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Sammanfattning/Abstract 

Studien syftar till att skapa en översiktsbild av miljöjournalistiken kring Östersjön under 

2012. Vi undersöker vilka perspektiv artiklarna har; är de lokala, nationella, internationella 

eller globala? Vilka miljöproblem är de som får mest utrymme i tidningarna och skiljer det sig 

beroende på var tidningen finns rent geografiskt och från olika perioder under året? Vi 

undersöker även vilka huvudaktörer/huvudkällor som får plats i artiklarna, samt vilket kön 

som dominerar huvudaktörerna/huvudkällorna.  

 

När miljörörelsen tog fart på 60-talet var det mest kvinnor som skrev om miljön i tidningarna 

och denna undersökning skönjer hur könsfördelningen såg ut under 2012 när det gällde 

producerade artiklar om miljöproblematiken i Östersjön. Artikelanalysen är kvantitativ men 

kompletteras av intervjuer med journalister på de olika tidningarna. Totalt har 174 artiklar 

från sex dagstidningar analyserats. De sex tidningarna som ingick i undersökningen var 

Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Hufvudstadsbladet, Norrbottens- Kuriren, 

Ålandstidningen och Gotlands Tidningar. 

 

I studien kan vissa mönster urskiljas. De flesta artiklarna i undersökningen hade 

internationella perspektiv och det var vanligast hos de större dagstidningarna Dagens Nyheter 

och Hufvudstadsbladet. Gotlands Tidningar använde sig av många lokala perspektiv och 

skrev mycket om färjtrafiken. Ålandstidningen hade många lokala perspektiv i sina artiklar 

men trots det också många internationella perspektiv.  

 

Det vanligaste miljöproblemet som diskuterades i samtliga tidningar var fiske tätt följt av 

utsläpp och övergödning. Den vanligaste typen av huvudaktörer/huvudkällor var myndigheter 

följt av forskare och politiker. Det visade sig att män dominerar starkt över kvinnor när det 

kommer till huvudaktörer/huvudkällor som får synas i texten. Det var också män som hade 

skrivit mest om miljöproblematiken i Östersjön under 2012 i motsats till vår tes att det skulle 

ha varit fler kvinnor.  
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Populärvetenskaplig artikel 
 

Denna undersökning har koncentrerat sig på miljönyheter om Östersjön som publicerats av 

sex svensktalande tidningar runt Östersjön under 2012. Tidningarna som ingick i 

undersökningen var de svenska dagstidningarna Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, 

Norrbottenkuriren och Gotlandsbladet samt de finska dagstidningarna Ålandstidningen och 

Hufvudstadsbladet.  

   Huvudfrågan var hur perspektivfördelningen såg ut hos tidningarna, d.v.s. i vilken 

utsträckning tidningarna använde sig av lokala, nationella, internationella och globala 

perspektiv i sina artiklar. Vi har även undersökt vilka miljöproblem som det skrivs mest om, 

vilken period på året som mest artiklar har publicerats, vilket kön som är i majoritet när det 

kommer till författare av artiklarna och aktörer/källor i artiklarna samt vilka sorts 

aktörer/källor som var vanligast att använda.  

   Undersökningen utfördes genom kvantitativ innehållsanalys med en mindre kvalitativ 

intervju med en representant för varje tidning. Den kvantitativa innehållsanalysen gjordes 

med hjälp av 14 variabler som användes för att koda 174 artiklar. Intervjuerna bestod av 

frågor som var speciellt utformade tidning för tidning, beroende på vilka resultat och 

tendenser den kvantitativa innehållsanalysen gav. 

   Resultaten i korthet visade att lokala perspektiv var vanligare hos lokala tidningar och 

internationella hos större tidningar som t.ex. Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet. Män har 

skrivit mer miljöartiklar under 2012 och manliga aktörer/källor är mycket vanligare än 

kvinnliga. De vanligaste miljöproblemen var fiske, utsläpp och övergödning och sommaren är 

den period då flest artiklar har publicerats. 

   Vi som genomfört undersökningen är journalistikstudenter med inriktning människa och 

miljö och för oss är undersökningen viktig eftersom vi snart ska ge oss ut i arbetslivet och då 

vet vilka tendenser som råder när det kommer till miljönyheter. Resultaten kan komma till 

nytta för journalister i arbetslivet som nu ser hur det ser ut med bl.a. perspektivfrågan, vilka 

miljönyheter som får fokus och könsfördelning och därför kan försöka förändra vissa 

ickeönskvärda tendenser. Vi valde att koncentrera oss på miljönyheter i Östersjön eftersom 

situationen i Östersjön stadigt förvärras och därför är det viktigt att se hur tidningarna väljer 

att beskriva problematiken.  
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1 Inledning 

Östersjön förser oss inte bara med fisk. Turistindustri och transport är också viktiga 

funktioner och trycket på Östersjön är därför stort.  Östersjön innehåller ett unikt ekosystem 

av växt- och djurliv som är känsliga för mänsklig aktivitet och även om havet tål mycket finns 

det en gräns som vi inte får passera om vi inte vill ha ett dött hav (Havet, 2012). Vi anser att 

det är en av våra uppgifter som blivande journalister att informera och skapa uppmärksamhet 

kring rapporteringen kring miljöproblematiken. Vilka tidningar har lokala, nationella, 

internationella och globala perspektiv på sina artiklar och vilket är vanligast? Vilka skillnader 

gällande perspektiv finns det mellan tidningarna runt Östersjön och vilka miljöproblem 

rapporteras det mest om? Kan man dra paralleller mellan perspektiv och specifika 

miljöproblem? Under vilka perioder skrivs det mest om miljöproblematiken och på vilka sätt 

skiljer sig ämnena under året? 

 

Historiskt sett har män och kvinnor skrivit om olika saker i medier. Mansdominerade ämnen 

har varit, och är fortfarande i viss mån, sportjournalistik, näringslivsbevakning, 

kriminaljournalistik och opinionsjournalistik medan kvinnor har fokuserat mer på sociala 

frågor, konsument- och familjejournalistik. Ämnet miljö har historiskt sett, enligt en del 

undersökningar, varit dominerat av kvinnor. Hur ser det ut idag? (Bernes, 80), (Djerf-Pierre, 

42). 

1.1 Bakgrund 

Östersjön är ett unikt hav. Det har lägre salthalt, är varmare och mycket grundare än de större 

haven. Detta innebär att Östersjön har en unik artsammansättning som relativt lätt kan sättas 

ur spel av till exempel uppvärmning, salthaltsförändring och en mängd andra miljöproblem. 

Om en art slås ut kan det få effekter på alla trofiska nivåer (Ebenman, 2008).  

Vi lever i ett informationssamhälle. Stora mängder information når oss dagligen genom bland 

annat reklam, filmer och tidningar. När det kommer till det sistnämnda har informationen gått 

igenom journalister. Vi som skriver den här uppsatsen aspirerar att bli just sådana och 
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dessutom med inriktning på miljön. För oss är det viktigt att diskutera miljöproblemen och vi 

tror att vår undersökning kan ge oss användbara verktyg för att förstå hur rapporteringen kring 

miljöjournalistiken ser ut idag. Vi är naturligt intresserade av Östersjön och är övertygade om 

att journalister spelar och kommer att spela en viktig roll i Östersjöns framtid.  

 

Vilka tidningar runt Östersjön rapporterar om vad och med vilka perspektiv? Är det män eller 

kvinnor som dominerar ämnet idag och vilket kön dominerar bland aktörerna? Under vilka 

perioder på året rapporteras det om vad? Detta är några frågor som vi funderat mycket över 

och hoppas, i och med undersökningen, få svar på. Med svaren så tror vi att vi får en enkel 

översikt på hur miljörapporteringen om Östersjön ser ut idag och utefter den översikten tror vi 

oss vara kapabla att gå in i journalistikyrket och påverka rapporteringen på det sätt vi anser 

mest gagnande för Östersjöns överlevnad. 

 

De största problemen i Östersjön, enligt havsmiljöinstitutet, är övergödning, alger, överfiske 

och i mindre utsträckning miljögifter, som till exempel dioxiner och tungmetaller i fiskar.  

Många avhandlingar och uppsatser behandlar olika miljöproblem och lösningar i Östersjön. 

Havsmiljöinstitutet ger ut en årlig publikation som heter Havet där aktuella miljöproblem och 

lösningar diskuteras.  

 

2007 släppte Isabella Lövin boken Tyst Hav, Jakten på den sista matfisken. Boken handlar 

bland annat om EU:s och fiskeriorganisationernas spel om rätten att få fiska och är en i raden 

av journalistiska publikationer som handlar om hur Östersjön exploateras (Lövin, 2007). Det 

är nog inte många privatpersoner som hittar till Havsmiljöinstitutets hemsida och läser deras 

årliga rapport om miljöläget i Östersjön. Därför är det viktigt att journalister och författare, 

som just Isabella Lövin, lyfter fram det viktiga till allmänheten.  

 

Som tidigare nämnt är det, enligt Naturvårdsverkets publikation Havet, övergödning, 

överfiske och miljögifter som är de största miljöproblemen i Östersjön just nu. I och med vår 

undersökning kan vi se om den journalistiska rapporteringen speglar det förhållandet eller om 

det är andra ämnen som får mer plats. Men först följer en kort definition av de tre största 

miljöproblemen i Östersjön idag: 
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1.1.1 Övergödning 

Eutrofiering som det ofta kallas inom forskarvärlden innebär en förändring i förhållandet av 

kväve- och fosforhalterna i havet. När mängden fosfor ökar i havet, men inte kväve, kommer 

organismer som kan binda kväve från luften att bli starkare (Townsend, 2008). 

Cyanobakterier kan göra precis det och därför frodas de under perioder, främst under de 

varma månaderna på året. I folkmun kallas detta för algblomning och det är antagligen det 

synligaste problemet i Östersjön. Det skrivs ofta om algblomning i tidningarna, t.ex. utfärdas 

varningar under badsäsongerna när ”moln” av alger kommer nära stränderna. Andra effekter 

av eutrofiering är syrefattiga bottnar vilket skapar en närmast död miljö i och med att nästan 

allt liv är beroende av syre för att leva (Havet, 2012).  Vår uppsats är till viss del inspirerad av 

en tidigare publikation som undersökte hur de svenskspråkiga tidningarna runt Östersjön 

rapporterade om algblomning under sommarmånaderna 2005 och 2006 (Berggren & 

Lundblad, 2008). Det var genom den uppsatsen vi fick inspiration till att undersöka de 

svenskspråkiga tidningarna runt Östersjön men vi valde att undersöka andra faktorer.  

 

      1.1.2 Överfiske 

För några år sedan kunde vi läsa i många tidningar att torsken nästan var utrotad i Östersjön. I 

dagsläget så är torsken i princip utrotad i Kattegatt och det är inte mycket vi kan göra åt det 

nu. Goda nyheter är dock att torskbeståndet nu är starkare i egentliga Östersjön, Ålands hav 

till danska sunden, men det ligger fortfarande på låga nivåer, Torsken är inte den enda hotade 

fisken i Östersjön. Havsöring, strömming, ål, abborre och flera andra arter hotas på vissa håll 

men är starkare på andra. Östersjön har som tidigare nämnts en väldigt speciell biodiversitet 

eftersom havet sträcker sig över många områden (Havet, 2012). 

