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Abstract 

Syftet med uppsatsen är att få kunskap om tendenser i aktuell bevakning av miljöfrågor i en 

morgontidning jämfört med en kvällstidning.  Tidigare studier har visat att miljönyheterna 

minskat i antal samtidigt som flera tidningar gjort nedskärningar de senaste åren. Med studien 

kommer jag att se hur miljönyheter får plats i tidningarna under de förändrade 

förutsättningarna. Jag har undersökt Dagens Nyheters och Aftonbladets pappersversioner för 

att jämföra omfattningen av miljönyheter och på vilket sätt dessa tidningar rapporterar om 

dem. Som metod har jag använt mig av en kvantitativ innehållsanalys. Artiklarna jag 

undersökt är från två veckor våren 2009 och 2013. Som utgångspunkt har jag använt mig av 

teorier om mediernas nyhetsvärdering och tabloidernas sensationsjournalistik. 

Resultatet från den undersökta perioden båda åren visade att DN skrev mer om miljönyheter 

än AB. AB hade lika många miljöartiklar båda åren medan DN:s miljöartiklar hade minskat 

från år 2009 till 2013. Totalt hade DN 74 miljöartiklar och AB 29 miljöartiklar. Den största 

skillnaden var att AB skrev mer sensationellt om sina miljönyheter är DN. AB hade fler civila 

huvudaktörer, fler bilder i sina miljöartiklar samt oftare tillspetsade rubriker. Å andra sidan 

använde båda tidningarna i lika hög grad personifiering av huvudaktören i sina texter. En 

annan intressant skillnad var att den vanligaste artikeltypen i AB var debattartiklar medan den 

vanligaste artikeltypen i DN var notiser och allmänna nyhetsartiklar.  
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1.	  Inledning	  	  

Kommer du ihåg när du senast såg en miljönyhet i stora rubriker på kvällstidningens 

löpsedel? Chansen är nog större att du läste om någon som blev mördad på ett tragiskt sätt. 

Det är inte lätt att fånga läsarnas uppmärksamhet med miljönyheter. Det blir aldrig riktigt 

sexigt, sensationellt eller tragiskt. Visst händer det ju miljökatastrofer som oljeutsläpp och 

kärnkraftsolyckor, men ändå rätt så sällan. Ofta tänker jag på miljöfrågor som svåra och 

komplexa politiska frågor. Många dagstidningar tillhör idag stora mediehus som försöker 

sälja sin produkt med vinst.  För att sälja produkten med vinst måste produkten göras så 

underhållande och attraktiv som möjligt för konsumenterna. Hur passar miljöfrågor in i den 

medielogiken? 

Internationellt fick miljöfrågor första gången mycket uppmärksamhet 1962 när Rachel 

Carsons bok Tyst vår kom ut som skapade en miljödebatt. Boken handlar om en fiktiv stad 

där allt i naturen börjar dö ut. Kort därefter drog miljödebatten även igång i Sverige och 

miljöfrågorna började ta plats i medierna.  

Eftersom jag går på en journalistutbildning inriktad på naturkunskap kändes det naturligt för 

mig att genomföra en studie om miljöjournalistik.  Miljön påverkar förutom naturen även på 

vår hälsa och ekonomi. Miljöfrågan är en viktig demokratisk fråga för oss och våra 

kommande genrationer. Den påverkar helt enkelt oss alla oberoende om vi väljer att blunda 

för den eller ej.  

I början av uppsatsen kommer jag att redogöra för bakgrunden till ämnet och sedan kommer 

jag att presentera tidningarna vilket även inkluderar de senaste årens nedskärningar på DN:s 

och AB:s redaktioner. Sedan kommer jag gå igenom tidigare studier inom samma 

ämnesområde. Därefter definierar jag tydligt vad miljöbegreppet egentligen innefattar och 

betyder.  
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1.1	  Bakgrund	  

Innan miljödebatten drog igång på 60-talet fanns det inte så mycket kunskap om människans 

inverkan på naturen. Okunskapen ledde alltså till att det inte skrevs så mycket om miljön och 

vice versa: eftersom det inte skrevs mycket om miljön förblev miljökunskaperna också svaga.   

I motsats till tidigare lokala miljöproblem, tenderar de nya miljöproblemen vara mer globala i 

sin omfattning. De globala miljöproblemen och deras risker går inte till skillnad från lokala 

miljöproblem att flytta bort utan finns på var och ens ”bakgård” som t.ex. 

klimatuppvärmningen. Miljöproblemen har ändrat karaktär och idag kan forskare peka ut nya 

risker. Miljöproblem som tidigare var hypotetiska har bevisats vara sanna till exempel. 

växthuseffekten. Samtidigt uppstår nya miljöproblem och nya risker som vi inte har full 

vetskap om. Ett exempel på detta är kommersiella produkter som är baserade på genteknik. 

Miljöproblemen, liksom gentekniken, påverkar förutom miljön även ekonomin och 

folkhälsan. Andrew Jamison skriver i sin bok Miljö som politik (2003:30) att många kritiker 

även understryker miljöproblemens samband med rasism, jämlikhet och ekonomisk rättvisa. 

Från dessa synpunkter är miljö ett viktigt samhälleligt fält som journalister bör lyfta fram i 

sin rapportering. Sedan flera decennier tillbaka har miljöns betydelse för allmänheten blivit 

allt viktigare. Sålunda har miljön fått allt mer plats i journalistiken (Djerf Pierre, 1996).  

Nilsson(2004) belyser riskkommunikation genom att ge exempel på hur det går att undersöka 

hälsorisker utifrån synen på medieinnehållet som en potentiell källa till påverkan på 

människors riskuppfattning. Miljörapportering i medier kan även ses som en potentiell källa 

till påverkan på människors riskuppfattning om miljö.   

Enligt Wyss(2008) är framtidens utmaning för miljöjournalister att bidra till förståelsen av 

hur människan påverkar vår planet. Det är inte enkelt eftersom miljövetenskaperna sällan ger 

enkla konkreta svar. Enligt Wyss(2008) måste journalister söka förstå miljöämnen eftersom 

allmänheten söker vägledning från journalistiken. Journalistiken tappar i förtroende om 

journalister missförstår eller leder uppmärksamheten bort från vad som är viktigt,  

 

 

 



	   6	  

	  

1.2	  Presentation	  av	  dagstidningarna 

Dagens	  Nyheter	  

I följande stycke refererar jag till Dagens Nyheters hemsida, 5 januari 2015, om inte annat anges.  

