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granskning av bevakningen av miljöfrågan i TV-nyheterna. 
 
Författare:   Lotta Johansson 
 
Handledare:  Glen Helmstad 
 
Sammanfattning: Televisionen verkade i sin begynnelse för allmän 

kunskapsspridning; rörliga bilder, grafik, tal och text erbjöd goda 
pedagogiska förutsättningar. Den pedagogiska rollen hamnade dock 
i skymundan för ökade konkurrens om tittare och ekonomiska 
medel, när TV-monopolet hävdes på 1990-talet. Sveriges 
Television särskiljde sig från marknadsstyrda grannkanaler genom 
sitt public service-uppdrag, och en strävan att i allmänhetens tjänst 
förse tittarna med upplysningar möjliga att basera välavvägda 
åsikter på. Forskning på ämnet visar att televisionen har stor 
betydelse för åsiktsbildning. Ämnesmässig förförståelse påverkar 
hur väl tittarna kan tillgodogöra sig kunskap, och i fråga om 
förståelse för den aktuella miljösituationen kan media i allmänhet 
och televisionen i synnerhet ses som viktiga informationsspridare.  

Syftet med uppsatsen är att studera televisionens pedagogiska 
aspekter utifrån ett existenspedagogiskt perspektiv i exemplet 
miljöbevakning. Ur material från två veckors nyhetsprogram i SVT 
(Rapport och Aktuellt) har rapporteringen av miljöproblem 
identifierats, och en analys på såväl innehållet som den 
framträdande massmediala miljödiskursen har genomförts i ett 
existensfilosofiskt perspektiv. Den framträdande massmediala 
diskursen tillmäter journalisterna stor betydelse i 
kunskapsförmedlandet när redaktionellt producerat material 
presenteras framför ämnesexperter och politikers utlåtande. Trots 
att journalisterna åtar sig rollen som kunskapsförmedlare, tenderar 
den pedagogiska aspekten förbises, och kunskapen som förmedlas 
präglas av extrema sammanfattningar och dekontextualisering. 
Miljöfrågan framställs som de stora världsledarnas ansvar att lösa, 
och enskilda individer förses med bristfällig kunskap om redskap 
för att påverka rådande miljösituation. Det innebär att 
nyhetsbevakningen av miljöområdet inte kan anses vara godtagbar i 
ett existensfilosofiskt utbildningsperspektiv, vilket medför en 
potentiell risk för att tittarna får missledande kunskap om 
miljöproblemets utbredning och betydelse. Public service-
uppdragets pedagogiska funktion kan inom området starkt 
ifrågasättas, men det finns med utgångspunkt i medias betydelse för 
omvärldsuppfattningen samtidigt anledning att studera ämnet vidare 
med ett annat kunskapsperspektiv. 

 
Nyckelord: Journalistik, pedagogik, didaktik, existentialism, Public Service, 
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Förord 
 
Enskilt uppsatsskrivande framställs ofta som något krävande, kvävande ensamt, en tid då mer 
försakas än skapas. Jag skulle vilja tacka de personer som aldrig låtit denna process enskildhet 
leda till ensamhet; som lagat mat åt mig och som bakat bröd, som krävt långa kaffepauser och 
turer på stan, som lockat med handbolls- och hockeymatcher, propagerat för fotbollsträningar, 
biobesök och pulkaåkning: de som kort sagt utgjort välbekanta konturer på mitt liv. Genom 
sin vardaglighet har detta starkt bidragit till att uppsatsen kunnat genomföras med känslan av 
att mer skapats än försakats. 
 
Tack till Mina O’Dowd som agerade ett tidigt men alltid lika bestämt och välriktat bollplank i 
uppsatsens begynnelse, för den spontana men mycket användbara lektionen i diskursanalys 
men främst för att du för ett år sedan fick mig att stanna kvar på ”Peddan”. Det har jag aldrig 
ångrat. 
 
Tack också till min handledare Glen Helmstad vars tillsynes aldrig sinande engagemang och 
glädje alltid inspirerar. Med ibland långsökta metaforer och välkommet orelaterade 
diskussioner är det nog trots allt det, som när det gått trögt, försett mig med inspiration till att 
fortsätta, och att fullfölja. Du har under denna tid representerat unika egenskaper, såväl 
handledarmässigt som mänskligt, med lyhördhet, förmåga att uppmuntra och utmana men 
utan att ifrågasätta, erbjuder du samtidigt förutsättningar för ett slags kreativ lugn. 

 
Lund 10:e januari 2010 
 
Lotta Johansson
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1. Inledning 
 
När Agenda 21 i början på 1990-talet fick en central plats på svenska städers gator och torg 
var det ett uttryck för ett samhälle med ökat miljöengagemang. Algblomning hade tidigare 
diskuterats, de växande hålen i ozonlagren likaså, men nu föddes ett hopp och en övertygelse 
om att ökad kunskap skulle leda till förändring. Greenpeace fick tillträde till min 
lågstadieskolas gård, och på eftermiddagen kom alla barn hem bärandes tröjor med gröna 
motiv på levande, lekande valar och delfiner. Om Greenpeace fick ge uttryck för sitt 
miljöengagemang på skolan utanför t-shirtarnas tryck minns jag inte, men det jag tog med mig 
var en insikt om miljöns betydelse och att Greenpeace var miljöns främsta och oemotsagda 
fanbärare vars t-shirtmässiga budskap var omöjligt att ifrågasätta. Den ekonomiska 
instabiliteten i världen som sedan följde placerade miljöfrågan längre ner på dagordningen, 
och den gula baracken på de svenska torgen försvann för att aldrig komma åter och 
Greenpeace lämnades inte längre något tillträde till lågstadiets skolgård. När miljön återigen 
blev föremål för uppmärksamhet på allvar, stod klimatet och dess förändringar i centrum, och 
frågan verkade flyttas från skolgårdar, torg och frivilliga miljöorganisationers stövelprydda 
möteslokaler till globala konferenssalar med kostymklädda representanter från hela världens 
länder. När miljön blev hela världens angelägenhet, verkade den lokala möjligheten att få 
information om miljöpåverkan samt råd på stillandet av utbredningen gå om intet. Det 
skiftade perspektivet har även inneburet ett skifte i kunskapsförmedlandet i relationen till den 
enskilda individens möjlighet att påverka, för när miljöfrågan blivit global verkar inte svaren 
kunna sökas lokalt; på gator, torg och skolgårdar. Miljöproblemens uppmärksamhet kan 
numera, med bakgrund av en påstådd avlägsenhet, vara beroende av massmedias 
bevakningsvilja. Men frågan är om media har förmågan att förmedla kunskaper till 
medborgarna, tillräckliga för att grunda åsikter och välavvägda beslut i relationen med miljön 
och dess problem? 
 
Agenda 21 och Greenpeace ingav mig och mina dåtida skolkamrater en naiv förhoppning om 
att miljöfrågan var allas att lösa och att ett miljöengagemang var givet. Insikten om att den 
bekväma föreställningen om Greenpeace slagkraftiga och välformulerade budskap inte vare 
sig gav lösningen eller kunskaper om hur miljöförstöringarna kunde hindras var dock lika 
smärtsam som välbehövlig. När miljöproblemens utbredning allt mer verkar tvingas lita på 
medias kunskapsförmedlande roll, borde de frågor som mina klasskamrater och jag skulle ha 
ställt redan ute på skolgården, formuleras. Men den här gången handlar det inte om 
Greenpeace aptitliga kunskapsförmedling, utan istället om televisionens bevakning och 
förmedlande av kunskap om miljöfrågan. Frågorna som ämnas besvaras i denna uppsats, men 
som inte utgör uppsatsens formella forskningsfrågor, skulle kunna formuleras på följande vis; 
vilka kan jag lyssna på? Vad kan jag lita på? Och vad kan egentligen jag göra? 
 

1.1 TV-historia i ett nyhetsperspektiv 
 
Televisionen är ett medium som tas förgivet idag, och en TV-apparat finns i nästan alla hem. 
Trots att det betraktas vara en given möbel hos svenska familjer har inte utvecklandet av 
mediet varit alldeles okomplicerat, tvärtom har det många gånger vållat stora debatter som 
idag verkar vara helt bortglömda. Televisionens uppkomst redogörs i kommande avsnitt, men 
även utvecklingen av Sveriges Televisions båda nyhetsprogram Rapport och Aktuellt. 
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1.1.1 TV:s historia 
 
Redan på 1930-talet hade svenskarna genom radion börjat vänja sig vid tidigare så sällsynta 
influenser utifrån, långt bortom den egna rörelsevidden (Björkegren 2001). Om radions 
inträde i de svenska hemmen inte vållade särskilt mycket debatt, gjorde televisionens 
införande det desto mer. Det socialdemokratiska regeringspartiet var inledningsvis mycket 
skeptiska mot det nya mediet, men övertalades av förslaget som handlade om att televisionen 
skulle drivas av licenspengar och alltså inte vara reklamfinansierat (som exempelvis i England 
och USA). Kostnaden för att bygga ut ett sändningsnät över den vidsträckta nationen var inte i 
enlighet med regeringens återhållsamma ekonomiska hållning som kännetecknade de första 
åren på 1950-talet, men efter många utredningar blev den 4:e september 1956, alla 
diskussioner till trots, startdatumet för den svenska televisionen. TV:n i privata hem fick sitt 
definitiva genombrott under fotbolls-VM 1958 där Sverige inte endast var värdland, utan 
också ett mycket framgångsrikt sådant rent sportsligt1. 
 
Naturfilmer var populära under televisionens inledande år, samtidigt som 
underhållningsprogram i form av August Strindbergs ”Hemsöborna” och Astrid Lindgrens 
”Vi på saltkråkan” började sändas i början på 1960-talet (ibid.). Samtidigt bildades en 
samhällsredaktion på televisionen och dokumentärer om sociala missförhållanden blev allt 
vanligare inslag på TV. Innehållet, som gick ifrån att tidigare i huvudsak ha strävat efter 
neutralitet till att istället vara samhällsengagerat, skapade stora diskussioner i det politiska 
Sverige, men eftersom antalet TV-apparater ökade explosionsartat och således även inkomna 
licenspengar, slogs potentiell kritik kraftfullt tillbaka (Krona 2009). Istället att för att släppa 
TV-monopolet som vissa krafter förordade, beslutade man sig för att stimulera en intern 
konkurrens, och 1969 startades TV2 med en ökning av programtid och utbud som given effekt 
(Björkegren 2001). SVT upplevde sina största glansdagar när massiv nyanställning på 
redaktionerna kunde genomföras och resurserna tycktes oändliga. På mitten av 1970-talet 
kom verkligheten ikapp televisionen som upplevde sin första förtroendeskris.  
 
1987 började TV3 ifrån ett kontor i London sända TV till de nordiska länderna, och något år 
senare använde TV4 (under namnet Nordisk Television) kabel- och satellitnätet för att nå ut 
till det svenska folket. Det svenska TV- monopolet började skakas i sina grundvalar och 1990 
var monopolet tvunget att hävas, och med det blev Sverige sist i Europa med ett tillåta 
reklamfinansierad television (Björkegren 2001). I en iver att fortfarande särskilja sig från sina 
nytillträdda konkurrenter fattade den svenska televisionen tycke för en term som använts 
länge i både USA och England med erfarenhet av reklamfinansierad TV; public service. 
Nilsson skriver ”Framväxten av en TV i allmänhetens tjänst baserades i stor utsträckning på 
idéer om kunskapsförmedling och bildning och högt ställda kvalitetskrav” (2009:29). 
Begreppet public service kan rakt översättas till just ”i allmänhetens tjänst” men används och 
uppfattas annorlunda i olika nationella kontexter. I vissa länder innebär begreppet att 
televisionen är statligt styrd, vilket inte är fallet i de nordiska länderna vars public service-
kanaler drivs utan kommersiellt intresse med licenspengar (Hultén, Söndergaard & Carlsson 
1996). I Sverige har public service-televisionen även vissa åtaganden, som exempelvis att visa 
ett visst antal timmar nyheter, lokalnyheter och monoritetsnyheter. Numera innefattar SVT:s 
kanalutbud förutom SVT1 och SVT2 även tre andra kanaler med olika inriktningar; SVTB, 
SVT24 och Kunskapskanalen. Dessutom sker sändningar i SVT-play på nätet, där samtliga 
egenproducerade program går att följa när som helst från den egna datorn. TV:s utökade 

                                                 
1 Sverige gick till final där man förlorade mot Brasilien med 5-2. Det var också i det mästerskapet Pelé fick sitt 
definitiva genombrott, efter att ha kommit tvåa i VM:s skytteliga efter den franska storspelaren Just Fontaine. 
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möjligheter att nå ut även över Internet är en betydelsefull utveckling av TV-mediet, men 
vilka konsekvenser detta kan få är i ett tidigt skede svårt analysera. 
 

1.1.2 Nyhetshistoria 
 
1958 startade Sveriges första TV:nyhetsprogram; Aktuellt. Inledningsvis sändes endast tre 
nyhetsprogram i veckan eftersom det var få som trodde det var möjligt för televisionen att på 
allvar konkurrera med radion om nyhetsförmedlingen (Björkegren 2001). Till en början 
använde också televisionen radions nyhetsretorik, sånär som på att enstaka bilder visades i 
samband med rapporteringen. Annan typ av material, exempelvis filminspelningar som inte 
genomförts i redaktionens omedelbara närhet, dröjde ofta flera dagar innan det nådde 
televisionen och följden blev att nyheterna ibland kunde vara en vecka gamla (Djerf-Pierre 
1996). Efterhand förbättrades dock överföringstekniken och Aktuellt utökade sin 
sändningsmängd till fem program i veckan, om en halvtimme vardera. Samtidigt fick Sverige 
sin första TV-kändis, men kändisskapet var kortvarigt för Aktuellts nyhetsuppläsare Olle 
Björklund som efter att ha dragit ut på folkparksturné avskedades, med motiveringen att han 
ansågs ha utnyttjat sitt kändisskap för egen ekonomisk vinning (Björkegren 2001). I 
inledningen bestod nyheterna företrädesvis av neutrala och sakliga sammanfattningar av vad 
som skedde i landet och internationellt, men på 1960-talet utvecklades journalistiken och 
journalisterna började i allt högre grad söka en mer aktiv roll i förmedlandet (Krona 2009). 
Den s.k. skjutjärnsjournalistiken växte fram, och var ett journalistiskt grepp för att pressa 
politiker på svar med hjälp av motpartsargument, med publiken och den ”lilla” människans 
bästa för ögonen. Nyheterna skulle inte längre förmedla information; informationen skulle 
aktivt uppsökas.  
 
1969 gav det socialdemokratiska regeringspartiet efter för de ökade kraven om att öppna upp 
för fler kanalen, men istället för att ge plats för kommersiellt utbud inleddes en intern form av 
konkurrens genom TV2 (Björkegren 2001). Den nya kanalens nyhetsbevakning startade några 
år senare och fick namnet Rapport, och under årens gång varierade nyhetsutformningen i den 
statliga televisionens båda nyhetsprogram något, från att i huvudsak behandla telegram-
nyheter till längre reportage och kommentarer. Ledordet för tiden var konflikt och i takt med 
att den journalistiska kåren professionaliserades förändrades också yrkets anspråk, och man 
började i allt högre grad betrakta sig som en tredje statsmakt, med uppgift att granska regering 
och riksdag. Det gav effekter på nyhetsrapporteringen som försökte påverka publiken, och ett 
emancipatoriskt ideal började formas genom nyheterna; publiken skulle göras till medvetna 
samhällsmedborgare, med kunskapsmässiga medel nog för att kräva förändring (Djerf-Pierre 
1996). 
 
