss, och 

den tragedi jag här har skildrat kan mycket lätt bli till en bitter verklighet för oss alla.”
1
.  

Denna bok bidrog till stor del med att få upp samhällets och mediernas ögon för 

konsekvenserna av människans konsumtion. Jorden hade börjat säga ifrån. Visst hade man 

runt om i världen redan någon så när kunskap om klimatet och naturen, och det var fler som 

skildrade liknande saker i tidigare böcker. Redan på 1640-talet kom den allra första boken om 

miljön, den hette The Complete Angler och skrevs av Izaak Walton. Emellertid handlar den 

mer om geografi och naturen i sin helhet, men var ändå ett bevis på att någon redan då 

uppmärksammade miljön som fanns runt omkring
2
. Dock är det mycket som talar för att 

Carsons bok, tillsammans med en rad händelser som uppdagades på 1960-talet, var det 

egentliga startskottet för dagens miljödebatt.  

Varför har vi då valt ämnet miljö och miljöjournalistik? Eftersom vi båda har en 

naturvetenskaplig inriktning på vår journalistutbildning föreföll det sig också naturligt att vi 

ville göra en djupdykning i miljöjournalistiken. Vi visste redan innan vi började med studien 

att miljöfrågor har fått större betydelse i medierna under de senaste sextio åren, men vad detta 

beror på och hur det har gått till är således något vi vill ta reda på. 

Miljöfrågor, med allt vad det innebär, rör inte bara forskning utan är en stor del av andra 

samhällsämnen. Miljön är en stor angelägenhet både inom politiska och ekonomiska frågor. 

Och det viktigaste av allt, vi berörs alla av det. Vår konsumtion av naturens resurser bidrar till 

allt från försurning, utrotning av arter och ökade utsläpp av diverse gifter. De flesta är också 

                                                           
1
 Carson, Rachel. Tyst vår. Stockholm: Tidens förlag, 1963, s. 16.  

2
 Wyss, Bob. Covering the Environment – How Journalists Work the Green Beat. New York och London: Taylor 

& Francis, 2008, s. 21. 
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medvetna om detta, men det vi vill med den här uppsatsen är att belysa en genre inom 

journalistiken som vi anser har hamnat i skymundan.  

I det första avsnittet av denna uppsats kommer vi redogöra för bakgrunden till ämnet, vilket 

även innefattar en svensk miljöhistorisk översikt. Sedan kommer vi att grundligt redogöra för 

de definitioner som finns av ordet miljö och begreppet miljöproblem. Detta för att valet av 

definition är ytterst avgörande för studiens utfall. Vi kommer också gå in på definitionen av 

vad miljöjournalistik och en miljöjournalist är, även om det inte ligger till stor vikt för denna 

undersökning.  

 

1.1 Bakgrund 
Året var 1964 och Dagens Nyheter var första svenska dagstidningen med att heltidsanställa en 

miljöreporter. Hon hette Barbro Soller och var även den första svenska journalisten att på 

heltid endast arbeta med just miljöfrågor
3
. Idag finns det ungefär 100 registrerade medlemmar 

i Miljöjournalisternas Förening och utöver det finns det en otrolig mängd journalister som 

förutom att utföra sina vanliga arbetsuppgifter får rapportera om miljöfrågor. Någon statistik 

på hur många aktiva miljöjournalister det finns i hela landet har inte gjorts än enligt 

Journalistförbundet, så en exakt siffra på det är dessvärre svårt att få.  

Som vi nämnde i inledningen var det först på 1960-talet som miljödebatten började sitt intåg i 

Sverige
4
. Det betyder dock inte att klimatförändringar och påverkan på naturen inte existerade 

innan. I slutet av 1700-talet kom till exempel den franske politiska författaren Montesquieus 

bok De l'esprit des lois (The Spirit of Laws) som förutom att handla om maktfördelning i 

samhället även har ett avsnitt om klimatlära
5
. I Bob Wyss bok Covering the Environment kan 

man också läsa om ett flertal böcker och tidiga skrifter som berör ämnet. Bland annat tar han 

upp två framstående författare, George Bird Grinnell och John Muir, som båda skrev om 

bevarande av naturen redan i slutet av 1800-talet
6
. Enligt Wyss var det industrialiseringens 

framväxt som gjorde att konceptet i att bevara naturen började uppmärksammas. De böcker 

och skrifter som Wyss tar upp är dock från amerikanska författare och det som det skrevs 

                                                           
3
Nationalencyklopedin, Barbro Soller, http://www.ne.se/barbro-soller. 

4
Bernes, Claes. Lundgren, Lars J. Bruk och missbruk av naturens resurser – En svensk miljöhistoria. Värnamo: 

Fälth & Hässler, 2009, s. 87.  
5
deSecondat, Charles och de Montesquieu, Baron. The Spirit of Laws. Övers. Thomas Nugent. Batoche Books: 

Kitchener, 2001. http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/montesquieu/spiritoflaws.pdf 
6
Wyss, Bob. Covering the Environment – How Journalists Work the Green Beat, s. 25.  

http://www.ne.se/barbro-soller
http://socserv.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/montesquieu/spiritoflaws.pdf
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mest om är alltså bevarande av naturen, och ligger därmed ganska långt ifrån dagens 

miljödebatter om kärnkraft, koldioxidutsläpp och giftiga ämnen i nappflaskor.  

Naturvårdsverkets bok Bruk och missbruk av naturens resurser, av Claes Bernes och Lars J. 

Lundgren, tar upp att naturen och klimatet också uppmärksammats i Sverige innan 1960-

talet
7
. Till exempel var Sverige ett föregångsland i början av 1900-talet när det gällde 

naturskyddsområden, då upptäcktsresanden Adolf Erik Nordenskiöld redan år 1880 var den 

första att uttala sig offentligt om skyddandet av den svenska naturen mot mänsklig påverkan 

och exploatering. Några år senare, 1909, var Sverige först i Europa med att instifta särskilda 

nationalparker. Samma år startades även den Svenska Naturskyddsföreningen
8
.  

Även om det finns, och har funnits sedan rätt lång tid tillbaka, böcker och andra skrifter om 

naturen, klimatet och problem med detta, så ska vi med denna uppsats beröra miljön kopplat 

till journalistiken. För även om det skrivits om miljö, så har detta inte kommit ut till 

allmänheten förrän tidningarna och massmedierna uppmärksammat det, och dessa 

miljörapporteringar kom igång så sent som på 60-talet
9
. Det finns en rad händelser i samhället 

som gjort att rapportering om miljön har ökat. Detta skriver bland annat journalisten Claes 

Sjögren om i sin avhandling Miljöjournalistik från slutet av 80-talet: 

”Under de senaste åren har miljöfrågorna blivit allt mer framträdande i 

samhällsdebatten. Larmen har kommit tätt: Skogsskador, ökad försurning av mark 

och vatten, skador på ozonskiktet, giftig algblomning, Tjernobylkatastrofen, 

giftutsläppet i Rhen, listan kan göras lång över alla de händelser som skapat en 

intensiv miljödebatt. Det råder inget tvivel om att massmedierna har en central roll i 

dagens svenska miljödebatt./…/Massmedierna bör inse sitt ansvar för miljödebatten 

och successivt bygga ut bevakningen av området/…/”
10

 

Enligt Bob Wyss har allmänhetens och mediernas intresse för miljön ökat de senaste femtio 

åren
11

. Detta på grund av att man började se vad som faktiskt hände med naturen. Man 

kopplade samman bilarnas utsläpp med den tjocka smogen över städerna, man såg att floderna 

var så pass förorenade att de till och med började brinna. Det kom helt enkelt till en punkt när 

människan kopplade ihop sin konsumtion med rådande naturförändringar.  

                                                           
7
Bernes och Lundgren. Bruk och missbruk av naturens resurser – En svensk miljöhistoria. 

8
Ibid,s. 40-41.  

9
Ibid, s. 82.  

10
Sjöberg, Claes. Miljöjournalistik. Stockholm: Journalisthögskolan, 1989, s. 1-3.  

11
Wyss, Bob. Covering the Environment – How Journalists Work the Green Beat, s. 7.  
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Det finns en del viktiga händelser som vi bör ta upp. Händelser som rör miljön i Sverige och i 

världen som kan ha påverkat mediernas bevakning. I inledningen nämnde vi att det finns en 

rad händelser som kan ha/har påverkat rapporteringen om miljön, förutom Carsons bok. Här 

nedan kommer en liten översikt. 

1.1.1 Svensk miljöhistorisk översikt 

På 1950-talet upptäckte den svenske docenten Karl Borg att fåglar dog av 

kvicksilverförgiftning, från kvicksilver som fåglarna fått i sig i naturen
12

. Bernes och 

Lundgren, som skrev Bruk och missbruk av naturens resurser, menar att kvicksilverutsläpp 

var en slags väckarklocka för vad mänskliga metoder kunde ha för inverkan på djur och natur 

runt omkring. Men först under 60-talet startade en stark debatt om just kemiska 

bekämpningsmedel i Sverige. Och forskare kom bland annat fram till att de farliga ämnena 

dessutom kunde finnas i till exempel ägg och gädda. Det var efter detta genombrott som 

bekämpningsmedelsdebatten drog igång i svenska medier
13

. Det behövde komma bevis på att 

utsläppen kunde skada den mänskliga hälsan för att genomslaget skulle ske. Bernes och 

Lundgren beskriver det så här:  

”Uppmärksamheten kring dessa ämnens spridning och skadeverkan ledde till att även 

andra förändringar i naturen kom att betraktas med nya ögon och större intresse än 

tidigare, först av forskare men snart också av journalister, beslutsfattare och gemene 

man.”
14

 

Då började man alltså sakta men säkert förstå konsekvenserna av människornas konsumtion 

och man kunde börja koppla ihop vårt sätt att leva med förändringar i miljön och naturen. Och 

framförallt, problemen började nu få mediernas uppmärksamhet.  

Efter att bekämpningsmedelsdebatten kom igång började miljöproblemen hopa sig. Fler och 

fler miljöfrågor uppdagades, och något som varit i fokus länge, som fortfarande är en stor 

fråga, är huruvida vi ska ha kärnkraft eller inte. Kärnkraftsfrågan är något som är ett dilemma 

när det kommer till definitionen av miljö
15

, och även om vi i vår studie inte lägger stort fokus 

på just denna fråga så tar vi ändå upp kontroverserna lite kort. Under 1960-talet såg man 

kärnkraften som den mest nödvändiga kraftkällan, och det fanns till en början ingen direkt 

motsägning till det. Men i början av 1970-talet tog en debatt om kärnkraftsavfallet sin början, 

                                                           
12

Bernes och Lundgren. Bruk och missbruk av naturens resurser – En svensk miljöhistoria, s. 80.  
13

Ibid, s. 82.  
14

Ibid, s. 87. 
15

Djerf-Pierre, Gröna Nyheter – Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994, s.343. 
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vilken håller på än idag. Eftersom avfallet är radioaktivt så är det farligt i flera tusen år och 

frågan om en lämplig plats att förvara detta på har alltså grundat debatten
16

. 