Dagens nyheter utkom första gången år 1864. DN:s målgrupp är läsare mellan 20-65 år som 

är nyfikna på omvärlden. DN:s upplaga år 2013 var 282 800 exemplar per utgivningsdag och 

tidningen lästes av 758 000 personer varje dag. DN.se hade ungefär 1,5 miljoner unika 

webbesökare i veckan i genomsnitt år 2013. 97 procent av upplagan består av 

prenumerationer och tre procent av upplagan är lösnummer. Dagens Nyheter ingår i 

Bonnierkoncernen. Papperstidningen ges ut i tre editioner. Dagstidningen är oberoende 

liberal. Dagens Nyheter har 400 medarbetare varav hälften jobbar på redaktionen.  

Aftonbladet	  

I följande stycke refererar jag till Aftonbladets hemsida, läst 1 januari 2015, om inte annat anges.  

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta. Målgruppen för pappersversionen är läsare 

som är 46 år, plus minus 10 år. De yngre åldersgrupperna läser Aftonbladet på andra 

plattformar enligt tidningens chefredaktör Jan Helin (Medievärldens hemsida, läst 

20.1.2015). Aftonbladets tryckta upplaga per dag var 161 200 tidningar i augusti 2014 och 

totalt nådde papperstidningen 732 000 läsare per dag i september 2014 . Aftonbladet nådde i 

november 2014 via webben 1 736 000 läsare och via mobilversionen 1 788 000 läsare. 

Aftonbladets webb tv nådde 852 00 läsare under samma tidpunkt.  Aftonbladet är en obunden 

socialdemokratisk tidning. På redaktionen jobbar 300 journalister. Aftonbladet ägs av det 

börsnoterade företaget Schibsted som även äger Svenska Dagbladet(Allern 2012: 237). 

Mediekoncernen Schibsted Sverige äger 91 procent av aktierna i Aftonbladet och LO äger 9 

procent. Schibsted Sverige tillhör i sin tur norska Schibsted ASA.  

	  

Nedskärningar	  på	  redaktionerna	  

I slutet av år 2002 meddelade DN att 100 anställda måste gå, varav 50-75 på redaktionen 

(Resumès hemsida läst 8.1.2015).  

År 2013 meddelade DN att personalstyrkan ytterligare skulle bantas med ytterligare 80 

personer. Det motsvarade ungefär 20 procent av den dåvarande redaktionen (Resumès 
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hemsida, läst 8.1.2015). 

I maj år 2009 meddelade Aftonbladet att 100 tjänster kommer att försvinna, 50 på redaktion 

och 50 på marknad (Medievärldens hemsida, läst 8.1.2015) 

I september år 2011 meddelade Aftonbladet att 100 miljoner kronor skulle sparas in. 

Sparkraven berörde mellan 65 och 85 personer, de flesta på redaktionen (Dagens Medias 

hemsida, läst 8.1.2015) 

 

1.3	  Tidigare	  forskning	  

Det finns ett antal tidigare undersökningar om miljöjournalistik. Den studie som känns mest 

relevant för min del är Monika Djerf Pierres (1996) Gröna nyheter, miljöjournalistiken i 

televisionens nyhetssändningar 1961-1994. Boken belyser förändringar i den svenska 

miljöjournalistiken i form och innehåll samt hur samhälleliga och redaktionella förändringar 

påverkat miljöjournalistiken. Ur studien framgick det att miljönyheterna ökat sedan år 1961. I 

hennes studie kommer hon fram till att det vanligaste ämnet som dök upp var miljöfrågor 

som behandlade kärnkraftverk. Det näst vanligaste ämnet var industriell miljö och 

naturskyddsfrågor. Djerf Pierre noterade i sin studie att antalet miljönyheter var beroende av 

hur bred definition som användes. Om definitionen inkluderade energifrågor inklusive 

kärnkraftsfrågor så ökade antalet miljönyheter. Även om Djerf Pierres studie behandlar 

televisionens nyhetssändningar istället för dagstidningar så är den viktig för min uppsats med 

tanke på den formulering av miljöbegreppet som hon konstruerat och som jag använt mig av.  

Flera andra studier om miljönyheter är baserade på Djerf Pierres undersökning, en av dem är 

en uppsats av Eidewing, Elin; Bennet, Johanna(2012) Från kvicksilver till klimat- om den 

gröna journalistikens betydelse: En jämförande studie mellan Dagens Nyheters och 

Göteborgs-Postens miljöjournalistik, 1952-2012. I uppsatsen har de liksom jag studerat 

miljöjournalistiken i Dagens Nyheter.  Skillnaden med min uppsats är att de valt att 

undersöka omfattningen av miljönyheter under flera år fram till idag och att de jämför två 

morgontidningar, istället för en morgontidning och en kvällstidning som jag har gjort. I 

studien kom de fram till att det skrivs mer om miljönyheter i DN och GP år 2012 än 1952, 

men att ökningen gått i cykler. I studien kom de fram till att det skett en minskning i antalet 

miljöartiklar de senaste årtionden 
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I en annan studie Ett klimat för miljönyheter (2006)har Christoffer Bremefors gjort en 

kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys om miljöjournalistiken i Rapport år 

2006. I den kvantitativa analysen kommer han fram till att det inte skett någon stor förändring 

i miljöjournalistikens dagordning sedan år 2000, men att det finns tecken som visar att 

miljöfrågan ”privatiseras” allt mer. Bremefors kommer fram i sin studie till att 

miljöjournalistiken, i enlighet med journalistiken allmänt, gått mer mot att rapportera på ett 

sätt som berör publiken. Med detta menar han bland annat att miljöfrågan personifieras vilket 

leder till privatisering av miljöfrågan.  