I början på 1990-talet hävdes, som tidigare konstaterats, den svenska televisionens monopol, 
vilket tvingade de båda ursprungliga kanalerna till en ovälkommen förändring. TV4:s 
nyhetsprogram Nyheterna lanserades med ett uttalat mål om att vara mer underhållande än 
traditionella nyheter. Trots SVT:s public service-strävan kunde inte kanalerna fjärma sig från 
den allmänna populariseringen av televisionen som kom med att monopolet släpptes. Krona 
(2009) visar att SVT:s nyheter efter förändringarna blivit mer ”snuttifierade” och uppbyggda 
kring konflikter.  Krona skriver följande: ”Dessutom handlar rapporteringen mycket om 
dikotomier. Antingen är aktörerna för eller emot något, tycker något är rätt eller fel och 
därmed blir journalistiken ett uttryck för normativt förenklade synpunkter” (2009:210). 
Samtidigt visar Findahl och Höijer i en undersökning redan 1984 att nyheter blir allt mer 
ytliga och fragmentariska, vilket försvårar den allmänna förståelsen av vad som förmedlas. 
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Nyheterna idag är inte längre speglande utan tolkande och spekulerande, där allmänhetens 
vardagliga reaktioner blir särskilt intressanta (Krona 2009). TV4:s Nyheterna präglas tydligt 
av ett underdog-perspektiv, där allmänheten ofta görs till offer för den stora maktapparatens 
skoningslösa framfart. Känsloargument och strävan efter att skapa identifikation hos publiken 
blir allt viktigare i den kommersialiserade televisionen, vilket även ger avtryck i public 
service-nyheter. På-annonseringarna som under hela nyhetstelevisionen använts som ett 
vanligt instrument, har sedan 1990-talet blivit kortare och mer slagkraftiga, där ordföljden 
anpassas för att skapa spänningar och uppmärksamhet. Samtidigt får journalisterna allt större 
plats på bekostnad av politiker och sakkunniga, vilka sällan får utrymme att utveckla sina 
resonemang innan journalisten flikar in med tolkning. Krona (ibid.) menar att skillnaden 
mellan journalistisk rapportering och journalistisk analys riskerar att suddas ut i dagens 
nyhetsbevakning, vilket skadar förtroendet för nyhetsförmedling överlag.  
 

1.2 TV idag 
 
Trots att tekniken de senaste åren allt mer inriktat sig på media för datorer och mobiltelefoner, 
är TV:n fortfarande en mycket betydelsefull kraft i de svenska hemmen vilket kommande 
avsnitt kan visa. Även nyhetstittandet är relativt stabilt, och SVT är den enskilda aktör som 
dominerar i nyhetsprogramlandskapet för televisionen. Nedan beskrivs också SVT:s båda 
program Rapport och Aktuellts samt deras nyhetsförmedlingsambitioner. 
 

1.2.1 TV-vanor och förtroende 
 
Varje dag tittar 85 av 100 svenskar på TV enligt Sveriges Mediebarometer (2007), och det är 
siffror som är representativa för i stort sett hela befolkningen. Genomsnittssvensken tittar på 
TV lite knappt två timmar varje dag, och en tendens som undersökningen redogör för är att 
högutbildade tillbringar mindre tid framför TV:n än lågutbildade. 47 % av befolkningen ser i 
genomsnitt på någon av SVT:s kanaler varje dag, vilket kan jämföras med TV4:s motsvarande 
siffra på 43 % och TV3:s 20 %. En tendens som Mediebarometern (2007) redogör för är att 
SVT tappar fler och fler unga tittare. Att genomsnittsåldern hos tittarna ökar betraktas som ett 
hot mot Public Service-medias uttryck och framtid. Den allmänna tendensen för 
nyhetsprogrammens tittarantal är däremot mer stabilt enligt undersökningen, som visar att det 
är den enskilda programkategori som lockar allra flest tittare. Varje dag följer 39 % av alla 
svenskar ett nyhetsprogram och kategorin med äldre och lågutbildade förekommer mer 
frekvent i tittarstatistiken. Yngre tittare väljer hellre program inom kategorin drama/serier än 
nyhetsprogram, och inom den typen av kategorier faller valet företrädesvis på 
reklamfinansierade kanaler. I valet av nyhetsprogram ger Sveriges Mediebarometer (2007) 
uttryck för att det i huvudsak är SVT som dominerar, vilket ger en ledtråd om Sveriges 
Televisions nyhetsrapporterings spridning. 
 
Sveriges Televisions primärkanaler SVT1 och SVT2 redovisar 2008 en tittarandel på 30 % 
enligt en undersökning av MMS, vilket kan jämföras med TV4:s 20 % (Mediemätning 
Sverige, 2008). Samma år gick det att läsa i Dagens Nyheter att Aktuellt förlorar var femte 
tittare, trots offensiv profilering och ökad redaktionell insyn (svd.se 2008). Tittartappet 
förklaras av redan nämnda Aktuelltchefen Landahl med att konkurrenssituationen ökat, och 
att Aktuellts 21-sändning är särskilt konkurrensutsatt. Trots att Rapport marknadsför sig som 
Sveriges största nyhetsprogram går även den tittartrenden åt samma håll. En bra dag en vanlig 
vecka kan dock programmet stoltsera med en tittarsiffra runt 1,5 miljon, och fortfarande 
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lockar båda SVT:s nyhetsprogram fler tittare än TV4:s motsvarighet. Att mäta tittarsiffror 
med traditionella instrument torde dock ge en någon skev bild av verkligheten, eftersom 
tittarsiffrorna på Internet inte innefattas i detta. Att nyhetsprogrammen även anpassas efter 
Internetanvändning anger nya förutsättningar för nyhetsbevakningen.  
 

1.2.2 Aktuellt & Rapport idag 
 
Sveriges Televisions nyhetsprogram Aktuellt kunde alltså erbjuda svenskarna TV-sända 
nyheter först i landet. Idag sänds programmet endast vid ett tillfälle per dag (undantaget 
lördagar) med programtid på en halvtimme på vardagar, och en reducerad kvartsvariant på 
söndagar. På följande sätt beskrivs Aktuellt på SVT:s hemsida: 
 

Aktuellts 21-sändning går ett steg längre än andra nyhetssändningar. I 21-sändningen fördjupas dagens 
viktigaste nyheter, här finns analyser och kommentarer. Ofta möter du dagens viktigaste person direkt i 
Aktuellt-studion. Och i Aktuellt finns det plats för det längre granskande reportaget (svt.se 2005). 

 
Aktuellt kallar sig för ”Sveriges enda fördjupande nyhetsprogram”, och syftar inte primärt till 
att som många andra program, upplysa tittarna om vad som skett under dagen nyhetsmässigt, 
utan att erbjuda en fördjupning och ett perspektivgivande. Programmet beskrivs också ha en 
ambition att skapa frågeställningar som berör tittarnas liv. Reportrarna uppges vara ”skickliga 
berättare” och redaktionen lägger stor vikt vid sättet händelser beskrivs. Aktuelltchefen Eva 
Landahl skriver på hemsidan att: 
 

Våra programledare och kommentatorer har stor kunskap och erfarenhet och är med den kompetensen bra 
på att driva frågeställningar till sin spets. Våra grafiker lägger ner mycket arbete och skicklighet för att i 
bild och studioskärmar beskriva komplicerade sammanhang (svt.se 2009a). 

 
Mikael Pettersson, planeringsredaktör på Aktuellt säger på programmets hemsida i en 
redogörelse för vem som utgör Aktuellts redaktionsmedarbetare: ”Att kunna analysera och 
förklara de stora nyhetshändelserna blir viktigare och viktigare”. Rapport som fick sitt 
huvudsakliga genombrott på Sveriges Televisions andra kanal, är ett relativt nytt 
nyhetsprogram. Programmet profilerade sig i jämförelse med sin Aktuellt-kollega med 
målsättningen att ”berätta om viktiga saker på ett begripligt sätt” och erbjöd mer 
sammanfattade nyhetsredovisningar. När programmet gick från att sända från klockan sju på 
kvällen, till en halvtimme senare växte Rapports tittarantal och man kan sedan 1970-talet 
titulera sig som Sveriges största nyhetsprogram. Rapports huvudsändning ligger kvar på 
samma sändningstid och innefattar en halvtimmes nyhetssammanfattning sex dagar i veckan. 
På lördagar är sändningstiden endast en kvart. Programmet har dessutom ytterligare tre 
sändningar om dygnet, och även en gång i timmen i en av Sveriges Televisions utökade 
kanaler; SVT24. På Rapports hemsida kan man läsa följande: ”Rapport är Sveriges ledande 
nyhetsförmedlare och speglar hela landet genom att ha redaktioner från Kiruna i norr till 
Malmö i söder” (svt.se 2009b). Om SVT:s public service-förhållande går följande för 
uppsatsen mycket centrala citat att läsa: 
 

En av tankarna bakom begreppet "public service" är att alla medborgare i ett demokratiskt land ska få 
tillgång till opartisk och mångsidig information inom en mängd olika områden. SVT tänker alltså på 
publiken inte bara som tittare utan också som medborgare i Sverige. SVT ska spegla omvärlden ur många 
olika perspektiv. Som SVT-tittare ska man kunna ta reda på vad som tilldrar sig i landet och världen 
runtomkring så att man själv kan bilda sig en egen åsikt (svt.se 2009c). 
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Sveriges Television betonar alltså tittarens medborgaridentitet, dock utan att redogöra för 
vilka effekter perspektivet får på bevakningen. Möjligtvis kan utdragets sista mening beröra 
hur medborgarperspektivet yttrar sig, när SVT gör anspråk på att förse tittarna med kunskaper 
för att bilda ”en egen åsikt”. Detta utdrag har en betydelsefull funktion i uppsatsen, eftersom 
det ger uttryck för SVT:s lärandeanspråk.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att kritiskt undersöka miljödiskurser i public service-
televisionens största nyhetsprogram, samt att i ett existensfilosfiskt utbildningsperspektiv 
analysera i vilken grad miljöbevakningen kan fungera som underlag för att erbjuda 
medborgarna kunskaper tillräckliga för att dessa ska kunna fatta välavvägda beslut i vardagen. 
Detta resulterar i följande frågeställningar: 
 

• Vilka miljödiskurser framträder i miljöbevakningen i Aktuellt och Rapport? 
• Hur ter sig miljödiskursen i förhållande till public service-uppdragets 

kunskapsförmedlande uppgift i ett existensfilosofiskt utbildningsperspektiv? 
 

1.4 Uppsatsens disposition 
 
Efter den inledande presentationen av uppsatsens mediala utgångspunkt, och SVT:s båda 
nyhetsprogram Rapport och Aktuellt har även uppsatsens syfte och frågeställning klargjorts. 
Det ovan redogjorda utgör uppsatsens grund och förutsättning för kommande avsnitt som 
inleds med en ambition att ge insikt i det pedagogiska forskningsfältet, både utifrån ett 
aktuellt och historiskt perspektiv. Den pedagogiska grenen didaktik är en given plats i denna 
framställning, såväl som uppsatsens teoretiska utgångspunkt existensfilosofin. Det 
existensfilosofiska utbildningsperspektivet ämnar ge ett individuellt perspektiv på den 
kollektiva diskurs uppsatsen har för ambition att identifiera och analysera. Kapitel tre gör ett 
nedslag i den aktuella forskningen kring medias pedagogiska roll, med särskild blickfokus på 
miljödebatten. De massmediala förutsättningarna presenteras för att ge en bild av vilka 
kontextbundna aspekter som påverkar innehåll och utbud, där det centrala i redogörelsen är att 
ge läsaren en insikt om medias pedagogiska roll samt hur väl den efterföljs. En kritisk 
diskussion om media i allmänhet och televisionen i synnerhet förmåga att förmedla kunskap 
avslutar kapitlet.  
 
I efterföljande kapitel, det fjärde i uppsatsen, redogörs för den abduktiva ansats som 
kunskapsinsamlandet inom området baseras på. Här beskrivs också de val som ligger till 
grund för uppsatsens inriktning, såväl som begränsningar. En kort materialöversikt 
presenteras där nyhetsmaterialet från de två valda veckorna knutet till miljödebatten beskrivs i 
korthet, både kvantitativt och kvalitativt. Hur materialet samlats in, samt hur de bearbetats 
rent analytiskt utifrån uppsatsens valda metod för analys; innehålls- och diskursanalys, 
presenteras även i kapitel tre, såväl som en avslutande metoddiskussion där valen motiveras 
och försvaras. I kapitel fem presenteras analysen av det insamlade materialet utifrån de valda 
analysredskapen; innehålls- och diskursanalys. Med ambitionen att synliggöra vilka diskurser 
som präglar nyhetsbevakningen inom miljö har användningen av aktörer och intervjupersoner 
analyserats, såväl som användningen av centrala begrepp samt deras ibland gemensamma och 
ibland åtskiljda innebörd. Avsnittet om de olika journalistiska grepp som påverkar det 
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allmänna kunskapsförmedlandet behandlar även hur bilderna används i miljöberättandet. 
Avslutningsvis ges en översiktlig bild över SVT:s nyhetsbevakning av miljön och vilka 
diskurser som verkar prägla dess utformning. Dessa diskurser utgör sedan stommen för 
uppsatsens avslutande kapitel där det övergripande kunskapsförmedlandet som SVT anser sig 
utföra, analyseras utifrån det existentialistiska utbildningsperspektivet. I centrum för analysen 
står Sveriges Televisions förmedlande av kunskaper kring miljö och hur väl dess tittare förses 
med redskap tillräckliga för att skapa förutsättningar individuellt åsiktsbildande.  
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2. Kunskap och lärande 
 
Följande kapitel syftar till att rama in uppsatsens olika teoretiska utgångspunkter, som 
tillsammans verkar för att sätta det insamlade materialet samt analysen av det i ett teoretiskt 
sammanhang. Detta teoretiska ramverk har stor betydelse för hur, och med vilka perspektiv 
det insamlade materialet bearbetas. Denna uppsats har en pedagogisk utgångspunkt, vilken 
motiveras med det anspråk Sveriges Televisions gör på att förse sina tittare med kunskaper för 
att bilda en åsiktsbas. Det existensfilosofiska utbildningsperspektivet som också utgör en del 
av det teoretiska ramverk som presenteras nedan, har för ambition att ge en individuell aspekt 
på lärandet i förhållande till miljö och hur väl det uppfyller SVT:s anspråk på att skapa 
underlag för egna åsikter. 
 

2.1 Pedagogik som vetenskap 
 
Kunskapsförmedlandet som tidigare citat visat är centralt i SVT:s uppgift, indikerar att det 
föreligger ett pedagogiskt uppdrag i Sveriges Televisions arbete. Pedagogik är ett vitt begrepp 
som skiftar betydelse i förhållande till kontext, både i vardagliga och akademiska 
sammanhang. Detta ämnar följande avsnitt att ge uttryck för. 
 

2.1.1 En tillbakablick på det vetenskapliga ämnets födelse 
 
Begreppet pedagogik används i många sammanhang, av ibland vitt skilda karaktärer. Under 
mer vardagliga omständigheter anses någon som är pedagogisk ha ett framgångsrikt sätt att 
förmedla kunskap vilket snarare verkar ge uttryck för retoriska än pedagogiska förmågor. 
Inom akademin har dock pedagogiken en annan innebörd, och som forskningsområde berör 
det studier och teorier om påverkans- och förändringsprocesser på såväl individnivå som i 
olika samhällsinstitutioner (Bengtsson 1997). Pedagogikbegreppet och vad som ryms inom 
det är dock på intet sätt givet, och ämnets svårdefinierade karaktär föranleder med sin 
otydlighet problem för hur det pedagogiska ämnet ska angripas, dels utifrån ett rent praktiskt 
perspektiv och dels forskningsmässigt (Bjerg, Popkewitz & Vislie 1997). I en relativt 
problemfylld tillvaro har det pedagogiska forskningsämnet vuxit ur filosofi, psykologi och 
sociologi. I Sverige var det i huvudsak den psykologiska aspekten av pedagogiken som var 
tongivande, vilken företrädesvis var empiriskt inriktat (Bengtsson 1997). Den primära 
psykologiska metoden utgjordes av kvantitativa studier, ofta genomförda i experimentmiljöer, 
och det var också den typen av metod som under pedagogikämnets begynnelse användes mest 
frekvent. Val av metod påverkade givetvis forskningens inriktning, och när pedagogiken 
under 1970-talet frigjorde sig från psykologin, nyttjades istället den kvalitativa metoden vilket 
fick betydelse för forskningens resultat (Bjerg et al. 1997). Pedagogikens guldålder i Sverige 
anses ha inletts nästan ett halvt sekel efter det att den första professuren i pedagogik inrättades 
1907, signerad Bertil Hammer. 1950-1970 stod pedagogikämnet i nära anknytning till staten 
och lade genom sin närvaro grunden för reformationen av den svenska skolan (Bengtsson 
1997).  
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2.1.2 Pedagogik som vetenskap idag 
 
I Sverige har pedagogikämnet akademiskt levt i en relativt autonom tillvaro, men där 
kopplingarna till staten kan anses ha påverkat att ämnet tillmätts stor betydelse. I de nordiska 
länderna och i Tyskland påminner pedagogikens ställning om den i Sverige, men i många 
andra länder inordnas pedagogiken vetenskapligt ofta i institutioner kopplade till specifika 
lärarutbildningar, eller till institutioner som bedriver forskning i ämnen vilka pedagogiken 
växte från; sociologi, filosofi och psykologi. Condliffe Lagemann (2000) menar att 
pedagogikämnets låga status i USA kan förklaras med att det i huvudsak attraherar människor 
från lägre statusförknippade grupper; kvinnor, folk från underklassen och människor med 
annan etnicitet än amerikansk. Att pedagogikämnet har olika innehåll och betydelser i olika 
länder innebär också att pedagogiken är starkt bunden till sin nationella kontext. Som en 
underdisciplin av pedagogiken finns den komparativa pedagogiken som syftar till att med 
kvalitativ metod jämföra olika länders utbildningssystem, för att identifiera skillnader och 
likheter (Mazurek, Winzer och Majorek 2000). Det ger utrymme för att ge uttryck för ämnets 
forskningsmässiga men också rent praktiska olika nationella förutsättningar. Ändå är det i 
huvudsak inte den komparativa pedagogiken som används för att mäta kunskapsnivåer över 
de nationella gränserna från de politiska instanserna. Där finns istället ett kvantitativt 
angreppssätt som kan anses skapa konflikt mellan det perspektiv man inom 
pedagogikforskningen anser bör vara avgörande, och det man från beslutfattande positioner 
menar ger utrymme för mer omfattande jämförelser. I Sverige har pedagogikforskningens 
tidigare så lyckosamma relation med staten efterhand förändrats. Idag görs forskningen i 
mindre grad delaktig inför beslut i skolreformer, och kopplas snarare in utvärderande skede 
(Entwistle och Popkewitz 1997). Det kan tolkas som att det pedagogiska forskningsämnet 
förlorat en del av sitt politiska inflytande, även om det fortfarande har en påverkan på en mer 
teoretisk nivå. Det pedagogiska forskningsämnet kan med rötter i sitt förflutna, fortfarande 
anses bedriva en problemfylld tillvaro i sin jakt på tydlig identitet. Att ämnet definieras olika 
kan tyckas vara frustrerande, men samtidigt bidrar pedagogikens lösa ramar till att ämnet är i 
ständig förändring; präglat av sin tid och av relationen till makten. 
 