En annan viktig del i Sveriges miljöhistoria är tidpunkten då medborgarna själva skulle börja 

bidra till miljöns förbättring. ”Håll Sverige rent” och ”Tänk globalt, agera lokalt” var slagord 

som användes för att den lilla människan skulle kunna bidra till det stora hela. Källsortering i 

hemmet började införas i början av 80-talet då man insåg att soporna inte skulle kunna gå att 

återanvända om inte det egna hushållet såg till att det var uppsorterat från början
17

.  

Ungefär vid samma tidpunkt då Sverige gick med i EU i mitten av 1990-talet, var även EU:s 

miljöpolitik och miljölagstiftningar de starkaste som hittills fanns inom området miljö
18

. Två 

av de största miljörelaterade händelserna inom detta årtionde var Riokonferensen (1992) och 

Kyotoprotokollet (1997)
19

. Under Riokonferensen, som var ett FN-möte där deltagare från 

181 stater deltog
20

, slöts en så kallad klimatkonvention där målet var att "stabilisera halterna 

av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar farlig mänsklig påverkan på 

klimatsystemet"
21

. Det senare avtalet, Kyotoprotokollet, innebar att världens industriländer 

skulle minska sina utsläpp av växthusgaser med 5,2 % under perioden 2008-2012, jämfört 

med 1990
22

. Andra politiska sammanträden av den här typen som kan ha spelat in i 

rapporteringen av miljöfrågor är Balimötet och klimatmötet i Köpenhamn (2007 och 2009), 

men även klimatmötet i Doha (2012).  

1.2 Begreppsdefinitioner 
 

1.2.1 Definition av miljö och miljöproblem 

De flesta kan nog påstå att de har en konkret uppfattning om vad ordet miljö betyder och vad 

det innebär. Även vi var i början av detta arbete också rätt säkra på vår egen uppfattning av 

innebörden.  Däremot har vi under vårt arbete med att hitta en lämplig allmän definition av 

ordet upptäckt att det är mycket mer komplicerat än vad vi först hade trott. Främsta 

anledningen till att det blir komplicerat är för att ordet miljö har haft en mängd olika 

definitioner genom åren. Det blir också komplicerat för att man måste skilja på om det är 

                                                           
16

Bernes och Lundgren. Bruk och missbruk av naturens resurser – En svensk miljöhistoria, s. 140-141.  
17

Ibid, s. 199.  
18

Ibid, s. 278.  
19

Naturvårdsverket, http://www.swedishepa.se/Documents/publikationer/978-91-620-8338-0.pdf 
20

Nationalencyklopedin, Riokonferensen, http://www.ne.se/lang/riokonferensen 
21

Nationalencyklopedin, klimatkonventionen. http://www.ne.se/lang/klimatkonventionen. 
22

Naturvårdsverket, http://www.swedishepa.se/Documents/publikationer/978-91-620-8338-0.pdf 

http://www.swedishepa.se/Documents/publikationer/978-91-620-8338-0.pdf
http://www.swedishepa.se/Documents/publikationer/978-91-620-8338-0.pdf
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ordet miljö eller begreppet miljöproblem man syftar till. Miljö som problem 

uppmärksammades till exempel inte förrän under 1960-talet. Sociologen Ann-Mari Sellerberg 

visar att det dessförinnan fanns flera andra betydelser av begreppet miljö. Bland annat syftade 

miljö till sådant som är ”konstlat och skapat”, som till exempel arbetsmiljö eller 

heminredningsmiljö
23

.  

En senare definition kom utav statsvetaren Martin Bennulf, vars definition skulle komma att 

bli tidlös och allmänt formulerad. Han menade först och främst att det är hela människans 

omgivning som innefattar miljö. Saker som sedan kopplas till begreppet är (oftast) negativt 

och kan exempelvis vara bilavgaser och fabriksutsläpp. Det som blir påverkat är alltså 

omgivningen – miljön
24

. Denna definition har emellertid utstått en del kritik från bland annat 

Monika Djerf-Pierre som skrivit avhandlingen Gröna Nyheter. Hon menar att Bennulfs 

definition dels är för abstrakt men framförallt att den blir missvisande då begreppet utgår ifrån 

att miljön endast är till för människan
25

. Dessutom syftar Bennulfs tolkning till allt som har 

med natur att göra, vilket inte stämmer överens med varken Djerf-Pierres definition eller den 

vi kommer att använda oss av.  

Efter att ha tagit del av en rad olika definitioner av ordet miljö kom vi fram till att Djerf-

Pierres definition av ordet miljöproblem var den som vi ansåg passade bäst till den studie vi 

skulle genomföra. Denna utgår ifrån miljödefinitionen som började växa fram under 1960-

talet, det vill säga att miljö kopplas samman med natur.  Hon har utvecklat en så kallad 

kärnområdesdefinition som hon kallar för ”miljömedvetet”och lyder som så: 

”/…/föreställningen om att människan genom sin hantering av naturen (djur, växter) 

och naturresurserna orsakar oönskade och negativa effekter på människans egna och 

naturens fortsatta livsbetingelser. Denna påverkan är främst knuten till den 

samhälleliga produktionen och konsumtionen (i vid mening). Påverkan är dessutom 

av en sådan allvarlig karaktär och av en sådan art att åtgärder kan och måste sättas in 

för att förhindra eller minska de negativa effekterna. /…/ Kärnområdesdefinitionen 

utgår således från att miljöproblem består av den samhälleliga produktionen och 

konsumtionens oavsedda och oönskade bieffekter på levande organismer (människor, 

                                                           
23

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

Department of Sociology, 1994, s. 5-7.  
24

Bennulf, Martin. Miljöopinionen i Sverige. Göteborgs Universitet: Statsvetenskapliga institutionen, 1994, s. 20-

21.  
25

Djerf-Pierre, Monika. Gröna Nyheter – Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994. 

Göteborgs Universitet: Institutionen för journalistik och masskommunikation, 1996, s. 21.  
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djur, växter) och deras biologiska livsbetingelser (dvs ej den estetiska eller sociala 

miljön).”
26

.  

Vi håller med Djerf-Pierre i hennes beskrivning av begreppet och har således också valt att 

använda denna beskrivning i vår studie. När vi analyserar och letar efter artiklar kommer vi 

endast ta med sådana som handlar om påverkan på miljön eller naturen. Alltså kommer vi inte 

räkna med artiklar som till exempel handlar om att en kommun har börjat odla mer lax för att 

sportfiskarna ska ha mer att fiska, utan i så fall skulle det handla om att kommunen har 

implanterat lax i ett vatten för att bevara en särskild art. Ett annat exempel kan vara om man 

börjat använda en ny metod i ett reningsverk för att spara pengar snarare än att faktiskt rena 

vattnet mer/bättre.  

Sammanfattningsvis kan man säga att vi inte kommer titta på sådant som ”gynnar” människan 

ekonomiskt eller känslomässigt (bevara ett strövområde för att stadsborna ska få se riktig 

skog). Annat innehåll vi väljer bort är sådant som rör kärnkraftsdebatten, arbetsmiljö och 

sådant som har negativ inverkan på människans hälsa (men inte på naturen). Anledningen till 

att vi väljer bort artiklar som berör kärnkraftsdebatten är för att vi menar att denna fråga är allt 

för oklar huruvida kärnkraften är skadlig på naturen eller ej. Grunden till att detta ämne är 

oklart är för att kärnkraftsdebatten fortfarande pågår. Däremot väljer vi med artiklar om 

kärnkraft då det faktiskt skett en olycka som påvisat skador på naturen eller miljön runt 

omkring.  

Det finns även en del ”basdefinitioner” på miljöbegreppet från Svenska Akademiens ordlista 

och Nationalencyklopedin som är bra att känna till: 

 Svenska akademiens definition av begreppet miljö lyder som sådan: ”Miljö; yttre 

förhållanden som påverkar allt liv”
27

 

 Nationalencyklopedins definition av begreppet miljö lyder som sådan: ”Miljö; 

omgivning, omgivande förhållanden.  Ordet används särskilt när det är frågan om 

samspelet mellan omgivningen och däri verkande människor, djur, växter eller andra 

organismer. Som ekologisk fackterm är det samma sak som biotop. ”
28

 

 

                                                           
26

Ibid, s. 23.  
27

SAOL, 

Miljöhttp://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista 
28

Nationalencyklopedin, miljö. http://www.ne.se/lang/miljö/256089.  

http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.ne.se/lang/miljö/256089
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1.2.2 Definition av miljöjournalistik/miljöjournalister 

I vår studie kommer vi se på miljöjournalistiken ur synvinkeln att allt som skrivs om miljö 

(inom vår definition) är miljöjournalistik. Detta oavsett vem som har skrivit det, vad det är för 

typ av artikel och på vilket sätt den är skriven. All journalistik som handlar om miljöfrågor 

räknar vi alltså som miljöjournalistik. Emellertid finns det flera perspektiv på vad 

miljöjournalistik är och Djerf-Pierre har i sin avhandling tagit upp tre dimensioner: 

1. Den organisatoriska dimensionen betyder helt enkelt hur miljöjournalistiken fungerar 

redaktionellt. Om det till exempel är specialreportrar eller multireportrar som skriver 

om miljöfrågor. 

2. Den formmässiga dimensionen syftar till hur de miljöjournalistiska texterna är 

uppbyggda.  

3. Den innehållsliga/substantiella dimensionen betyder att man betraktar journalistik 

som journalistik om miljöfrågor.
29

 

En beskrivning av miljöjournalistens roll gör också Sjöberg i sin avhandling. Han menar att 

miljöjournalisten är en journalist som vill bekämpa miljöförstöring och som med hjälp av sitt 

medium har möjlighet att göra det. Denna typ av journalist måste enligt Sjöberg ha mycket 

stor trovärdighet
30

(kanske mer trovärdighet än andra journalister).  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur miljöjournalistiken har utvecklats och 

förändrats i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten från 1952 till 2012. Vi vill alltså ta reda på 

om miljöfrågor har fått ökad betydelse i journalistiken på grund av större kunskap om 

frågornas centrala betydelse i samhället. För att kunna finna svar på denna fråga har vi valt att 

göra en jämförande studie mellan två dagstidningar. Den jämförande studien är dels till för att 

kunna se skillnader och likheter mellan tidningarnas miljöjournalistik, men också för att man 

får en högre validitet om undersökningen grundar sig på två tidningarna i stället för en. 