I en studie med namnet Kvällspressens nyhetsvärdering på förta sidan gjord av Semir Fific 

och Erik Persson år 2009 jämför de Aftonbladet och Expressen år 1972, 1992 och 2012 för att 

se om den sensationella vinkeln på nyhetsrubrikerna på förstasidan ökat. Författarna kommer 

fram till att citeringar och bilder ökat och att det skett en förändring i nyhetsämnen på 

Aftonbladets och Expressens första sida. Studien är intressant för mig eftersom jag 

undersöker samma sensationsaspekter i miljönyheter. Även om deras studie behandlar alla 

nyheter på kvällstidningarnas första sida behandlar den även indirekt miljönyheter. Av deras 

resultat framgår att under de undersökta veckorna under de tre olika åren fanns inte en enda 

miljönyhet på första sidan. Det vanligaste var nyheter om brott och straff. Den största 

ökningen sedan år 1972 hade skett i nyhetsämnen som behandlade nöje och kultur.   

 

1.4	  Definition	  av	  miljöbegreppet	  

För att definiera begreppet miljö har jag använt en definition av Djerf Pierre(1996:66). När 

det talas om miljö handlar det ofta om miljöproblem.  

 ”Kärnområdesdefinitionen utgår således från att miljöproblem består av den samhälleliga 

produktionens och konsumtionens oavsedda och oönskade bieffekter på levande 

organismer(människor, djur och växter) och deras biologiska livsbetingelser (dvs. ej den 

estetiska eller sociala miljön).”  

När det talas om miljöfrågor handlar det alltså om de konkreta aspekterna av miljöproblem.  

”Miljöfrågor utgörs därmed av frågor om miljöproblemens karaktär, orsaker och 

konsekvenser, om människans försök att kontrollera, bevara eller restaurera 

livsmiljön(naturvårdsinsatser, lagstiftning, nya tekniker, alternativa produktionsformer) samt 
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om de politiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna av dessa företeelser.” 

I Djerf Pierres definition ingår inte till exempel naturkatastrofer eller vulkanutbrott om de 

inte orsakas av människans misshantering av miljö (till exempel översvämningar kan bero på 

växthuseffekten och då exkluderas de inte).   

”Med beteckningen miljöinslag avses därmed en journalistisk kommentar till eller 

beskrivning av dessa bieffekters karaktär, orsaker och konsekvenser, av människans försök 

att kontrollera, bevara eller restaurera livsmiljön(naturvårdsinstanser, lagstiftning, nya 

tekniker, alternativa produktionsformer), samt av den offentliga(politiska, sociala, 

ekonomiska) debatten kring dessa företeelser(aktioner, politiska utspel, opinionsyttringar).”. 

 

2	  Syfte:	  

Syftet med uppsatsen är att få kunskap om tendenser i aktuell bevakning av miljöfrågor i en 

morgontidning jämfört med en kvällstidning. Genom att jämföra och analysera miljöartiklar 

från Dagens nyheter och Aftonbladet från 2009 och 2013 går det att synliggöra likheter och 

skillnader samt se om skillnaderna eventuellt ökat eller minskat under senare tid. Syftet är 

även att bygga vidare på tidigare undersökningar om miljöjournalistik. 

3	  Frågeställningar:	  	  
	  
• Hur har miljöfrågorna utvecklats i Dagens Nyheter och Aftonbladet i fråga om omfattning 

och inriktning de senaste åren? 

• Vilka miljöämnesområden dominerar i respektive tidning? 

• I vilken grad framställs miljönyheterna sensationsinriktat? 
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4.	  Teoretiska	  utgångspunkter	  

För den här uppsatsen är teorier om mediernas dagordning, nyhetsvärdering och 

journalistikens tabloidisering relevanta för att förstå och tolka miljöjournalistikens karaktär.  

Mediernas dagordning 

Dagordningsteorin belyser hur mediernas rangordning av nyhetsområden som viktiga eller 

mindre viktiga också påverkar publikens rangordning av dessa områden. Om medierna 

rapporterar om ett särskilt ämne frekvent och framträdande så uppfattar stora delar av 

publiken efterhand ämnet som viktigare än andra ämnen (Coleman et al.2009:147). Medierna 

och deras innehåll påverkar både samhället och den enskilda individen . Det urval av nyheter 

som medierna gör påverkar tillsammans med våra egna erfarenheter den bild vi skapar oss av 

vad som händer, hur och varför. Medierna påverkar på så vis även våra åsikter, 

tolkningsramar, värderingar och tillslut våra handlingar. (Scheufele, 2000; Petersson& 

Carlberg, 1990; McCombs& Shaw, 1972, refererad av Ghersetti 2012:210) 

Denna dagordningsmakt utövar medierna genom deras urval av nyheter som publiceras. 

Håkan Hvitfelt (1985) har i sin bok	  På första sidan	  skrivit	  en	  formel	  på	  tio	  punkter	  om	  

nyhetsvärdering.	  Utifrån	  hans	  studieresultat	  framkommer	  bland	  annat	  att	  nyheter	  om	  brott,	  

politik	  och	  olyckor	  har	  högt	  nyhetsvärde	  medan	  kultur	  nöje	  och	  miljöfrågor	  har	  lågt	  

nyhetsvärde.	  I	  hans	  studie	  tycks	  nyhetsvärdet	  också	  öka	  ju	  närmare	  det	  geografiska	  

avståndet	  till	  en	  händelse	  som	  blir	  nyhet	  är	  (Hvitfelt	  1985:209).	  Detsamma	  gäller	  det	  

tidsmässiga	  avståndet.	  Utifrån sin studie kommer Hvitfelt farm till tio punkter där chansen 

för publicering ökar om nyheten: 	  

1. Handlar om politik och ekonomi samt brott och olyckor. 

2. Har kort geografiskt eller kulturellt avstånd 

3. Består av händelser och förhållanden 

4. Är sensationella eller överraskande  

5. Behandlar enskilda personer 

6. Beskrivs enkelt 

7. Är viktiga och relevanta 

8. Utspelas under kort tid och som en del av ett tema 

9. Innehåller negativa inslag 

10. Har elitpersoner som källor   (Hvitfelt, 1985: 215) 
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För att chansen för publicering skall öka måste flera av dessa kriterier uppfyllas samtidigt 

enligt Hvitfelt (1985). Dessa kriterier går även att tillämpa på miljönyheter. Vad gäller punkt 

två till exempel om kort geografiskt avstånd har Gunilla Jarlbro (2001:17) skrivit om att 

lokala miljöproblem oftast har lättare att komma med, särskilt om de är akuta och kräver 

snabba åtgärder.  