2.2 Didaktik: en pedagogisk gren 
 
Sveriges Television gör anspråk på att betrakta sina tittare som medborgare, samt att förse 
dem med kunskaper tillräckliga för att ge förutsättningar att skapa egna åsikter (svt.se 2009c). 
Detta kunskapsförmedlande indikerar att det existerar en mediapedagogik, eller mer specifikt 
kanske en mediadidaktik. Didaktikens relation till pedagogik är snårig. Ibland betraktas 
didaktiken vara fristående pedagogiken men benämns samtidigt ofta i nära relation. Namnen 
på de svenska universitets- och högskoleinstitutionernas visa på denna komplexa förbindelse; 
exempelvis Institutionen för pedagogik och didaktik på Göteborgs universitet och 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi på Gävle Högskola. Denna uppsats utgår 
dock ifrån en övertygelse om att didaktiken kan betraktas som en pedagogisk gren, och varför 
didaktiken är av särskilt intresse för uppsatsen behandlas under följande rubriker. 
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2.2.1 Didaktikens beskaffenhet och innebörd 
 
Enkelt uttryckt handlar pedagogik om teorin kring praktiken inom samhällets, uttalat eller 
outtalat, fostrande institutioner. Om pedagogik har ett teoretiskt angreppssätt, har didaktiken 
en mer praktisk motsvarighet och kan beskrivas som en ”undervisningslära”. Didaktik är, 
enligt Jank och  Meyers (1997) definition; undervisningens och inlärningens teori och praktik.  
Hopmann (1997) menar att det efter reformationen uppstod ett ökat behov av didaktisk lära i 
takt med att organiserad undervisning ökade. Termen didaktik stammar 1600-talets Tyskland, 
och anses ha införts av Wolfgang Ratke. Efterföljaren Comenius’ tankar har rönt större 
uppmärksamhet i vår tid än hans företrädare, eftersom han bland annat behandlade didaktiken 
ur ett vidare perspektiv (Bengtsson 1997). Målsättningen var att ”lära ut allt till alla” 
(Didactica Magna) där bland annat kyrkans ideal ifrågasattes (Arfwedson och Arfwedson 
1991). De två efterföljande seklen behandlades didaktiken som ett ämne underordnat 
pedagogik när undervisningens fostransaspekt stod i fokus. Herbart, som anses ha varit av stor 
betydelse för didaktikens framväxt, hämtade precis som tidigare resonemang visat beträffande 
pedagogiken, inspiration i såväl filosofi som psykologi. Med utgångspunkt Ratkes och 
Comenius uppdelning av didaktikämnet i retorik (som i de gamla grekernas betydelse), 
kateketik (om en växelverkan mellan elever och lärare i bibelundervisning) och metodik (hur 
kunskapen organiseras meningsfullt ur ett inlärningsperspektiv) erbjöd Herbart ett system som 
inbegrep samtliga tre aspekter (Hopmann 1997). Detta utgör grunddelarna i den s.k. 
didaktiska triangeln. Bengtsson (1997) menar att en av Herbarts hjärtefrågor var att 
undervisningen skulle vara etiskt inriktad, och skulle fostra självständiga och moraliska 
människor.  
 
Den tyska didaktikens påverkan på det svenska förhållandet till ämnet var stort (Hopmann 
1997) och av Herbarts teorier har ett antal kommit att bli betydelsefulla i den svenska 
forskningen, medan andra helt undertryckts (Bengtsson 1997). I Sverige vållade den 
psykologiska aspekten av didaktiken särskilt intresse, vilket Bengtsson menar ledde till 
inrättandet av professurer i pedagogik och psykologi. Detta kan betraktas vara en del i 
förklaringen till pedagogikens komplexa relation till didaktiken. I samband med att 
pedagogiken på forskningsnivå fick den huvudsakliga uppmärksamheten, kom didaktiken i 
skymundan och således fick även den didaktiska forskningen i Sverige underordnad 
betydelse. De få vetenskapliga studier som gjordes av den svenska didaktiken var under 
inledningen 1900-talet i huvudsak deskriptiv, och syftade till att förklara redan existerande 
utbildningspraxis. Bengtsson (1997) menar att den didaktiska forskningen fått allt större 
utrymme inom akademin efter 1980-talet, men den är fortfarande i huvudsak av beskrivande 
karaktär. Att forskningen inte erbjuder en mer normativ hållning anses bero på ämnets 
positivistiska arv.  
  
Att göra en distinktion mellan didaktik och metodik, där didaktiken anses bestå av innehållet 
och metodiken själva förmedlande, menar Jank och Meyer (1997) vara ”vulgärt”, eftersom 
didaktik handlar om mer än det konkreta innehållet för undervisningen. Grundläggande inom 
disciplinen är istället frågor kring; varför (motivet), till vad (målet) och av/för vem (lärar-
elev-relationen) utbildningen ska genomföras. Englund (1997) menar att det kan vara svårt att 
separera metodik från didaktik, men att skillnaden består i att didaktiken är mer 
forskningsbaserad och grundad i forskningsövervägandet än metodiken. Metodiken grundar 
sig istället, enligt Englund, på ritualiserad psykologisk forskning. En uppdelning av 
didaktiken görs i sin tur, exempelvis i allmändidaktik och ämnesdidaktik. Arfwedson och 
Arfwedson (1991) menar att det didaktiska begreppet ofta specificeras med ett prefix; 
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idrottspedagogik, teknikdidaktik osv. Det ger intryck av att didaktiken är starkt 
kontextberoende, och även om det finns en allmändidaktisk gren, är det genom den specifika 
didaktiken som störst lärandeframgångar kan åstadkommas. Englund (1997) ger uttryck för 
att denna specificering kan öka de redan existerande klyftorna mellan lärarutbildning och 
ämnesdidaktik samt pedagogik och allmändidaktik.  
 

2.2.2 Didaktiken och lärarrollen 
 
Jank och Meyers (1997) argumenterar för vikten av didaktisk teori i utbildningar som syftar 
till att utbilda framtida lärare. Att det finns lärare som helt utan pedagogisk, didaktisk och 
metodologisk utbildning som ändå kan undervisa anser författarna inte utgör skäl nog att 
ifrågasätta finessen med teorier knutet till ämnena. Den didaktiska förmågan utvecklas i en 
ständig relation mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet (ibid.). Didaktiken som 
forskningsområde syftar till att söka svar på två huvudsakliga frågor: hur är 
undervisningsverkligheten, och hur bör den vara, i något författarna kallar för en konkret 
utopi. Forskningsfältet som berör sistnämnda fråga är normativt, och präglas således mycket 
starkt av tidsepoker och samhälleliga förutsättningar vilket ger området en något subjektiv 
karaktär. Följden har blivit att man trots många år intensivt forskande ändå inte kunnat 
fastställa vad som utgör god och dålig fostran (ibid). Arfwedson och Arfwedson (1991) 
uppehåller sig kring frågan om vad som egentligen utmärker en ”bra” lärare, och inte heller 
det har forskningen funnit något svar på. Idag, menar författarna, att den goda läraren är en 
expertlärare med en stark personlighet och en förmåga att genom olika typer av 
inlärningssituationer skapa stimulans. Arfwedson och Arfwedson skriver ”allt detta kräver 
effektiva, delvis automatiserade, rutiner och en överlägsen ämneskunskap (1991:46)”. 
Innehållet ska vara procedurkunskap och metakognitiv kunskap. Metakognition kunskap 
handlar om att få kunskap om kunskap, dvs. en form av inlärningsstrategi. I centrum för 
procedurkunskap står istället hur man gör saker, i form av färdighetskunskap. Detta är ett 
undervisningsinnehåll som sker på bekostnad av påståendekunskap som tidigare 
kännetecknade viss utbildning, dvs. ofta rena faktapåstående av relativt objektiv art. 
Kroksmark (1997) menar att det är undervisningsförmågan som bestämmer lärarens 
framgångar som kunskapsförmedlare. Det perspektivet är dock inte det rådande menar 
författaren som ondgör sig över att lärarutbildningen efter politiska och administrativa beslut 
har kommit allt längre ifrån det undervisningsmetodiska lärandet. Läraryrket torde inte 
innebära att vara ämnesexpert, utan att ha förmågan att undervisa på ett sätt som gör att någon 
annan utvecklar kunskaper och färdigheter.   
 

2.2.3 Undervisning som emancipation 
 
Arfwedson och Arfwedson (1991) menar att utbildningsteorier har två huvudintressenter: 
eleverna och samhället. Teorierna behandlar således hur utbildningen ska gagna de enskilda 
eleverna, men samtidigt också ett samhällsbehov. Författarna menar att intressena ibland 
sammanfaller med varandra, men att de samtidigt också kan fungera motsättande. De 
potentiella motsättningarna består i vad utbildningens strävan ska vara, och vilken syn man 
från utbildningspolitiskt håll har om vad som utgör den ”goda samhällsmedborgaren”. 
Skolans tillvägagångssätt påverkas av denna medborgarsyn; ska den goda medborgaren 
fostras till att bli en fristående kritisk individ eller en effektiv arbetstagare? Englund skriver: 
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Den stora framtida didaktiska utmaningen och möjligheten ligger således i att sammanföra den didaktiskt 
kompetente lärarens problematisering av innehållet med ett demokratiperspektiv, dvs. att 
undervisningsinnehållet ständigt relateras till det övergripande målet att fostra till demokrati (1997:126). 

 
Ovanstående resonemang väcker, precis som synen på vad en god medborgare utgörs av, även 
av frågor kring vad som egentligen utgör en demokrati i konkreta betydelser. Svar på detta 
kommer dock varken att sökas eller erbjudas i denna uppsats. Relevant för ämnet är dock det 
begrepp som förekommer inom pedagogisk forskning och som uppehåller sig kring 
perspektivet om vem som ska gynnas i den ideala utbildningssituationen. Den brasilianska 
pedagogen Freire har fått stor betydelse för införandet av begreppet emancipation i 
pedagogiken. Emancipation kan rakt av översättas till frigörelse, och används ofta idag i 
förhållande till feministisk teori, med syftet att kvinnor ska frigöra sig från männens skapade 
och upprätthållna strukturer. För Freire (1996) har emancipation en vidare betydelse 
innefattandes samtliga förtryckta människor, vilket han beskriver i boken ”Pedagogy of the 
oppressed”2. Genom utbildning är det möjligt att frigöra människor från rådande 
maktstrukturer menade Freire som hade den brasilianska landsbygden som sitt huvudsakliga 
arbetsområde. Eftersom utbildning bestäms och genomförs av de etablerade krafterna, är det 
också dessa som gynnas av den rådande utbildningsverksamheten. Utgångspunkten för 
resonemanget är den marxistiska teorin som menar att samhället genom sina institutioner 
styrda av dominerande krafter ständigt reproduceras. Utbildning i sin nuvarande form 
fungerar enligt Freire för att passivisera människor och tysta de som är förtryckta genom att 
vidmakthålla och upprätthålla skillnader mellan de förtryckta och de förtryckande. Att 
studenter är tomma behållare som ska fyllas med innehåll, kunskap, är ett synsätt som Freire 
förkastar men samtidigt erkänner är rådande och beroende av de inbyggda hierarkier som 
finns mellan lärare och elever. Utbildning ska utgå från konkreta och vardagliga problem, och 
baseras på dialog och delaktighet.  Kritisk reflektion och utrymme för att dela erfarenheter är 
således mer framgångsrika komponenter än att genomföra en traditionell klassrumspedagogik. 
Kritisk medvetenhet resulterar i kritisk handling, och det är en förutsättning för att kunna 
frigöra sig från rådande maktstrukturer (Ozmon och Craver 2003). Freires pedagogik har 
tillämpats praktiskt, men företrädesvis i Brasilien och länder i den s.k. tredje världen och 
utgångspunkten har varit att alfabetisera landsbygdens folk. Endast genom att utbilda dessa 
människor, lära dem läsa och skriva, kan de enligt Freires filosofi känna sig som fullvärdiga 
personer eftersom omvärlden är uppbyggt kring ett skriftspråk (Freire 1996). Detta är bland 
annat något som Arfwedson och Arfwedson (1991) menar gör Freires pedagogik omöjlig att 
applicera under svenska förhållanden, då svenska skolbarn inte lider under något förtryck. 
Med utgångspunkt i det ställningstagandet torde Arfwedson och Arfwedson onekligen ha 
förbisett det centrala i Frieres resonemang; att utbildning reproducerar rådande förhållanden 
där förtrycket, mer eller mindre uttalat, idag (inte endast i s.k. tredje världen) förekommer i 
viss utsträckning. Detta är ett perspektiv som bl.a. Bourdieu (2007) och Bernstein (2007) 
ställer sig bakom, men förklarat med andra termer. Att utbildningssystemet producerar 
ojämlikhet utgör en politisk och onekligen ganska pessimistisk aspekt, men den pedagogiska 
aspekten erbjuder istället en tydlig optimism, för genom rätt genomförd utbildning är en 
frigörelse möjlig enligt Freire (1996). 
 

                                                 
2 De förtrycktas pedagogik, i motsatt till de Freire menade var de förtryckandes pedagogik. 
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2.3 Filosofiska tankar kring existensen och kunskapen 
 
Sveriges Televisions miljöbevakning är kollektiv i sin utformning, men syftar samtidigt till att 
förse tittarna med kunskaper tillräckliga för att skapa egna åsikter (svt.se 2009c), vilket 
indikerar att det finns en tydlig individuell aspekt på kunskapsförmedlandet. Det 
existensfilosofiska utbildningsperspektivet är oerhört individuell i sin karaktär, och utgör 
således en god teoretisk utgångspunkt för uppsatsen. Existensfilosofin var, kanske mest 
uttryckt under Sartres benämning existentialismen, en särskilt stark idéströmning efter andra 
världskriget. Anledningen var att filosofin kunde erbjuda svar på vad som egentligen skett i 
världen, men också förslag på hur man som individ skulle handla för att motverka framtida 
scenarier av samma karaktär (Ozmon och Craver 2003). I takt med att västvärlden hämtade 
sig, såväl mentalt som ekonomiskt, föll existensfilosofins tankar allt mer i glömska. Idag finns 
det miljöforskare som menar att vi står inför ett miljömässigt hot av världskrigsproportioner, 
och i centrum för förändring står individen. Existensfilosofin ålägger med sitt 
individperspektiv stort ansvar på den enskilda människan, och med utgångspunkt i detta 
lämpar sig perspektivet väl att applicera på hur miljöfrågan pedagogiskt beskrivs. Förser 
public service-media sina tittare med tillräcklig kunskap för de enligt existensfilosofin ska 
kunna göra val tillräckliga för att gira undan för miljöproblemens utbredning? Nedan följer en 
beskrivning av existensfilosofins teoretiska karaktär och därefter beskrivs filosofins 
förhållande och syn på utbildning. Avslutningsvis behandlas sedan fenomenologin, den 
kunskapsansats som existensfilosofin utgår från.  
 