Vi har begränsat vår undersökning till dagstidningarna Dagens Nyheter och Göteborgs-

Posten, delvis för att de är Sveriges två största rikstäckande dagstidningar. Dessa 

dagstidningar skiljer sig dessutom geografiskt åt, och det kan därför även vara intressant att se 

om det finns skillnader i miljörapporteringen på grund av detta. En annan viktig faktor som 

                                                           
29

Djerf-Pierre. Gröna Nyheter – Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994, s. 23-26.  
30

Sjöberg. Miljöjournalistik, s. 1-3.  
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kan ha betydelse för resultatet är att DN har haft en vetenskapsredaktion och var också först 

med att heltidsanställa en miljöjournalist.  

 

Eftersom det finns en del tidigare forskning på detta ämne måste vi naturligtvis förklara vad 

det är som är unikt med just vår studie. En undersökning som vi själva har använt oss mycket 

av är Monika Djerf-Pierres avhandling Gröna Nyheter. Det som skiljer vår studie från hennes 

är att Djerf-Pierre först och främst gör en studie på televisionens nyhetssändningar, medan vi 

tittar på dagstidningar. Hennes avhandling sträcker sig dessutom endast till 1994, och vi tror 

att mycket har hänt sedan dess och vill således ta reda på vad. Vi har även hittat liknande 

studier som faktiskt jämför tidningar, men dessa har jämfört finska tidningar
31

. Vår studie 

sträcker sig också över en väldigt lång tidsperiod, nämligen från 1952 och hela vägen fram till 

2012. En jämförelse mellan två svenska dagstidningar under det här tidsspannet har vi alltså 

inte hittat. Därför anser vi att just denna studie är nödvändig och intressant. 

 

Efter att ha reflekterat över vad vi vill ta reda på har vi kommit fram till att följande 

frågeställningar är relevanta för vår undersökning. 

1.3.1 Vetenskapliga frågeställningar: 

 Hur har miljöjournalistiken utvecklats och förändrats i förhållande till miljöfrågornas 

centrala betydelse i samhället?  

 

Det vi vill undersöka med forskningsfrågan är om antalet miljöartiklar har blivit fler, alltså om 

miljöfrågor har fått ökat utrymme i tidningarna i takt med att de även fått större betydelse i 

den allmänna debatten. Vi vill ta reda på om miljöhistoriska händelser kan ha påverkat hur 

mycket det skrevs om miljö i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten vid de undersökta åren, 

samt vilka ämnesområden artiklarna berörde. Utöver forskningsfrågan kommer vi även svara 

på ytterligare ett antal frågor:  

 

 Hur skiljer sig miljöjournalistiken i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten?  

 Vilka miljöfrågor har varit mest framträdande under de olika tidsperioderna? 

 Hur ser miljörapporteringen ut i de båda dagstidningarna idag?  

                                                           
31

Lindén, Ingrid. Miljön i förändring - Hufvudstadsbladets miljöjournalistik åren 1955-2000. Helsingfors: 

Helsingfors universitet, 2002.  
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 Vad säger enskilda miljöreportrar från vardera tidning om miljöfrågornas betydelse i 

journalistiken? 

 

1.4 Hypotes/förväntat resultat 
Vår hypotes är att miljöjournalistiken har fått större utrymme i svensk dagspress. Vi tror att 

det skrevs mindre om miljöfrågor förr på grund av att det fanns för lite kunskap om ämnet, 

och således fanns det färre eller inga miljöjournalister och mindre miljöjournalistik generellt. 

Dock tror vi att miljöjournalistik kan ha fått större utrymme i Dagens Nyheter jämfört med 

Göteborgs-Posten då Dagens Nyheter var först med att heltidsanställa en miljöjournalist, samt 

att de har haft en vetenskapsredaktion. Det förväntade resultatet kan då också luta åt att 

utvecklingen har gått snabbare för Dagens Nyheter. Vi tror också att innehållet i 

miljöartiklarna har ändrats med åren, alltså vilka miljöfrågor det har skrivits om, allt i takt 

med hur miljödebatten har utvecklats och gått framåt. Eftersom vi har valt tidningar som 

geografiskt sett skiljer sig åt så kan det även finnas skillnader i vilka ämnen väljs utifrån vad 

som passar målgruppen i området. 

1.5 Teori och tidigare forskning 
För att kunna genomföra denna undersökning är det bra att veta vad som ligger till grund för 

att en nyhet blir en nyhet, och vad det är som bestämmer vad som ska uppmärksammas i 

medierna. Vi kommer att utgå från teorier om nyhetsvärdering som vi anser är viktiga i 

kontext till vår studie, men även vilka faktorer som kan spela in när det kommer till hur 

miljöfrågor uppmärksammas i media.  

1.5.1 Nyhetsvärdering – när blir en nyhet en nyhet? 

För att en nyhet överhuvudtaget ska uppmärksammas och komma med i medieflödet krävs det 

att den uppfyller ett visst antal krav och har vissa egenskaper. Det som ligger till grund för hur 

nyheter skapas och varför en nyhet blir en nyhet är alltså den så kallade nyhetsvärderingen. 

Nyhetsvärdering är det urval av händelser som sker, och som slutligen är det som blir till 

nyheter
32

. Här spelar en rad faktorer in, men urvalet sker dock oftast utifrån journalistens 

magkänsla snarare än några bestämda regler. Däremot har forskare på området kommit fram 

till en rad olika kriterier som väger tungt vid nyhetsval. Medieforskaren Håkan Hvitfeldt har 

                                                           
32

O’Neill, D. &Harcup, T., 2009.News Values and Selectivity.i: K. Wahl-Jorgensen & T. Hanitzsch, red. The 

Handbook of Journalism Studies. New York: Taylor & Francis, s. 161-174.  
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gjort en checklista på vilka krav som en nyhet bör inneha. Nedan har vi listat de åtta punkter 

Hvitfeldt menar att nyheter bör handla om: 

 Politik, ekonomi samt brott och olyckor 

 Kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

 Händelser som är sensationella och överraskande 

 Handlar om enskilda elitpersoner 

 Beskrivs enkelt men är viktiga och relevanta 

 Utspelas under kort tid men som del av ett tema 

 Har negativa inslag 

 Har elitpersoner som källor
33

 

Enligt Gunilla Jarlbro går det att applicera Hvitfeldts åtta steg även på miljönyheter men att 

miljöfrågor generellt inte har det som krävs för att medierna ska välja att publicera dessa som 

just nyheter. Hon menar vidare att vissa miljönyheter har lättare att komma med än andra, 

vilka exempelvis är lokala miljöproblem som ofta är akuta och behöver åtgärdas. Andra 

miljöfrågor som är globala och svårare att sätta fingret på slipper mer sällan igenom 

redaktionernas gate-keepers
34

 (det som styr urvalet
35

) 

Utöver Hvitfeldts punkter finns det några andra grundläggande egenskaper som nyheter bör 

ha och dessa kan exempelvis vara, enligt den amerikanska journalisten Walter Lippman, att 

nyheten bör väcka känslor hos publiken och att den ska ge publiken chans till identifikation
36

. 

För att vidare applicera detta på miljönyheter finns ett antal teorier om hur det går till när 

miljöfrågor får uppmärksamhet i media. Bland annat beskriver forskaren Anthony Downs i 

sin artikel Up and down with ecology – the ”issue-attention cycle” hur miljöfrågor i media 

hela tiden går i cykler
37

. Han menar att när en miljöfråga blossar upp och hamnar i mediernas 

ljus blir intresset bland publiken stort, därefter minskar intresset vilket får som följd att medier 

rapporterar mindre om den specifika frågan. På så sätt går miljöfrågor runt som i ett hjul och 

uppmärksammas oftast vartefter intresset ökar eller minskar. Så här beskriver Downs cykeln: 

                                                           
33

Jarlbro, Gunilla. Forskning om miljö och massmedier. Lund: Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet, 

2001, s. 17.  
34

Ibid, s. 17.  
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Nationalencyklopedin,gatekeeper,http://www.ne.se/lang/gatekeeper.  
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Jarlbro. Forskning om miljö och massmedier, s. 16.  
37
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”/…/an issue is likely to fade from media interest if its dramatic/entertainment value 

decreases, if it no longer affects everyone, or if it is no longer in the interests of 

power holders in society and will involve major upheaval and costs.”
38

 

Den här cykel-teorin har däremot fått utstå en del kritik från ett antal forskare som anser att 

den är otillräcklig när det kommer till att förklara miljöfrågornas uppmärksamhet i medierna. 

Bland annat Alison Anderson, professor i sociologi, menar i sin artikel Media, Politics and 

Climate Changes, att Downs teori är för linjär och hon anser att det finns fler faktorer som 

spelar in. Downs modell är enligt Anderson helt enkelt för simpel och hon föreslår att man bör 

ta hänsyn till andra aspekter när man studerar hur miljöfrågor uppmärksammas
39

. Enligt 

Andersons egen variant av modellen ska man alltså dels räkna in politiska/ekonomiska 

aspekter, till exempel företag som kan ha ett egenintresse när det gäller om en miljöfråga ska 

belysas eller inte i media. Hon ger som exempel oljeföretag som budgeterar för att PR-byråer 

ska tillta vissa strategier för att försöka förhindra ett förslag om skatt för användandet av 

fossila bränslen
40

. En annan infallsvinkel till denna modell som Anderson anser att man bör ta 

hänsyn till är strukturalism, som innebär att journalisternas arbetsätt, själva arbetsprocessen 

(till exempel vilka källor de använder sig av), räknas med som en bidragande faktor till om 

miljöfrågorna upplyses.  

Förutom nyhetsvärdering finns det ytterligare förklaringsmodeller till hur nyheter blir till. 

Monika Djerf-Pierre tar i sin avhandling bland annat upp begreppet konstruktivism. Detta 

synsätt på journalistiken är långt ifrån originellt och är egentligen en sammansättning av flera 

teorier, men grundtanken är ändå det som kopplar dem samman. Nämligen att den bild som 

massmedia producerar inte är en exakt bild av hur samhället ser ut – det är snarare en ”social 

konstruktion” av verkligheten, och att massmedia uttrycker och skapar det samhälle de är en 

del av
41

. Djerf-Pierre går även vidare in på faktorer som på olika sätt påverkar den 

journalistiska produkten:  

”All kommunikation sker inom historiskt betingade kulturella och sociala 

förhållanden. Den journalistiska produkten utgör en del av vår gemensamma kultur 

                                                           
38

Anderson, Alison. Media, Politics and Climate Change: Towards a New Research Agenda. Sociology 

Compass 3/2. 2009, s. 169. 
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Ibid, s. 169.  
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och i egenskap av kulturell produkt påverkar och påverkas den av det samhälle som 

nyhetsarbetet sker i /…/ Journalistiken är därför alltid en produkt av de ekonomiska, 

politiska och sociala förhållanden som råder i samhället /…/ Miljöjournalistikens 

primära samhällskontext antas då bestå av de ekonomiska, sociala, politiska och 

vetenskapliga processer som formar våra kollektiva föreställningar och 

handlingsorienteringar i förhållande till naturen och miljön.”
42

 

Hon menar vidare att miljöproblem, precis som andra samhällsproblem, inte automatiskt 

uppkommer för att miljöförhållandena försämras. De uppkommer snarare efter en strid om 

uppmärksamheten i offentliga arenor bland en rad andra samhällsproblem. Därför anser 

Djerf-Pierre att miljöproblem måste betraktas som politiska problem
43

.  