1.1.3 Miljögifter 

2011 kom ett beslut om att svenska butiker får sälja fisk som överstiger EU:s gränser på 

dioxinhalt (Livsmedelsverket, 2011). Dioxin är ett av de många farliga ämnen som kan hamna 

på matbordet i form av fiskrätter. Dioxin delar en egenskap med många tungmetaller och det 

är att det lagras i kroppen under lång tid. Det finns bara ett effektivt sätt att bli av med 

dioxinet och det är genom amning, vilket i sin tur är farligt för barnet. Enligt livsmedelsverket 

kan höga halter dioxin påverka utvecklingen av hjärnan, immunförsvaret, 

fortplantingsförmågan, nervsystemet, hormonsystemet och kan orsaka cancer.  
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Dixoin kommer främst från tillverkningen av kemikalier med klor och förbränning av sopor. 

Ett annat vanligt ämne är TBT som kommer från båtbottenfärger. En förbättring på området 

miljögifter är att halterna av PCB, DDT, kvicksilver samt delvis dioxin har minskat mycket 

sedan 70- och 80-talet (Livsmedelsverket, 2011). 

1.2 En presentation av tidningarna som ingick i 
undersökningen 

Dagens Nyheter är Sverige största morgontidning med en upplaga på över 200 000 exemplar 

(Tidningsstatistik/TS, 2012). Tidningen grundades 1864 och har störst fokus på Stockholm 

men är rikstäckande. Dagens Nyheter är oberoende liberal och debattsidan lägger stor fokus 

på opinionsbildning. Tidningen ingår i Bonnierkoncernen. 

 

Norrbottens- Kuriren är en av Sveriges äldsta lokala dagstidning/landsortspress. Tidningen 

grundades 1861 och utkommer sex gånger i veckan och har en upplaga på nära 20 000 

exemplar och ges ut i Luleå (TS, 2012). Tidningen ägs av Norrköpings Tidningar. Kuriren, 

som den oftast kallas, betecknar sig som obunden moderat. 

 

Sydsvenska Dagbladet eller Snällposten SDS, som Sydsvenskan ofta kallas, är en dagstidning 

som grundades 1848 med en upplaga på 111 000 exemplar (TS, 2012). Tidningen ingår i 

Bonnierkoncernen och är oberoende liberal. Tidningen riktar in sig på Malmö, Lund och 

Trelleborg samt närliggande områden.  

 

Gotlands Tidningar, GT. 1983 slogs de två tidningarna Gotlands Folkblad och Gotlänningen 

ihop till Gotlands Tidningar. Därför har tidningen två ledarsidor, en socialdemokratisk och en 

centerpartistisk. Tidningen utkommer sex gånger i veckan med en upplaga på 11 900 

exemplar och betecknas som landsortspress (TS, 2012). Precis som Norrbottens-Kuriren ägs 

GT av Norrköpings Tidningar.  

 

Hufvudstadsbladet, HBL, är en svenskspråkig finländsk morgontidning som utges dagligen i 

Helsingfors. Tidningen grundades 1864 och har en upplaga på drygt 46 000 exemplar (TS, 

2012). HBL är den största dagstidningen i Finland och betecknas som oberoende borgerligt, 

liberal. Ägare är Konstsamfundet.  
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Ålandstidningen är den äldsta och ledande av Ålands två tidningar. Tidningen grundades 1891 

och räknas som en finsk tidning men utges på svenska med en upplaga på 9577 exemplar 

(Ålandstidningen, 2012). Tidningen ägs av Ålands Tidnings-Tryckeri AB.  

1.3 Begreppsdefinition 

Nedan följer vår definition av perspektiv samt vad som innebär med 

huvudaktörer/huvudkällor. När det kommer till andra variabler ansåg vi att de inte behövde en 

definition eftersom de är tydliga och bara kan betyda en sak.  

1.3.1 Definition av perspektiv.  

Ordet perspektiv kan definieras på många sätt. Enligt Nationalencyklopedin så innebär ordet 

”uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden”. För oss har ordet inneburit vilken sorts 

inriktning tidningarna huvudsakligen har haft på sina artiklar. Med lokalt perspektiv menar vi 

artiklar som handlar om miljöproblem på en specifik plats, t.ex. en ort, som bara berör denna 

specifika plats. Med ett nationellt perspektiv menar vi artiklar som har en vinkel som innebär 

att miljöproblemet berör hela Sverige. Med ett internationellt perspektiv menar vi artiklar som 

har en vinkel som innebär att miljöproblemet berör fler eller alla länder runt Östersjön. Med 

ett globalt perspektiv menar vi artiklar som har en vinkel som innebär att miljöproblemet 

berör hela planeten. Vissa artiklar kunde handla om ett miljöproblem på en specifik plats men 

så länge artikeln knöt an miljöproblemet i ett större perspektiv så tolkade vi det som nationella 

eller internationella artiklar och inte lokala. Lokala artiklar var endast de artiklar som aldrig 

fokuserade på ett orsakssamband som låg utanför den lokala avgränsningen. 

1.3.2 Definition av huvudaktörer/huvudkällor 

När det kom till huvudaktörer/huvudkällor så försökte vi definiera vilken aktör/källa i texten 

som var den som fick mest plats. Om det fanns fler aktörer/källor i texten så valde vi ut den 

aktör/källa som tog mest plats, d.v.s. fick mest utrymme. Fanns det två eller i få fall, fler 

aktörer/källor som tog lika mycket plats definierade vi den aktören/källan som kom först som 

huvudaktör/huvudkälla. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka tidningar som använder sig mest av lokala 

perspektiv och vilka som använder sig av andra perspektiv. Vi vill veta vilka miljöproblem 

som får mest plats i tidningarna, om det skiljer sig under vissa perioder på året samt om det 

skiljer sig mellan tidningarna som är geografiskt åtskiljda. Vi undrar även hur 

könsfördelningen ser ut när det kommer till reportrarna som har producerat artiklarna samt 

aktörerna som får synas i artiklarna.  

 

Frågeställningarna är följande:  

 

1.1 Vilka perspektiv har artiklarna på respektive tidning? Lokalt, nationellt internationellt 

eller globalt?  

 

2.1 Vilka miljöfrågor, gällande Östersjön, har det skrivit mest om under 2012 och hur skiljer 

sig tidningarna åt? 

   2.2 Skiljer sig miljöfrågornas fokus under året och finns det skillnader mellan tidningarna? 

 

3.1 Vilka är källorna/aktörerna i artiklarna och hur skiljer sig tidningarna åt?  

   3.2 Hur ser könsfördelningen ut mellan män och kvinnor när det gäller källor/aktörer och 

hur skiljer sig tidningarna åt?  

 

4.1 Är det män eller kvinnor som har skrivit mest om miljöproblematiken i Östersjön 2012 

och hur skiljer sig tidningarna åt? 

1.5 Hypotes – Förväntade resultat 

Eftersom tidningarna vi ska undersöka skiljer sig åt geografiskt, så tror vi att det är naturligt 

att de kommer att skilja sig när det kommer till innehåll. En del tidningar vi undersöker 

profilerar sig som lokala, t.ex. Gotlands Tidningar, och därför tror vi att miljönyheterna 

gällande Östersjön i de tidningarna kommer att ha mycket lokala perspektiv. Vi antar att en 

rikstäckande tidning som Dagens Nyheter inte har lika många lokala perspektiv utan fler 

nationella och internationella. Detta för att de är just rikstäckande tidningar och vill nå ut till 

så många som möjligt. 
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Vi antar att de tre största miljöproblemen som har listats tidigare kommer att vara de 

miljöproblem som dominerar bland artiklarna, dock tror vi att andra miljöproblem kommer att 

vara större i vissa lokaltidningar. T.ex. så tror vi att färjtrafiken kommer att vara ett frekvent 

ämne både på Ålandstidningen och på Gotlands Tidningar. Detta eftersom färjorna är en 

viktig industri för Åland och Gotland. Vi antar även att det kommer att skrivas olika mycket 

om vissa ämnen under olika perioder av året. T.ex. så tror vi att rapportering om algblomning 

kommer att dominera under sommaren eftersom det är under sommarmånaderna som 

miljöproblemet syns.  

 

De huvudaktörer/huvudkällor som kommer att synas mest tror vi är myndigheter, forskare och 

politiker eftersom det är de vi själva upplever får mest plats i tidningarna som vi läser. Det är 

möjligt att fördelningen ser olika ut på de olika tidningarna men vi tror ändå att myndigheter, 

forskare och politiker kommer att vara de vanligaste huvudaktörerna/huvudkällorna, totalt 

sett. På de lokala tidningarna Ålandstidningen och Gotlands Tidningar, tror vi att det har 

skrivits mycket om färjtrafiken och på grund utav detta så misstänker vi att företag kommer at 

vara en vanlig huvudaktör/huvudkälla i de tidningarna. 

 

Eftersom miljörörelsen startades av kvinnor så antar vi att kvinnorna fortfarande dominerar 

när det kommer till att producera artiklar. Dock tror vi att många män har gett sig in i ämnet 

och trots kvinnlig dominans tror vi könsfördelningen är ganska jämn. När det kommer till 

könsfördelning gällande aktörer så tror vi att män dominerar starkt eftersom vi har 

uppfattningen att män än idag innehar högre positioner i samhället än kvinnor och är därför 

mer eftertraktade källor för journalister. 
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2     Teoretiska utgångspunkter 

I samband med denna undersökning har vi använt oss av tidigare forskning och teorier om 

journalistik. För att kunna analysera våra resultat har vi utgått från den forskning och de 

teorier som presenteras i detta avsnitt. 

2.1 Tidigare forskning 

Inspiration till denna undersökning kom från en tidigare C-uppsats från Södertörns Högskola, 

skriven av Carin Berggren och Catarina Lundblad 2008. Uppsatsen heter Östersjön – en 

rabarbersoppa. Om algblomning i dagspressen. I den genomfördes en analys av hur 

svenskspråkig dagspress skildrat algblomningen i Östersjön somrarna 2005 och 2006. De 

undersökte vilket utrymme frågan hade fått, vilka orsaker till problemen som hade angetts och 

vilka aktörer som hade fått utrymme. Vi tog sex av de sju tidningar som de hade använt sig av 

och applicerade dem på våra forskningsfrågor istället. 

 

Monica Löfgren Nilsson gjorde 2009 en studie på televisionen vid Göteborgs Universitet som 

fokuserar på kvinnor inom journalistik. Undersökningen hade tre huvudfokus; a) hur har 

andelen kvinnliga nyhetsproducenter förändrats över tid, b) hur ser relationen mellan 

reporterns kön och ämnesval ut och c) hur ser relationen mellan reporterns kön och källornas 

kön ut. Undersökningen lägger en del vikt vid skillnaden på hårda och mjuka nyheter där 

hårda är seriösa, viktiga nyheter inom ämnen som ekonomi och politiska beslut medan mjuka 

är mer lättsamma nyheter som till exempel feature. Studien gör också en intressant indelning 

av kvinnliga och manliga ämnen. Manligt ansågs vara ämnena internationellt, krig, politik, 

ekonomi/arbetsmarknad, näringsliv, jordbruk, fiske, rättsväsende, vetenskap, sport och brott. 

Kvinnliga ämnen ansågs vara sjukvård, ungdomsfrågor, barnomsorg, invandring, 

bostadsfrågor, kriminalvård, fritidsverksamhet, hushållsekonomi, finkultur, livsåskådning, 

media och miljöfrågor med undantag för kärnkraft.  
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2009 ansågs alltså miljöfrågor vara typiskt kvinnliga men hur ser det ut idag? Inte så 

annorlunda tror vi.  