Kommersiell nyhetsvärdering 

De traditionella nyhetskriterierna kan kompletteras med ett antal mer ”kommersiella 

nyhetskriterier” (Allern 2012:245).  

• Ju mer resurskrävande arbetet med att ta fram nyheten är desto större är chansen att 

den väljs bort. 

• Ju bättre avsändaren har gjort berättelsen på ett journalistiskt sätt och betalat 

kostnaderna själv, desto större är chansen att den prioriteras som nyhet. 

• Desto mer exklusivt som erbjudandet är från avsändaren, till exempel att journalisten 

kan presentera nyheten som sin egen, desto enklare blir det till en nyhet. 

• Om redaktionella strategin går ut på att väcka sensation för att väcka publikens 

uppmärksamhet så blir sannolikheten större att underhållningsvärdet blir viktigare än 

relevans, saklighet och grundlighet.  

Maria Ghersetti (2004:213) skriver att sensationella händelser i allmänhet handlar om 

oväntade, oförutsedda och ovanliga situationer. Enligt Ghersetti prioriteras nyheter i sex, 

olyckor, rättsröta, kändisar och sport framför ämnen av mer samhälleligt intresse. Vanligtvis 

har sensationella nyheter tydliga negativa inslag, som kriminalitet, olyckor, krig och 

katastrofer.  
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Tabloidiseringen 

Sigurd Allern (2012:233) skriver att det finns en oro för att mediekoncernernas profitjakt 

leder till att redaktionerna lägger mindre vikt vid seriös information, granskning, debatt och 

större vikt vid säljbara kändisnyheter, sport och enklare underhållning.  Detta kallas för 

journalistikens tabloidisering. Allern skriver till kvällstidningarnas försvar att deras 

popularitet inte endast är kopplad till deras underhållningsprofil utan även till deras förmåga 

att ta upp problem som berör människors vardag och till deras respektlöshet inför 

auktoriteter.   

Tabloidformatet började först användas med framgång av lösnummerpressen. I Sverige var 

det Aftonbladet och Expressen som först började använda detta sensationsformat. Tanken var 

att underlätta läsningen genom att minska på formatet och texten och utöka bildernas storlek 

och antal. (Allern, 2012:246). Inom sensationsjournalistiken spelar bilderna stor roll och 

själva bilden i sig kan göra en nyhet värd att publicera även om texten i sig inte av så stort 

intresse eller av stor betydelse (Ghersetti 2000:135).  Sensationsjournalistiken innehåller 

någon form av vinkling, tillspetsning eller spekulation mot något som är populärt eller 

skandalinriktat.  Som en följd av detta blir texterna mer dramatiserande och har tillspetsade 

rubriker med ord som ”kris”, ”skandal” och ”tragisk”. 

Personifiering 

Inom journalistiken finns ett begrepp som kallas för den journalistiska synvinkeln. Den går ut 

på att lyfta fram eller förstora den aspekt som är mest aktuell eller intresseväckande på 

bekostnad av det som är väsentliga (Ghersetii 2012:217). Den kanske vanligaste vinkeln är 

personifiering där händelser som berör många människor eller ett helt samhälle beskrivs 

genom en eller några personers egenskaper, upplevelser och agerande. Chansen ökar att 

människor som läser nyheterna kan identifiera sig själv och beröras av nyheten. (Ostgard, 

1965, refererad av Ghersetti 2012:217). Personifiering används i berättelser där en enskild 

person har gjort något eller framställs som offer. När uppmärksamheten riktas mot en enskild 

människa blir det mer intressant för publiken. (Johansson 2004:229f, Ghersetti 2004: 257).  

Teorin om nyhetsvärdering och tabloidernas sensationsjournalistik kommer jag att utgå från 

vid framtagandet av olika variabler i kvantitativa analysen för att prova mina hypoteser som 

jag presenterar lite senare i uppsatsen.  
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5.	  Urval	  och	  metod	  
 

5.1	  Urval	  

Som undersökningsmaterial har jag som jag tidigare nämnt använt mig av Dagens Nyheter 

och Aftonbladet. Jag har samlat in miljönyheter från respektive tidning från två tidpunkter 

från år 2009 och 2013. Den första tidpunkten är 2-8 april 2009. Den andra tidpunkten är 9-15 

juni 2009. Den tredje tidpunkten är 2-8 april 2013 och den fjärde tidpunkten uppdelad på 1-5 

juni och 7- 8 juni 2013. Under denna vecka valde jag att inte undersöka 6 juni eftersom det 

var nationaldag och DN inte kom ut i pappersversion den dagen. Överlag valde jag 

tidpunkterna så att de inte skulle sammanfalla med några stora mediehändelser som till 

exempel politiska val eller naturkatastrofer, som skulle ha dominerat medieagendan.  

 

Orsaken till att jag valt att undersöka dessa tidningar är delvis för att se om det finns någon 

skillnad i förekomsten av miljönyheter mellan en tidning som har en vetenskapsredaktion och 

inte har det.  Dagens Nyheter har en egen vetenskapsredaktion medan Aftonbladet inte har 

det. Jag kan även se hur miljönyheter påverkas av om tidningen är beroende av 

prenumerationer eller lösnummerförsäljning samt hur detta påverkar hur miljönyheterna 

framställs.  

 

 

5.2	  Metoder	  

För den här studien har jag använt mig av en kvantitativ innehållsanalys. Den kvantitativa 

innehållsanalysen lämpar sig bra för att åskådligöra ett stort material statistiskt. 

Överhuvudtaget blir jämförelsen möjlig genom denna metod som visar skillnader mellan 

tidningarna statistiskt. Det skulle ha varit alldeles för tidskrävande att göra en kvalitativ 

innehållsanalys av samma mängd material. Totalt har jag undersökt fyra veckor ur både DN 

och AB vilket jag anser vara tillräckligt. Andersson Odén, Andersson (2003:1) skriver också 

att det under en vecka går att se tidningens arbetscykel och att det räcker för att få en 

övergripande bild av tidningens innehåll.  
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5.3	  Tillvägagångssätt	  

Jag har letat fram artiklarna genom att läsa igenom mikrofilmer av tidningarna på Kungliga 

biblioteket. Där har jag läst igenom tidningarna de aktuella tidsperioderna, sida för sida, för 

att hitta miljönyheterna istället för att leta efter miljönyheter efter sökord på artikeldatabasen 

retriever. Svårigheten att hitta miljönyheter på Retriever är att det inte finns något enskilt 

sökord som säkert letar fram alla miljöartiklar.  Därför valde jag den mer tidskrävande 

metoden att läsa igenom tidningarna sida för sida. På så sätt har jag minimerat risken för att 

missa någon miljönyhet. Jag har läst igenom tidningar för två veckor under 2009 och 2013, 

dvs. 28 tidningar av Dagens Nyheter och 28 av Aftonbladet, vilket totalt blir 56 tidningar.  