2.3.1 Essensfilosofi, existensfilosofi och existentialism 
 
Den mänskliga existensens betingelser har varit föremål för stora diskussioner genom 
historien, men störst vetenskapligt avtryck inom området har gjorts under millenniets två 
avslutande sekel (Ozmon och Craver 2003). Begreppen essens och existens definierar 
varandra genom sina skilda karaktärer (Foulquié 1968). Essens kallas ”väsen” på svenska och 
handlar om vad saker och ting i sig ”är”, exempelvis i påståendet om att ”jag är en människa” 
eller ”det är en blomma”. Varken användandet av ”människa” eller ”blomma” berättar hela 
sanningen, utan anger endast de egenskaper som är gemensamma med väsen av samma art, 
vilket bildar den universella essensen. Den individuella essensen framkommer följaktligen när 
beskrivningen även innehåller egenskaper som utmärker individerna, men denna essens har en 
underordnad betydelse i sammanhanget. Distinktionen motiveras med vetenskapens mål om 
att formulera kunskap om arters beskaffenhet och inte enskilda individer; inte om Johan eller 
Kenny utan om människan. Bakom individuella egenskaper finns alltid en släktessens. Länge 
ansågs essensen stå över existensen, men en brytpunkt går att skönja vid 1800-talets början 
när existensfilosofins grundare Kierkegaard föddes. En essensfilosofisk utgångspunkt, bland 
annat signerad Platon, är det man ”är” viktigare än att man är. Det som betyder något är inte 
att vi existerar, utan vad vi existerar som (Foulquié 1968). Det kan jämföras med 
liberalismens grundare John Stuart Mill (1947), som troligtvis aldrig uttalat ansågs vara 
anhängare av essensfilosofin, men i en utilitaristisk anda menade att man hellre är en 
förslavad människa än en fri gris. Det innebär att företrädet inte ligger hos existensen, utan i 
essensen. 
 
Det är alltså detta existensfilosoferna vänder sig emot, och menar att det centrala i ”jag är en 
människa” inte är att ”vara människa”, utan själva ”varandet” i sig (Foulquié 1968). Filosofin 
handlar inte om vad som är potentiellt möjligt eller sannolikt, utan vad det faktiskt är, dvs. den 
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konkreta existensen. Det som essensfilosofin benämner som släktessensen verkar 
existensfilosoferna avfärda som ett slags utslag av fördomsskapande. Filosofin handlar istället 
om att förstå det abstrakta på ett konkret sätt, och inte det konkreta på ett abstrakt. 
Existensfilosoferna uppehåller sig inte kring frågor om varför vi existerar utan konstaterar 
krasst att vi existerar, och att det är den vetskapen som är central. En av existensfilosofins 
stora förgrundsfigurer, fransmannen Jean-Paul Sartre, skrev i sin bok ”Existentialism är en 
humanism” (2002) att tingen inte existerar utan människans existens, det är vår medvetenhet 
som ger tingen mening och betydelse. Foulquié (1968) ställer det i relation till 
objektivitetssträvanden: ”I vår strävan efter objektivitet bortser vi från vår egen existens för 
att koncentrera oss på tingens existens. Men vår självutplåning drar med sig världen ut ur det 
verkliga, vilket inte kan existera för oss utan oss” (38). Samtidigt anses inte existensen vara 
ett tillstånd utan en handling, vilket sätter fokus på existensfilosofins tillmätelse av 
valmöjligheter stor betydelse. Det är människans förmåga att välja, och därmed skapa 
förutsättningar för förändringar, som utmärker henne från ting som är av mer determinerad 
karaktär (Sartre 2002). Det är bara hos människan existensen föregår essensen. Att det 
föreligger en valmöjlighet i samtliga situationer innebär dock inte att människan utnyttjar sitt 
privilegium att välja; att inte tillvarata den möjligheten gör att existensen inte är autentisk. 
Valen som är en förutsättning för existens, innebär att människan är under ständigt förändring 
(Foulquié 1968). Att människan är fri att välja sig själv menade Kierkegaard i mitten av 1800-
talet, men utan att tydligt motivera hur (Sundh 2005). Sartre stämde in, och menade att det 
förvisso finns egenskaper vilka människan (som individ) besitter som inte går att välja, 
exempelvis biologiska förutsättningar, men det föreligger likväl ett val i vilken attityd man 
ska förhålla sig till sina förutsättningar (Sartre 2002). Den fege väljer sin feghet, medan den 
modiga gör sig till hjälte menar Sartre. Beträffande valmöjligheternas konsekvenser skriver 
Foulquié: 
 

Människan går alltså genom livet liksom genom en natt utan stjärnor och på en väg kantad av stup. Men, 
säger ni, må han invänta dagen! Omöjligt, ty dagen kommer ej. För övrigt går livet vidare utan honom och 
den som icke väljer överlämnar beslutet åt slumpen. Man kan inte befria sig från det engagemang som 
varat i världen utgör (1968:45). 

 
Trots att existensfilosoferna alltså betonar det egna livets val, finns det paradoxalt nog ett val 
människan aldrig gjort; att födas. Människan har alltså inte valt att leva ett liv kantat av val, 
och detta är grunden till ett centralt tema i existensfilosofin; ångesten. Det som skapar 
ångesten är det individuellt essentiella val existerande varelser måste göra, för att just vara 
varelser (människor). Vi är fria att välja oss själva, men vi är också ansvariga för våra val, 
enligt Sartre (2002). Exempelvis kan det innebära att ett val att icke-handla i en stor världslig 
konflikt, som vid exempelvis USA:s angrepp på Iran, gör en till medskyldig. Det ansvaret är 
av oerhört stor betydelse inom existentialismen, och utgör samtidigt och en enorm källa till 
ångest. Vissa existensfilosofer vars tankar inte har behandlats på ett övergripande plan, 
exempelvis Heidegger och Greene, kan dock anses vara betydelsefulla för filosofins syn på 
utbildning, vilket presenteras i kommande avsnitt. 
 

2.3.2 Existensfilosofin i ett utbildningsperspektiv 
 
Ingen tongivande existensfilosof ägnade sig uteslutande åt utbildningsteorier, men i 
existensfilosofin som idéströmning går det, att med utgångspunkt i de samlade filosofernas 
tankar, skapa en bild av hur utbildning enligt existentialisterna bör bedrivas. Heidegger, en 
existentialist som fick ett rykte om att vara medlöpare till nazisterna, uppehöll sig en del kring 
utbildningsteoretiska frågor. Enligt Ozmon och Craver (2003) skrev aldrig Heidegger konkret 
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om utbildning eller pedagogik, men det motsäger antologin ”Heidegger, education, and 
modernity” (Peters 2002) som publicerar vissa verk och diskuterar kring den hårt ifrågasatte 
filosofens tankar kring utbildning. Det kan trots allt vara värt att poängtera att det inte finns 
någon erkänd utbildningsinstitution som tillämpar existentialisternas ideal om hur utbildning 
bör bedrivas, även om brasilianaren Paolo Freire erbjuder vissa likheter med sin pedagogik. 
Som utbildningsteori betraktad är dock existensfilosofin högst aktuell.  
 
Inom existensfilosofin finns det två olika grupperingar som således också har olika syn på 
utbildning. Kierkegaard var själv troende och tillmätte religionen stor betydelse i samhället, 
och religionen skulle därför också inta en central punkt i utbildningen. Enligt Ozmon & 
Craver (2003) menade Kierkegaard att utbildning framförallt ska syfta till att ange 
förutsättningar för individerna att söka sin egen väg till det religiösa livet. Kierkegaards syn 
på utbildning känns i dagens svenska samhälle aningen förlegad och kommer således inte att 
studeras närmare. Nästan samtliga Kierkegaards efterföljare förkastade danskens religiösa 
hållning. En av dessa var Buber som i sitt perspektiv uppehöll sig kring relationen mellan 
lärare och elev. Buber menade att ett grundläggande samhälleligt problem, som också 
avspeglade sig i utbildningen, var att människor betraktades som objekt (Ozmon och Craver 
2003). För att underlätta lärande krävdes det enligt Buber en mer personlig och empatiskt 
inriktad relation mellan lärare och elev där man, åtminstone rent mänskligt, skulle anse sig 
jämbördiga. Sartre menade vidare, precis som Heidegger, att utbildningen främst skulle 
handla om att uppmuntra att ställa frågor kring den egna existensen; vem är jag, vad gör jag, 
osv. Att söka svar på den egna existensen är ett livslångt projekt, och utbildningen ska syfta 
till att uppmärksamma detta och förse eleverna med mentala instrument för att kunna ställa 
rätt frågor. En del i att förstå sig själv, handlar även om att förstå den kontext man befinner 
sig i. Utbildning ska därför även innehålla moment som berör den mänskliga och kulturella 
historian. Samtidigt menar existensfilosoferna att det inte är möjligt, varken att uppmuntra till 
att ställa reflexiva frågor eller till ett jämbördigt elev-lärarförhållande, inom ramarna för 
rådande syn på utbildning. Ska en förändring i utbildningen kunna ske, kan inte läraren 
betrakta sig vara en kunskapsmässigt överlägsen förmedlare av kunskap till en okunnig elev. 
Istället är det av stor vikt att eleven får utrymme att forma sin egen utbildning, allt utifrån 
frågor kring den egna existensen. Utbildningen ska överlag vara individuellt anpassad, och det 
är skolan och lärarnas uppgift att förse eleverna med den utbildningsvariation som krävs. En 
gemensam läroplan är ett konkret hot mot det, och ett tydligt sätt att som Buber menade, göra 
människor till objekt och reducera deras för existensfilosofin så vitala frihet.  
 
Friheten att välja allt utom den egna födelsen är en viktig del inom existensfilosofin, och 
utbildningen ska i samma anda uppmuntra till att fatta välgenomtänkta val. Samtidigt handlar 
det även om att visa på livets stora möjligheter i förhållande till de potentiella val som kan 
göras, och det är något Greene benämner som ”wide-awakeness” (Ozmon och Craver 2003). 
Begreppet sätter fokus på utbildningens, enligt henne viktiga, uppgift att uppmuntra en 
vakenhet i förhållande till världen. Bara genom att vara uppmärksam kan möjligheter 
identifieras och tillvaratas, och det är en viktig del att genom val skapa sig själv. En aspekt i 
denna vakenhet är att uppmuntra ett kritiskt tänkande, bland annat kring de hierarkier som 
samhället är uppbyggt av. Greene (Ozmon och Craver 2003) menar att en förutsättning för att 
kunna vara uppmärksam är att genomskåda skeenden skapade och upprätthållna av 
människor; hierarkier finns för att vi tillåter dem att göra det. Precis som i existensfilosofin i 
allmänhet är även ångestbegreppet centralt i utbildningen. Eftersom människan enligt Sartre 
(2002) har ett ansvar i allt som sker; krig, svält, fattigdom osv. är det också av stor vikt att 
även utbildningen innehåller moment som skapar en medvetenhet kring den egna betydelsen i 
världen. Existensfilosoferna menar att rådande utbildningsförhållanden utesluter sådant som 
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kan tyckas vara obekvämt eller obehagligt för barnen, i en rädsla för att de ska bli skrämda. 
När de sedan växer upp och inser att livet inte är så okomplicerat och vackert som de blivit 
lärda, kan det enligt existensfilosoferna vara en källa till ångest. Utbildningen har inte till 
uppgift att romantisera eller förställa; utbildningen ska utbilda om viktiga skeenden oavsett 
art. Existensfilosofisk utbildning handlar förutom om realism, individualism, jämlikhet, 
möjligheter, livsfilosofi även om deltagande. Människor är enligt filosofin skapare av idéer, 
och dessa idéer är centrala i skapandet av sig själv. Idéerna uppkommer under kreativa 
omständigheter där den lärande görs delaktig. 
 

2.3.3 Existensfilosofiska kunskapssynen: fenomenologin 
 
Inom existensfilosofin är den rådande kunskapssynen av fenomenologisk karaktär, och för att 
få riktig insikt i hur existensfilosofin ska förstås måste relationen till kunskapssynen 
klargöras. Husserl var tongivande i fenomenologins tidiga år, och det var motsättningarna 
mellan den yttre världen och det inre själslivet som uppehöll hans tankar. Fenomenologi kan 
enkelt beskrivas som en deskriptiv studie av fenomen i en given kontext, men rent 
metodologiskt handlar det om att ordens beskrivande form endast är ett medel för att närma 
sig det specifika fenomenet (Foulquié 1968).  Hussels fenomenologi åsidosätter synen på en 
objektiv värld, där det endast är genom det subjektiva och föränderliga som världen får 
betydelse (Ozmon och Craver 2003). Det subjektiva, ”jaget” eller ”fenomenet” ska uppfattas 
som rent, och vara oberoende av objektets benämningar. I enlighet med de existensfilosofiska 
tankar som beskrivits tidigare menade Husserl och hans fenomenologiska kollegor att den 
traditionella vetenskapens syn på att världen existerar utanför oss är irrelevant, istället handlar 
det om att uppmärksamma omgivningens karaktär i förhållande till den egna upplevelsen.   
 
Vetenskap skulle syfta till att undersöka det mänskliga medvetandets strukturer menade 
Husserl, medan hans efterträdare Heidegger valde att även innefatta det som Husserl satt inom 
parantes, dvs. tingens varande (Ozmon och Craver 2003). Heidegger erbjöd istället en 
ontologisk aspekt på fenomenologin, och filosofin innefattade således även frågor kring 
världens och tingens beskaffenhet (Foulquié 1968). Det innebar bland annat att Heidegger gav 
kontextens påverkan på människan och världen plats. Även om fenomenologin koncentrerar 
sig på nuet, erkänner man också betydelsen av historian. Heideggers tankar utvecklades och 
förändrades dock mycket under hans levnadstid, men det är i huvudsak de ovanredogjorda 
som lämnat avtryck (Peters 2002).  Perceptionens betydelse uppehöll Merleau-Pontys tankar 
som tillmätte den levda kroppen och dess upplevelse av världen stor betydelse (Ozmon och 
Craver 2003). Den mänskliga medvetenheten som Husserl ansåg var central att studera, 
menade Merleau-Ponty också är en del vital del av världen. Utan världen kan inte människan 
vara medveten. Fenomenologin erbjuder, med bakgrund av dessa tre tongivande tänkares 
åsikter, en filosofisk utgångspunkt som har många gemensamma nämnare, men som också 
skiljer sig i vissa avseenden. 
 
Relationen mellan objekt och subjekt är central i den fenomenologiska kunskapssynen 
(Bengtsson 1999). Det är människans (subjektet) upplevelse av omgivningen och dess 
fenomen (objekten) som är relevant att undersöka, och fenomenologin lägger i sin ambition 
att uppmärksamma den subjektiva upplevelsen, inget värde i objektets reella beskaffenhet. 
Precis som Sartre menade, existerar inga ting utan vår medvetenhet, det är genom våra 
upplevelser som objekten får mening. Livsvärlden är, utan att det beskrivits tidigare, ett 
centralt begrepp inom fenomenologin. Det är ur livsvärlden, alltså den värld där subjektens 
förhållande till objekten upplevs, som fenomenologin som metod utgår ifrån. 
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Fenomenologiska studier utgår därför från det som utgör de studerade personernas livsvärld, 
och deras upplevelse av densamma. Med utgångspunkt i detta blir det tydligt varför inte 
fenomenologin utgör den specifika uppsatsens kunskapssyn, men för att få en inblick i 
existentialismens syn på kunskap är detta av betydelse för kommande resonemang, inte minst 
ur ett kunskapsförmedlande perspektiv under formen för masskommunikation. 
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3. Nedslag i forskning kring media, pedagogik 
och miljö 
 
Sveriges Television har, som redan konstaterats, en ambition att förse sina tittare med 
kunskap för att skapa förutsättningar för att dessa ska bilda egna åsikter (svt.se 2009c). I 
följande avsnitt görs nedslag i forskning kring media för att identifiera vilken pedagogisk 
betydelse aktuell forskning tillmäter media i allmänhet och televisionen i synnerhet. Centralt i 
resonemanget är vad kunskapsförmedlandet består av, vem som ansvarar för produktionen 
och vad den syftar till.  För att skapa en insikt i vad som forskningsmässigt skett inom ramen 
för ämnet ges här en redogörelse för de teorier som varit tongivande på området, knutet till 
journalistik och pedagogiken kring yrkesutövandet. I blickfånget är uppsatsens ämnesmässiga 
utgångspunkt, miljön, där medias pedagogiska roll i förhållande till miljödebatten är av givet 
intresse. 
 