2.2 Närhetsprincipen 

Henk Prakkes modell för närhetsprincipen som går att läsa om i Massmedier: en bok om 

press, radio & tv (Hadenius & Weibull, 2005, s 347) är en av flera utgångspunkter i denna 

undersökning. Vi tror att lokala angelägenheter kommer att gå före mer pressande 

miljöproblem eftersom vi tror att tidningarna tänker att läsarna kommer att vara mer 

intresserade av det.  

 

Närhetsprincipen innebär att händelser som har små tidsmässiga, kulturella och rumsliga 

avstånd, har större chans att bli en nyhet. Händelser som ligger längre bort i tiden, har hänt 

längre bort geografiskt eller ligger långt ifrån vår kultur, har mindre chans att bli en nyhet. 

Denna uppsats undersöker både stora dagstidningar och mindre lokala tidningar och det är 

därför intressant att se hur de olika tidningarna förhåller sig till denna princip.  

  
 

Figur 1: Efter Henk Prakkes modell som återfinns i Massmedier. En bok om press, radio och 

TV av Stig Hadenius och Lennart Weibull på sida 347. 
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2.3 Nyhetsvärdering 

En central fråga inom journalistikforskningen är nyhetsvärdering. Hur kommer det sig 

egentligen att en händelse blir en nyhet och en annan inte? Walter Lippmans definition från 

1922 innebär att en händelse blir en nyhet om tidningarna antar att det finns en respons från 

allmänheten. Nyheten ska väcka känslor hos mottagaren och/eller erbjuda en möjlighet till 

identifikation (Esaiasson et al, 2007, s 223). Kan man tänka sig att de tidningar vi undersöker 

använder sig av Walter Lipmans definition? Använder lokala tidningar sig av lokala 

perspektiv för att väcka känslor och/eller skapa identifikation hos sina läsare? Tar tidningarna 

upp sådana ämnen som de vet väcker känslor och skapar identifikation hos läsarna?  

2.4 Issue attention cykel   

För att hålla ett ämne aktuellt måste tidningar hitta nya vinklar och aspekter att skriva om 

inom detta ämne. En nyhet är bara en nyhet så länge folk är intresserade av den. Oavsett 

vilken betydelse denna nyhet har för samhället följer den en viss cykel i hur den behandlas av 

media. Denna cykel beskrevs av Anthony Downs i artikeln Issue-Attention Cycle 1972 i fem 

olika steg (Downs, 1972, s 38-50). 

 

1. Innan problemet uppmärksammas. Innan medier har fått intresse för en nyhet finns det en 

grupp forskare eller experter som arbetar för att lösa problemet, ofta är detta den fas som 

håller i sig längst. 

2. Alarmerande upptäckter och euforisk entusiasm. När en dramatisk händelse sker blir 

problemet topprioriterat. Organisationer, politiker och vanliga medborgare får utrymme i 

medier att diskutera problemet. 

3. Insikten av vad vi behöver för att lösa problemet. Vi börjar inse vad som krävs för att lösa 

problemet. Lösningen ligger ofta hos vanliga medborgare. Till exempel köra mindre bil och 

äta mindre kött. Detta leder snabbt till nästa steg: 

4. Gradvis minskat allmänt intresse. Vi börjar inse hur jobbigt det är att lösa problemet och 

blir mindre intresserade av att diskutera det och vår egen inblandning. Ofta tar ett annat 

problem över i steg 2 och ersätter det nyligen diskuterade. 

5. Efter att problemet har uppmärksammats. De enda nyheter som kommer nu är notiser. Den 

största delen av det här steget utspelar sig på institutioner och organisationer som försöker 

lösa problemet.  
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”Issue-attention cycle” är baserad på amerikanska medier och medborgare (Downs, 1972). 

Dessa skiljer sig självklart en del från svenska motsvarigheter men vi tror att teorin går att 

tillämpa på svenska nyheter i en tillräckligt stor omfattning för att rättfärdiga som teoretisk 

ram. Vi antar att tidningarna har skrivit om olika miljöproblem under olika tider om året. 

T.ex. så är algblomningen mest synlig under sommaren och då kan man tänka sig att 

artikelmängden minskar framemot hösten då problemet inte syns lika mycket och läsarna är 

”trötta” på att läsa om algblomningen.  

2.5 Nyhetsurval 

Nyhetsurval sägs inte vara beroende av enskilda personer utan är något som i stor 

utsträckning är ett kollektivt sätt att tänka (Nord & Strömbäck, 2004, s 140). Miljönyheterna i 

de tidningar som vi har valt ut är inte fristående från denna princip och det måste beaktas när 

vi försöker tolka varför vissa miljönyheter får plats i tidningarna och andra inte.  

Den norska medieforskaren Sigurd Allern formulerade några ekonomiska villkor som har stor 

betydelse för hur själva journalistikproduktionen blir i slutändan.  

1. Ju mer resurser – som tid, personal och budget – det krävs för att täcka en händelse, 

desto mindre chans är det att det blir en nyhet av händelsen.  

2. Ju mer journalistiskt en källa har förberett en historia, desto större chans finns det att 

det blir en nyhet. 

3. Ju mer selektivt en historia distribueras, helst så den kan presenteras som journalistens 

eget arbete, desto större chans finns det att det blir en nyhet. 

4. Ju mer ett mediums strategi bygger på att berätta om sensationer, desto större chans 

finns det att händelser av underhållande karaktär blir nyheter än att händelser som 

bygger på relevans, sanning och riktighet blir det (Nord & Strömbäck, 2004, s 141). 

 

Mycket av den journalistik som produceras är producerad på ett så billigt sätt som möjligt och 

man kan tänka sig att de kommersiella nyhetsvärderingskriterierna är viktiga när det gäller att 

hushålla med resurser (Nord & Strömbäck, 2004, s 141). Hur ser artiklarna ut för tidningarna i 

vår undersökning när det kommer till nyhetsurval? De lokala tidningarna borde ha mindre 

resurser än de större dagstidningarna. Kan de begränsade resurserna vara förklaring till att de 

ofta rapporterar om mindre händelser, d.v.s. mindre miljöproblem med lokala perspektiv.  
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2.6 Nyhetskällorna 

En nyhetskälla är en organisation eller person som genom en kanal bidrar med information till 

en journalist eller medieorganisation (Nord et al, Medierna och demokratin, 2004, s159). 

Sigurd Allen skiljer på tre typer av källor, nämligen;  

Professionella källorganisationer som innefattar de stora aktörerna i samhället med 

specialister som utövar PR. De kan vara myndigheter, företag, etablerade partier och 

intresseorganisationer som vanligtvis har anställt strategiska kommunikatörer eller konsulter. 

Andra källorganisationer innefattar organisationer och grupper som ofta är passiva och 

reaktiva gentemot medierna men som kan bli aktiva när de väljer det, t.ex. genom 

demonstrationer. De kännetecknas av att deras kommunikation sker för vissa speciella 

händelser och de kan vara lokala politiska intresseorgan, alternativa sociala rörelser och 

småföretag.  

Personliga källor är individer som är självständiga och inte knuten till någon speciell 

organisation eller något organiserat intresse (Nord et al, Medierna och demokratin, 2004, 

s159). 

 

Vilka huvudkällor/huvudaktörer som syns i miljöartiklarna i de olika tidningarna runt 

Östersjön kan vara intressant att undersöka. Finns det någon tidning som nästan uteslutande 

använder sig av professionella källorganisationer och i så fall, vad kan det bero på?  

När det gäller kön, är det oftare män eller kvinnor som representeras?   

2.7 Genus och miljöjournalistik 

Historiskt sett har män och kvinnor skrivit om olika saker i medier. Mansdominerade ämnen 

har varit, och är fortfarande i viss mån, sportjournalistik, näringslivsbevakning, 

kriminaljournalistik och opinionsjournalistik medan kvinnor fokuserat mer på sociala frågor, 

konsument- och familjejournalistik (Djerf-Pierre, 2:42). Under 1900-talet till idag har detta 

gått upp och ned. Från 1985-95 visade ett forskningsprojekt vid namnet Kvinnorna i 

journalistkulturen, lett av Monica Djerf-Pierre, att det inte fanns några större skillnader i 

bevakningsområden men mot slutet av nittiotalet började skillnaderna visa sig igen.  

Hur ser könsfördelningen ut idag när det kommer till vilka som producerar artiklarna? Är det 

fortfarande kvinnor som är i majoritet eller har det förändrats? Skiljer det sig mellan lokala 

tidningar och rikstäckande tidningar?  
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3 Material och metod 

Vår undersökning består av en större kvantitativ undersökning och en kompletterande 

frågeundersökning via mejl. Den kvantitativa undersökningen innebar att vi har analyserat 

174 miljöartiklar som har berört Östersjön i sex svensktalande tidningar runt Östersjön, under 

2012. Nyheterna analyserades med hjälp av kodschemat i bilaga 1. Analysen är baserat på 

sökningar i media-arkivet Retriever när det gäller Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, 

Norrbottens-Kuriren och Gotlands Tidningar, insamlade artiklar på redaktionen när det gäller 

Ålandstidningen samt skickade från chefredaktör hos Hufvudstadsbladet. På grund av det 

varierande insamlandet beaktas inget angående artiklarnas placering eller eventuella bilder 

och illustrationer. Den andra delen av undersökningen bestod av ett mejlbaserat frågeformulär 

med en representant på respektive tidning. Frågorna var olika för varje tidning, beroende på 

vilka tendenser vi kunde se efter den kvantitativa undersökningen.  

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys innebär två komponenter. Innehållanalys innebär att man 

undersöker innehållet i någon form av skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning. 

Kvantitativ innebär att man baserar undersökningen på likvärdiga och jämförbara uppgifter av 

tillräckligt många analysenheter så att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med 

siffror (Essaiasson et al, 2007, s 223). Målet med kvantitativ innehållsanalys är att hitta 

samband och strukturer i materialet eller att pröva hypoteser som formulerats tidigare (Østbye 

et al, 2004, s 157). Innan vi inledde undersökningen fanns en hel del hypoteser och målet var 

att få svar på huruvida dessa hypoteser stämde eller inte. 

 

Det första steget, när man utför en kvantitativ innehållsanalys, är att definiera 

analysenheterna. För oss var analysenheterna alla de artiklar som berör Östersjöns 

miljöproblematik i de sex tidningarna under 2012. Nästa steg är att definiera de variabler som 

bäst kan hjälpa oss att få svar på de frågor vi vill besvara. Vilka perspektiv har artikeln, vilka 

miljöproblem tas upp, vilket kön har författaren och vilket kön domineras bland aktörerna, är 
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några intressanta variabler som vi valde att använda oss av. Tredje steget är att definiera 

variabelvärdena hos varje variabel. T.ex. så använder vi oss av variabelvärdena lokalt, 

nationellt, internationellt och globalt, när det kom till variabeln vilket perspektiv har artikeln. 

Nästa steg är att utforma en kodbok där varje variabel får en egen kolumn och översätts till en 

siffra. Detta för att underlätta kodningen av artiklarna. Kodboken får hellre innehålla för 

många värden än för få. Det är lättare att i efterhand slå ihop två grupper än att räkna om alla 

artiklarna och separera dem. Efter det utformar vi tolkningsregler som definierar hur 

artiklarna ska tolkas, vilket minimerar risken att tolkningen ska vara inkonsekvent. Slutligen 

är det klokt att låta någon annan testkoda en mindre del av artiklarna för att se om 

testkodarens bedömningar stämmer överrens med våra. Gör de det så ökar undersökningens 

reliabilitet. (Essaiasson, 2007). 