 

5.4	  Kvantitativa	  innehållsanalysen	  

För att genomföra den kvantitativa innehållsanalysen har jag tagit fram olika variabler och 

kategoriserat olika miljöfrågor. Som underlag för variablerna och kategoriseringen har jag 

använt mig av Gröna nyheter (Djerf  Pierre, 1996). De olika kategorierna jag har använt mig 

av är följande: vattenkvalitet, luftkvalitet, miljögifter, transport, naturskydd(inklusive växt- 

och djurskydd), energi, klimatuppvärmning, miljöpolitik, skogs- och jordbruk, industriell 

miljö och övrigt. 

Totalt har jag använt mig av 12 variabler. Variablerna är genre, nyhet på första sida, sektion, 

huvudämne, biämne, huvudaktör, huvudkonsekvens, bild, antal källor som citeras, tillspetsad 

rubrik, personifiering och geografisk huvudkoppling (se vidare förklaringar av variablerna 

och deras mätvärden i bilaga 1, kodbok). Det är många variabler men det är bättre att ha flera 

variabler än för få eftersom tidsplanen inte gjort det möjligt att i efterhand introducera en ny 

variabel och gå igenom samma material på nytt. Samtidigt har jag kunnat välja ut de mest 

intressanta resultaten och lyfta fram dem speciellt i min undersökning.  Flera av mina 

variabler är även sådana där det snabbt går att fylla i variabelvärdet, till exempel variablerna 

nyhet på första sida och tillspetsad rubrik.  

 

5.5	  Reliabilitet	  och	  validitet	  

Jag har genomfört den kvantitativa innehållsanalysen själv vilket har både för och nackdelar. 

Fördelen är att jag genomfört innehållsanalysen konsekvent enligt samma tolkningsram, 



	   15	  

eftersom en person kan förmodas bedöma alla variabelvärden likadant tvärsöver hela 

materialet av artiklar. Om två personer gör innehållsanalysen finns risken att de tänker olika 

och utan bra kommunikation och ordentliga variabeldefinitioner kan det uppstå skillnader i 

bestämmandet av variabelvärden. Nackdelen är att om jag gjort systematiska fel så har jag 

inte haft någon annan bedömare att jämföra resultaten med för att upptäcka eventuella fel vid 

kodningen. Å andra sidan har jag tydliga definitioner och kodinstruktioner för varje variabel 

vilket borde minimera risken för systematiska fel.  En annan nackdel med att jag gjort 

undersökningen ensam är att när det uppstått problem så har jag inte haft någon att bolla 

lösningar med. 

	  

5.6	  Kodbok.	  

Jag har tagit hjälp av två tidigare uppsatser för att ta fram variablerna till mitt kodschema, 

Eidewing & Bennet (2012) och Ahlen & Wennerholm (2010) 

V5. Huvudämne. Det ämne som nämns flest antal gånger i varje text. Om två ämnen nämns 

lika mycket blir huvudämne det ämne som nämns först. Ämnen är följande: vattenkvalitet, 

luftkvalitet, miljögifter, transport, naturskydd(inklusive djur), energi, klimatuppvärmning, 

miljöpolitik, skogs- och jordbruk, industriell miljö och en kategori för övrigt.  

V6. Biämne. Det ämne som nämns näst mest gånger i varje text. Om två biämnen nämns lika 

många gånger blir biämnet det ämne som nämns först av dem.  

V7. Genre. I variabeln genre har jag valt att ta med alla slags artikeltyper förutom 

annonsartiklar och temabilagor.  

V8. Huvudsektion. Den sektion där nyheten finns. 

V9. Huvudaktör. Med huvudaktör menar jag den aktör som nämns eller citeras flest antal 

gånger i texten. Om två aktörer nämns eller citeras lika många gånger i texten blir huvudaktör 

den som först nämns/citeras. I debattartiklar är även skribenten en aktör. Huvudaktören NGO 

(Non-governmnetal organization) står för representanter för icke statliga organisationer.  

V10. Huvudkonsekvens: Vad är problemets konsekvens? Den konsekvens som nämns flest 

antal gånger i texten. Om två konsekvenser anges lika mycket blir huvudkonsekvens den som 

anges först.  
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V11. Bild. Endast storleken på bilder. Ej grafik.  

V12. Antal källor som citeras. Endast källor som citeras med citattecken. 

V13. Tillspetsad rubrik. Jag har valt att undersöka om ord som död, kris, skandal och 

tragisk används i rubriker eftersom det oftast är just i rubriker som dessa ord används för att 

locka läsare.  

V14. Personifiering. Om huvudaktören i artikeln nämns med namn och visas på bild.  

V15. Geografiskt område. Det geografiska område som berörs av miljöfrågan som tas upp i 

artikeln. Utgångspunkten är alltså det område som drabbas, inte det geografiska område där 

händelsen utspelar sig.  
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6.	  Resultat	  och	  analys	  
	  
Totalt sett hade DN 74 miljöartiklar och Aftonbladet 29 miljöartiklar under den undersökta 

tidsperioden på två veckor år 2009 och 2013. Totalt sett hade DN alltså över dubbelt så 

många miljöartiklar som Aftonbladet. Antalet miljöartiklar minskade i DN med tio artiklar 

mellan åren 2009 och 2013. Aftonbladet hade lika många artiklar båda åren. 