Som vi nämnt här ovan så finns det olika teorier om hur nyheter blir till. Den grundläggande 

utgångspunkten till hur nyheter skapas är nyhetsvärderingen. Vidare finns det ett antal teorier 

om hur just miljöfrågor får uppmärksamhet i medier. Sammanfattningsvis kan vi säga att 

miljönyheter uppmärksammas i cykler men som ett flertal andra forskare har varit inne på, så 

spelar även andra samhälleliga faktorer in. Dessa faktorer är alltså framförallt vad som händer 

på den politiska agendan, olika ekonomiska faktorer och företags egenintressen. Vår 

utgångspunkt är dock, precis som Djerf-Pierre också menar, att miljöfrågor i grund och botten 

är politiska frågor och därmed tävlar om uppmärksamheten i den allmänna samhällsdebatten. 

1.5.2 Tidigare forskning 

I denna del redovisas den forskning som enligt vår uppfattning ligger i närmast anslutning till 

det ämne vår studie behandlar. Vid en närmare anblick upptäcker man snabbt att det inte finns 

något överflöd av forskning som helt ligger i linje med vad vi i vår uppsats studerat. Mycket 

av forskningen som finns handlar främst om hur själva skapandeprocessen av 

miljöjournalistiken går till, hur miljöjournalister arbetar och hur miljöjournalistikens form och 

innehåll skiljer sig från andra journalistiska former, men även vilka källor som används och 

hur de används. Hur miljöfrågor och miljöproblem framställs i media och hur det har 

betydelse för allmänhetens kunskaper om miljö har också varit ett populärt forskningsområde. 

Det finns däremot inte alls samma flöde när det gäller kvantitativa studier som undersöker hur 
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mycket miljöjournalistik som producerats över tid
44

. Gunilla Jarlbros forskningsöversikt har 

gett oss en bra och övergripande bild av vilka studier som gjorts på ämnet miljö och 

massmedier. Vi har dock funnit att det är framför allt tre avhandlingar, men även en 

kandidatuppsats, som närmast angränsar till ämnet i just vår studie.  

Monika Djerf-Pierre genomförde 1996 en studie där hon undersökte miljöjournalistiken i 

televisionens nyhetssändningar 1961-1994. Även om denna avhandling är en studie av 

televisionens miljöjournalistik är den ändå av stort värde för oss, dels för att få ta del av de 

tendenser i televisionens utveckling som Djerf-Pierre dokumenterat, men också för att förstå 

problematiken med att definiera ordet miljö och begreppet miljöproblem. Vad hon fann var 

att det under den angivna tidsperioden skett en ökning av miljöjournalistiken, däremot ser 

ökningen olika ut beroende på vilken miljödefinition som använts. Vid användningen av en 

vid definition, då bland annat kärnkraftsfrågor inkluderats, är ökningen betydligt större än om 

en snävare definition hade använts
45

. Faktum är att kärnkraftsfrågan var den som totalt sett 

fick störst utrymme i nyhetssändningarna av alla miljöfrågor. Därefter kommer den 

industriella miljön och naturskyddsfrågorna. Detta understryker ännu mer vikten av en 

välformulerad definition, och att valet av definition överensstämmer med vad det är som 

faktiskt ska undersökas.  

Förutom att miljöbevakningen hade ökat mellan 1961 och 1994 kunde Djerf-Pierre dessutom 

urskilja vissa tendenser när det gäller vilka miljöfrågor som fick störst genomslag i tv-rutan
46

. 

På sextiotalet handlade mycket av nyheterna om miljögifter, vattenmiljön i insjöar och lokala 

luftföroreningar. Kärnkraftsfrågan fick sedan ett stort genombrott under sjuttiotalet. Därefter 

kom även luftföroreningarna att handla om mer globala miljöproblem så som växthuseffekten 

och ozonlagret, och vattenmiljön handlade framåt åttiotalet oftare om havsmiljön. Däremot så 

understryker Djerf-Pierre att det egentligen knappt är något ämne som hela tiden haft ett 

jämnt nyhetsflöde under de dryga trettio åren. Det har snarare varit så att de olika 

miljöämnena har blossat upp i samband med specifika händelser, vid enskilda debatter eller 

politiska sakfrågor
47

.  
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I en avhandling av Ingrid Lindén undersöktes miljöjournalistikens utveckling mellan åren 

1955 och 2000 i den svenskspråkiga finländska dagstidningen Hufvudstadsbladet. Hennes 

studie ingick som en del i ett projekt som kallas Medieekonomi, innehåll och diversitet, där 

även elva andra dagstidningars miljöjournalistik studerades. Lindén genomförde dels en 

kvantitativ undersökning av artiklar om miljöfrågor från en vecka under åren 1955, 1970, 

1990 och 2000. Därefter gjorde hon dessutom en kvalitativ studie som bestod av en 

rubrikanalys av de artiklar hon hittat i Hufvudstadsbladet under de undersökta veckorna
48

. 

Vad hon dels fann var att det år 1955 fanns väldigt få miljönyheter i tidningen, men att antalet 

artiklar därefter ökade. Men hon kunde dessutom, precis som Monika Djerf-Pierre, se vissa 

specifika tendenser i utvecklingen genom årens lopp. Året 1955 fanns alltså ingen direkt 

miljöjournalistik över huvud taget. Däremot fick den ett rejält uppsving år 1970 som 

framförallt präglades av lokalt anknutna och konkreta miljöproblem med ett starkt och 

känslomässigt språk. Nästa undersökta år, alltså 1990, minskade antalet miljöartiklar något, 

för att sedan öka en aning igen år 2000. Vid de två sistnämnda årtalen kunde Lindén se att 

miljönyheterna framförallt behandlade mer globala miljöproblem är tidigare år. I projektet där 

Lindéns avhandling ingick kunde man se att miljönyheter överlag blivit allt vanligare i 

dagspressen
49

. Från att ha varit det 23:e populäraste ämnet år 1955 till att ha klättrat sig upp 

på en 6:e plats av artikelgrupperna av de undersökta tidningarnas nyhetsartiklar.  

Det finns dock ytterligare en avhandling som vi anser är värd att nämna, även om vi kanske 

inte helt anser att den ämnesmässigt ligger i speciellt nära anslutning till vår uppsats då den i 

första hand berör den politiska miljöopinionen. Martin Bennulf skrev 1994 avhandlingen 

Miljöopinionen i Sverige. Där diskuterar han dels grunderna till den miljödebatt som blossade 

upp på 1960-talet, händelser som under årens lopp hållit debatten vid liv, men även de orsaker 

som Bennulf menar ligger till grund för varför miljöfrågornas plats i massmedia och den 

politiska dagordningen hela tiden går i cykler
50

. Detta har dels varit till nytta för oss för att 

förstå en del av de bakomliggande faktorer till varför det kanske skrivs mer eller mindre om 

miljö i tidningarna.  

                                                           
48

Lindén.Miljön i förändring - Hufvudstadsbladets miljöjournalistik åren 1955-2000.  
49

Ibid, s. 20.  
50

Bennulf.Miljöopinionen i Sverige.  



16 
 

Även Malin Kock skrev 2008 en kandidatuppsats där hon utförde en jämförande studie av 

miljöjournalistiken i en finsk lokaltidning och huvudstadstidning. Eftersom att detta också är 

en jämförande studie mellan två olika tidningar menar vi att den ligger i nära anslutning till 

vår uppsats. Vad hon fann var för det första att miljönyheterna fick ungefär lika stort utrymme 

i båda tidningarna. Hon menar dock att miljöjournalistiken kan ha påverkats något beroende 

på vilken läsekrets tidningen i grunden riktar sig till (lokal- eller huvudstadstidning)
51

.  

2 Material och metod 
Till vår studie har vi som redan nämnt valt att undersöka de svenska dagstidningarna Dagens 

Nyheter och Göteborgs-Posten. Innan en närmare presentation av tidningarna tänkte vi 

återkomma till syftet och varför det blev just dessa två. Dagens Nyheter valde vi först och 

främst för att det är Sveriges största dagstidning och för att vi innan arbetets början visste att 

de hade en vetenskapsredaktion. Att ha en särskild vetenskapsredaktion hade vi en hypotes 

om att det skulle kunna innebära mer fokus på miljö/natur/vetenskap i den tidningen jämfört 

med andra. Sedan valde vi Göteborgs-Posten, som är Sveriges näst största dagstidning. Den 

skiljer sig även geografiskt sett från Dagens Nyheter och skulle således kunna ha andra typer 

av miljönyheter i jämförelse. Vi hade exempelvis kunnat jämföra Dagens Nyheter med 

Svenska Dagbladet, men vi ville att studien skulle kunna visa några skillnader och valde 

således en tidning från en annan storstad än Stockholm. Att dessa två tidningar är Sveriges 

största dagstidningar är dock den främsta anledningen till att de valdes.  

Till en början kommer vi att beskriva hur undersökningen gått till och gå djupare in på vilka 

val vi har gjort. För att kunna ge en tydligare bild av de tidningar vi valt kommer vi även ge 

en kortfattad beskrivning av dessa dagstidningar. Det kan till exempel vara viktigt att känna 

till tidningarnas läsekrets, politiska tillhörighet och upplaga. Därefter går vi in på en 

beskrivning av den kvantitativa innehållsanalysen, vilka variabler vi har använt oss av, samt 

den kompletterande kvalitativa intervjustudien.  

2.1 Undersökningen 

Studien som vi har gjort grundar sig dels på en kvantitativ innehållsanalys och dels 

kompletterande kvalitativa intervjuer. Vi har undersökt två svenska dagstidningar, Dagens 

Nyheter och Göteborgs-Posten där vi under sju årtionden (1952-2012) gjort nedslag en vecka 
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i april. Anledningen till att vi valt just en aprilvecka är främst för att det under den perioden 

inte skedde några större avvikande händelser så som politiska val eller andra förutsägbara 

händelser som kan ha påverkat valet/utbudet av nyheter. Valet av vecka grundar sig också på 

vår egen hypotes om att det möjligen skulle kunna skrivas mer om just miljö på våren. Detta 

för att det händer mycket i naturen under våren, så som exempelvis algblomning. I och med 

att vi har undersökt en så pass lång tidsperiod har det varit svårt att helt undvika att de 

undersökta veckorna sammanföll med storhelger, så som påsken. Men eftersom vi har 

undersökt så många år menar vi att sådana händelser inte har lika stor betydelse för resultatet i 

slutändan.  