3.1.1 Urval och avgränsning 

Att avgränsa undersökningen var en nödvändighet för att materialet skulle vara hanterbart. Vi 

började med att begränsa oss till sex svensktalande tidningar runt Östersjön. Tidningarna vi 

valde att analysera var Dagens Nyheter, Norrbottens- Kuriren, Sydsvenska Dagbladet, 

Hufvudstadsbladet (Helsingfors), samt de lokala ö-tidningarna Gotlands Tidningar och 

Ålandstidningen. Vi ville använda oss av mediearkivet Retriever men insåg att de finska 

tidningarna inte var representerade där. Ålandstidningen besökte vi därför och samlade in 

artiklarna ur deras egna mediearkiv och Hufvudstadsbladet mejlade oss artiklarna. Artiklarna 

vi använde från Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, Norrbottens- Kuriren och Gotlands 

Tidningar hittades via mediearkivet Retriever. 

 

Vi valde hela året 2012 eftersom vi upptäckte att Gotlands Tidningar hade väldigt få artiklar 

skrivna i ämnet miljö och om vi begränsade oss till veckor som tanken var från början kunde 

vi ha missat viktiga artiklar genom slumpen, bara för att de inte hade publicerats på ett visst 

datum.  

3.1.2 Sökord och kodschema 

Vi använde oss endast av sökordet Östersjön. Detta för att hålla ner antalet artiklar som annars 

inte hade varit hanterbart. Risken att missa relevanta artiklar fanns men den risken var 

densamma för alla tidningar. De flesta artiklar som vi fick fram som hade sökordet Östersjön i 

texten handlade inte om miljöproblematiken i Östersjön och blev därför bortsållade. De 
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artiklarna hade oftast ekonomiska vinklingar eller var intervjuer eller berättelser om 

människors uppväxt. För att kunna utföra en kvantitativ innehållsanalys av vårt artikelmaterial 

utformade vi ett kodschema. Kodschemat i bilaga 1 utformades med 13 variabler med 

varierande variabelvärden.  

3.1.3 Metodproblem 

Ihopsamlandet av materialet gick till på tre olika sätt och det kan ha påverkat antalet artiklar 

som vi har använt oss av i vår undersökning. Eftersom vi begränsade sökorden till endast 

”Östersjön” så finns möjligheten att vi sållade bort artiklar som berör miljöproblematiken i 

Östersjön men som inte föll under vårt utvalda sökord. Vi valde att bara använda ett sökord 

för att få ner antalet artiklar som annars hade varit ohanterligt.  

 

Vi var två personer som kodade artiklarna och det kan ha gett skillnader i resultatet då det 

finns risk att vi har tolkat artiklarna olika. Ett exempel är var man drar gränserna mellan de 

fyra variabelvärdena i perspektiv. En artikel som fokuserar på en lokal händelse och bara 

nämner miljöproblemet nationellt; är det då en lokal eller en nationell artikel? Vi löste 

problemet genom att först gå igenom några artiklar så vi var överens om hur vi skulle tolka 

artiklarna. 

 

När det kom till kod-schema så märkte vi i efterhand att vi hade kunnat göra ett kod-schema 

som var både smidigare och lättare att använda. Det kan handla om personliga preferenser 

också, vad man tycker passar bäst. Vi hade dock väldigt begränsad erfarenhet av att göra kod-

scheman. Det är viktigt att definiera sina variabler men i viss mån genom att sitta bredvid 

varandra när vi kodade så att vi kunde diskutera om det uppstod en oväntad situation. 

3.2 Frågeundersökning 

När vi var färdiga med vår kvantitativa innehållsanalys ville vi komplettera den med ett 

kortare frågeformulär, bilaga 2, som fokuserar på de tendenser vi upptäckte på respektive 

tidning som ingick i undersökningen. Detta för att vi lättare kunna tolka resultaten som vi 

fick. 
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Det finns två övergripande distinktioner när det kommer till frågeundersökningar och det är 

informant- och respondentundersökningar (Esaiasson et al, 2007, s 257). Vid en 

informantundersökning är det en händelse som står i centrum och den som undersöker 

händelsen vill få en representativ bild av vad som verkligen hände.  

Vid en respondentundersökning är det respondenten i sig som är studieobjektet. Då är det 

respondentens tankar och åsikter som spelar roll och det ställs samma frågor till alla 

svarspersoner (Esaiasson et al, 2007, s 257). 

Vi valde att använda oss av en enklare undersökning med frågor som var riktade till en 

specifik tidning, beroende på vilka tendenser vi kunde utröna bland deras artiklar.   

Frågeformuläret utfördes när vi hade tolkat resultaten av den kvalitativa undersökningen och 

skickades sedan till en representant på respektive tidning.  

3.2.1 Frågor 

Frågorna i undersökningen var olika för varje tidning och berörde de tendenser vi hade kunnat 

identifiera och bad respondenterna att reflektera kring dessa. Respondenterna uppmuntrades 

att förklara varför vissa tendenser såg ut som de gjorde. 

3.2.2 Urval och avgränsning 

Vi valde att endast skicka frågeformuläret till en representant per tidning. Först försökte vi få 

den som hade skrivit mest om miljöproblematiken i Östersjön under 2012 på, respektive 

tidning, att svara men detta gick inte för en del hade inte tid att svara. Därför lät vi tidningarna 

välja själva vilka som skulle besvara frågorna. Vi valde frågor utefter de tendenser vi hade 

upptäckt efter den kvantitativa innehållsanalysen. På Dagens Nyheter var det editionschefen 

Anders Oxelström som svarade på frågorna istället och på Norrbottens-Kuriren var det 

nyhetschefen Lars-Henrik Andersson. Detta för att vi inte fick tag på reportrarna eller för att 

de inte hade tid att svara. 

3.2.3 Metodproblem 

Det största problemet med ett mejlbaserat frågeformulär är att vi inte hade personlig kontakt 

med respondenterna. Vid personlig utfrågning så får man ut mer av respondenten. 

Respondenterna svarade även olika utförligt på frågorna vilket gav varierande värde på 

svaren. Eftersom undersökningen endast var ett komplement till vår undersökning så anser vi 

att vi ändå har kunnat dra en del troliga slutsatser. 
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4 Resultat  

Totalt hittade vi 174 publicerade artiklar under den period vi sökte på och det är dessa artiklar 

som ligger som grund för undersökningen. 

4.1 Publicerade artiklar 

När det kom till antal publicerade artiklar var det ganska jämnt mellan alla tidningar. Minst 

antal artiklar hade Norrbottens-Kuriren med 21, sedan var det Gotlands Tidningar med 24, 

Dagens Nyheter med 29, Sydsvenska Dagbladet med 32 och mest hade Ålandstidningen och 

Hufvudstadsbladet med 34 var. 

4.2 Perspektiv på artiklarna 

När det kom till perspektiv så var det 71 artiklar av 174 som hade ett internationellt 

perspektiv. 55 artiklar hade lokala perspektiv och 44 artiklar hade nationella perspektiv. 

Endast fyra artiklar hade globalt perspektiv. I tabell 1 under ser vi att främst tre tidningar står 

för majoriteten av artiklar med internationellt perspektiv. Ålandstidningen, Hufvudstadsbladet 

och Sydsvenska Dagbladet har en majoritet av internationellt nyheter medan Gotlands 

Tidningar och Norrbottens-Kuriren har en stor majoritet av lokala nyheter. Dagens Nyheter 

har flest nationella perspektiv. 

Tidning mot perspektiv – tabell 1  

  
Perspektiv 

  
Lokalt Nationellt Internationellt Globalt Total 

Dagens Nyheter 6 12 10 1 29 

Sydsvenska Dagbladet 4 13 15 0 32 

Norrbottens-Kuriren 11 4 4 2 21 

Gotlands tidningar 19 1 4 0 24 

Ålandstidningen 8 6 20 0 34 

Tidning 

Hufvudstadsbladet 7 8 18 1 34 

Totalt 55 44 71 4 174 
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4.3 Vilka miljöproblem som tas upp 

De största miljöproblemen som artiklarna tog upp var fiske, utsläpp och övergödning. 

Kategorin Annat innebär miljöproblem som inte finns som kategori och är så pass varierande 

miljöproblem att de ej fick en egen kategori. 

 

Vanligaste miljöproblem,Tabell 2:  

 Frekvens Procent 

Övergödning 31 17,8 

Algblomning 6 3,4 

Fiske 39 22,4 

Båtlacksfärger 1 ,6 

Miljögifter 4 2,3 

Färjetrafik 11 6,3 

Utsläpp 32 18,4 

Annat 39 22,4 

Säljakt/sälbestånd 2 1,1 

Ren energi 9 5,2 

Totalt 174 100,0 

 

De miljöproblem som var mest i fokus varierade bland de olika tidningarna. Övergödning 

skrevs det mycket om under 2012 och samtliga tidningar hade artiklar i ämnet. Artiklar om 

utsläpp dominerar starkt i Hufvudstadsbladet medan fiske var vanligast i Dagens Nyheter. 

Endast Ålandstidningen och Gotlands Tidningar skrev om färjetrafiken men dominerades 

samtidigt av artiklar som behandlar miljön inom kategorin annat. Även Sydsvenskan har 

oftast artiklar som handlar om miljön inom kategorin annat.  

 

4.4 Genus gällande författare 

Resultaten visar att det var mest män som skrivit om miljöproblemen i Östersjön under 2012 

med 83 artiklar och efter det kommer kvinnliga med 56 artiklar. En del notiser och ledare har 

ingen författare utskriven och stod för nästan en femtedel med sina 34 artiklar och en enstaka 

artikel hade två eller fler författare. 
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Könsuppdelning, Tabell 3 

 Frekvens Procent 

Kvinna 56 32,2 

Man 83 47,7 

2 eller flera författare 1 0,6 

Okänt 34 19,5 

Total 174 100,0 

 

När vi tittade specifikt på tidningarna såg vi att Dagens Nyheter hade jämnast fördelning på 

författare med sju av båda könen. De hade också flest artiklar utan någon författare, 14 

stycken. Sydsvenskan hade 18 manliga skribenter, tre kvinnliga och 10 okända. Norrbottens-

Kuriren hade 15 manliga och sex kvinnliga men inga okända. Gotlands tidningar hade liksom 

DN en väldigt jämn fördelning med tio kvinnor och elva män samt tre okända. 

Ålandstidningen bröt mot trenden och hade 20 kvinnliga, tolv manliga och två okända. 

Hufvudstabladet följde däremot trenden och hade nio kvinnliga, 20 manliga och fem okända. 

4.5 Genus gällande aktörer/huvudkällor 

Tabell 4 

 Frekvens Procent 

Kvinna 34 19,5 

Man 89 51,1 

Annat 39 22,4 

Finns inte 12 6,9 

Total 174 100,0 

 

Manliga huvudkällor är i majoritet av det totala antalet huvudkällor. Med 89 artiklar stod de 

för över hälften av alla huvudkällor. Kvinnliga huvudkällor landade på 34 artiklar. Kategorin 

annat innebär källor som är könlösa, t.ex. en organisation. 39 artiklar föll inom kategorin 

annat. I vissa fall fanns ingen källa utskriven som vid insändare och vissa opinionsartiklar. Av 

dessa fanns det tolv. Det skiljde sig inte mycket angående hur många manliga och kvinnliga 

källor det var mellan tidningarna. 
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4.6 Huvudaktörer/huvudkällor  

I tabell 5 kan vi se att forskare, politiker och myndigheter är vanligt på alla tidningar när det 

kommer till huvudaktörer/huvudkällor. Detta skiljde sig inte mycket från tidning till tidning, 

förutom att Ålandstidningen hade politiker som källa i 15 av 34 artiklar. 