Artiklar 

 2009 2013 Totalt 

DN 42 32 74 

AB 15 14 29 
 

Figur 1. Antal artiklar i DN och AB 

 

 

Nyhet på första sida 

Båda tidningarna hade överlag få miljönyheter på första sidan. I DN fick tio miljöartiklar 

plats på första sidan. Av dessa låg sju på första sidan år 2009 och tre år 2013.  I Aftonbladet 

fick två artiklar plats på första sidan, båda år 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	   18	  

 

Huvudämne 

 DN 2009 AB 2009 DN 2013 AB 2013 Totalt 
Vattenkvalitet 1 0 0 0 1 
Luftkvalitet 0 0 0 0 0 
Miljögifter 0 1 0 0 1 
Transport 4 0 4 0 8 

Naturskydd 16 7 13 11 47 
Energi 8 0 1 1 10 

Klimatfrågan 6 0 2 0 8 
Miljöpolitik 3 3 5 1 12 

Skogsbruk/jordbruk 1 0 1 1 3 
Industriell miljö 0 0 0 0 0 

Övrigt 3 4 6 0 13 
Totalt 42 15 32 14 103 

 

Figur 2. Huvudämnen i DN och AB år 2009 och 2013.  

Det vanligaste huvudämnet i DN var naturskydd som förekom i 29 artiklar. Största delen av 

dessa artiklar handlade om djurskydd och djurhållning. De näst vanligaste huvudämnena var 

energi och övrigt, vardera nio artiklar. Klimatuppvärmning och miljöpolitik var som 

huvudämne i åtta artiklar, skogs- och jordbruk i två artiklar och vattenkvalitet i en artikel. Av 

artiklarna med klimatfrågan publicerades sex av åtta artiklar år 2009 och med energi åtta av 

nio år 2009.  

I Aftonbladet var det vanligaste huvudämnet precis som i DN naturskydd, 18 artiklar. De näst 

vanligaste huvudämnena var miljöpolitik och övrigt, båda i fyra artiklar. Huvudämnena 

miljögifter, energi samt skogs- och jordbruk fanns i varsin artikel. Till skillnad från DN fanns 

klimatfrågan, transport och energi inte en enda gång som huvudämne i Aftonbladet.  
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Huvudbiämne 

Det vanligaste huvudbiämnet i DN var miljöpolitik, 12 artiklar. Tio artiklar hade naturskydd 

som huvudbiämne. 31 artiklar saknade huvudbiämne. 

Det vanligaste huvudbiämnet i Aftonbladet var klimatfrågan, fem stycken. Miljöpolitik och 

övrigt var huvudbiämne i vardera tre artiklar. 14 miljöartiklar saknade huvudbiämne. 

 

Genre 

 
 
 
De vanligaste genrerna för miljöjournalistik i DN var allmän nyhetsartikel och notis, vilka 

förekom vardera i 26 artiklar. Av de resterande artiklarna var sex recensioner, fyra 

upplysningsartiklar, två krönikor, en kolumn, en ledare, en fråga svar artikel och ett 

personporträtt. 
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I Aftonbladet var den vanligaste genren debattartikel som förekom i tio artiklar. Den näst 

vanligaste genren i Aftonbladet var allmän nyhetsartikel, åtta stycken. Av de övriga artiklarna 

var fem notiser, två kolumner, två upplysningsartiklar, ett reportage och en krönika.  

Notiser var alltså mer vanliga i DN än Aftonbladet. I DN fanns det 26 notiser medan 

Aftonbladet bara hade fem notiser. Däremot var debattartiklar mer vanliga i Aftonbladet. 

Aftonbladet hade tio debattartiklar medan DN endast hade sex debattartiklar. Skillnaden är 

tydlig med tanke på att DN totalt sett hade fler miljöartiklar än Aftonbladet. Nio av 

debattartiklarna i Aftonbladet publicerades år 2009 och endast en år 2013. Debattartiklarna i 

Aftonbladet år 2009 utgjorde över hälften av tidningens miljöartiklar det året.  
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Sektion 

 
 
Den vanligaste sektionen för miljöartiklar i DN var inrikes, 26 stycken. Den näst vanligaste 

sektionen var lokalt, 14 miljöartiklar. Av de övriga miljöartiklarna fanns nio i 

utrikessektionen, sju vardera i debatt och ekonomi, fem i motor, fyra i kultur och två i övrigt.  
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I Aftonbladet var den vanligaste sektionen debatt/ledare med 11 miljöartiklar. Den näst 

vanligaste sektionen var inrikes med tio artiklar. Av de övriga artiklarna fanns fyra i utrikes, 

tre i övriga och en i motor.  

DN hade alltså fler miljönyheter i lokal sektionen (DN lokalt) i tidningen. Detta förklaras av 

att Aftonbladet inte har någon lokal sektion. Aftonbladet hade fler artiklar i debattsektionen.  
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Huvudkonsekvens 

 

Figur 5.1. Huvudkonsekvens i DN 

Den vanligaste huvudkonsekvensen i DN:s miljöartiklar var påverkan på miljö, 56 artiklar. I 

tio artiklar var huvudkonsekvensen påverkan på ekonomi, i tre artiklar påverkan på övrigt, i 

två artiklar påverkan på hälsa, i två artiklar påverkan på säkerhet och i en artikel saknades 

konsekvens.  
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Figur 5.2 Huvudkonsekvens AB 

I Aftonbladet var den vanligaste huvudkonsekvensen också påverkan på miljö, 20 artiklar. 

Sex artiklar hade påverkan på hälsa som huvudkonsekvens, två artiklar påverkan på övrig och 

en artikel påverkan på ekonomi.  

Den vanligaste huvudkonsekvensen i över hälften av miljöartiklarna i båda tidningarna var att 

miljön påverkades. I DN var det fler miljöfrågor som hade en ekonomisk huvudkonsekvens, 

tio stycken mot Aftonbladets en enda artikel. Däremot hade Aftonbladet fler artiklar med en 

hälsomässig huvudkonsekvens, sex stycken mot DN:s två stycken. Detta kan förklaras av att 

Aftonbladet skriver mer sensationellt och försöker locka mer med miljönyheter som drabbar 

människan på ett konkret sätt. Det blir enklare att skapa alarmrubriker av något som påverkar 

hälsan.  
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Huvudaktörer 

 
 
 
I DN var den vanligaste huvudaktören politiker, 17 artiklar. Den näst vanligaste huvudaktören 

var företagsrepresentanter, 13 artiklar. Tio artiklar hade myndighetsexpert som huvudaktör. 