För att få bästa möjliga undersökning skulle vi givetvis velat titta på allt som skrivits om miljö 

under alla dessa år. Men eftersom att tid och resurser inte räckte till för denna uppsats har vi 

valt en vecka per årtionde. Att välja en vecka är också ett aktivt val vi gjort då Andersson 

Odén/Andersson rekommenderar det i sin text En vecka räcker långt. De menar till exempel 

att man under en vecka kan se en cykel i tidningens arbete och att det räcker för att kunna få 

en övergripande bild av tidningens innehåll
52

.  

Vi började första måndagen i april 1952, och har sedan tittat på hela den veckan, på allt som 

skrivits om miljö inom vår definition. Sedan har vi arbetat oss igenom alla årtionden i båda 

tidningarna fram till 2012. Vi har alltid valt att börja på första måndagen i april, även om 

datumen då varierar lite mellan årtiondena. Allt material vi har använt när det kommer till den 

kvantitativa innehållsanalysen har vi läst på mikrofilm vid Kungliga Biblioteket i Stockholm. 

Eftersom vi skulle titta på allt som skrivits kunde vi inte använda oss av sökprogram såsom 

Mediearkivet Retriver, utan vi fick helt enkelt söka fram allt material manuellt.  

När det gäller de kvalitativa intervjuerna har vi fått begränsa oss till två intervjupersoner per 

tidning, som vi använt oss av. Detta för att vi fick fler personer att intervjua från Götebors-

Posten, men endast två fanns att tillgå vid Dagens Nyheter. Intervjupersonerna är eller har 

varit aktiva miljöreportrar på vardera tidning under en längre period. Vi hade kunnat intervjua 

andra miljöreportrar på andra tidningar, men vi beslutade att studien skulle få högre validitet 

om vi valde intervjupersoner som varit aktiva på de tidningar som vi valt att undersöka. 
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Huvuddelen i vår studie är den kvantitativa innehållsanalysen, men vi ville komplettera den 

undersökningen med intervjuer för att få godare validitet. Mängder med tryckt material kan 

lättare sättas i kontext till verkligheten om man har verkliga personer som kan återge en bild 

av hur det faktiskt såg ut och hur det var.  

2.2 Presentation av dagstidningarna 
 

2.2.1 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är Sveriges största dagstidning och grundades 1864 av Rudolf Wall. Den 

kom 2011 ut i 292 100 exemplar
53

 och tidningen läses varje dag av 824 500 personer. Utöver 

det har de en läsarskara på 1,4 miljoner på webbsidan. Dagstidningen är oberoende liberal, 

vilket betyder att den inte står på en viss politisk sida
54

. Dagens Nyheter ingår i 

Bonnierkoncernen, vilken är en internationell mediekoncern med företag i 175 länder
55

. 

2.2.2 Göteborgs-Posten 

Göteborgs-Posten är Sveriges näst största dagstidning och grundades 1813 av Geo Löwegren. 

Den lades ned 1822 för att sedan tas över år 1859 av David Felix Bonnier
56

. 2011 hade den 

liberala tidningen en upplaga på 216 300
57

 och 600 000 läsare varje dag
58

. Göteborgs-Posten 

ingår i Stampen-gruppen, där över 22 tidningar ingår
59

.  

2.3 Kvantitativ innehållsanalys 
En kvantitativ innehållsanalys lämpar sig bra vid undersökningar där man vill finna någon 

form av frekvens, till exempel hur vanligt förekommande något är eller hur mycket eller ofta 

det skrivits om ett visst ämne – dessa kriterier är de som är de mest grundläggande för denna 

typ av analys
60

. Peter Esaiasson med flera ger i Metodpraktikan även en mycket tydlig 

definition av själva namnet på denna metod:  
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”Begreppet kvantitativ innehållsanalys består av två komponenter: Med innehållsanalys 

menar vi en undersökning av innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller bildmässig 

framställning. Med kvantitativ menar vi att undersökningen baseras på likvärdiga och därmed 

jämförbara uppgifter om så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och 

analyseras med siffror.”
61

 Det är utifrån dessa grunder vi anser att denna typ av metod passade 

utmärkt för just vår studie och för de vetenskapliga frågor vi ville finna svar på.  

Vid utförandet av en kvantitativ innehållsanalys måste man först och främst välja och 

definiera analysenheterna. I detta fall är analysenheterna tidningsartiklarna i Dagens Nyheter 

och Göteborgs-Posten. Vårt nästa steg blev sedan att komma fram till vilka variabler och 

variabelvärden vi skulle använda oss av. Därefter har vi noggrant gått igenom alla 

analysenheter (miljöartiklar) var för sig för att kunna bestämma varje artikels variabelvärden i 

form av siffror, och då fört in dessa i ett kodschema. När alla miljöartiklar för de undersökta 

åren noggrant kodats och förts in i kodschemat kunde vi sedan sätta igång med själva 

analysarbetet och därefter producera resultat. De variabler och variabelvärden som använts i 

vår studie kommer vi nedan att presentera närmare.  

Vår studie grundar sig alltså framförallt på en kvantitativ innehållsanalys där vi har gått 

igenom alla artiklar i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten en aprilvecka var tionde år från 

1952-2012. Vi har tittat efter alla artiklar som handlar om miljö men har sedan analyserat dem 

så att artikelns vinkel stämmer överens med vår miljödefinition. Artiklarna har alltså kodats 

för att sedan föras in i ett kodschema under 12 olika variabler. Vi har också valt att utesluta 

visst innehåll av tidningen som vi har känt varit irrelevanta för vår studie. Detta innehåll som 

vi valt bort är således: 

 Insändare 

 Recensioner (böcker, teater, filmer, musik, konserter etc.) 

 Annonser/reklam 

 TV/Radio 

 Bioprogram 

 Bilagor från företag, statliga verk eller myndigheter 

Vissa av dessa punkter kan kanske kännas självklara att välja bort med tanke på studiens 

syfte, men exempelvis kan punkten ”insändare” behöva en förklaring till varför den valts bort. 
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Vi anser inte att dessa är av värde för studien då insändare inte är redaktionellt producerat 

material utan inskickat av allmänheten. Vi har under studiens gång stött på insändare som 

handlat om miljö, men vi har valt att inte räkna med dessa av ovannämnda skäl. Annat som vi 

valt bort är bilagor från företag, statliga verk eller myndigheter. Dessa har vi inte räknat med 

då de heller inte är redaktionellt producerat material och bidrar således inte till en god 

validitet av studien.  

2.4 Variabler 

De variabler som vi har kodat artiklarna efter är tidning (DN eller GP), publiceringsdatum, 

artikeltyp, utrymme i tidningen (storlek), ämnesområde, geografisk täckning och skribent. Här 

följer nu en förklaring av de variabelvärden som varit centrala för studiens syfte och för 

resultatet.  

Artikeltyp: Nyhetsartikel, reportage, debatt/opinion, ledare, krönika, notis, 

upplysningsartikel, intervju.  

Utrymme i tidningen: Mycket litet (notis), litet (helspalt), medel (halvsida), stort (helsida) 

och mycket stort (uppslag eller mer).  

Ämnesområde: Eftersom det var ett väldigt stort antal artiklar som analyserades, med en 

mängd olika vinklar, så var vi tvungna att göra undervariabler t.ex. vid variabeln ”vatten” 

fanns även ett antal undervariabler ”vattenrening, övergödning, utsläpp/förorening i 

grundvatten” osv. Vi kommer härmed nöja oss med att presentera det övergripande ämnet (för 

djupare information om undervariablerna se bifogad kodbok): Vatten, skogsbruk/jordbruk, 

trafik, klimatförändringar, industrier/fabriker, vindkraftverk, djur och växter, politik, 

nedskräpning, utsläpp generellt, ekologi, fjärrvärme, luft, olja, restaurering, plast/gifter, mark, 

uppvärmning/energiförbrukning, övrigt och forskning. 

Geografisk täckning: Under denna variabel har vi placerat vilket geografiskt 

täckningsområde innehållet i artikeln berör. Några av de viktigaste variablerna har varit att 

kunna avgöra om artikeln berör Sverige lokalt, storstad eller Sverige i sin helhet. Vi har även 

variabler så som Skandinavien, Norden, Europa, Världen i sin helhet men även specifika 

länder eller specifika områden av världen.  
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Skribent: Här har vi helt enkelt konstaterat vem det är som har skrivit artikeln. Antingen om 

det är en enskild skribent eller om det är redaktionen i sin helhet eller material från 

nyhetsbyrå.  

2.5 Kvalitativa intervjuer 
Eftersom vi vill komplettera vår kvantitativa studie med kvalitativa intervjuer bör vi göra en 

redogörelse av de viktigaste punkterna när man gör dessa intervjuer. Det man enligt 

Metodpraktikan främst bör tänka på är bedömningen av intervjuns värde. Vad bidrog 

intervjun till som vi inte kunnat läsa oss till från litteraturen eller funderat ut själva?
62

 

Eftersom vi menar att de intervjuer vi väljer att ha med till studien är kompletterande, så 

gäller det för oss att ha med sådant som alltså kan bidra till något mer än det vi redan kommit 

fram till. En annan viktig del är urvalet av intervjupersoner, vilka är de mest relevanta 

personerna att intervjua för just vår studie? Det finns heller, enligt författarna, ingen klar 

gräns för hur många personer som ska intervjuas, utan här bör man i stället också gå efter vad 

som känns relevant för studien. Till exempel hur många man tror det behövs för att det som 

berättas ska kunna ha en källkritisk trovärdighet
63

. Sedan kommer vi till den punkten som 

handlar om själva utförandet av intervjun, intervjuns innehåll. Man bör forma innehållet efter 

den vetenskapliga frågeställningen man har så att svaren blir så användningsbara som möjligt. 

Frågorna till intervjupersonerna ska enligt boken vara lätta att förstå, korta och inte inneha en 

akademisk utformning
64

.  

Det viktigaste som vi kände att vi ville ha med till vår studie när det gäller intervjuerna, var att 

personerna skulle vara aktiva/ha varit aktiva miljöreportrar på antingen DN eller G-P. För att 

intervjua ett flertal miljöreportrar från andra tidningar skulle inte bidra till god validitet av vår 

studie. Vi valde alltså således att intervjua fyra personer totalt, där två var från DN och två 

från G-P. En av intervjuerna på DN och en av intervjuerna på G-P skedde genom ett möte på 

ungefär 50 minuter vardera, medan de andra två var telefonintervjuer. 