 

Tabell 5 

  
Frequency Percent 

Lokalbefolkning 7 4,0 

Politiker/parti 29 16,7 

Företag/företagare 20 11,5 

Myndighet 41 23,6 

Miljöorganisation 21 12,1 

Annan 

tidning/mediaorganisation 

2 1,1 

Forskarinstans/forskare 33 19,0 

Annat 21 12,1 

Valid 

Total 174 100,0 

 

4.7 Period 

 

I vår undersökning kunde vi se att sommar är den årstid då de flesta tidningarna publicerar 

mest artiklar. Sammanlagt har 66 artiklar producerats under sommaren vilket är mer än en 

tredjedel av alla artiklar. Under våren producerades 45 artiklar och under vinter producerades 

42 artiklar. Under hösten producerades 21 artiklar. De flesta tidningar har publicerat minst 

antal artiklar under hösten. Undantaget är Ålandstidningen som har publicerat minst artiklar 

under våren. 
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4.8 Tidningarna, skillnader och likheter 

Här presenteras mer statistik tidning för tidning samt jämförelser tidningarna emellan. 

 

4.8.1 Dagens Nyheter 

 
Dagens Nyheter hade 29 artiklar om Östersjön som behandlade miljöproblem och det 

motsvarar exakt en sjättedel av det totala antalet artiklar som vi undersökte bland samtliga 

tidningar. I jämförelse med andra tidningar hade Dagens Nyheter ett väldigt högt antal notiser. 

Om man räknar bort dessa var medellängden på en artikel i Dagens Nyheter 3268 tecken med 

mellanslag. När det kommer till kön på författare var Dagens Nyheter den enda tidning som 

hade jämn fördelning mellan män och kvinnor med sju i varje kategori. Den enda tidning som 

visade liknande tendens var Gotlands Tidningar som hade tio kvinnor och elva män. Dagens 

Nyheter var också den enda tidningen som hade en artikel med flera författare. Detta var en 

debattartikel från Folkpartiet med fler signaturer. När det kommer till kön på aktörer följde 

Dagens Nyheter trenden med sex kvinnor och elva män. Myndighet och Forskarinstans var de 

vanligaste källorna med sju artiklar var. Om man inte räknar med TT som skribent var Dagens 

Nyheter den enda tidningen som inte hade samma skribent två gånger. Dagens Nyheter 

publicerade flest artiklar under sommaren och under vår och vinter var det ganska jämt. Under 

hösten publicerades endast två artiklar. 

 

4.8.2 Norrbottens- Kuriren 

 
Norrbottens- Kuriren hade 21 artiklar vilket var det lägsta antalet bland alla tidningar. De 

hade också bland de kortare artiklarna med ett medelvärde på 2416 tecken med mellanslag. 

Elva av 21 artiklar hade lokalt perspektiv vilket var det näst högsta värdet när det kom till 

artiklar med lokalt perspektiv. Norrbottens- Kuriren hade mer än fem gånger så många 

manliga som kvinnliga huvudaktörer/huvudkällor. De hade två kvinnor och elva män.  

De vanligaste miljöproblemen som skrevs om på Norrbottens- Kuriren var fiske och utsläpp, 

med åtta respektive sex artiklar. De var dessutom den enda tidningen som hade artiklar om 

Säljakt/Sälbestånd. Norrbottens- Kuriren utmärker sig som den enda tidning med 
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Lokalbefolkning som huvudaktörer/huvudkällor med två artiklar. I övrigt var Politiker och 

Myndigheter vanligast med fem artiklar var. Miljöorganisationer var huvudaktör/huvudkälla i 

fyra artiklar och bara en artikel hade Forskarinstans/Forskare som källa. Norrbottens - Kuriren 

publicerade mest artiklar under sommaren. 

 

4.8.3 Sydsvenska Dagbladet 

 
Sydsvenska Dagbladet hade publicerat 32 artiklar varav 15 publicerades under sommaren. På 

våren publicerades åtta, under vintern sju och under hösten två. Det skrevs sju artiklar om 

övergödning och en artikel om algblomning. Egentligen hör dessa ihop men vi valde att 

separera dem då artikeln aldrig nämnde övergödning som orsak till algblomningen. En 

tredjedel av Sydsvenskans artiklar handlade om miljö i allmänhet, närmare bestämt tio artiklar 

medan fiske hade åtta artiklar. En genomsnittlig artikel i Sydsvenskan var 2433 tecken lång 

med mellanslag vilket är nästan samma längd som Norrbottens- Kurirens. I likhet med många 

andra tidningar hade Sydsvenskan en stor majoritet manliga författare. De hade 18 manliga 

och fyra kvinnliga författare. Om man tittar på det totala antalet var det bara två kvinnor som 

skrev artiklar och nio män som skrev, varav reportern Stig Strömkvist skrev tio artiklar.  

Sydsvenskan hade en överväldigande majoritet forskare som huvudaktör/huvudkälla med 15 

artiklar. Myndigheter hade åtta artiklar, politiker två, miljöorganisationer två och företagare 

två. Det var vanligast att ha ett internationellt perspektiv på artiklarna. 15 artiklar hade 

internationellt perspektiv, 13 hade nationellt perspektiv medan det lokala perspektivet var 

ovanligare med fyra artiklar.  

 

4.8.4 Gotlands Tidningar 

 
När det kom till artikellängd var Gotlands Tidningar kortast. Med en medellängd på 1982 

tecken låg de nästan 800 tecken från den totala medellängden. Det kan förklaras med antalet 

insändare till tidningen. Gotlands Tidningar publicerade 24 artiklar varav åtta på våren, sex på 

vintern och sex på sommaren. De följde trenden med att ha färst på hösten men de hade fler 

på våren än under sommaren. Att färjetrafiken var det viktigaste under året på Gotland blir 
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uppenbart när vi tittar på miljöproblemen. Som enskilt miljöproblem var färjetrafiken 

vanligast men de hängde ofta ihop med kategorin utsläpp som bara hade en artikel. Därför 

fick färjetrafik en egen kategori. Övergödning var inte ett helt ovanligt ämne med fem 

artiklar. Gotlands Tidningar stod ut ur mängden när det kom till könsfördelningen mellan 

skribenterna med tio kvinnor och elva män som författare till artiklar. Förhållandet mellan 

kvinnliga och manliga huvudaktörer/huvudkällor var också mer jämt än genomsnittet med 

fyra kvinnor och sju män. På grund av antalet insändare och opinionsartiklar var antalet 

artiklar utan huvudaktör/huvudkälla ganska stor med åtta artiklar. Den vanligaste typen av 

källa var myndighet, med sex artiklar, men resten är ganska jämt fördelat mellan de olika 

kategorierna, politiker, företag, miljöorganisation, forskare och annat.  

 

4.8.5 Ålandstidningen 

 
Med en genomsnittsartikel på 3420 tecken med mellanslag har Ålandstidningen de längsta 

artiklarna av alla. Den längsta artikeln var 7298 tecken lång. Under sommaren publicerades 

flest artiklar, nämligen tolv, medan det under de andra årstiderna var jämnt. Hösten har lika 

många som vintern, nämligen åtta var, medan våren hade lägst antal med sex. Att hösten har 

så många artiklar är unikt för Ålandstidningen. När det kom till miljöproblem fanns det fyra 

artiklar om övergödning, sex om fiske, fyra om färjetrafik, sju om utsläpp, fem om ren energi 

och åtta om andra miljöproblem. Det är alltså väldigt jämt mellan kategorierna och inget 

utmärker sig särskiljt. Ålandstidningen utmärker sig dock från resten av tidningarna när det 

kommer till könsfördelning hos skribenterna, med 20 kvinnliga skribenter och tolv manliga. 

Kerstin Österman har skrivit åtta artiklar, Anna Jakobsson fyra och Matilda Andersson fyra, 

så de tre står för den stora majoriteten. När det kom till kön på huvudkällorna hade de 18 män 

och sju kvinnor. Nästan hälften av Ålandstidningens huvudaktörer/huvudkällor var politiker, 

nämligen 15, medan det var jämt utspritt mellan de andra kategorierna förutom 

lokalbefolkning som var representerat i en artikel, och forskare som var representerade i två.  

Ålandstidningen hade flest antal artiklar med internationellt perspektiv, nämligen 20. 
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4.8.6 Hufvudstadsbladet 

 
En artikel från Hufvudstadsbladet hade en genomsnittslängd på 3087 tecken med mellanslag. 

Antalet artiklar var 34 vilket tillsammans med Ålandstidningen är det högsta antalet. De flesta 

artiklarna kom på våren, nämligen 13 stycken, och på sommaren, elva, medan vintern hade 

åtta och hösten två. De miljöproblem som fick störst utrymme var utsläpp, med 14 artiklar, 

övergödning, med åtta, algblomning, med två och fiske, med fem. Av de 34 artiklarna var 20 

skrivna av män medan nio var skrivna av kvinnor. Fem hade okänt kön på skribenten.  

Hufvudstadsbladet hade 23 manliga huvudaktörer/huvudkällor, tio kvinnliga 

huvudaktörer/huvudkällor och en där kön inte nämndes. När det kom till typer av källor kom 

myndighet först med tio, forskare med sex, tätt följt av företagare med fem källor. 

Hufvudstadsbladet hade sju artiklar med lokalt perspektiv, åtta med nationellt och arton med 

internationellt perspektiv. 
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5  Diskussion 

Vår undersökning innefattar 174 artiklar från sex svenskspråkiga tidningar i Sverige och i 

Finland. Varje tidning publicerar ett större antal artiklar där ordet Östersjön förekommer men 

de flesta berör inte miljöproblematiken och därför har det varit ett gediget sållande bland 

artiklar. I genomsnitt publicerade varje tidning 29 artiklar per år som hamnar inom våra 

ramar. Norrbottens- Kuriren har publicerat minst antal artiklar, vilket kan förklaras av att det 

är en liten tidning och att den inte ligger mitt i Östersjön och därför kan det vara så att havet 

inte är en lika aktuell fråga.  

5.1 Perspektiv 

Av 174 artiklar så hade 55 ett lokalt perspektiv, 44 ett nationellt, 71 ett internationellt och fyra 

ett globalt perspektiv. Att det fanns så många lokala perspektiv representerade kan härledas 

till Henk Prakkes modell om närhetsprincipen som innebär att ju närmare en händelse är när 

det gäller tid, avstånd och kultur, desto större chans är det att det blir en nyhet av den.  

Det intressanta är dock att vi kan se att hela 71 artiklar har ett internationellt perspektiv där 

miljöproblemen presenteras som något som angår alla länderna runt Östersjön. Av de 55 

artiklar med lokala perspektiv så kommer 19 från Gotlands Tidningar, elva från Norrbottens- 

Kuriren och åtta från Ålandstidningen.  

 

Gotlands Tidningar hade 19 artiklar med lokalt perspektiv, en artikel med nationellt och fyra 

med internationellt så med andra ord är de lokala perspektiven i stark majoritet. 

Lokaltidningar har begränsade resurser så gäller det att göra ett urval bland nyheterna och då 

blir det ofta de lokala nyheterna som får rum eftersom den lokala orten helst läser om det. 