3.1 Medias förutsättningar  
 
Media och medias uttryckssätt präglas, precis som allt annat, av det samhälle den omges av. 
Det journalistiska arbetet som framställs i tidningar, TV och radio påverkats, inte bara av 
enskilda journalisters yrkeskunnande och övertygelse, utan även av redaktionella 
förutsättningar som i sin tur påverkas av bland annat ägarförhållande och det allmänna 
politiska läget. Fairclough (2001) skriver att en studie av massmediala budskap måste föregås 
av en redogörelse av vad som utgör och påverkar det mediala landskapet. Det som följer 
nedan är därför en redogörelse över vad som utgör medias förutsättningar.  
 

3.1.1 De journalistiska förutsättningarna 
 
Nyheter uppkommer inte ur ett vakuum och inte heller kan nyhetsframställningen betraktas 
vara en isolerad verksamhet. Det journalistiska arbetet anses genomsyras av en strävan efter 
objektivitet, i en slags övertygelse om att verkligheten finns där ute redo att beskrivas på ett 
värdeneutralt och sakligt sätt. Anderson (1997) menar att objektiviteten är en ideologi i sig 
själv i journalistens yrkesutövande. Huruvida det faktiskt är möjligt att som journalist förhålla 
sig neutral och objektiv till det som bevakas övergår denna uppsats diskussionsutrymme, men 
samtidigt utgår följande resonemang från Ekströms (2002) övertygelse om att det som 
utmärker journalistiken är det anspråk man gör på att producera trovärdig och neutral fakta. 
Samtidigt argumenterar Hultén (1996) för att det finns många yrkesetiska principer inom 
journalistkåren som sätter ramarna för hur journalisten ska förhålla sig till sitt yrke, men detta 
är något som varierar mellan de olika journalistiska disciplinerna. Vad som anses vara 
legitimt för en kvällstidningsjournalist är inte detsamma som för en nyhetsreporter på en 
public service-kanal. Vidare menar Hultén (ibid.) att journalisten aldrig är ensam i sitt 
berättande, bakom varje framställning finns en redaktion som valt ämne och kanske även 
inriktning och förhållningssätt. Nyhetsredaktioner, oavsett om det berör etermedia eller press, 
representerar olika värderingar och åsikter som kräver att den enskilda journalisten antingen 
fogar sig eller socialiseras in i det allmänna journalistiska klimatet som råder i den specifika 
redaktionen. De redaktionella förutsättningarna påverkas i sin tur av bland annat 
ägarsammansättningar och konkurrens från andra kanaler. Ekström skriver följande: ”Det 
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kognitiva ramverk och klassifikationssystem som vägleder journalister i deras förståelse och 
sätt att hantera verkligheten är av stor vikt eftersom det får betydelse för den sorts kunskap 
som sedermera produceras och också de kunskapsanspråk som legitimeras inom 
organisationen/redaktionen” (2002:37). Den enskilda yrkesutövandes utrymme för att ge 
utlopp för egen åsikt eller agenda är med andra ord ytterst begränsad av det som utgör 
förutsättningarna för professionen. Inte utan att erkänna att det visst förekommer enskilda 
journalister som utgör betydelsefulla undantag i yrkesgruppen, och som med egen övertygelse 
ibland utvecklar professionen (ex. Åke Ortmark och ”skjutjärnsjournalistiken”) utgår denna 
uppsats med bakgrund av ovanstående resonemang från att yrkesverksamma journalister 
präglas av dessa förutsättningar på ett sätt som påverkar den journalistiska framställningen. 
 

3.1.2 Public service-medias roll 
 
Public service-begreppet är i Sverige idag starkt ifrågasatt, och anledningen är att man inte 
anser att det krävs reglering i programutbudet; publiken vet själv vad publiken vill ha (Nilsson 
2009). Viscovi (2006) menar att public service-uppdragets viktigaste roll är att stärka 
medborgardeltagandet, och det är något som marknaden inte har förmågan att göra. Numera 
tvingas public service-kanalerna konkurrera med kommersialiserade kanaler om publik, något 
som måste ske utan risken att förlora trovärdighet (Krona 2009). Att balansera strävan efter att 
vara attraktiv för publiken och samtidigt trovärdig som informativ källa är en av Sveriges 
Televisions främsta utmaningar. Precis som gick att läsa i uppsatsens inledande del (1.2) gör 
SVT anspråk på följande ”Som SVT-tittare ska man kunna ta reda på vad som tilldrar sig i 
landet och världen runtomkring så att man själv kan bilda sig en egen åsikt (svt.se 2009c). Ur 
ett internationellt perspektiv anser Syvertsen (2003) att det finns tre karaktärsdrag för 
produktioner gjorda i allmänhetens tjänst: 
 

1. Styrning, vissa institutioner och företag särskiljs från andra eftersom de anses bära på 
specifika egenskaper som är förenliga med public service-uppdraget 

2. Redaktionerna är skyldiga att fullfölja vissa åtaganden. Viktiga begrepp är 
tillgänglighet, opartiskhet, mångfald som ska skydda/förstärka nationell kultur och 
identitet. Publiken är snarare medborgare än marknad, och det journalistiska uppdraget 
går i huvudsak ut på att förmedla information.  

3. Kontrollsystem, olika typer av offentliga organ får insikt i produktionen och har 
således möjlighet att granska verksamheten. 

 
Public service kan anses ha en stor roll i att tillvarata televisionens traditionella uppgift om att 
förse medborgarna med information tillräcklig för att ge uttryck för sina demokratiska 
rättigheter och skyldigheter, både när det handlar om konkreta val och välunderbyggda 
ställningstaganden. Detta är något som hotas av ökad konkurrens, kommersialisering och 
populism (Hultén 1996, Krona 2009, Nilsson 2009, Viscovi 2006). Den ökade populismen är 
dock inte ett givet hot mot public service-ambitionen enligt Lunt (2009). ”Infotainment”, en 
underhållnings- och informationshybrid, kan genom att uppmuntra till deltagande och allmänt 
åsiktsställningstagande visst verka i allmänhetens tjänst. Det handlar mindre om att förse 
publiken med faktamässig information, och mer om information om vad det faktiskt innebär 
att vara medborgare och människa, och det är något Lunt menar verkar utbildande även om 
det inte följer utbildningskonventionerna. ”Infotainment” behöver varken vara uttryck för 
populism (kommersialism) eller elitens smak (konventionell public service).  
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3.1.3 Den mediala dagordningens makt 
 
Vad som tas upp i nyhetsbevakning kan vid en första anblick verka givet; de viktigaste 
nyheterna, som är av störst allmänt intresse, bevakas först. Riktigt så enkelt är det emellertid 
inte. Informationsflödet idag är stort och på de olika nyhetsredaktionerna måste ett urval göras 
i flera olika steg. Nilsson (2009) skriver ”Kunskapens omedelbara och flyktiga karaktär 
präglar TV-journalistiken. Flödet av budskap, ämnen och nyheter passerar i så hög hastighet 
att det är omöjligt att reflektera över ens en bråkdel” (37). Att det förekommer ett urval kan i 
sig själv betraktas som ett kontroversiellt inneboende problem i den allmänna 
nyhetsbevakningen. Samtidigt ska den redaktionella organisationen vara effektiv, och 
producera snabba nyheter, med relativt få resurser (Bennulf 1994). Det utgör förutsättningar 
för redaktionerna som också präglar val av bevakningsämne. Vilka nyheter som får utrymme i 
nyhetsrapporteringarna avgörs av en komplex samling krafter, men vad dessa egentligen 
utgörs av har en vanlig tittare obefintlig insyn i. McCrombs (2006) har varit tongivande i det 
som kallas dagordningsteorin, som handlar om opinionsbildningens relation till vad 
människor anser är viktiga frågor i samhällsdebatten. Media har, som tidigare konstaterats, 
mycket stor påverkan på hur människor uppfattar sin omvärld (Krona 2009). Den mediala 
framställningen påverkar inte bara människors åsikter, det påverkar även vad människor ska 
ha åsikter om. Det finns ett tydligt samband mellan vilka frågor media väljer att ta upp, och 
vilka frågor som medborgarna anser är viktiga. Med vetskap om detta, blir det som avgör 
vilka nyheter som framställs särskilt intressant och studera (McCrombs 2006). Krona (2009) 
menar att media har en oerhört stor makt över människors upplevelse av sin verklighet.  
 
Det är onekligen svårt att få en insikt i vad som avgör dagordningen, men opinion och 
dagordning är begrepp som står varandra nära. Bennulf (1994) menar att det är tre saker som 
påverkar opinionsbildningen i förhållande till miljön: 
 

1. Omvälvande händelser 
2. Massmediers behandling av sakfrågor 
3. Elitaktörers opinionsbildningar 

 
Bennulf (1994) konstaterar samtidigt att det krävs tillgång till massmedia för att kunna 
influera den allmänna opinionen. I samtliga dessa tre punkter har media en stor roll, vad det 
gäller omvälvande händelser krävs det, om det inte är i medborgarnas omedelbara närhet, ofta 
någon typ av medialt material för att invånarna ska bli varse om vad som sker. Den tredje 
punkten, rörande elitaktörers opinionsbildningar, är tätt sammanlänkat med media eftersom 
elitaktörer, vare sig det är politiskt eller ekonomiskt, ofta har stor påverkan på de 
kommersiella kanalernas form och utbud, enligt den sociologiska TV-kritikern Bourdieu 
(1998). Det som också påverkar val av nyhetsfrågor är hur bra en nyhet gör sig medialt, och 
detta är något som präglade även TV:s inledande år enligt Djerf-Pierre (1994) som menar att 
politiska sakfrågor under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet valdes bort med 
motiveringen att de inte var TV-mässiga. Även om det perspektivet efterhand blev mindre 
tongivande, har det i dagens television blivit aktuellt igen, men då rör det sig inte exklusivt 
om politik som sakfråga. Strömbäck (1997) menar att politikens egentliga sakinnehåll döljs av 
synen på politiken som ett spel och en tävling, där konflikt är viktigare än innehåll. Det är 
beklagansvärt enligt Croteau & Hoynes (1997) som menar att massmedia i det närmaste har 
monopol på medborgarnas politiska kunskapstillförsel på grund av det låga lokalpolitiska 
intresset som finns företrädesvis i USA. Ett ämne måste vara dramatiskt för att skapa intresse, 
och ett medialt favoritområde är brottsbevakning, som anses vara synnerligen TV-mässigt 
(Djerf-Pierre 1996). Människor som följer nyheter i hög grad löper större risk att uppfatta 
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samhället som våldsamt, menar Anderson (1997) vilket enligt författaren tydligt visar 
dagordningens makt över människor. Anderson menar vidare att media har en tendens att 
skapa hysterier kring frågor, bland annat rörande epidemier, men utan att det egentligen finns 
något underlag för det. Hon beskriver det som att vissa nyheter är mer säljande och ”sexiga” 
än andra, vilket bidrar till att de ämnen som tas upp inte alls uppmärksammas i förhållande till 
deras betydelse. Det finns samtidigt frågor som hotar medias egna intressen, antingen rörande 
dem själva eller de som äger dem. Det påverkar även nyhetsurvalet, vilket kan anses ge 
uttryck för en typ av medial självcensur3.  
 
Det är samhällets institutioner som avgör och definierar vad som är ett problem, och en av 
samhällets uppenbart viktigaste opinionsbildande institutioner är media som får 
definitionsföreträde bland annat i fråga om miljödebatten (Bennulf 1994). Miljöfrågorna har 
omgetts av en kollektiv kunskapsbank som utvecklats under de år som man bevakat området, 
vilket kan ses som ett resultat på medias betydelse för kunskaps- och åsiktsbildning i specifika 
frågor. Lång och konsekvent mediebevakning av miljöområdet har legat till grund för den 
allmänna opinion som rådet kring ämnets betydelse.  
 

3.1.4 Massmedias diskurser 
 
Viscovi menar att det journalistiska språkbruket är socialt konstruerat, och underkastat 
generiska regler. Han skriver ”nyhetstexten är hårt standardiserad och inte sällan en kollektiv 
produkt (2006:93).  Viscovi jämför nyhetsjournalistikens diskurser med Bernsteins 
beskrivning av pedagogikens motsvarighet. Bernstein uppehöll sig, precis som redan nämnda 
Bourdieu, kring frågor rörandes i huvudsakligen utbildningssociala aspekter utifrån ett tydligt 
klassperspektiv (Bourdieu 2007). Bernstein menade dock att den pedagogiska diskursen är 
möjlig att placera utanför sin kontext, där den genom nya relationer får andra förutsättningar 
omvandlas. Viscovi (2006) jämför med den journalistiska texten som till stor del utgår från 
myndigheters, politikers och experters diskurser, men eftersom nyhetsinslag ofta produceras 
av flera olika journalister som baserar förmedlingen ett otal kunskapsauktoriteter omformas 
språket. Fairclough (2001) skriver i boken ”Media discourses” att studier av medias diskurser 
borde erkännas som ett betydelsefullt element i sociologisk och kulturell forskning. I grunden 
ligger en övertygelse hos författaren om att den mediala diskursen har stor påverkan på 
människans förståelse för sin omvärld. Den journalistiska texten är multifunktionell i sin 
karaktär; den representerar den värld som den utgör en del av samtidigt som den har en 
interpersonell tendens i förhållande till sociala relationer. Det finns några utmärkande drag för 
den journalistiska texten rent retoriskt, Viscovi (2006) menar att den är tillspetsad, förenklad, 
polariserad, konkretiserad, intensifierad och personifierad. Meningarna är ofta korta, moderna 
och förstärkande ord prioriteras, vilket kan ses som en effekt av en uttänkt kommersiell 
strategi. I diskursanalys, som presenteras i ett senare skede, analyseras orden och ordens 
användning i en slags innehållsmässig analys, där betydelsen och karaktären på orden är 
ständigt flytande (Fairclough 2003). 
 
Masskommunikation utgör, precis som begreppet antyder, ett sätt att nå ut till många 
människor med ett medium. Säljö (2000) beskriver i relation till lärandet en modell bestående 
av tre delar; sändare, budskap och mottagare. I detta fall är det televisionen som är sändaren, 
budskapet är nyhetsinnehållet och mottagaren är tittaren. Trots att sändare och mottagare på 
något sätt är medvetna om varandras existens finns inget egentligt samspel. Modellen har 

                                                 
3 Om detta går det att läsa i journalisten Anders R. Olssons bok ”Lögn, förbannad lögn och journalistik” (2006). 
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många uppenbara svagheter, där kanske den främsta är att modellen förmedlar en syn på 
kunskapsöverförande som något tekniskt betingat, utan att ta hänsyn till sändarnas och 
mottagarnas individuella perception eller lärandeförmåga. Viscovi (2006) visar 
diskursanalytikern Hallidays resonemang om masskommunikations släktskap med 
interpersonell kommunikation. Relationen som Halliday menar existerar mellan redaktion och 
tittare präglas av att publiken indirekt, genom sina licenspengar, betalar för kanalinnehållet. 
Det innebär att tittarna kan ställa krav samtidigt som redaktionerna måste verka övertygande, 
vilket påverkar hur de journalistiska texterna produceras. Fairclough (1995) menar att 
objekten och subjekten, samt förhållandet mellan dem, skapas av den diskursiva praktiken. 
Nyheterna är objekt som produceras av redaktioner eller enskilda journalister, där publiken 
som massa kan betraktas som objekt men den enskilda tittaren som subjekt. Saker och ting 
sker ständigt omkring oss i omgivningen, både lokalt och globalt, men nyheter är, som 
Viscovi skriver, inga självklara händelser; de utvecklas genom journalisters arbete (2006:89). 
Betraktat ur ett existensfilosofiskt perspektiv kan således nyhetsbevakningen anses utgöra det 
så centrala mänskliga medvetandet. Det är genom det mänskliga medvetandet som saker och 
händelser får betydelse, och det är med andra ord genom bevakningen av nyheter som gör 
människor medvetna om vad som sker utanför den närmsta omgivningen4. 
 
Media och medias retorik påverkas av de rådande samhälleliga strukturerna, men förhållandet 
fungerar lika väl omvänt. Enligt den kritiska diskursanalysen internaliseras diskursen av sin 
omgivning, och internaliserar samtidigt densamma (Fairclough 1995 och 2003). 
Internaliseringen innebär här att diskursen tillskansar sig de tankar och värderingar som är 
gångbara i den specifika kontexten, samtidigt som diskursen också påverkar de aktuella 
tankarna, värderingarna osv. Den mediala diskursen påverkas således av den politiska, och 
den politiska diskursen påverkas av den mediala. På en övergripande nivå kan 
diskursbegreppet te sig mycket abstrakt, men om resonemanget istället tas ned på en mer 
personlig nivå, om än avskalat, kan begreppsinnebörden klarna. Den journalistiska diskursen 
är troligtvis de flesta yrkesverksamma journalister medvetna om, det kan jämföras med den 
journalistiska kod som redogjordes för tidigare. Exempelvis kan det ge sig i uttryck i val av 
nyheter, intervjupersoner, bildmässiga vinklar och givetvis även ord och terminologi. Enligt 
diskursanalysen är relationen mellan journalisten och diskursen dialektisk och i det närmaste 
lite lurig. Trots att en medvetenhet finns om de påverkande strukturerna, och en ambition att 
hålla sig utanför eller oberoende av vissa, ligger det i diskursens natur att bli ett med sin 
omgivning. En journalist påverkas inte endast av yrkeskategorins diskurser i sin yrkesroll, 
utan även under utbildning, nyhetskonsumtion osv., och oavsett om det är medvetet eller ej, 
gör sig den journalistiska diskursen sig påmind.  
 