3 Resultat 
Här nedan beskrivs och förklaras resultatet av den kvantitativa och den kvalitativa studien. 

Eftersom huvuddelen i denna uppsats är den kvantitativa studien kommer vi således att börja 

med den.  
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3.1 Resultat – kvantitativa innehållsanalysen 

Det vi först kommer att presentera är antalet miljöartiklar i vardera tidning. Vi kommer också 

att redovisa hur stort utrymme de fick i tidningen. Efter denna redovisning kommer resultatet 

att sammanställas i en sammanfattning tillsammans med vår vetenskapliga frågeställning. 

Detta första resultat är snarare en överblick.  

Antalet miljöartiklar och utrymmet de fick i Dagens Nyheter 

1952 (7-13/4): Detta var starten på vår studie och det var under det här året mycket sparsamt 

med artiklar som handlade om miljö eller natur överhuvudtaget. Sammantaget hittade vi två 

artiklar som hamnade under vår definition av vad som är en miljöartikel. Dessa var notiser 

och fick således mycket liten plats i tidningen.  

1962 (2-8/4): Det var inte mycket som skiljde detta årtionde från föregående då vi detta år 

endast hittade tre artiklar som handlade om miljö. Även här var utrymmet som artiklarna fick 

litet.  

1972 (3-9/4): Här började vi se en förändring av antalet miljöartiklar. Från att endast ha varit 

ett par artiklar tidigare årtionden hittade vi detta år 19 artiklar som hade en miljövinkel. 

Generellt sett fick artiklarna även här litet utrymme (17 av 19 artiklar hade litet eller mycket 

litet utrymme). 

1982 (5-11/4): Detta år var antalet miljöartiklar nästan halverat jämfört med för tio år sedan, 

då vi detta år fann 10 artiklar under denna vecka. När det gäller hur stort utrymme artiklarna 

har fått så är det ingen skillnad mot föregående årtionde, artiklarna fick alltså även här litet 

utrymme (8 av 10 artiklar hade litet eller mycket litet utrymme).  

1992 (6-12/4): Här hade dock antalet ökat något igen – detta år var antalet miljöartiklar uppe i 

15 st. Artiklarnas utrymme är relativt oförändrat från tidigare år eftersom de flesta även här 

fick litet utrymme (12 av 15 artiklar hade litet eller mycket litet utrymme). 

2002 (1-7/4): Av de sjuttio år som totalt undersöktes är detta årtiondet med absolut flest 

miljöartiklar i DN, nämligen 24 artiklar. 23 av 24 artiklar hade litet eller mycket litet 
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utrymme, vilket betyder att detta är det årtionde då miljöartiklarna även fick det minsta 

utrymme.  

2012 (2-8/4): Efter att ha nått sin topp tio år tidigare så har antalet miljöartiklar återigen 

sjunkit i antal då siffran detta år är nere i 11 st. Något som skiljer sig detta årtionde från de 

andra är att miljöartiklarna har fått betydligt större utrymme. 6 av 11 artiklar har utrymmet 

medel eller stort. 

Antalet miljöartiklar och utrymmet de fick i Göteborgs-Posten 

1952 (7-13/4): Detta år hittade vi endast en miljöartikel i GP och den var mycket liten. 

1962 (2-8/4): Ingen dramatisk ökning, men antalet miljöartiklar var här fyra stycken och även 

dessa fick litet eller mycket litet utrymme. 

1972 (3-9/4): Precis som i DN kunde vi se en markant ökning detta årtionde av antalet 

miljöartiklar. Denna vecka hittade vi hela 30 miljöartiklar och det är således det året med mest 

artiklar av samtliga undersökta år och tidningar. Dessa fick dock också litet utrymme i 

tidningen (28 av 30 artiklar hade litet eller mycket litet utrymme). 

1982 (5-11/4): Även här sjönk antalet artiklar en del från föregående år då vi kunde hitta 17 

stycken miljöartiklar totalt denna vecka. Även utrymmet var litet då 15 av 17 artiklar hade 

litet eller mycket litet utrymme.  

1992 (6-12/4): Nu blev det en liten ökning av antalet miljöartiklar igen. Detta år hittade vi 25 

artiklar den valda veckan. Dessa fick således också litet utrymme då 22 av 25 hade litet eller 

mycket litet utrymme.  

2002 (1-7/4): Detta år var det ingen direkt skillnad i antalet mot föregående årtionde, eftersom 

vi fann 22 miljöartiklar totalt. 18 av 22 artiklar hade även litet eller mycket litet utrymme, 

vilket betyder att miljöartiklarna generellt sett fick litet utrymme i tidningen.  
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2012 (2-8/4): Efter att ha hittat runt 20 artiklar de senaste årtiondena så sjönk det aningen 

detta år då vi hittade 15 artiklar totalt. Även detta årtionde fick artiklarna större utrymme än 

tidigare då 6 av 15 hade utrymmet medel, stort eller mycket stort. Det bör också tilläggas att 

detta år var det enda som vi hittade miljönyheter som fick hela uppslag. Båda hittades 

dessutom i Göteborgs-Posten.  

Vetenskaplig frågeställning: Hur har miljöjournalistiken utvecklats och förändrats i 

förhållande till miljöfrågornas centrala betydelse i samhället? 

Här kommer vi nu delvis besvara frågeställningen, det vill säga vilka tendenser vi sett i 

utvecklingen i DN och G-P. Senare, i diskussionsdelen, kommer vi resonera kring hur 

miljöjournalistiken har utvecklats och förändrats i förhållande till miljöfrågornas centrala 

betydelse i samhället. Vidare kommer vi försöka svara på frågan hur miljöjournalistiken 

skiljer sig i de båda tidningarna, under rubriken skillnader/likheter. De övriga kompletterande 

frågeställningarna kommer besvaras löpande i texten.  

 

3.1.1 Dagens Nyheter 

När det gäller antalet miljöartiklar så kan man se en tydlig ökning från 1952 fram tills 2012. 

Dock går kurvan upp rätt rejält under 1972 för att sedan gå ner igen år 1982. Ytterligare ett 

uppsving fick antalet miljöartiklar år 2002 för att sedan dala något igen år 2012. Totalt sett 

fanns det 84 miljöartiklar i DN vid de undersökta åren, se Figur 2. 

När det kommer till ämnesområden så finns det tre utmärkande kategorier som det skrivits 

mer om. Totalt sett för alla år är djur och växter det ämne som förekommit mest i DN. Under 

denna kategori har artiklarna till exempel handlat om fiske (utfiskning, fiskebestånd, 

tjuvfiske, torskfisket), bevarande av arter/skog och naturreservat. Totalt sett har det skrivits 22 

artiklar som berör det här ämnet, vilket motsvarar cirka en fjärdedel av alla miljöartiklar som 

skrivits i DN vid de undersökta åren. Något som är värt att nämna är att det år 2002 var en 

stor protest mot skogsavverkning, vilket har påverkat resultatet, då detta ämne förekom i ett 

flertal artiklar det här året. Efter djur och växter kommer ämnet politik därtotalt 18 artiklar 

handlar om miljöpolitik, vilket är drygt en femtedel. Det är dock jämnt fördelat mellan vilken 

typ av miljöpolitik artiklarna berör. Det tredje största ämnet är vatten och berör sådant som 

utsläpp/förorening/dumpning i hav, sjö eller annat vattendrag, övergödning, vattenrening och 
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vattenkraft. 16 av de undersökta artiklarna handlar om vatten och utgör således nästan en 

femtedel av alla miljöartiklar i DN. Dessa tre ämnen innefattar 56 artiklar, vilket är ungefär 67 

% av det totala antalet miljöartiklar som återfanns i DN. De resterande 28 artiklarna är relativt 

jämnt fördelade mellan de övriga kategorierna.  

3.1.2 Göteborgs-Posten 

Antalet miljöartiklar har ökat i G-P från 1952 fram till 2012. Från att det nästan inte har 

skrivits någonting alls åren 1952 och 1962 blev det ett rejält uppsving för miljöjournalistiken 

år 1972. Sedan dalade antalet artiklar något 1982 för att sedan stiga igen 1992. Från 1992 har 

dock sedan antalet miljöartiklar successivt minskat fram till 2012. Totalt sett fanns det 114 

miljöartiklar i G-P de undersökta åren, se Figur 2. 

När det gäller ämnesområde är det även här samma tre kategorier som har varit utmärkande i 

G-P, alltså djur och växter, politik och vatten. Dock är det i G-P omvänd ordning på två utav 

ämnena, då vatten berörs i större omfattning än politik. Däremot är det även här som 

kategorin djur och växter är den mest omskrivna. Totalt 35 artiklar, närmare 42 %, har 

tillägnats detta ämnesområde. Dock har även resultatet för G-P påverkats av antalet artiklar 

som handlade om protesten mot skogsavverkning år 2002. Förutom dessa artiklar så berörde 

artiklarna i G-P under den här kategorin mestadels fisket, bevarande av skog/arter och 

naturreservat. Efter djur och växter kommer kategorin vatten som utgjorde 17 artiklar totalt, 

vilket är drygt en femtedel av totala antalet artiklar i G-P. Även i G-P har ämnen som 

utsläpp/förorening/dumpning i hav och andra vattendrag, övergödning, vattenrening och 

vattenkraft varit de mest frekventa. Det tredje mest uppmärksammade ämnet är politik, där 14 

artiklar totalt berörde detta ämne. Det har dock varit jämnt fördelat mellan vilka typer av 

miljöpolitiska frågor artiklarna handlat om. 66 artiklar berör dessa tre toppkategorier, vilket är 

nästan 79 % av totala antalet miljöartiklar i G-P. De övriga 18 artiklarna var relativt jämnt 

fördelade över de andra ämnesområdena.  

3.2 Skillnader/likheter mellan tidningarna 

Sammantaget fann vi för de undersökta åren totalt 198 miljöartiklar i de båda tidningarna. 114 

av dessa artiklar återfanns i Göteborgs-Posten och 84 av artiklarna i Dagens Nyheter, se Figur 

1. 
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Figur 1 Totala antalet miljöartiklar i DN och G-P 

Kurvan nedan visar hur utvecklingen sett ut hos de båda tidningarna när det kommer till hur 

antalet miljöartiklar har ökat respektive minskat under de undersökta sjuttio åren. Vad vi kan 

se är att antalet miljöartiklar i både DN och G-P har ökat från 1952 fram till 2012. Däremot 

skiljer sig tidningarna åt när det kommer till hur denna ökning av miljörapporteringen sett ut. 