Dessa begränsade resurser kan kopplas till Sigurd Allens ekonomiska villkor för vilka nyheter 

som får ta plats i tidningarna. Även Norrbottens- Kuriren är en lokal tidning som riktar sig 

mot just lokalbefolkningen. De hade fyra nationella, fyra internationella och två globala 

perspektiv i sina artiklar. Vi kan här se att Norrbottens- Kuriren följer samma mönster som 

Gotlands Tidningar med många lokala perspektiv med elva artiklar i klar majoritet. Frågan är 
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om dessa lokaltidningar kan ge sina läsare en representativ bild av miljöproblemen eller om 

läsarna får begränsad information om miljöproblemen som inte blir satta i hela sitt 

sammanhang. Mats Pettersson som är reporter på Gotlands Tidningarna är inte förvånad över 

att de hade så många artiklar med lokala perspektiv. Han förklarar tendensen med att de är 

just en lokaltidning med små resurser. När de gör nyhetsurval på tidningen så gäller regeln 

lokala nyheter först. Lars-Henrik Andersson är nyhetschef på Norrbottens- Kuriren och han 

säger att Norrbottens- Kuriren är en lokaltidning och ska i första hand bevaka och granska det 

som sker lokalt men erkänner trots detta att de kan bli bättre på att sätta miljöfrågorna i ett 

större perspektiv. Tankesättet ”lokala nyheter först” kan lätt kopplas ihop med Henk Prakkes 

”Närhetsprincip” där de mer geografiskt och kulturellt nära nyheterna, är de som får plats i 

tidningarna. 

 

Ålandstidningen klassar sig själva som en lokaltidning och hade åtta artiklar med lokala 

perspektiv så hade de också sex med nationella och hela 20 med internationella perspektiv.  

Hur kommer det sig att en lokaltidning på Åland, en ö med ca 28 000 invånare, har så mycket 

fler internationella perspektiv än lokaltidningen på Gotland, en ö med ca 57 000 invånare?  

Kerstin Österman är reporter på Ålandstidningen och har producerat flest artiklar om 

miljöproblematiken i Östersjön under 2012. Hon säger att miljöproblemen inte känner vid 

landsgränser. En smutsig vik i Östersjön tenderar att smutsa ner en grannvik, stora utsläpp 

från t.ex. jordbruk stannar inte i det land där utsläppet sker utan försämrar vattenkvalitén i 

hela Östersjön. Åland har också en säregen historia och har både tillhört Sverige och Finland 

om vartannat. Idag tillhör Åland Finland men svenska är huvudspråket. Den åländska 

landshövdingen Peter Lindbäck berättar att Nationernas förbund, år 1921, tog beslut om att 

Åland skulle bli finskt trots starka protester från ålänningarna. De ville tillhöra Sverige. Då 

skapades det internationelle garantier för att trygga den åländska befolkningen och deras 

rättigheter. Ålänningarna ville behålla det svenska språket, sin kultur och sina traditioner och 

blev då erbjuden självstyre av Finland. Detta innebär att Åland får stifta egna lagar och fatta 

egna politiska beslut inom vissa områden. Kanske detta är en anledning till att 

Ålandstidningen hade så många internationella perspektiv på sina artiklar? Fast de tillhör 

Finland så känner de en tillhörighet till Sverige och av därför kanske de skriver många artiklar 

som sträcker sig utanför nationsgränserna. Kanske är det just det kulturella som blir gällande 

här i närhetsprincipen. Beteendet kan även härledas till Walter Lippmans tankar kring 

nyhetsvärdering då de nyheter som läsarna bryr sig om är de som får mest plats och 

ålänningarna bryr sig kanske om t.ex. Sverige. 
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Dagens Nyheter är den största morgontidningen i vår undersökning. Eftersom tidningen har 

hela Sverige som upptagningsområde så var det därför kanske inte så förvånande att den hade 

fler nationella och internationella perspektiv. Eftersom Dagens Nyheter vänder sig till så 

många läsare samtidigt på så många olika platser så varierar artiklarnas perspektiv för att 

passa så många som möjligt. Enligt Walter Lippmans teori om nyhetsvärdering så är det de 

nyheter som engagerar människor som får plats och i och med att Dagens Nyheter riktar sig 

till många läsare innebär det kanske att de försöker engagera så många som möjligt samtidigt.  

Anders Oxelström är editionschef på Dagens Nyheter och han säger att det är viktigt för 

tidningen att måla upp ett internationellt perspektiv på sina miljönyheter. Även Sydsvenska 

Dagbladet har färre lokala perspektiv och fler nationella och internationella. Stig Strömkvist 

är reporter på Sydsvenska Dagbladet och vill understryka att det ligger nio länder runt 

Östersjön och att Östersjöns miljöproblem angår dem alla. Hufvudstadsbladet är Finlands 

största dagstidning. De hade också mycket internationella perspektiv i sina artiklar men även 

några lokala och nationella. Peter Buchert som är reporter på Hufvudstadsbladet berättar att 

Hufvudstadsbladet försöker täcka alla perspektiv för de vill vara en lokal rikstidning för de 

svensktalande i Finland och att tidningen har ambitioner att berätta också vad som sker 

utanför Finland. Buchert menar att allt hänger ihop och att Östersjön aldrig kommer att må 

bra utan ett internationellt samarbete.  

 

Även om Dagens Nyheter, Hufvudstadsbladet och Sydsvenska Dagbladet hade färre lokala 

perspektiv så är de alla bra exempel på att rikstäckande dagstidningar också kan använda sig 

av lokala perspektiv i sin nyhetsrapportering.  

 

Som slutsats gällande perspektiv kan vi säga att vi har fått en översikt på hur 

miljörapporteringen om Östersjön såg ut under 2012. Vi kan se att lokala tidningar ofta 

använder sig av lokala perspektiv och att detta oftast beror på begränsade resurser samt att 

lokala nyheter är det som tilltalar läsarna på den lokala orten. Loakala nyheter prioriteras ofta 

framför nationella och internationella. Nationella och internationella vinklar sågs oftare hos 

de större dagstidningarna, Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet eftersom de riktar sig till 

fler människor. Ålandstidningen bryter mot mönstret och visar att en lokal tidning kan 

överleva med många internationella perspektiv och tycker det är viktigt att läsarna är 

medvetna om vad miljöproblemen verkligen innebär och sätta dem i sitt sammanhang. Vi 

tycker att Ålandstidningen kan fungera som ett bra exempel för andra lokala tidningar så att 
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även de vågar lyfta fram miljöproblemen i större perspektiv. Att se till en tidnings 

upptagningsområde kan vara en bra ledstjärna om man funderar över en tidnings bruk av 

perspektiv. Ju större upptagningsområde desto färre lokala nyheter och ju mindre 

upptagningsområde, desto fler. Detta gäller åtminstone för de tidningar som ingått i vår 

undersökning. 

 

En tidnings inriktning kan också vara avgörande för vilka perspektiv som brukas. 

Hufvudstabladet är Finlands största dagstidning men många lokala perspektiv finns ändå 

representerade. Peter Buchert, reporter på tidningen, förklarade att tidningen riktar in sig på 

att vara en lokal rikstidning. De olika sätt som tidningarna marknadsför sig som kan också 

påverka vilka perspektiv som brukas i tidningens artiklar. 

5.2 Vilka miljöproblem 

Utsläpp, fiske och övergödning har varit de miljöproblem som det har skrivits mest om i 

samtliga tidningar under 2012. Ibland kopplas utsläpp ihop med övergödning och ibland står 

de som två separata skeenden. Överfiske och övergödning är två av de största miljöproblemen 

i Östersjön idag (Livsmedelsverket, 2011) och detta reflekteras i tidningarnas artiklar. Att 

skriva om miljögifter var dock inte alls lika vanligt men däremot var utsläpp det och mycket 

av utsläppen kan kategoriseras som miljögifter. Enligt Peter Buchert, reporter på 

Hufvudstadsbladet, så är näringsutsläppen från jordbruket Östersjöns största problem i 

Finland. På grund av detta så har Hufvudstadsbladet skrivit mest om utsläpp eftersom flest 

läsare känner igen sig i problematiken. 

 

Gotlands Tidningar sticker ut lite eftersom de har skrivit mycket om färjetrafiken men 

eftersom det är en lokal tidning på en ö som har färjetrafiken som stor industri så är det inte 

särskilt konstigt. I våras höll färjekoncernen på att förhandla fram ett nytt kontrakt där bland 

annat priser och bränsle skulle bestämmas. Därför kan det ha varit extra viktigt för tidningarna 

att diskutera detta. Mats Pettersson på Gotlands Tidningar motiverar trenden genom att 

förklara att färjorna är den viktigaste frågan för folk som bor på Gotland. Walter Lippmans 

definition på en nyhet innebär att nyheten skall väcka känslor och/eller skapa identifikation 

(Esaiasson et al 2007, 223) och det gör ju minst sagt artiklarna som behandlar färjetrafiken för 

gotlänningarna. Den enda andra tidningen som skrev om färjor var Ålandstidningen och det 
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kan även förklaras med att de är en ö vilken man når via färjor och att färjetrafiken är en 

viktig industri för ålänningarna.  

 

Övergödning var det ämne det skrevs mest om under 2012 om man slår ihop alla tidningar. 

Samtliga tidningar hade artiklar i ämnet. Norrbottens- Kuriren är ensam med artiklar om 

säljakt och då väcks funderingar om att säljakten är ett ämne som kanske är större i de norra 

delarna av Sverige. Annars var det fiske och övergödning som det skrevs mest om i 

Norrbottens- Kuriren och Lars-Henrik Andersson som är nyhetschef på tidningen säger att 

detta beror på att fisket har gamla anor och engagerar många människor i Norrbotten och har 

därmed ett högt läsvärde. Även utsläpp engagerar eftersom Norrbotten har ett så rikt 

skärgårdsliv.  

 

Dagens Nyheter har skrivit mest om fiske men enligt Anders Oxelström som är editionschef 

på Dagens Nyheter så är det ingen uttalad strategi på tidningen. Han säger dock att det kan 

vara bra att tydliggöra komplexa frågor, som just miljöpåverkan, med någonting konkret. 

Fiske är konkret för många människor. 

5.3 Genus 

När det kommer till genus på författarna till artiklarna så såg vi att 83 av författarna är män 

och 56 är kvinnor. Vår tidigare hypotes om att det skulle vara flest kvinnor inom 

miljöjournalistiken stämde alltså inte. Betyder våra resultat att miljöfrågan är så pass aktuell 

och intressant idag att män tar över? Enligt arbetsmiljöupplysningen så är journalistiken ett av 

de få könsjämställda yrkena så att våra resultat skulle bero på att fler män var anställda vid 

redaktionerna är osannolikt (www.arbetsmiljoupplysningen.se).  

Djerf-Pierre diskuterar att de olika könsbetingade områden, till exempel sport för män och 

mode för kvinnor, har blivit starkare på senare tid efter att ha nästan suddads ut från mitten av 

åttiotalet till mitten av nittiotalet (Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2003). En förklaring till våra 

resultat skulle kunna vara att miljö har blivit ett område som är mer intressant och ofta 

kopplas ihop med ekonomi. Trots den manliga dominansen när det kommer till att producera 

artiklar, visar rapporter att kvinnor är mer miljömedvetna. Mot slutet av 2011 publicerade 

Dagens Nyheter en artikel baserad på en undersökning av Trygg-Hansa som visade att 

kvinnor nästan alltid är mer miljömedvetna än män (Dagens Nyheter, 2011). De flesta 



 31 31 31  

reportrarna på tidningarna sa att de oftast inte har genus i tankarna och tycker inte att det 

spelar någon roll vem som skriver artiklarna. Ålandstidningen hade kvinnliga författare i stark 

majoritet medan Hufvudstadsbladet, Norrbottens- Kuriren och Syndsvenska Dagbladet hade 

manliga författare i stark majoritet. Dagens Nyheter och Gotlands Tidningar hade jämn 

fördelning mellan könen och på Dagens Nyheter var samtliga artiklar som handlade om 

miljöproblematiken i Östersjön under 2012, producerade av olika reportrar. Ingen reporter på 

Dagens Nyheter hade alltså skrivit mer än en artikel om miljöproblematiken i Östersjön under 

2012. 