3.2 Media och pedagogiken 
 
I följande avsnitt ges en bild av medias pedagogiska roll, med utgångspunkt i att de mediala 
aktörerna innehar en kunskap som deras uppdrag syftar till ska förmedlas till tittarna. 
Förhållandet beskrivs ibland likt relationen mellan en lärare och en elev, där lärarens tillsynes 
överlägsna kunskap ska förmedlas till mindre kunniga elever (McCrombs 2006). I 
inledningen av uppsatsen redogjordes för medias begynnande pedagogiska uppdrag, som trots 

                                                 
4 Den klassiskt filosofiska frågan om varat och icke-varat och om upplevelsen av ljudet förorsakat av trädet som 
faller i skogen skulle kunna anses vara ett resultat av ovanstående resonemang. Bevakningen av trädets fall kan 
vara tillräckligt för att skapa ett mänskligt medvetande, och således blir fallet och ljudet något existerande. 
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uttalade ambitioner allt mer verkar hamna i skymundan för andra värden, vilket följande 
resonemang ger uttryck för. 
 

3.2.1 Medias och journalistens pedagogiska uppdrag i ett historiskt 
perspektiv 
 
I massmedias unga ålder ansågs det journalistiska uppdraget i huvudsak vara av s.k. 
paternalistiskt drag, vilket innebar att media, likt staten, skulle ha en faderligt undervisande 
roll i förhållande till sin barnsligt okunniga publik (Djerf-Pierre 1996). Massmedia bestod då 
endast av radion, men idealet var detsamma även i televisionens inledande år. 
Folkbildningstanken var stor och betydelsefull och programmen skulle genomsyras av fostran,  
goda värderingar och levnadsvanor samt god smak och kultur. Ovanifrånperspektivet var 
tydligt, precis som det paternalistiska draget antyder, och meningen var att den upplysta eliten 
skulle förse medborgarna med väl ansedd kunskap. Samtidigt var media under denna period 
underdånig makthavare, vetenskapsmän och politiker, och verkade nästan uteslutande i de 
etablerades intresse. Att visa på konflikter var otänkbart, istället skulle det gemensamma 
framhävas. Efterhand förändrades dock journalisternas uppgifter, och på 1960-talet frigjorde 
man sig från maktens grepp (Krona 2009). Istället för makten var nu publiken journalisternas 
främsta uppdragsgivare. Djerf-Pierre skriver: ”De folkuppfostrande dagarna var över: nu 
skulle man ge publiken vad publiken ville ha” (1996:91). Det som var av allmänintresse 
skulle uppmärksammas och inget ansågs längre vara tabubelagt, men samtidigt förutsattes det 
att publiken varken ville bli oroade eller skrämda i tv-soffan och därför balanserades de 
hårdföra nyheterna med olika typer av intresseväckande kuriosa. Även om journalisterna 
ändrade yrkestaktik fanns det fortfarande plats för tydliga didaktiska grepp, och på 1960-talet 
visade man prov på en viss förkärlek till olika grafiska figurer och teckningar som syftade till 
att underlätta lärandet hos publiken (Hultén 1996 och Krona 2009). Journalisten hade 
samtidigt en uppenbart pedagogisk roll, och gick in som en förklarande länk mellan politiker 
och vetenskapsmän, som ansågs ha kunskapsmonopol, och publiken.  
 
I det efterföljande decenniet, på 1970-talet, blev folkbildningsambitionerna allt färre och 
journalistuppdraget vidgades till att bli mer granskande än förklarande. Djerf-Pierre (1996) 
menar att man precis som under den paternalistiska eran försökte påverka publiken, men nu 
handlade påverkan snarare om att skapa en egen aktivitet och engagemang hos medborgarna. 
När TV-monopolet hävdes förändrades nyheternas förutsättning, och även om massmedias 
pedagogiska roll minskat sedan genombrottet (SOU 1999), har det pedagogiska uppdraget 
aldrig helt försvunnet (Nilsson 2009, Krona 2009, Viscovi 2006) vilket tydliggörs i följande 
resonemang.  
 

3.2.2 Medias och journalistens pedagogiska uppdrag idag 
 
Liknelser mellan masskommunikation och ett klassrum har gjorts, bland annat av McCrombs 
(2006) som redogör för Lazarsfelds åsikter, och menar att televisionen utgör ett informellt 
klassrum där eleverna kan komma och gå som de vill, och där uppmärksamheten inte alltid är 
maximal. Trots det sker ett slags oförutsett lärande, kanske inte så mycket i faktiska 
faktakunskaper som i förhållningssätt enligt Lazarsfeld. Att reklamindustrin har televisionen 
som sin främsta marknadsplats, menar Lazarsfeld utgör det ultimata beviset på att en 
lärandesituation faktiskt tar plats i tv-tittandet. McCrombs (2006) skriver om ett oförutsägbart 
lärande, men i förhållande till medborgarna och den politiska dagordningen. Omedvetet och 

 23



utan att egentligen kunna ställa det i relation till andra ouppmärksammade frågor lär sig 
nyhetstittarna därigenom indirekt vilka ämnen som kommer högt upp på dagordningen, och 
således även vad som är av betydelse för samhället. Mer konkret anses nyhetsredaktionerna i 
allmänhet och journalisten i synnerhet ha ett uppdrag som påminner om en lärares. Krona 
skriver exempelvis att ”Relationen mellan journalistiken och publiken blir i sin tur av 
undervisande och utbildande karaktär, där journalisten utgör den lärande parten” (2009:143). 
Djerf-Pierre betraktar journalistikens pedagogiska uppdrag på följande vis ”Således bygger 
den journalistiska framställningen mycket på journalistikens ohotade utrymme att fullfölja sitt 
rådande uppdrag, det vill säga att ambitiöst och pedagogiskt granska makthavare och 
förmedla till medborgare” (1996:159).  
 
Lärandet är en viktig del i det journalistiska uppdraget, och den lärande uppgiften övergår den 
övertygande, enligt McCrombs (2006). Journalisternas drivkraft handlar om att söka svar på 
frågan om ”vad människor bör veta”. Lunt (2009) betraktar televisionen som en källa till 
socialt lärande, ett sätt att överföra normer och värderingar snarare än konkret kunskap. 
Förekomsten av ett uttalat budskap utgör bättre förutsättningar för lärande än att belysa frågor 
i olika perspektiv, menar Albertson och Lawrence (2009), som hävdar att dokumentärer 
därigenom har en större förmåga att förmedla kunskaper än nyheter5. Hultén (1996) menar att 
synen på publiken förändrats över tid, från att man under stora delar av 1900-talet betraktade 
publiken som medborgare anses de nu istället vara marknader, eller konsumenter som Lunt 
(2009) beskriver. Det ger ett uppenbart intryck av att lärandeuppdraget hamnat i skymundan 
när tv-monopolet hävts och de kommersialiserade konkurrerande krafterna släppts fria. Hultén 
ställer sig frågan om vad publiken egentligen ska ha journalistik till och besvarar det på 
följande vis: 
 

1. Få kunskaper om samhället så att publiken/medborgaren kan ta ställning i viktiga 
frågor och göra sin plikt i det demokratiska samhället, 

2. stilla sin nyfikenhet (om viktiga och intressanta saker), och 
3. ha något att prata om med andra människor i omgivningen (”social och kulturell 

interaktion) (1996:276) 
 

3.3 Media, miljön och pedagogiken 
 
Bevakningen av miljöfrågan i media är dåligt vetenskapligt belagt historiskt, men under de 
senaste åren har området rönt allt mer uppmärksamhet i takt med att miljöengagemanget hos 
människor generellt ökat (Anderson 1997, Bennulf 1994 och Djerf-Pierre 1994). Att 
miljöintresset växt beror i sin tur på att den mediala bevakningen av frågorna ökat, vilket 
bland annat följande avsnitt ger exempel på. Förutom en tillbakablick på den mediala 
bevakningen av miljön historiskt, sätts även politiskt obundna miljöorganisationers roll i en 
större medial kontext. 
 

3.3.1 Miljöfrågan i media 
 
Miljön i fråga om förstörelse och problem är på intet sätt ny, redan i början på förra seklet 
diskuterades miljöförstörningar på lokal nivå och i konkreta former, exempelvis handlade det 
tidigt om försurade insjöar (Bennulf 1994). På 1960-talet tog dock frågan en ny vändning, och 
                                                 
5 Undersökning baseras på den amerikanska kanalen Fox:s nyheter. 
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en del i miljödiskussionens förändring kan härledas till televisionens genomslag som skedde 
samma årtionde. En annan isolerad händelse som anses ligga till grund för det ökade intresset 
är den amerikanska biologen Rachel Carsons bok ”Silent spring” som utkom 1962 och som 
beskrev miljöförstöring med amerikanska perspektiv (Anderson 1997, Bennulf 1994, Djerf-
Pierre 1996). Den första reportern i Nyhetssverige som hade bevakning av miljöfrågorna som 
främsta uppdragsgivare hette Barbro Soller och tillträdde 1964 på Dagens Nyheters redaktion, 
och detta anses också ha varit något som satte miljöfrågan på dagordningen. Djerf-Pierre 
(1996) studerade i sin avhandling ”Gröna nyheter” hur miljön uppmärksammats i TV-
nyheterna åren 1962-1994. Hon fann att bevakningen förvisso skiftat över decennierna, men 
att det skett ett tilltagande intresse i medierna om miljöproblemen i stort. Bennulf (1994) 
menar att människor, bland annat genom media, socialiseras in i ett miljöengagemang vilket 
kan anses stärka Djerf-Pierres resonemang om hur intresset gradvis ökar i takt med 
uppmärksamheten  
 
Begreppet miljö användes fram till 1960-talet i huvudsak för att definiera något som i det 
närmaste stod motsatt till naturen, i form av arbetsmiljö, hemmiljö, stadsmiljö osv. Den 
inledande miljöbevakningen utmålade sällan några ”miljöbovar” som ansvarade för 
miljöförstörning, och lösningarna på problemen ansågs snarare hittas i det vetenskapliga och 
tekniska, än i det politiska och sociala (Djerf-Pierre 1996). Det är också under denna tid som 
miljön börjar bli ett vetenskapligt område, och inom politiken har vetenskapsmän och experter 
i det närmaste monopol på kunskapsbildningen, vilket visar sig i miljöbevakningen. Djerf-
Pierre (1996) menar att miljön under 60-talet skildrades med en förställning om att forskarna 
stod för kunskapsbildningen, politikerna för beslutsfattandet och den enskilda individen som 
ett offer för effekterna. 
 
Djerf-Pierre (1996) skriver att miljöfrågorna fick genomslag i nyhetsprogrammet Aktuellt i 
slutet av 60-talet och under de efterföljande decennierna bevakades området allt noggrannare. 
Samtidigt satsades det från forskarhåll stora resurser på att vetenskapligt belägga 
miljöproblemen, men fortfarande användes företrädesvis ett naturvetenskapligt perspektiv. 
Journalistikforskaren Djerf-Pierre menar att i takt med att medielandskapet förändrades 
ändrades på 1970-talet också medias bevakning av miljön, och det började bli allt mer 
vedertaget att från nyhetshåll måla upp konflikter och således även definiera skurkar i 
miljödramat. Miljöboven för decenniet ansågs vara industrin. Samtidigt skärptes retoriken och 
miljöproblemen beskrevs som alarmerande och expertutlåtande varvades med dramatiska 
miljöförstöringsbilder i nyhetsbevakningen. Avhandlingen visar att miljöförstörelsen från att 
på 1960-talet ha betraktats som ett kunskapsproblem på 1970- och 80-talet istället ansågs vara 
ett åtgärdsproblem, dvs. något möjligt att påverka och förhindra då kunskapen redan var 
inhämtad. När miljöfrågan på 1980-talet upplever ett ökat intresse hos svenskarna beror detta 
enligt Bennulf (1994) på den massmediala ökningen av miljöbevakning. 
 
Journalistikforskaren som numera kan titulera sig professor, kunde visa att den ekonomiska 
krisen på 1990-talet tog uppmärksamhet från miljöfrågorna, som för första gången sedan 
1960-talet upplevde en minskning av engagemang (Djerf-Pierre 1996). Samtidigt blev 
miljömedvetenheten en del av människors vardagsliv, och det mediala perspektivet gick från 
att ha utmålat industrier och andra storheter som miljöbovar till att den enskilda individen 
genom sina konsumtionsvanor har en möjlighet att påverka och minska omfattningen av 
miljöförstöringen. Det kan betraktas vara en effekt av att den vetenskapliga forskningen under 
perioden blev allt mer tvärvetenskaplig, och att ett samhällsperspektiv började 
uppmärksammas i miljöbevakningen. Djerf-Pierre (1996) menar att media under denna tid allt 
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mer gjorde avkall på sitt upplysande och informerande kall tillförmån för att skapa ett 
miljömässigt engagemang hos den stora massan.  
 

3.3.2 Miljöfrågan i media idag 
 
Särskilt mycket uppmärksamhet riktas idag, precis som förr, till miljödebatten när ett konkret 
miljöproblem uppkommer, exempelvis vid ett stort oljeutsläpp eller översvämning. I samband 
med olika politiska möten om miljön ökar också bevakningen, både den knutet konkret till 
mötet men också genom att reportage ge praktiskt uttryck för vad diskussionerna faktiskt 
handlar om (McCrombs 2006). Efter att ekonomin återhämtat sig på 1990-talet ökade återigen 
miljöbevakningen i media, och följden blev att engagemanget steg hos svenskarna. Mest 
anses miljöfrågan engagerat i mitten av 90-talet (SIFO 2009). Miljöbevakningen präglades 
precis som den övriga nyhetsbevakningen på 1990-talet och de inledande åren på millenniet 
av ökad konkurrens, dels i form av intern konkurrens av kanalernas egna program och dels 
extern, i huvudsak från TV4. Fram på mitten och slutet av 1990-talet hårdnade 
konkurrenssituationen ytterligare, när datorn tog plats i allt fler svenska hem. Den ökade 
popularisering som skedde med TV-mediet överlag efter dessa förändringar, undgick inte 
Sveriges Television och precis som tidigare resonemang visat drabbades även 
nyhetsbevakningen av miljön av ett allt tydligare konfliktperspektiv, vilket ger snabba och 
korta klipp samt fragmenterade expert- och politikerutlåtande (Krona 2009). Samtidigt blev 
bildberättandet i miljöbevakningen allt mer centralt, där bilderna syftade till att känslomässigt 
förstärka det talade ordet. Det kan betraktas som ett utfall av vår allt mer visuellt anpassade 
kultur (Urry 2002). Anderson (1997) menar att bilderna som används i nyhetsbevakningen av 
miljöfrågor i huvudsak föreställer landskap hårt präglade av människan; trafikerade 
motorleder, stora städer och bolmande industrier. Boykoff och Boykoff (2007) har studerat 
medias bevakning av miljöförändringar, och menar att media har en mycket stor roll i hur 
människor uppfattar problemen, men förutsätter samtidigt stor bakgrundskunskap hos tittarna, 
vilket även Findahl och Höijer (1984) visar (vilket utvecklas i kommande resonemang i 
kapitlet). 
 