Generellt sett har miljörapporteringen varit större i G-P än i DN – framför allt 1972-1992. År 

1972 återfanns 30 artiklar i G-P vid den undersökta veckan, vilket är det största antalet för alla 

undersökta veckor. I DN skrevs dock 19 miljöartiklar vid samma vecka. 1982 dalade 

miljörapporteringen något i både DN och G-P, för att sedan öka igen 1992. Antalet 

miljöartiklar var dock för båda dessa år fler i G-P än i DN. Vad som skiljer sig sedan är att 

antalet miljöartiklar vid år 2002 hade ökat ytterligare i DN, medan de däremot hade börjat 

minska i G-P för att även fortsätta minska fram till 2012. I DN började antalet artiklar inte 

minska förrän efter 2002.  
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Figur 2 Antal miljöartiklar de undersökta åren 

 

Ytterligare ett intressant resultat är hur det ser ut med artiklarnas geografiska täckning, det vill 

säga vilket geografiskt område miljöartiklarna i fråga berör. Här fann vi att en stor del av 

miljöartiklarna hos de båda tidningarna rör miljöfrågor inom Sverige, närmare bestämt 82 %.  

 

Figur 3 Miljöartiklarnas geografiska täckning 
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Något som däremot skiljer sig är hur rapporteringen ser ut innanför Sveriges gränser. I 

tabellen nedan framgår att miljöartiklarna i G-P oftare har en lokal anknytning än 

miljöartiklarna i DN. Däremot finns ingen nämnvärd skillnad när det kommer till hur många 

av artiklarna som berör Sverige i sin helhet eller Sverige storstad (Stockholm, Göteborg eller 

Malmö) hos tidningarna.  

 

Figur 4 Miljöartiklarnas geografiska täckning inom Sverige 

 

Som vi redan har nämnt när vi redovisade resultatet för ämnesområdena är att det var tre 

kategorier som var mest framträdande vid miljörapporteringen. Dessa tre kategorier (djur och 

växter, vatten och politik) var de tre toppkategorierna i båda tidningarna. Den enda skillnaden 

vi kunde se här var att det skrevs något mer om vatten än om miljöpolitiska frågor i G-P, och 

tvärtom i DN. Däremot var det alltså ingen märkvärd skillnad när det kommer till 

ämnesområdena som det rapporterades om i tidningarna.  

3.3 Resultat - Kvalitativ intervjustudie 
Vid vår kompletterande kvalitativa intervjustudie intervjuades fyra miljöjournalister, två från 

Dagens Nyheter och två från Göteborgs-Posten. Nedan kommer de fyra intervjupersonerna att 

presenteras var för sig, därefter resultatet att presenteras som vi menar ska ses som en 

komplettering till den kvantitativa innehållsanalysen.  
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Lars-Ingmar Karlsson har arbetat på Dagens Nyheter sedan 1981, men det var 1989 som 

han började arbeta med miljöfrågor. Vid början av 2010 slutade han som miljöreporter och 

började istället på DN:s ekonomiredaktion, där han fortfarande är anställd.  

Annika Nilsson började på DN 1997 och slutade i februari 2012. Hon arbetade först på 

bostadsredaktionen med bostadsfrågor, men var även på nyhetsredaktionen. Hon har i 

grunden alltid varit miljöjournalist eftersom hon på bostadsredaktionen bland annat skrev om 

klimatsmart byggande och samhällsplanering. Hon arbetade på vetenskapsredaktionen 2005 

till 2010 som miljöreporter. Annika arbetar nu på energimyndigheten i Eskilstuna.  

Karl-Johan Bondeson arbetar på G-P och har varit där sedan slutet av 1980-talet. Där har 

han arbetat aktivt som miljöreporter fram till 2011, med ett litet avbrott 2003. Numera arbetar 

han som nattchef på G-P.  

Ulf Nyström började på Göteborgs-Posten 1975, och blev sedan heltidsanställd 1976 vilket 

han varit sedan dess. Han arbetade som miljöreporter under hela 1980- och 1990-talet, men 

sedan dess har han arbetat med kollektivtrafikfrågor på G-P. Nyström hamnade på miljöspåret 

av eget intresse. G-P hade en miljöreporter som arbetade på halvtid med miljöfrågor på 1970-

talet, men när han slutade fick Nyström ta över hans tjänst.  

En av de frågor som vi främst anser är relevant och viktig för vår studie är om de intervjuade 

journalisterna tycker sig minnas några speciella trender genom åren vad gäller vilka 

miljöfrågor det skrivits mest om. Som tidigare nämnt kunde vi via den kvantitativa studien se 

att ämnesområdena djur och växter, politik och vatten varit de som förekommit i flest artiklar 

totalt. Men dessvärre gick inte att urskilja några andra specifika trender. Vi väljer dock ändå 

att presentera de trender som journalisterna själva tycker sig ha sett genom åren, men dessa 

uppgifter kan vi dock inte stödja med vår egna kvantitativa studie. Däremot kan 

journalisternas svar med fördel jämföras med uppgifter från litteratur där miljöhistoriska 

händelser finns beskrivna

. 

Enligt Bondeson handlade mycket av miljöjournalistiken på 1970-talet om utsläpp och det 

som kom ur avlopp och skorstenar. Sedan på 1980-talet lärde sig industrierna att städa upp, 

                                                           

Se Bakgrund, miljöhistorisk översikt. 
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och då försvann intresset att följa dem. Karlsson menar också att mycket av miljöfrågorna när 

han började på DN, det vill säga början av 1980-talet, handlade om utsläpp. Mycket rörde 

även frågor om naturvård. Därefter började det handla mer om hur dessa utsläppsproblem 

skulle åtgärdas, avloppsvattnet skulle renas och så vidare. Karlsson menar dessutom att från 

mitten av 1990-talet och fram till idag har klimatfrågan varit överlägsen. Även Nyström 

instämmer här med att klimatfrågan idag är den största miljöfrågan. Nilsson minns även att 

det i början av 1990-talet skrevs mycket om sophantering och kretslopp i och med 

Riokonferensen och handlingsprogrammet Agenda 21 som antogs 1992. Bondeson talar också 

om 1990-talet som de stora konferensernas tid då ett antal konventioner gjorde att det skrevs 

mycket om miljö. Karlsson tror även att Kyotoavtalet -97, överenskommelsen om globala 

utsläpp av växthusgaser, kan ha varit ett startskott för klimatfrågorna. I början av 2000-talet 

menar Nilsson att det skrevs mycket om fisket i Östersjön. Alla fyra intervjupersoner anser för 

övrigt att klimatfrågan är den största miljöfrågan i dagsläget och har varit det sedan slutet av 

1980-talet.  

Att antalet miljöartiklar minskat de senaste undersökta åren i både Dagens Nyheter och 

Göteborgs-Posten kunde vi se i vår kvantitativa undersökning. Alla fyra intervjupersonerna 

var helt överens om att så var fallet. Eftersom vi ville försöka få ett svar på varför det ser ut så 

här lät vi var och en av journalisterna svara på frågan:  

Varför skrivs det inte lika mycket om miljöfrågor idag?  

”Jag tror att det beror på hur samhällsdebatten ser ut idag och att miljöfrågor helt enkelt inte 

står så högt upp på dagordningen som det är i dagsläget. Miljöfrågorna har inte samma plats 

i den allmänna debatten och den politiska agendan. Sen tror jag också att det beror på en 

mättnad hos allmänheten, det var väldigt mycket miljö i media på 1980- och 1990-talet vilket 

har lett till att folk är mätta på miljö.” Ulf Nyström, G-P.  

”Om man tittar på alla de åren som jag har varit här så speglar det väldigt tydligt att det har 

varit lite intresse, och så lite intresse som det är just nu, så har det aldrig varit under den 

tiden. Jag tror dels att det beror på minskat intresse hos redaktionsledningen, som 

naturligtvis också är en spegel av intresset från allmänheten.” Lars-Ingmar Karlsson, DN.  
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”Nu har man inte råd att ha specialkompetens på samma sätt som vi har haft tidigare. Och 

sedan ska man också sätta in det i ett sammanhang, efterfrågan på miljömaterial kanske inte 

är sådär jättestort heller idag. Det blir dippar, och jag har varit med då sedan 70-talet, så jag 

vet ju att det går upp och ned med intresset. Jag hävdar ju att fasen hänger väldigt mycket 

ihop med konjunkturen.” Karl-Johan Bondeson, G-P.  

”Redaktionerna krymper, och det gäller inte bara vetenskapsredaktioner utan alla 

redaktioner generellt. Och skälen till att det skrivs mindre är både ekonomiska och hänger 

samman med de som styr på tidningarna.” Annika Nilsson, DN.  

Precis som vi redan nämnt har antalet miljöartiklar minskat de senaste åren i DN och G-P. 

Därför ansåg vi att det även skulle vara intressant att med hjälp av våra intervjupersoner 

försöka ta reda på vad de tror skulle behövas för att miljöjournalistiken ska få ett uppsving, 

alltså vad som krävs för att medierna ska uppmärksamma dessa frågor mer.  Därför ställde vi 

dem frågan:  

Vad krävs för att tidningarna ska börja skriva mer om miljö?  

”Jag tror att miljöfrågorna kan få större uppmärksamhet igen när andra ämnen blir 

uttjatade, och när folk kanske inte är lika mätta på miljö längre. Sen så tror jag också att det 

måste hända något konkret, en större miljökatastrof eller något liknande. Mycket handlar ju 

till exempel om klimatförändringar idag, så något konkret som händer skulle nog kunna 

påverka. Men det räcker inte med någon stackars liten kackerlacka som håller på att utrotas, 

sådant är det ingen som bryr sig om.” Ulf Nyström, G-P.  

”Jag tror att det så illa att det behövs någon typ av katastrof, och då är det ju för sent 

förmodligen. Problemet med klimatfrågan är ju att man inte ser resultatet nu. Att det regnar 

och blåser mer är ju ganska starka bevis, men det kan också vara naturliga variationer. Förut 

var konsekvenserna mycket tydligare. När det gäller gifter så dog havsörnarna och 

sjöfåglarna, och när det gäller sjöar så såg man hur de blommade. Hade man stått med 

stövlarna fulla med vatten så hade man förstått mycket mer.” Lars-Ingmar Karlsson, DN.  



32 
 

”Det krävs kanske något som en miljöskandal någonstans, eller som vid 2006 då det kom 

rapporter om klimatförändringar och Al Gore gjorde sin film. Det var det som tände gnistan. 

Och när det blir sådant flow, dynamik i tänket, då mobiliserar man och då får man som 

miljöjournalist plötsligt mycket utrymme och intresse och artiklarna lyfts fram. Sedan dör det 

och då sitter man där och blir deprimerad i sin kammare och tycker att det inte är någon som 

bryr sig, så tycker man synd om sig.” Karl-Johan Bondeson, G-P.  

”Skulle det ske någon form katastrof så skulle bevakningen öka tillfälligt, men sen skulle den 

sjunka igen. Jag tror att miljöfrågorna kommer få ett uppsving. Det är så viktiga frågor. Om 

man vill vara en angelägen tidning så måste man bevaka de här frågorna. Men sedan måste 

man uppmärksamma medvetenheten hos läsarna om att det kostar pengar att få bra 

journalistik. Det viktigaste är att få tillbaka specialreportrar, men det kräver tid och resurser. 