 

Dagens Nyheter hade elva kvinnor och tio män som hade skrivit om miljöproblematiken i 

Östersjön under 2012. Det skulle vara intressant att undersöka andra typer av journalistik för 

att se om det är någon skillnad. Kan det vara så att det är jämnare när man undersöker 

miljöproblematiken i sin helhet fast män har dominans i Östersjönfrågor eller gäller den 

manliga dominansen i alla miljöfrågor?  

 

På Sydsvenska Dagbladet har det nästan exklusivt varit män som har rapporterat om 

miljöproblemen i Östersjön. Stig Strömkvist, som är reporter på tidningen, förklarar 

tendensen med att han är anställd på inrikesredaktionen för att skriva om miljöfrågor. 

När tidningar har en reporter anställd som är inriktad på miljö så är det naturligt att så många 

artiklar är skrivna av denne och då är det inte konstigt att ett visst kön dominerar starkt.     

 

På Norrbottens- Kuriren har det mer än dubbelt så ofta varit män som har rapporterat om 

miljöproblemen i Östersjön under 2012. Lars-Henrik Andersson som är nyhetschef på 

tidningen säger att anledningen till denna tendens är att det arbetar fler män på 

centralredaktionen. 

 

När det kommer till genus på aktörerna i texterna såg vi att män var representerade mer än 

dubbelt så ofta som kvinnor. Vår tidigare hypotes om att män skulle vara i majoritet stämde 

alltså men vi blev förvånade över hur många fler de faktiskt var.  

 

Ålandstidningen var en av tidningarna som hade mycket fler manliga aktörer och Kerstin 

Österman på Ålandstidningen säger att de ofta försöker leta fram kvinnliga källor men att det 

ibland kan vara svårt eftersom den lokala vattenbiologen på landskapsregeringens miljöbyrå 

är en man och Kerstin Österman menar att det oftast är han man ska vända sig till i 
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miljöfrågor. Detta stämmer överens med vår tidigare gissning om att män i större utsträckning 

innehar högre poster inom samhället. Miljöfrågorna är antagligen inte ett undantag. 

 

Sydsvenska Dagbladet, Ålandstidningen, Norrbottens- Kuriren och Hufvudstadsbladet var de 

tidningarna som hade störst klyfta mellan manliga och kvinnliga aktörer. Kerstin Österman, 

reporter på Ålandstidningen sa att man på tidningen får leta fram kvinnliga källor och menar 

att det är svårare än att hitta än manliga. Hufvudstadsbladet hade tio kvinnliga huvudkällor 

och 23 manliga. Peter Buchert är reporter på Hufvudstadsbladet och han blev förvånad över 

att det skiljde så mycket mellan manliga och kvinnliga huvudkällor. Han säger att han 

personligen försöker använda den bästa sakkunskapen som finns, oberoende av kön, och 

menar att många experter han använder sig av är kvinnliga. Han säger dock att temat om 

könsfördelningen när det kommer till huvudaktörer/huvudkällor ofta förs tals på redaktionen 

och att de hela tiden försöker förbättra sig genom att tillfråga fler kvinnor. Stig Strömkvist är 

reporter på Sydsvenska Dagbladet och han säger att han alltid söker den mest relevanta 

uppgiftslämnaren, myndighetspersonen eller beslutsfattaren. De gånger han kan välja så väljer 

han alltid att tala med en kvinna. Lers-Henrik Andersson som är nyhetschef på Norrbottens- 

Kuriren säger att den manliga dominansen på huvudaktörer/huvudkällor förmodligen beror på 

att det oftast är män som innehar de poster som utgör källmaterialet i artiklarna. Han säger 

dock att tidningen alltid ska sträva mot att dels ha fler källor och andra källor än endast 

tjänstemän/chefer när de skriver. 

 

Dagens nyheter hade en jämn fördelning av män och kvinnor när det kommer till genus på 

huvudaktörer/huvudkällor och det var de ensamma om. Andreas Oxelström som är 

editionschef på Dagens Nyheter säger att tidningen inte har ett genusperspektiv när de 

fördelar arbetsuppgifter. Däremot har de självfallet en jämställdhetsplan och strävar efter 

jämn könsfördelning på redaktionen. Detta gäller även när det kommer till författarna av 

artiklarna. 

 

Det verkar inte finnas något samband mellan tidningens storlek och vilka kön huvudaktörer 

och författare har. Manliga huvudaktörer var, utan att överdriva, överlägset vanligast på alla 

tidningar medan hur könet på författare skiljde sig var olika från tidning till tidning.  
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5.4 Aktörer 

Undersökningen visar att de källor som oftast var representerade var myndigheter. Efter det 

kom forskarinstanser och på tredje plats politiker. Dessa stämde bra med vår tidigare hypotes 

om vilka huvudaktörer/huvudkällor som oftast syns i tidningar. Resultaten är även liknande de 

som presenteras i Östersjön – en rabarbersoppa (Berggren & Lundblad, 2008) vilket ger mer 

tyngd gällande den variabeln i både deras och vår undersökning. Både myndigheter och 

forskare tillsammans med politiker hamnar i kategorin som Sigurd Allen kallar Professionella 

källorganisationer. Den källa som kom på fjärdeplats, miljöorganisationer, passar också in på 

den beskrivningen.  

 

När det kommer till företag och industrier blir det lite svårare att dra några slutsatser eftersom 

att vi inte skiljde på större företag och enskilda företagare vilket hade varit bra om vi hade 

tagit i beaktning från början. Vår tidigare hypotes om att Gotlands Tidningar och 

Ålandstidningen skulle skriva om färjtrafiken stämde men trots det hade de inte ett högre 

antal företag/företagare som huvudaktörer/huvudkällor. Gotlands Tidningar och 

Ålandstidningar hade med företag/företagare som huvudaktörer/huvudkällor men det fanns 

andra tidningar som hade fler.  

 

En annan bedömning som har varit svår att göra var skillnaden mellan lokalbefolkning och 

enskild företagare. Kategoriseras en fiskare som bor i Visby i variabelvärdet lokalbefolkning 

eller företag/företagare? Ibland porträtteras hen som fiskare, ibland som lokalbefolkning. 

Fiskare borde ha vissa åsikter om Östersjön p.g.a. sitt yrke, dock kanske det inte var i form av 

fiskare som hen fick uttala sig.  

 

Resultaten visar att personliga källor var en ovanlig huvudaktör/huvudkälla. Alla sex 

tidningar använde sig väldigt sällan av lokalbefolkning som huvudkälla. Peter Buchert som är 

reporter på Hufvudstadsbladet skyller detta på knappa resurser, vilket kan härledas till de 

ekonomiska villkor för nyhetsproduktion som Sigurd Allen formulerade. Buchert menar att 

eftersom journalistiken ofta är under tidspress så finns det sällan tid att lämna redaktionen och 

då blir det ofta att man ringer experter inom de olika ämnena. Peter Bucher säger att det är en 

trovärdighetsfråga, att forskare har mer sakkunskap och myndigheter är pålitliga och att det är 

därför Hufvudstadsbladet använder sig så mycket av dessa källor. 
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När det kommer till politiker som källor så sticker Ålandstidningen ut. Tidningen står för mer 

än hälften, närmare bestämt för 15 av 29 artiklar med politiker som huvudaktör/huvudkälla. 

Därför blir resultatet lite skevt om slutresultatet appliceras på de andra tidningarna. Därför 

kanske det inte är helt rätt att säga att var sjätte källa är politiker. Lite på samma sätt har 

Sydsvenska Dagbladet väldigt många forskare som källor med 15 av 33. I och med att vi bara 

har undersökt 174 artiklar kan anomalier som dessa påverka resultatet mycket. Kerstin 

Österman som är reporter på Ålandstidningen säger att miljöproblemen bör åtgärdas och de 

som har makt, myndighet och skyldighet att göra detta är politiker och att det är därför 

Ålandstidningen har använt sig av så många politiker som källor. Sydsvenska Dagbladet 

använder sig också mestadels av forskare som sina källor och Stig Strömkvist, reporter på 

tidningen, säger att detta beror på att forskare ofta kan sitta på ny, intressant information och 

att hen ofta följer skeenden. Anders Oxelström, editionschef på Dagens Nyheter säger att 

olika typer av artiklar kan kräva olika typer av källor. Men om det handlar om den 

övergripande utvecklingen inom ett specifikt miljöområde så är det självklart för dem att 

använda sig av den empiriska forskningen som finns och sålla hårt även där.  

5.5 Period 

Det har skrivits mest om miljöproblematiken i Östersjön under sommarmånaderna.  

Vi misstänkte att algblomningen kan vara en stark orsak till att miljöproblematiken i 

Östersjön får fokus just under sommarmånaderna. Algblomningen är den mest synliga 

miljöproblemet i Östersjön. Under vinter och vår så är vattnet inte tillräckligt varmt för att 

algblomningen ska kunna komma igång och under hösten så försvinner den. När nyheten sker 

”nu” så är den som mest intressant, enligt närhetsprincipen (Hadenius & Weibull, 2005, s 

347).  

 

I resultatet om vilka miljöproblem som fått mest fokus kan vi se att algblomningen inte var ett 

särskilt vanligt tema. Dock var överdödning ett vanligt tema och eftersom algblomning och 

övergödning är nära länkade så kanske vår hypotes stämde i alla fall. Vi tänker att 

allmänheten antagligen är insatt i att algblomning beror på övergödning och att det kanske är 

därför som tidningarna inte känner att de behöver länka dem samman hela tiden. Övergödning 

och algblomning stod tillsammans för ca 21 procent av alla nyheter och vi hade nog väntat oss 

en lite högre siffra men detta kan antagligen förklaras av att många artiklar om just 
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algblomning var rätt så positiva och handlade om att det var mindre algblomning i år. 2012 

var ju ett relativt kallt år så därför kunde inte algblomning sprida sig så som det har gjort 

under tidigare år (SMHI.se). Eller så kan resultatet kopplas ihop med ”issue attension cykle” i 

och med att algblomning har skrivits om i många år och därför kanske marknaden är mättad 

på denna typ av nyhet. 

 

Mats Petterson på Gotlands Tidningar säger att Gotlands Tidningar skriver mest om miljön i 

Östersjön under vår och sommar eftersom det då inte finns någon is.  Stig Strömkvist är 

reporter på Hufvudstadsbladet och han säger att han skriver om nyheterna när han hittar dem. 

Han tror att tidningen skriver mer på sommaren för att havet då är mer närvarande för de 

flesta läsarna eftersom många då vistas vid kusten, badar i havet och rör sig i båtar. Han 

nämner även att algblomningen blir som mest påtaglig under sommartid och att det kan vara 

en anledning till att tidningen skriver mest om miljöproblematiken i Östersjön under 

sommartid. Lars-Henrik Andersson som är nyhetschef på Norrbottens- Kuriren säger att det är 

under sommaren som Östersjön blir aktuellt på grund av fiske, båtliv, bad o.s.v. och att det är 

därför tidningen har skrivit mest om miljöproblematiken i Östersjön under sommaren. 