3.3.3 Miljöorganisationerna i media 
 
Forskare och experter hade länge monopol på miljöfrågan som kunskapsområde, och när det 
monopolet väl luckrades upp släpptes allt fler sakkunniga politiker fram tillsammans med de 
olika nyhetsprogrammens egna miljökommentatorer (Djerf-Pierre 1996). Trots att den 
oberoende miljörörelsen figurerat i den allmänna miljöopinionen sedan 70-talet, har dessa 
grupper traditionellt fått litet medialt utrymme. Ofta får dessa statligt oberoende 
organisationer (NGO:s eller Non Governmental Organizations) endast uppmärksamhet i 
samband med spektakulära aktioner, vilket Anderson (1997) menar påverkat 
miljöorganisationer som exempelvis Greenpeace arbetssätt. De vetenskapliga rapporter, 
debattpaneler och olika evenemang den här typen av organisationer iscensätter, som syftar till 
att uppmärksamma miljöfrågorna, får begränsad om än någon medial bevakning. För att rikta 
strålkastarna mot miljöproblem utanför den politiska och mediala dagordningen krävs civil 
olydnad, som exempelvis att kapa trålare eller dumpa cementblock i fiskefridlysta områden. 
Den här typen av spektakulära och dramatiska händelser tilltalar den media som anses bli allt 
mer populistiskt och underhållningssträvande. I ytterligare försök att bryta igenom det 
mediala kunskapsmonopolet beskriver Anderson (1997) hur miljöorganisationerna förbereder 
material om de egna engagemangen på ett sätt som gör det möjligt för medierna att ta in det 
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utan omarbetning. Det kan exempelvis handla om egna reportage eller pressmeddelanden, 
vilket i tids- och resursbrist ofta tilltalar nyhetsredaktioner. Att oberoende miljöorganisationer 
endast uppmärksammas i frågor som konkret rör den egna verksamheten, kan bero på public 
service-televisionens ständiga strävan efter att verka förtroendeingivande och trovärdiga. Om 
experter och vetenskapsmän anses styrka den redaktionella trovärdigheten riskerar 
miljöorganisationerna istället att ifrågasätta den.  
 
Miljöfrågan har enligt Anderson (1997), som studerat den brittiska miljöbevakningen, trots 
allt skapat förhållandevis stora och starka rubriker i jämförelse med andra betydelsefulla 
problem som exempelvis segregation, fattigdom och rasism. Anledningen uppges vara att 
miljöfrågan traditionellt haft en relativt opolitisk karaktär. Efterhand har dock frågorna om 
miljö politiserats, men utan någon egentlig ideologisk grund. Uppenbart är dock att 
miljöproblemens lösningar allt mer anses vara sammanlänkade med sociala och ekonomiska 
frågor. Djerf-Pierre (1996) menar att miljöfrågan är synnerligen politisk, trots att åtgärderna 
idag omges av viss konsensus. McQuail (1992) gör åtskillnad på identifikationen av 
miljöproblemen och uppkomst- och lösningsförslagen. Miljöproblemen i sig är ofta uppenbara 
i sin karaktär, och går inte, oavsett ideologisk grund och politisk ståndpunkt, att ignorera eller 
ens ifrågasätta. Var de olika politiska åsikterna faktiskt kan spela en roll är delvis i hur 
problemen i grunden har uppstått men framförallt om hur en lösning på problemet ska sökas 
samt vilket fokus som ska läggas på uppgiften. Detta är tätt sammanbundet med den politiska 
dagordningen, och den politik som omger miljödebatten påverkar också sättet media väljer att 
bevaka det som sker (Anderson 1997). Trots att det, precis som tidigare resonemang visat, 
finns en förkärlek till att förmedla budskap genom ett konfliktinriktat perspektiv, är 
konflikterna sällan reella utan påhittade och överdrivna. Om den typen av konflikter attraherar 
tittare, vållar verkliga konflikter kring verkligt stora problem istället en obehaglig oro för 
tittarna som riskerar att välja en annan kanal. Att hålla miljödebatten i media förhållandevis 
opolitisk ger journalisterna större handlingsutrymme och möjlighet att rikta strålkastarna på 
viktiga problem.  
 

3.4 Mediakritik 
 
Forskning inom området verkar enig om att media i vissa former erbjuder ett 
kunskapsförmedlande (Krona 2009, Nilsson 2009, Viscovi 2006), vilket präglas av en rad 
olika omständigheter som visats tidigare. Trots att det finns en generell övertygelse om att det 
sker ett lärande vid medieintag är dock inte alla forskare är beredda att tillmäta den aktuella 
kunskapen någon betydelse. Uppenbart är att mediets pedagogiska möjligheter inte anses 
utnyttjas fullt ut. Samtidigt som det höjs röster om att media aldrig kan axla rollen som 
kunskapsförmedlare under dagens förutsättningar, finns det andra som ifrågasätter 
kunskapens nivå och målgruppsinriktning vilket det avsnitt som följer visar. 
 

3.4.1 Medias trivialiserade sida 
 
Som tidigare resonemang visat var den socialdemokratiska regeringen på 1950-talet oerhört 
skeptiska till att satsa på televisionen. Det som slutligen blidkade de mediakonservativa var 
dels att det inte skulle innebära ett högt ekonomiskt pris och dels att TV:mediet faktiskt kunde 
innebära en möjlighet för folkbildning. De liberala krafterna kämpade redan från televisionens 
födelse för att marknaden skulle få fritt tillträde till mediet och genom monopolets fall 1990 
bärgades en delseger. Någon slutseger har det dock inte blivit för marknaden, i vägen står 
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public service som oförtrutet försöker upprätthålla det socialdemokratiska partiets 
föreställning om folkbildning och TV i allmänhetens tjänst från televisionens födelse. Om 
socialdemokraterna var först i sin mediekritik är det många som stämt in efterhand. Den 
franska sociologen Bourdieu och den amerikanska tv-kritikern Postman har varit mest 
tongivande på området, och om det funnits forskare som menat att televisionen har en 
demokratiserande (bl.a. Lunt 2009) effekt har Bourdieu och Postman ihärdigt hävdat det 
motsatta.  
 
Bourdieu (1998) menar att media och dess journalister gör anspråk på att vara objektiva, ett 
anspråk som inte är möjligt att fullfölja hur goda de enskilda ambitionerna än är. Att ha ett 
uttalat objektivt angreppssätt fäller ett löjeväckande skimmer över media som aldrig kan 
frigöra sig från det som präglar journalistkåren6 (social, ekonomisk och kulturell ställning) 
och det mediala klimatet (arbetsgivare, ägandekoncentration samt politisk- och 
näringslivsmässig påverkan) (Krona 2009). Istället är den kommersialiserade mediebranschen 
ett hot mot demokratin eftersom den implicit förespråkar ett konsumtionsideal, vilket vida 
överskuggar målsättningen om en folkbildande uppgift. Minoritetsrapportering får ge vika till 
förmån för trivialiserande underhållningsprogram i jakten på finansiärer och reklamplatser 
(Postman 1986). Samtidigt reproducerar media samhället genom att skapa en felaktig 
medvetenhet om hur världen är beskaffad. Bakom ligger de som äger media och således även 
de som styr samhället, och den ytterst smala bild som media förmedlar av verkligheten 
produceras för att gynna de etablerade klasserna och marknaden (Bordieu 1998). Bourdieu 
menar vidare att en förenkling och polarisering har skett i den politiska rapporteringen och det 
är något som försvårar möjligheten till kunskapsinhämtande för dem som strävar efter att 
utgöra goda medborgare. Krona skriver i samma anda: ”När medierna tar makten över ordet 
från en kunskapsorienterande institution som politiken, placeras medborgarna mitt emellan” 
(2009:267). Televisionen är idag oförmögen att producera program som inte är triviala eller 
underhållande (Bordieu 1998). Buckingham (1997) menar att nyheter inte är tillräckliga för 
att skapa en hälsosam demokrati och än mindre en deltagande sådan, vilket många journalister 
och forskare gärna vill hävda. Det har rent perceptiva förklaringar enligt Buckingham som 
menar att människor glömmer vad de ser på TV, de missförstår och ignorerar obehagligheter 
vilket resulterar i ett dåligt lärandeklimat. McQuail (1992), som har studerat televisionen 
bland annat ur ett publikt perspektiv, konstaterar att det är ekonomiskt ofördelaktigt att visa 
utbildningsprogram på TV, trots att mediet utgör en bra källa till det rent tekniskt. 
Anledningen till att det inte är möjligt är att tittarunderlaget anses vara för litet och att de 
personer som faktiskt är intresserade har väldigt specifika intresseområde. 
Utbildningsambitionen menar McQuail (1992) ändå förekommer, men den yttrar sig som 
”infotainment”, genom bland annat frågesporter och ”dokudramer” vilka indirekt kan erbjuda 
en viss typ av inlärning.  
 

3.4.2 Nyheterna i ett klassperspektiv 
 
Det finns samtidigt en klassaspekt på medial konsumering. Findahl och Höijer (1984) 
konstaterar att nyhetsprogram produceras för att tilltala de redan insatta, och att det finns en 
tydlig utbildningsmässig dimension på vem som följer nyhetsrapporteringen. Välutbildade 
människor med intellektuellt stimulerande arbeten har störst möjlighet, inte bara att följa 
nyhetsprogrammen utan att också förstå och värdera dem. Politiskt aktiva och föreningsaktiva 
                                                 
6 Här har Krona valt att använda sig av Bourdieus kapitalbegrepp; socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital 
(egentligen redogör Bourdieu för fyra kapitel, där det symboliska utelämnats i detta fall). De olika kapitalen 
samverkar för att placera in människor i förhållande till deras kapital i hierarkier (Bourdieu 2007). 
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utgör också nyhetsvänlig grupp. Att Findahl och Höijer inte anser att nyhetsprogrammen är 
pedagogiskt inriktade är tydligt när de menar att redan bristande omvärldsmedvetenhet utgör 
en dålig grund för att försöka utveckla en omvärldsuppfattning och ett lärande genom den 
typen av program. Människor som faller utanför den nyhetsvänliga gruppen har således dåliga 
förutsättningar att tillgodogöra sig nyheternas information som ofta är ytligt utformad och 
fragmentarisk. Samtidigt menar Asp (1986) att massmedier är viktiga i formandet av 
människors åsikter, framförallt när det gäller omvärldsupplevelsens tidigaste stadier. Viscovi 
(2006) har studerat nyhetsprogrammens ekonominyheter och konstaterar att 
fackordsanvändningen för att belysa skeenden är oerhört stor, och att det vållar problem för 
tittare som inte redan innan är insatta i ämnet. Samtidigt menar Krona (2009) att 
fackordsanvändingen generellt ökat i nyhetsbevakning. Det ökar distansen till tittarna och 
utgör ett allvarligt hot i ett demokratiskt perspektiv. I en undersökning från SOU konstaterar 
samtidigt Weibull och Gustafsson (1999) att televisionens informativa roll blivit mindre 
betydelsefull de senaste åren. Att titta på nyheterna på TV på kvällen var tidigare en allmän 
sysselsättning oavsett klass och utbildning, och oavsett politisk medvetenhet. Numera har det 
skett en tydlig stratifiering, där högutbildade väljer nyheterna och de lågutbildade 
konkurrerande underhållningsprogram.  
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4. Ansats, material och analytiskt 
tillvägagångssätt 
 
I alla empiriskt inriktade forskningsgenomföranden är det vitalt att redogöra för uppsatsens 
metodologiska utgångspunkt, vilka metoder som legat till grund för datainsamlingen, samt 
vilka instrument som används för att behandla och analysera det aktuella materialet (Bryman 
2002). Detta görs i enlighet med den redan redogjorda forskningsfrågan. I följande kapitel 
presenteras förutom metodval, analysredskap och en materialöversikt även det som utgjort 
uppsatsens begränsningar samt slutligen en diskussion kring valet av metod. 
 

4.1 Synen på kunskap kring miljöbevakning 
 
I avsnittet som följer redovisas uppsatsens metodologiska utgångspunkter samt dess relation 
till teori och upplevelsen av verkligheten. Samtidigt presenteras kvantitativa och kvalitativa 
aspekter av insamlad data, men också hur materialet kommer att användas för vidare 
bearbetning inom ramen för uppsatsens forskningsfrågor.  
 

4.1.1 Teori och verklighet i växelverkan 
 
Att redogöra för huruvida uppsatsgenomförandet grundar sig i en induktiv eller deduktiv 
ansats är att föredra för att ge läsaren en insikt i vad som utgör bakgrunden för studien 
(Bryman 2002). Den induktiva ansatsen baseras på observationer av vad som sker i 
verkligheten, och utifrån det skapas en teori. Den deduktiva ansatsen grundar sig tvärtom i 
teorin, vilken i en forskningsprocess jämförs med verkligheten med ambitionen att antingen 
bevisa eller motbevisa den teoretiska utgångspunkten (Flick 2006). Kombinationen mellan 
dessa kallas abduktion, vilket är en ansats som på ett dialektiskt vis närmar sig relationen 
mellan teori och empiri (Bryman 2002). Med en abduktionistiskt ansats betraktas teorin och 
förnimmelsen av verkligheten under forskningsgenomförandet genomgå en ständig 
växelverkan, omöjlig att avgöra vad som föranleder vad. Denna uppsats erbjuder just en 
abduktionistisk ansats, då en förförståelse kring medias relation med kunskapsbildning funnits 
innan uppsatsgenomförandet. Det kan liknas vid den diskursiva praktik som behandlas i ett 
senare skede, inom vilken det är svårt att utröna i vilken grad medias diskurser påverkat det 
allmänna åsiktsbildandet eller om det är det allmänna åsiktsbildandet som skapat de mediala 
diskurserna. På samma vis är det svårt att avgöra huruvida det är media som påverkat 
uppsatsens val av teorier, eller om det är teorierna som påverkat angreppssättet. Denna 
växelverkan som kan förklaras med att televisionen och nyhetsbevakning utgör ett vanligt och 
vardagligt inslag i många människors liv, motiverar varför en abduktionistisk ansats valts i 
denna uppsats. 
 

4.1.2 Kvalitativ ansats i kvantitativ kontext  
 
Distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativa forskningsmetoder är lika vedertagen som 
ifrågasatt (Bryman 2002). Under den tid då pedagogiken var starkt förknippad med 
psykologin användes företrädesvis en kvantitativt konstruerad metod, genomförd i 
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experimentmiljöer där den ”mänskliga beteendets natur” stod i centrum (Bjerg, Popkewitz & 
Vislie 1997). Även inom andra samhällsvetenskapliga discipliner var den kvalitativa 
metodologin tongivande och betraktades som ett instrument att i positivistisk anda närma sig 
en objektiv verklighet. I mitten av 1900-talet förändrades pedagogikämnets förutsättningar när 
det blev allt mer fristående från sina disciplinära grannar som förutom psykologin, även 
bestod av sociologi och filosofi. Som ett mer avskilt ämne började nya metodologiska vägar 
sökas, och den för tiden så populära kvalitativa metoden anammades av många pedagogiska 
forskare. Nu söktes inte längre den objektiva sanningen som den kvantitativa metoden gjorde 
anspråk på, utan i centrum stod istället människan och människans subjektiva upplevelse av 
sin omvärld där forskarens primära roll var att tolka (hermeneutik). Kritiken som framförts 
kring distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativa forskningsmetoder grundar sig i en syn 
på att det inte är metoden som är antingen det ena eller det andra, utan att det istället är 
resultatet som är av kvalitativ eller kvantitativ karaktär (Alvesson 1999). Detta något mer 
vidsynta metodologiska synsätt öppnar möjligheter för samhällsvetenskaplig forskning att 
använda sig av metoder som resulterar i kvantitativ data, vilket i vissa avseenden kan anses 
styrka forskningens trovärdighet, åtminstone i fråga om generaliserbarhet. 
 
Denna uppsats ambition är att huvudsakligen analysera kvalitativ data. Med hjälp av en 
innehållsanalys och diskursanalys, vilka presenteras längre fram i detta kapitel, ämnas 
transkriptioner av nyheter rörandes miljöproblem utforskas. De data som framkommit är 
kvalitativ i sin karaktär eftersom de erbjuder möjligheter för en språklig analys av vad som 
sägs uttryckligen, vad som antyds och vad som utelämnas. Det innebär att uppsatsen i 
huvudsak genomför en analys på kvalitativt material kring den specifika miljöfrågan. En 
kvantitativ aspekt åläggs dock uppsatsen eftersom transkriptionen även möjliggör en 
kvantitativ analys, bland annat genom att miljöproblemens nyhetsbevakning tidsmässigt kan 
jämföras med den totala nyhetsmängden, eller i förhållande till exempelvis väder, ekonomi 
eller bevakning av brottslighet osv. Denna kvantitativa aspekt erbjuder utrymme för 
uppsatsens analys av i huvudsak kvalitativa material. För att kvantitativa metoder ska kunna 
erbjuda en godtagbar tillförlitlighet krävs ofta att en stor mängd data samlas in, men denna 
uppsats har endast för avsikt att ge en kvantitativ aspekt av ett kvalitativt tillvägagångssätt och 
därför används endast data från de två valda nyhetsveckorna. Det kvantitativa bör ses som ett 
sätt att placera det kvalitativa i ett sammanhang, vilket gör den ändock begränsade mängden 
använd data tillförlitlig i enlighet med uppsatssyftet. 
 