Så nyckelfrågan är att lösa affärsmodellen för journalistik.” Annika Nilsson, DN.  

4 Slutsatser och diskussion 
I denna del vill vi framföra de slutsatser som vi kunnat dra utifrån resultatet. Dessa kommer 

att utvecklas och sedan analyseras vidare i diskussionsdelen som följer.  

Det vi framför allt kan konstatera utifrån vårt resultat är att miljörapporteringen i Dagens 

Nyheter och Göteborgs-Posten under tidsperioden 1952-2012 har ökat. Det skrevs alltså mer 

om miljöfrågor 2012 än vad det gjorde 1952, vilket även stämmer överens med vår hypotes. 

Däremot kan vi med det insamlade materialet slå fast vid att ökningen har gått i cykler, det 

vill säga att kurvan inte har varit linjär vid de undersökta åren. Att miljörapporteringen har 

ökat tror vi beror på att kunskapen om miljö generellt har ökat i samhället. Anledningen till att 

det skrevs lite om miljö 1952 beror till största sannolikhet på att kunskapen helt enkelt inte 

fanns. Man visste inte innan miljödebatten drog igång på 60-talet att människors handlande 

hade negativa effekter på naturen, vilket säger sig självt att man på grund av detta heller inte 

skrev om det i dagspressen. I takt med att kunskapen om nya miljöproblem uppstod så ökade 

även rapporteringen om dessa händelser. Exempel på detta kan vara då det uppdagades att 

fabriker faktiskt släppte ut gifter i naturen eller fiskar dog till följd av kvicksilverförgiftning 

så fick man även upp ögonen för problemen, och därmed fick dessa frågor utrymme i 

tidningarna.  
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Vi går nu ännu djupare in på forskningsfrågan, alltså hur miljöjournalistiken har utvecklats 

och förändrats i förhållande till miljöfrågornas centrala betydelse i samhället. Utifrån vårt 

resultat kan vi se att båda tidningarna hade en topp 1972 då antalet miljöartiklar ökat rejält 

jämfört med föregående årtionden. Att det ökade 1972 är inte något förvånande resultat i och 

med att det detta år var klimax på den miljödebatt som kom igång på 1960-talet
65

. Enligt Karl-

Johan Bondeson handlade mycket av miljöfrågorna under 70-talet om utsläpp från industrier 

och fabriker. 1982 hade antalet miljöartiklar i tidningarna minskat jämfört med föregående 

årtionde, och detta tror vi, liksom Bondeson, kan bero på att industrierna började städa upp 

efter sig och ta hand om utsläppen. Exempelvis kom ett antal nya miljöskyddslagar
66

 som 

bidrog till att industrierna helt enkelt var tvungna att reglera utsläppen. Vi tror därmed att det 

helt enkelt inte blev lika intressant för tidningarna att skriva om sådana företeelser samt att 

intresset generellt kan ha minskat efter 70-talets klimax. De nästkommande årtiondena 

började antalet miljöartiklar öka igen i tidningarna och detta tror vi kan kopplas samman med 

ett antal viktiga händelser i miljödebatten. Exempel på detta kan vara, precis som vi tog upp i 

den miljöhistoriska översikten, Riokonferensen (1992) och Kyotoavtalet (1997), men även 

klimatmötet i Köpenhamn (2009). Politiska möten eller konferenser av den här typen medför 

ofta stort mediepådrag, vilket vi tror kan ha bidragit till att antalet miljöartiklar ökade de 

senare undersökta åren.    

Vår undersökning visar att antalet miljöartiklar i tidningarna de senaste årtiondena har gått 

nedåt, vilket inte är något förvånande resultat för varken oss eller för våra intervjupersoner. Vi 

tror precis som Ulf Nyström menar, att miljöfrågor idag inte står lika högt upp på 

dagordningen eller på den politiska agendan samt i den allmänna debatten som de gjorde på 

80- och 90-talen. Det kan också ligga en hel del i det Annika Nilsson tror, nämligen att 

anledningen kan vara ekonomiska skäl så som nedskärningar och omstruktureringar på 

redaktionerna. Nyström nämner även att en mättnad från allmänheten kan vara en orsak. Detta 

kan även återspeglas i Anthony Downs ”issue-attention cycle” – att intresset för miljönyheter 

nu helt enkelt är i nedgångsfasen i cykeln
67

. Så småningom tror vi dock att intresset för 

miljöfrågor kommer att öka på nytt. Detta diskuterade även våra intervjupersoner som alla 

tror att intresset kommer att öka och att det då kommer skrivas mer om det i medierna. 

Däremot har de olika åsikter om vad som krävs för att miljöfrågorna ska få ett uppsving. 
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Bondeson, Karlsson och Nyström anser att det krävs någon form av katastrof, medan Nilsson 

å andra sidan tror att man bör se över journalistiken i sin helhet. Det vill säga att läsarna måste 

bli medvetna och vara beredda på att betala för god journalistik, eftersom det måste finnas en 

budget till att ha specialreportrar. Vi tror att det som krävs för att miljöjournalistiken ska få ett 

uppsving igen är en kombination av dessa två saker. Dels menar även vi att det antagligen 

kommer skrivas mer om det sker någon plötslig och dramatisk händelse, men för att 

miljöfrågorna på lång sikt ska behålla sin plats på dagordningen så måste det finnas resurser. 

Har redaktionerna medel för att anställa journalister med specialkompetens kan miljöfrågorna 

få den plats de bör ha.  

Om vi nu går över till vår andra hypotes om att det skulle ha varit mer miljörapportering i 

Dagens Nyheter jämfört med Göteborgs-Posten. Denna hypotes stämmer inte. Det visade sig 

istället vara tvärtom, nämligen att det fanns fler miljöartiklar i G-P än i DN. Vi hade som 

hypotes att DN skulle ha rapporterat mer om miljö, dels för att de var först med att 

heltidsanställa en miljöjournalist, men även för att de haft en vetenskapsredaktion. Det visade 

sig alltså att denna hypotes inte stämde. Dock är det insamlade materialet för litet för att 

kunna dra några konkreta slutsatser om det verkligen är så här det förhåller sig. Det totala 

antalet miljöartiklar som finns i de bägge tidningarna under alla år kan möjligen visa något 

annat. Kanske kan den skillnaden vi hittade dock bero på att G-P generellt har haft större 

fokus på miljöfrågor och eventuellt sett det som en del i sin profilering, att rapportera om 

miljö. Dessutom kan det vara så att G-P har haft fler miljöjournalister än DN, som har bevakat 

dessa områden, även om DN har haft en vetenskapsredaktion. Detta är emellertid bara något 

vi kan spekulera i då vi inte har några exakta uppgifter på hur många miljöreportrar som varit 

anställda på vardera tidning genom åren.  

Vad gäller vår definition av miljöproblem och vilka miljöfrågor vi exkluderat i vår 

undersökning vill vi tillägga att resultatet kunde blivit annorlunda om vi valt att inkludera 

exempelvis kärnkrafts-/arbetsmiljöfrågor. Enligt Djerf-Pierre spelar just definitionen mycket 

stor roll när det kommer till vilket resultat studien får
68

. Att ha med kärnkraftsfrågan i 

undersökningen kan göra att de andra miljöfrågorna förhållandevis får mindre utrymme än 

vad de hade fått annars
69

. Vi vill ännu en gång poängtera att vi valde bort kärnkraftsfrågan då 

                                                           
68

Ibid, s. 343. 
69

Ibid, s. 343-344.  
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vi menar att denna fråga är allt för oklar huruvida kärnkraften är skadlig på naturen eller inte 

och den passar således inte in på vår definition.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att de viktigaste slutsatser vi dragit utifrån resultatet av 

studien är att antalet miljöartiklar har ökat i takt med miljöjournalistikens ökade betydelse i 

samhället. Dock anser vi att vi funnit en mycket intressant tendens vad gäller minskningen av 

antalet miljöartiklar de senaste årtiondena. Det är intressant i och med att kunskapen om den 

rådande miljön är större nu än någonsin, vilket enligt vår mening borde betyda att det skulle 

skrivas mer. Det finns många intressanta aspekter att studera vidare på inom detta ämne, 

vilket vi kommer beröra närmare i nästa avsnitt.  

4.1 Vidare forskning 
För vidare forskning har vi en del förslag som vi tror kan vara intressanta för andra att 

undersöka närmare. Det första förslaget är att man skulle kunna göra samma undersökning 

men i stället välja att innefatta kärnkraft och arbetsmiljö i definitionen av miljö. Vi tror, precis 

som Djerf-Pierre skriver i sin avhandling, att resultatet är väldigt beroende av vilken 

definition som används
70

. Eftersom Djerf-Pierre har undersökt televisionens nyhetssändningar 

i sin avhandling, skulle det vara intressant att se skillnader mellan dagstidningar om man 

valde att ha med kärnkraft/arbetsmiljö i definitionen. Ytterligare ett förslag, som vår 

intervjuperson Annika Nilsson tipsade om, är att göra en jämförelse av miljöjournalistiken i 

en dagstidning och ett public service medium (exempelvis SVT eller SR). Hon trodde att det 

skulle kunna bli mer markanta skillnader mellan dessa eftersom hon hade en teori om att 

public service har bättre resurser. Dessutom har ju public service medier vissa förpliktelser 

när det kommer till innehållet, vilket eventuellt kan göra att de helt enkelt måste rapportera 

mer om miljöfrågor än andra medier.  

Överlag skulle man kunna göra en ännu mer omfattande studie än den vi har gjort. Detta är en 

c-uppsats och kan således inte bli så djupgående som vi hade velat. En längre undersökning, 

där man tittar på allt som skrivits om miljö i de båda tidningarna genom åren skulle troligen 

ge en bättre bild och man skulle kunna dra andra och mer konkreta slutsatser.  

                                                           
70

Djerf-Pierre, Gröna Nyheter – Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994, s. 343. 
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Något som vi också skulle velat göra, som troligen inte varit omöjligt, är att undersöka fler 

veckor än de vi gjort till denna studie. Det hade varit intressant att titta på ännu en vecka, fast 

under en annan del av året, exempelvis under hösten. Detta hade kunnat bidra till mer bredd 

och det hade kanske funnits mer varierande nyheter. Risken att enskilda händelser skulle 

kunna påverka resultatet hade också kunnat minimeras vid undersökning av fler veckor. En 

annan anledning till att det hade varit intressant att studera exempelvis en höstvecka är att 

man då skulle kunna se skillnader i rapporteringen på grund av att det är olika årstider. Vi tror 

nämligen att just miljönyheter kan vara väldigt årstidsberoende vad gäller vilka ämnen det 

skrivs om och i vilken utsträckning.  
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