 

Alla tidningar utom Ålandstidningen har publicerat minst artiklar under hösten och detta kan 

kanske härledas till ”issue attention cykeln”. När en nyhet har skrivits mycket om så förlorar 

den intresse. Om inte journalisterna kan hitta en ny vinkel på nyheten så dör nyheten ut 

(Downs, 1972). På hösten kanske algblomningsproblemet och andra problem som finns på 

sommaren är helt uttömda och intresset för fenomenet har tagit slut. Under höstmånaderna så 

försvinner algblomningen och då är det inte lika intressant att skriva om den. Detta gäller 

även för fisket eftersom fisket oftast är har nått sina fiskningskvoter innan hösten. Enligt 

närhetsprincipen så blir en nyhet mindre intressant så fort den inte är aktuell. När en nyhet 

hamnar i imperfekt eller perfekt så minskar intresset. (Hadenius & Weibull, 2005, s 347). 

Peter Buchert är reporter vid Hufvudstadsbladet och berättar att många finlandssvenskar har 

en sommarstuga vid havet så när läsarna befinner sig vid havet så känns havet viktigare för 

dem och därför vill de läsa mer sådana nyheter på sommaren. 
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5.6 Förslag till fortsatt forskning 

Vår undersökning visade vilka perspektiv sex tidningar runt Östersjön hade valt under 2012 

när det kommer till miljönyheter gällande Östersjön. Det vore intressant att undersöka andra 

ämnen än miljö och se om perspektiven liknar våra resultat eller om de skiljer sig beroende på 

vilket ämne.  

 

En tydlig tendens vi såg i vår undersökning var att så många tidningar använde så mycket fler 

manliga än kvinnliga källor. Det skulle därför vara intressant att undersöka om samma trend 

förekommer även inom andra nyhetsgenrer eller om trenden är gällande bara för 

miljöjournalistiken. Finns det skillnader i olika delar av landet? 

 

Vår undersökning visade att det oftare var män som var författare till artiklarna vilket var 

intressant då vi innan antog att det skulle vara tvärtom. Enligt Monika Djerf-Pierre och 

Monica Löfgren Nilsson så var kvinnorna de som skrev mest om miljöfrågor när miljö 

började bli en viktig fråga och nu visar vår undersökning att det är tvärtom idag. Betyder detta 

att miljöfrågorna har blivit mer intressanta och viktigare och att männen då har börjat ta över 

dem? Hur ser det ut i ett större perspektiv än vår undersökning? Det skulle vara intressant att 

göra en större undersökning med alla miljönyheter, även de som handlar om annat än 

Östersjön och se hur könsfördelningen ser ut mellan författarna. Ser man liknande tendenser?  
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6.1 Bilagor 

6.1.1 Bilaga 1: kod-schema 

I efterhand ser vi att vi kunnat lägga till variabler utan problem. Variablerna låg inte i exakt 

den här ordningen från början, de är fixade utifall att någon skulle vilja kopiera dem. 

 

V1 – Artikelnr 

 

V2 – Kodare 

1 – Samuel Greén 
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2 – Sofia Brattwall 

 

 

V3 – Tidning 

1 – Dagens Nyheter 

2 – Sydsvenska Dagbladet2 

3 – Norrbottens- Kuriren 

4 – Gotlands tidningar  

5 – Ålandstidningen 

6 – Hufvudstadsbladet 

7 – Vasabladet 

 

 

V4- Författarens kön 

1 – Man 

2 – Kvinna 

3 – 2 eller flera författare 

4 – Okänt 

 

 

V5 – Författarens namn 

 

 

V6 – Artikelns namn 

 

 

V7 – Längd på artikel (antal tecken) 

 

 

V8 – Period 

1 – Vinter  

2 – Vår 

3 – Sommar 

4 – Höst 
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V9 – Specifikt miljöproblem  

1 – Övergödning 

2 – Algblomning 

3 – Fiske  

4 – Båtlackfärger 

5 – Dioxin/PCB/DDT 

6 – Färjetrafik 

7 – Utstläpp 

8 – Annat 

9 – Säljjakt/ Sälbestånd 

10 – Ren energi (Vind- och vattenkraft o.s.v.) 

 

 

V10 – Är huvudaktören/huvudkällan 

1 – Kvinna 

2 – Man 

3 – Inget/annat 

4 – Finns ingen huvudaktör/huvudkälla 

 

 

V11– Vilken typ av källa är huvudaktören/huvudkällan? 

1 – Lokalbefolkning 

2 – Journalist 

3 – Politiker/ Parti 

4 – Företag/Företagare 

5 – Myndighet 

6 – Miljöorganisation  

7 – Turist 

8 – Annan tidning/ Mediaorganisation 

9 – Forskarinstans/ Forskare 

10 – Annat 

 

V12 – Typ av nyhet 
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1 – Inrikes 

2 – Utrikes 

3 – Lokalt 

4 – Kultur 

5 – Politik 

6 – Insändare 

7 – Feature 

8 – Opinion (ledare/krönikor etc) 

9 – Notis 

10 – Går inte att placera 

 

V13 – Vilket perspektiv har artikeln? 

1 – Lokalt  

2 – Nationellt 

3 – Internationellt  

4 – Globalt 

6.1.2 Bilaga 2 

 

Frågor till intervju: 
 

Frågeformuläret skickades till en reporter på vardera tidning och frågorna berör olika 

tendenser vi hade sett efter den kvantitativa undersökningen på respektive tidning. Frågorna 

var därför olika till varje tidning. 

 

 

GOTLANDSBLADET: 

-‐ Hur kommer det sig att ni har så få internationella perspektiv på era miljönyheter? 
Östersjöns problem är ju alla länder runt Östersjöns problem. 

-‐ Ni är den enda tidningen som vi under sökt som låter politiker skriva så mycket 
debattartiklar. Hur kommer det sig? 

-‐ Ni hade en någorlunda jämn variation i könsfördelning när det gäller 
huvudaktörer/huvudkällor. Är det viktigt för er? 

-‐ Ni skriver mest om miljöproblematiken i Östersjön under vår och sommarmånaderna. 
Vad beror det på?  
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-‐ Ni har skrivit väldigt mycket om färjtrafiken. Varför har ni skrivit så mycket om det? 
 

DAGENS NYHETER: 

-‐ Hur kommer det sig att ni skrivit mest om miljön i Östersjön under vintern och 
sommaren? 

-‐ Ni har en väldigt jämn fördelning av kvinnor och män när det kommer till 
huvudaktörer/huvudkällor och det är ni ensamma om. Vad beror det på? 

-‐ Ni har använt er mestadels av forskare och myndigheter när det kommer till källor. 
Vad beror det på? 

-‐ Det är ungefär lika många kvinnor som män som har rapporterat om miljöproblemen i 
Östersjön på er tidning under 2012. Är det något ni medvetet ser till? 

-‐ Ni tar mest upp fiske-relaterade problem. Vad beror det på? 
-‐ Ni använder er mycket av notiser i miljörapporteringen? Varför? Är inte det lite 

knapphändigt med utrymme för att ge miljöproblemet en representativ bild? 
-‐ Ofta målar ni upp ett internationellt perspektiv på miljönyheterna. Är det viktigt för 

er?  
-‐ Hur kommer det sig att ni inte har så många olika reportrar som skrivit om 

miljöproblematiken i Östersjön? Enligt vår undersökning hade ni inte en enda reporter 
som hade skrivit två artiklar. 

 

 

HUFVUDSTADSBLADET: 

-‐ Ni har skrivit mest om utsläpp. Är det en viktig fråga för er? 
-‐ Ni använder er oftare av manliga källor/aktörer än kvinnliga. Vad beror det på? 
-‐ Ni har använt er mestadels av forskare och myndigheter när det kommer till källor. 

Vad beror det på? 
-‐ Ni täcker både lokala, nationella och internationella perspektiv. Är det något ni strävar 

efter? 
-‐  Ni skriver mest om miljöproblematiken i Östersjön under vår och sommarmånaderna. 

Vad beror det på?  
 

NORRBOTTENS- KURIREN: 

-‐ Det är oftare män som skriver om miljönyheter i Östersjön på er tidning. Vad beror det 
på? 

-‐ Ni har fler manliga huvudaktörer/huvudkällor än kvinnliga i era artiklar. Finns det en 
anledning till det? 

-‐ Ni skriver mest om miljön i Östersjön under sommaren. Vad beror det på? 
-‐ Utsläpp och fiske har varit de hetaste ämnena 2012 på er tidning. Vad beror det på? 

Brukar det alltid vara så? 
-‐ Ni kör mest lokala perspektiv? Tycker du inte att man ibland bör sätta 

miljöperspektiven i internationella perspektiv? 
-‐ Ni har använt er mestadels av forskare, politiker och myndigheter när det kommer till 

källor. Vad beror det på? 
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SYDSVENSKA DAGBLADET: 

-‐ Det har nästan exklusivt bara varit män som har rapporterar kring miljöproblemen runt 
Östersjön 2012, på er tidning. Vad beror det på? Är Stig Strömkvist miljöreporter? 

-‐ Ni har mestadels manliga huvudaktörer/huvudkällor. Vad beror det på? 
-‐ Ni använder er mestadels av forskare som källor. Vad beror det på? 
-‐ Ni skriver mest om miljön i Östersjön under sommaren. Varför? 
-‐ Ni nämner ofta inte orsaken till miljöproblemen? T.ex. inte att jordbruken är skyldiga 

till övergödningen. Varför gör ni så? Hur insatta tror ni att era läsare är i de 
miljöproblem som rapporteras om? 

-‐ Ni har ofta ett internationellt perspektiv när det kommer till miljörapportering i 
Östersjön. Varför? 

 

ÅLANDSTIDNINGEN 

-‐ Det är oftare kvinnor än män som skriver om miljöproblematiken i Östersjön på er 
tidning. Vad beror det på? Gäller samma sak för övriga nyheter? Är det fler kvinnor än 
män som arbetar på redaktionen? 

-‐ Ni är den enda tidningen som har skrivit någorlunda jämt om miljöproblem i Östersjön 
under alla fyra årstiderna. De andra tidningarna har fokus under vår och sommar. Hur 
kommer det sig att ni inte följer trenden? 

-‐ Ni tar oftast upp utsläpp och fiske-frågor. Vad beror detta på? 
-‐ Ni använder er mer än dubbelt så mycket av manliga huvudaktörer/huvudkällor än 

kvinnliga när det kommer till miljöproblematiken i Östersjön. Varför använder ni så 
många fler manliga huvudaktörer/huvudkällor? 

-‐ Ni använder er väldigt mycket av politiker som källor. Varför då? Kan det vara 
problematiskt eftersom de ofta har egna agendor? 

-‐ Ni har ofta internationella perspektiv på era miljönyheter som berör Östersjön, d.v.s. 
att ni framställer nyheten så att den berör alla länder runt Östersjön. Hur kommer det 
sig? Är det viktigt för er att ge ett internationellt perspektiv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 45 45  

6.1.3 Bilaga 3 artiklarna 

Totalt 174 artiklar 

Dagens Nyheter 
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Gotlands Tidningar 
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Hufvudstadsbladet 
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Norrbottens- Kuriren 
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Sydsvenskan 
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Ålandstidningen 

 

 

 

 