Icke myndighetsexperter och NGO representanter fanns som huvudaktör i sju artiklar var. Sju 

artiklar saknade huvudaktör. Civil och mediearbetare var huvudaktör i fyra artiklar, övrigt i 

tre artiklar och arbetare i två artiklar.  
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I Aftonbladet var den vanligaste huvudaktören civila personer, sju artiklar. Den näst 

vanligaste huvudaktören var företagsrepresentant, sex artiklar. Myndighetsexperter var 

huvudaktör i fem artiklar, NGO representanter i fyra artiklar, politiker i tre artiklar, icke 

myndighetsexpert i två artiklar och mediearbetare och övrigt i en artikel vardera.  

Skillnaderna mellan vilka huvudaktörer tidningarna använder är tydliga. I DN var den 

vanligaste huvudaktören politiker, 17 gånger, medan det i Aftonbladet endast förekom tre 

gånger. I Aftonbladet var den vanligaste huvudaktören civila personer, sju gånger, medan 

dessa i DN endast förekom fyra gånger.  
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Bildstorlek 

 

 
 
Den vanligaste bildstorleken i DN var liten bild, 29 artiklar. 19 artiklar saknade bild. 13 

artiklar hade bildstorlek lika med ett spaltutrymme, tio artiklar hade en bildstorlek lika med 

en halv sida, två artiklar hade ensidesbild och en artikel 1,5 och en annan artikel fyra sidor 

bild.  
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I Aftonbladet var den vanligaste bildstorleken likaså liten bild, 13 artiklar. Sju artiklar hade 

bildstorleken av en halv sida, fyra artiklar saknade bild, två artiklar hade en spalt bild, två 

artiklar en sida bild och en artikel 1,5 sida bild.  

 

Vid en jämförelse mellan tidningarna så hade Dagens Nyheter flera artiklar utan bilder, 19 

stycken, medan Aftonbladet bara hade 4 artiklar utan bilder. Dagens Nyheter hade fler bilder i 

storleken av en kolumn medan Aftonbladet procentuellt sett hade fler bilder i storleken av en 

halv sida. Här kan man alltså konstatera att Aftonbladet använder mer och större bilder i sina 

miljöartiklar. 

 

 

 

 

 



	   29	  

 

Geografisk koppling 
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I båda tidningarna berörde miljöproblemen oftast hela Sverige, 22 artiklar i DN och 12 

artiklar i Aftonbladet. Eftersom DN har en lokal sektion så hade DN fler miljönyheter som 

berörde Stockholms län, 13 stycken mot Aftonbladets 2 stycken. I båda tidningarna var den 

näst vanligaste geografiska knutpunkten kategorin” hela världen”.  

Antal källor som citeras 

I DN var det vanligaste, i över hälften av artiklarna, att ingen blev citerad. Det näst vanligaste 

var att en person blev citerad, i 20 artiklar. Det tredje vanligaste var att två personer blev 

citerade, i åtta artiklar. I sex av artiklarna blev tre personer citerade. 

Även i Aftonbladet var det vanligaste att ingen citerades, i 14 artiklar. I åtta artiklar citerades 

en person, i fem artiklar två personer och i två artiklar citerades tre personer.  

Båda tidningarna använde nästintill i lika hög grad relativt sett citat i sina artiklar.  
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Personifiering 

I DN förekom personifiering i 20 artiklar medan det i Aftonbladet förekom i åtta artiklar. 

Båda tidningarna använde i lika hög grad relativt sett personifiering i sina artiklar.   

 

Tillspetsad rubrik 

Både DN och Aftonbladet hade i sju artiklar tillspetsade rubriker. Procentuellt sett hade 

Aftonbladet en större andel tillspetsade rubriker. Det vanligaste ordet i dessa rubriker var 

olika böjningar av ordet död.   
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Följande frågeställningar kommer jag att svara på löpande i texten: 

• Hur har miljöfrågorna utvecklats i Dagens Nyheter och Aftonbladet i fråga om omfattning 

och inriktning de senaste åren? 

• Vilka miljöämnesområden dominerar i respektive tidning? 

• I vilken grad framställs miljönyheterna sensationsinriktat? 

7.	  Slutsatser	  
	  
Jag förväntade mig inte att skillnaden mellan DN och Aftonbladet skulle vara så stor. En stor 

del av Aftonbladets miljönyheter var dessutom debattartiklar skrivna av gästskribenter vilket 

betyder att Aftonbladet egentligen hade ännu färre egna miljöartiklar än vad mitt resultat 

visar. DN:s debattsidor brukar generellt ses som inflytelserika och skapa en agenda bland 

andra medier men i min undersökning hade DN mindre debattartiklar än AB. I båda 

tidningarna fanns det totalt bara ett reportage och inga granskningsartiklar. En orsak kan vara 

sparåtgärder och de senaste årens nedskärningar på redaktioner samt sviktande annonsintäkter 

som leder till att redaktionerna skär i budget för reportageresor och tidskrävande grävande 

journalistik.  

Båda tidningarna hade även få miljönyheter på första sidan. Förstasidornas nyheter brukar ha 

högst nyhetsvärde vilket bland annat Håkan Hvitfelt (1985) lägger stort fokus på i sin bok På 

första sidan. Det går alltså att säga att miljönyheter inte ligger högt på dagordningen i DN 

och Aftonbladet även om DN har fler miljönyheter än Aftonbladet.  

Det intressanta är att miljönyheterna i DN har minskat under den undersökta tidsperioden på 

två veckor år 2009 och 2013. Från år 2009 har artiklarna i DN minskat från 42 artiklar till 32 

artiklar år 2013. Det som också är intressant är att Bennet & Eidewing (2012) i sin 

undersökning endast hittade 11 artiklar i DN första veckan i april 2012 medan jag hittade 

dubbelt fler, 21 artiklar, första veckan i april 2013. Det som gör min jämförelse trovärdig är 

att vi båda definierat miljönyheter på samma sätt enligt Djerf Pierres (1996) definition. En 

förklaring kan vara att DN skrev mycket om Greklandskrisen 2012 vilket kan ha reducerat 

miljönyheterna på tidningens dagordning år 2012.   

Om vi går närmare in på frågeställningen om vilka miljöfrågor som tidningarna tar upp går 
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det att se att det vanligaste huvudämnet i båda tidningarna var naturskydd. Naturfrågan är inte 

lika känslig för enskilda händelser som till exempel oljeutsläpp är för energikategorin. Istället 

handlar naturämnen om ständigt pågående processer som till exempel vargfrågan eller etiken 

inom djurhållning.  

DN hade fler artiklar med klimatuppvärmning som huvudämne än AB. Men artiklarna med 

klimatuppvärmning och energi hade minskat år 2013 i DN. Minskningen av artiklar om 

klimatuppvärmning kan förklaras med att den har pågått i snart tio år och håller på att plana 

ut sedan höjdpunkten år 2006. En annan förklaring till det låga antalet artiklar om 

klimatuppvärmning kan ha att göra med den ekonomiska krisen år 2009 och ekonomiska 

krisen i Grekland 2012 som dominerade medieagendan dessa år och tagit uppmärksamhet 

från klimatfrågan under de undersökta veckorna.  

Inte en enda artikel hade industriell miljö som huvudämne. Endast en artikel hade industriell 

miljö som biämne och det miljöproblemet utspelade sig i Kina. Tidigare studier visar också 

att miljöfrågor om industriell miljö har minskat i svenska medier, bland annat Bremefors där 

han skriver att det kan vara ett tecken på privatiseringen av miljöfrågan men att det samtidigt 

även är en allmän trend (2007:43). Karl Johan Bondeson som intervjuades i en studie av 

Eidewing & Bennett(2012:33) förklarar att industrierna i Sverige börjat städa upp och ta hand 

om utsläppen som en följd av miljöskyddslagar. Ännu på 70-talet handlade en stor del av 

miljöfrågorna om utsläpp från industrier och fabriker (Eidewing & Bennett 2012:33) 

För att vidare svara på hur tidnigarna skiljer sig åt gällande sin miljörapportering är det på sin 

plats att ta fasta på sensationsaspekterna. Den vanligaste huvudkonsekvensen i båda 

tidningarna var att naturen påverkades. Det är logiskt med tanke på att jag ändå undersökt 

miljönyheter. Den näst vanligaste huvudkonsekvensen i Aftonbladet var hälsa. Detta kan 

tänkas vara naturligt eftersom nyheter som påverkar hälsan konkret påverkar människan och 

har större chans att få en alarmistisk ton som skapar stora rubriker på löpsedlarna.  

Båda tidningarna använde sig lika mycket av personifiering. Utifrån min undersökning går 

det inte att säga om personifiering blivit vanligare men åtminstone existerar den. 

Personifiering kan vara ett tecken på att miljöfrågan privatiseras och handlar mer om enskilda 

personer.  

Aftonbladet hade fler civila huvudaktörer än DN vilket stämde överens med min hypotes. 

Detta kan ha att göra med att Aftonbladet skriver mer om miljöproblem som konkret drabbar 
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enskilda civila personer och sålunda kan skriva mer sensationellt om ämnet. Artiklarna 

kommer också närmare läsaren om läsarna identifierar sig med huvudaktören när denna är en 

vanlig civil person och inte en elitperson. Aftonbladet använde sig även av fler bilder och 

större bilder än DN. Detta stämmer överens med vad Allern (2012: 246) skrev om att 

tabloidpressen använder sig av fler bilder i sina nyheter.  

I båda tidningarna var det vanligaste skådeplatsen för miljöproblemen Sverige, vilket 

stämmer överens med Hvitfelts (1985) tio punkter om nyhetsvärdering där närhet är ett av 

kriterierna för att en nyhet ska publiceras. I DN förekom även många lokala miljönyheter 

vilket stämmer in med vad Gunilla Jarlbro (2001:17) skrivit om att lokala miljöproblem oftast 

har lättare att komma med, särskilt om de är akuta och kräver snabba åtgärder. Globala 

miljöproblem kan vara mer komplexa och svåra att konkretisera för den inhemska publiken, 

vilket gör det svårare för dessa nyheter att passera redaktionens grindvakt (den som gallrar 

och övervakar i ett nyhetsflöde). Även om närhetsprincipen dominerar i båda tidningarna så 

går det tydligt att se att miljöproblemen även är globala.  

 

7.1	  Slutdiskussion	  

Utifrån mina resultat går det övergripande att säga att miljönyheter får mer plats i en 

morgontidning än i en kvällstidning men att miljönyheterna minskat de senaste åren. Men 

även om miljönyheterna får mer plats i DN får de oftast inte plats på första sidan. Utifrån 

nyhetsvärderingsperspektivet skulle miljönyheter få mer spaltutrymme om det skedde en 

oväntad stor katastrof som till exempel en svensk kärnkraftsolycka, eftersom olyckor och 

oväntade händelser ökar på nyhetsvärdet. Men sådana händelser utspelar sig sällan vilket ju i 

sig är bra. Även miljönyheter som kopplas till ekonomi eller politik skulle få mer utrymme i 

tidningarna enligt nyhetsvärderingsteorin. Det svåra är ändå att kvantifiera miljönyheter i 

siffror, till exempel betydelsen av klimatuppvärmningen för Sveriges BNP. Miljö som politik 

är det som ligger närmast medierna i vardagen och i flera av de artiklar jag hittat finns 

åtminstone miljöpolitik som biämne.  

Ibland kan det även vara så att journalister är dåliga på att lyfta fram miljöproblematiken i en 

händelse. I stora naturkatastrofer nämns kanske inte överhuvudtaget att katastrofen orsakats 

av människan. Istället beskriver medierna den materiella och mänskliga förödelsen utan att 

koppla ihop det med människan som en bakomliggande orsaksfaktor. Detta kan vara en orsak 
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till att Aftonbladet inte hade så många miljönyheter enligt den definition av miljönyheter som 

jag utgick från, inspirerad av Djerf -Pierre. 

 

Vidare forskning 

I min studie har jag inte undersökt vilka orsaker som anges till miljöproblemen i respektive 

tidning. I min studie har jag inte gått djupare in på artiklarna och för att se om 

miljöproblemen beskrivs ytligt eller mer ingående genom att bland annat journalisterna 

förklarar orsaken till varför miljöproblemet uppstått. Detta kunde vara intressant att belysa i 

en annan studie om miljöjournalistik. 
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