4.2 Från TV till miljöämnet i en urvalsprocess 
 
Varje val i en uppsats ska vara välgenomtänkt och välunderbyggt, och i följande avsnitt går 
det att läsa om vad som ligger till grund för de val som präglat utformningen av uppsatsens 
forskningsfrågor och tillvägagångssätt. Varje val innebär att någonting väljs bort vilket får 
konsekvenser för såväl analys som resultat, och i denna del motiveras både vad som 
inkluderas i uppsatsen och vad som utelämnas. 
 

4.2.1 Val av medium 
 
Medias kunskapsförmedlande roll är i särskilt blickfång i denna uppsats, och tre viktiga 
mediala aktörer är televisionen, dagspressen och Internet. Det finns många internetbaserade 
sidor som upplyser och diskuterar kring miljön och miljöpåverkan, både knutit till redan 
etablerade institutioner (SVT:s oberoende sida Ställ om, Aftonbladets Klimathotet osv.) och 
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till enskilda individers bloggar. Det går att förutsätta att det finns en lärandeambition i alla 
dessa miljömässiga yttranden, men det finns dock ingen uttalad sådan målsättning och inte 
heller någon kvalitetsmärkning. Trots att internetbaserade sidor har fantastiska möjligheter att 
nå ut till många människor, är troligtvis det sammanlagda besökarantalet på grund av stor 
konkurrens förhållandevis begränsat. Av de anledningarna anses inte internetpublikationer 
tillfredsställa uppsatsens önskemål. Dagspress erhåller, om allting görs rätt, presstöd vilket 
kan betraktas som en form av kvalitetsstämpel. Morgontidningar är ofta lokalt förankrade och 
når således endast en begränsad publik. Dagens Nyheter är dock ett undantag, och med ett 
dagligt läsarantal på nästan 900 000 (dn.se 2009) når tidningen onekligen ut till många, dock 
företrädesvis i Stockholmsområdet. I jämförelse med tidningar har televisionen, precis som 
konstaterades i TV:s linda, betydligt större pedagogiska möjligheter än exempelvis tidningar; 
med hjälp av rörliga bilder, grafik, text och tal har televisionen helt andra förutsättningar att 
nå ut med sitt budskap. Samtidigt har televisionen en stor och bred publik, och av dessa 
anledningar har televisionen valts som medium för studien. 
 

4.2.2 Val av kanal 
 
Sveriges Television (SVT) som numera består av två huvudkanaler, har varit med sedan den 
svenska televisionens start. Det inledande folkutbildningsidealet har under åren fått en 
underordnad roll, men att traditionen inte frångåtts helt visas bland annat i SVT-
medarbetarnas uttalanden (se 1.3). I Sveriges Televisions public service-uppdrag ställs också 
krav på att belysa aktuella frågor utifrån olika perspektiv och strävan ska vara att verka i 
”allmänhetens tjänst”. Att public service-kanalerna SVT1 och SVT2 finansieras med 
licenspengar urskiljer dem från kanaler som är kommersiellt drivna, exempelvis TV4. Är 
tittarna SVT:s främsta uppdragsgivare är TV4:s istället annonsörerna (tv4.se 2008). Att SVT 
finansieras av tv-innehavares lagstiftade skyldighet att betala TV-licens måste onekligen ställa 
högre krav på utbud, såväl i bredd som i djup, samt på att förse tittarna med kunskaper 
tillräckliga för ge möjlighet för medborgare att göra välinformerade val. Med utgångspunkt i 
detta har Sveriges Televisions båda huvudkanaler SVT1 och SVT2 valts. 
 

4.2.3 Val av program 
 
Studier med ett angreppssätt som liknar denna uppsats har tidigare gjorts, bland annat 
presenteras populärvetenskapliga programs kunskapsambitioner i Malin Nilssons avhandling 
”Att förklara människan – diskurser i populärvetenskapliga TV-program” (2009). Nilsson, 
som i det närmaste propagerar för att public service-televisionen ska öka mängden 
populärvetenskapliga program i tv-tablån, redogör inte för hur många tittare de undersökta 
programmen lockat. McQuail (1992) menar, vilket redogörs senare, att populärvetenskapliga 
program ofta är för spetsiga för att locka till sig en publik som ger programmen 
existensberättigande. De tittare som är intresserade av populärvetenskapliga tv-program, är 
mestadels intresserade av det som tangerar deras egna specifika intresseområde, vilket ger ett 
begränsat tittarunderlag. Av den anledningen valdes program av populärvetenskaplig karaktär 
bort, tillförmån för nyhetsrapporteringar. Nackdelen med nyheter i förhållande till 
populärvetenskapliga program är att nyhetsbevakningen tvingas bli relativt fragmenterad för 
att under en begränsad programtid kunna röra sig mellan dagens nyhetshändelser. 
Nyhetsprogrammens uppenbara fördel är deras tittarsiffror, och SVT:s Rapport har runt 1.5 
miljon tittare varje kväll. Med utgångspunkt i detta valdes Rapport, och för att balansera upp 
den fragmentariska tendensen har SVT:s andra nyhetsprogram Aktuellt valts, som profilerar 
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sig som det mer djupgående nyhetstvprogrammet. Rapport och Aktuellt är också Sveriges 
största nyhetsprogram räknat i antalet tittare. En vanlig dag sänder Rapport sju nyhetsprogram 
(det första kring kl. 6.00 och det sista kring kl. 23.00), medan Aktuellt endast har en 
sändningstid; kl. 21.00. Den sändning som lockar mest tittare är Rapports huvudsändning kl. 
19.30 och därför har detta tillfälle valts.  
 

4.2.4 Val av ämne 
 
Ökad miljöpåverkan, miljöproblem på den politiska agendan och allt mer medial bevakning 
kring miljöfrågor är något som präglat de senaste åren. Vad som är orsak och verkan är svårt 
att utröna, men uppenbart är att miljödebatten fått ett riktigt uppsving, och detta utan att stå i 
direkt anknytning till en specifik miljökatastrof (jmf. Bennulf 1994). Den situation som 
många miljöforskare menar att jorden befinner sig i, har gjort att miljöfrågan gått ifrån att 
vara stövelskodda skogsmullars hjärtefrågor, till att bli hela världens angelägenhet. 
Miljödebatten är på intet sätt ny, med det finns ändå skäl att tro att media har stor del i 
formandet av människors förhållningssätt till miljön och miljödebatten. Politik, samhälle, 
ekonomi osv. är ämnen som exempelvis undervisas i skolan, men miljömedvetenhet är något 
som i huvudsak förmedlas av andra institutioner i samhället. Som senare resonemang kommer 
att visa, har media en stor betydelse för den bild som människor skapar av sin omvärld, och i 
brist på annan tydlig informationskälla tvingas miljöfrågan förlita sig på massmedias 
kunskapsförmedling. Att miljöfrågan dessutom har ett stort aktualitetsbehov stärker medias 
betydelse ytterligare. Valet att belysa medias pedagogiska roll i förhållande till miljöfrågan 
bottnar därför i en övertygelse om att kunskapsförmedlandet kring miljö i synnerhet förlitar 
sig på massmedia.  
 

4.2.5 Val av tillfälle 
 
Empiriinsamlingens inledande vecka valdes med anledningen att FN:s klimatmöte i New 
York samt G20-mötet i Pittsburgh genomfördes. Eftersom båda dessa möten har stark 
miljömässig koppling var förhoppningen att den allmänna miljöbevakningen i samband med 
mötena skulle öka i nyhetsprogrammen. Veckan som studien genomfördes var årets 39:e, 
vilket avser datumen mellan den 21-27:e september 2009. Den andra veckan (9-15:e 
november) valdes med ambitionen att studera en helt vanlig veckas miljöbevakning. Det är 
också den vecka som kalendermässigt i princip befinner sig mitt emellan redan nämnda 
klimatmöte i New York och den stora miljökonferensen i Köpenhamn (7-18:e december). 
Trots att de båda valda veckorna erbjuder olika miljöbevakningsmässiga förutsättningar, 
kommer inte någon djupare jämförelse mellan veckorna att genomföras. Sammanlagt har 26 
nyhetsprogram från två veckor används som empiriskt underlag, 14 av dessa är Rapport och 
tolv är Aktuellt (sändningsuppehåll på lördagar). Den totala programtiden över två veckor 
avser 710 minuter, 380 av dessa är Rapports (en kvarts sändning på lördagar, tjugofem 
minuter på söndagar) och 330 är Aktuellts (en kvarts sändning på söndagar). 
 

4.2.6 Uppsatsens ämnesbegräsning 
 
Miljöfrågan är onekligen bred, och trots att det kan tyckas vara uppenbart vilka nyheter som 
behandlar miljö och vilka som inte gör det, föreligger ett visst problem i bedömningen. Politik 
som berör miljön har inkluderats i denna studie, bland annat beroende på de politiska möten 
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om miljö som präglar dessa två nyhetsveckor. Det politiska spelet bakom miljölagstiftningar 
är också relevant för förståelsen av miljöproblemens uttryck. Naturkatastrofer och liknande 
innefattas i studien under förutsättningar att de i inslagen benämns som resultat av 
miljöförändringar, miljöpåverkan eller motsvarande. Dras inga kopplingar till miljöproblem 
utelämnas nyheten från djupare analys. De nyheter som innehåller ord som miljöproblem, 
klimathot, miljöfrågor, miljökatastrof och liknande inkluderas i studien, under förutsättning 
att miljön har en central roll i nyhetsredovisningen. Trots att det givetvis har förekommit vissa 
osäkerheter kring vad som ska anses som en miljöproblemnyhet och en för studien icke-
relevant nyhet har det i de allra flesta fall varit tydligt. Samtidigt måste det tillstås att det i 
miljöbegräsningen föreligger ett visst mått av subjektivitet, ett potentiellt problem som dock 
förminskas genom att den totala empirin redovisas (se kommande avsnitt).   
 
Uppsatsen har inte för anspråk att studera hur nyhetsbevakningen uppfattas utifrån ett 
perceptivt tittarperspektiv, utan ämnar endast studera nyhetsfenomenet från 
miljöbevakningens synvinkel. Hur budskapet rent faktiskt uppfattas av programmets tittare är 
inte av intresse för uppsatsens anspråk, som fäster vikt vid lärar-perspektivet (televisionens 
och journalisternas lärande uppdrag) snarare än lärandeperspektivet (hur tittarna tillgodogör 
sig kunskaperna).  
 

4.3 Att samla och bearbeta nyhetsmaterial 
 
Med bakgrund i den urvalsprocess som presenterades under föregående rubrik har SVT:s 
nyhetsprogram Rapport och Aktuellts huvudsändningars bevakning av miljö under två veckor 
utgjort uppsatsens empiriska material. I avsnittet som följer presenteras införskaffandet av 
material, men även kortfattat vilka steg som ligger till grund för bearbetningen av detsamma. 
Ambitionen är att synliggöra processen som den analytiska fasen baseras på för att göra det 
möjligt med uppföljande studier, i ett uttryck för forskningens strävan efter möjlighet till 
replikation (Bryman 2002). En redogörelse görs av hur de införskaffade materialet ska 
behandlas för att dess fulla potential ska kunna nås, och analyserna som valts är en 
innehållsanalys och en diskursanalys. Valet att kombinera diskursanalys med annan metod är 
ett gångbart tillvägagångssätt (Fairclough 2003) vilket motiverar varför uppsatsens insamlade 
material angrips utifrån dessa två perspektiv. Innehållsanalysen har traditionellt varit 
tongivande i forskningen om nyhetsbevakning (Ekström och Larsson 2000) men på området 
aktuella avhandlingar visar att utvecklingen allt mer börjar gå mot användandet av 
diskursanalys (jmf. Nilsson 2009, Krona 2009 och Viscovi 2006). I denna uppsats används 
båda angreppssätt med ambitionen att skapa tyngd och trovärdighet, och undkomma den 
spekulativa karaktär diskursanalys kan präglas av (Bryman 2002).  Inledningsvis görs en 
innehållsanalys av både kvantitativ och kvalitativ karaktär, som syftar till att bana väg för den 
diskursiva analysen som inträder i det avslutande skedet. 
 

4.3.1 Insamlande av nyhetsmaterial 
 
Materialet som står i centrum för denna uppsats har införskaffats under två veckors tid. 
Nyhetsprogrammen Rapport och Aktuellt har transkriberats utifrån Sveriges Televisions 
hemsida, och dess Play-funktion7. Nyhetsavsnitten har legat uppe under en veckas tid, och 

                                                 
7 Play är ett program samtliga svenska kanaler använder sig av för att lägga ut i huvudsak egenproducerat 
material på Internet under en begränsad tid. 
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därför har transkriptionen av miljönyheterna genomförts när de varit relativt färska. För att 
underlätta transkriberingen valdes den textade varianten av respektive nyhetsprogram, men 
när svenska användes gjordes transkriberingen på talet och inte texten eftersom det är talet 
som står i centrum för uppsatsen. När engelska används har originalspråket i huvudsak 
transkriberats, men endast i de fall då talet var tydligt, annars nedtecknades den svenska 
översättningen. Det hade givetvis varit en styrka att ha möjlighet att analysera originalspråket, 
men det tedde sig inte möjligt i denna uppsats. De nyheter som hade ett tydligt 
miljöperspektiv valdes ut för transkribering, men längden på samtliga nyheter mättes för att 
möjliggöra en jämförelse mellan mängden miljöbevakning och bevakning av andra kategorier. 
Förutom det mättes även längden på programmet eftersom inte hela programtiden utnyttjas, 
till förmån för olika övergångar och liknande. För att möjliggöra en bildanalys nedtecknades 
även vilka bilder och grafik som användes i relation till texten, vad motiven bestod av samt 
även på vilka platser intervjupersonerna konfronterades. Vilka aktörer som förekom samt 
vilken roll de hade var också av intresse för insamlingen av material för analysen. Detta togs i 
beaktning som en effekt av övertygelsen om att hela det journalistiska språket, inte endast den 
talade texten, påverkar upplevelsen och förståelsen av nyhetsbevakningen. Det var också med 
bakgrund av de illustrativa möjligheterna som studien valde att utgå från televisionens 
förmedling. 
 

4.3.2 Kontextgivande innehållsanalys 
 
Alla människor som följer ett nyhetsprogram tillgodogör sig på något sätt det innehåll som 
förmedlas, och själva utförandet av en innehållsanalys av den vanliga tittaren kan i det 
närmaste beskrivas som en invand omedveten handling (Ekström & Larsson 2000). 
Avgörande för vad som faktiskt registreras styrs av perceptiva egenskaper, men även 
individuella förutsättningar som exempelvis tidigare kunskap och förförståelse. Denna 
uppsats uppehåller sig endast kring det mediala budskapets utformning och diskurs, och inte 
kring hur det faktiskt uppfattas, men den vardagliga karaktär som denna metod erbjuder 
lämpar sig mycket väl av just den anledningen. Den vetenskapliga innehållsanalysen skiljer 
sig emellertid från den vardagligt slentrianmässiga, när den på ett strukturerat sätt och i 
förhållande till relevanta teorier används inom forskning. Innehållsanalysen kan i denna 
uppsats betraktas representera ett sätt att bryta ner den sammanhängande nyhetstexten till 
delar möjliga att analysera frigjort från forskarens förförståelse (Ekström & Larsson 2000). 
Denna strävan efter objektivitet (1) styrks av den systematik (2) som omger den kvantitativa 
innehållsanalysen, och som handlar om att de på förhand definierade kriterierna ska vara i 
enlighet med det som forskningsfrågan ämnar söka svar på. Det handlar om vilken typ av 
nyhetskaraktär det är på de analyserade inslagen, vilka aktörer som framträder osv. I enlighet 
med detta har också uppsatsens materialurval synliggjorts (Bryman 2002). Den kvantitativa 
(3) delen av analysen förutsätter att det ska finnas någonting som är mätbart och tydligt 
jämförbart, vilket i denna uppsats rör sig om ordanvändning (med hänvisning till 
diskursanalysen), antal nyhetsinslag som berör området samt hur stor del det utgör i 
förhållande till de totala nyhetsinslagen (Ekström & Larsson 2000). En grundförutsättning i 
den kvalitativa innehållsanalysen är att det som analyseras ska vara möjligt för den ”vanliga 
tittaren” att registrera, eller åtminstone att känna igen sig i, vilket skiljer innehållsanalys från 
diskursanalys. Det handlar om att analysmaterialet ska vara tillgängligt för alla som ser 
nyheterna, oavsett ambition. Detta kallas för ett manifest (4) och siffrorna inom parantes 
anger ordningen på de kärnvärden som finns i den kvantitativa innehållsanalysen och som 
också fungerar som utgångspunkt i analysförfarandet.  
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4.3.3 Specificerande diskursanalys 
 
Diskurs är ett inom akademin vanligt förekommande begrepp, men trots sin spridning 
förorsakar innebörden onekligen en hel del förvirring. Krona (2009) ägnar inte många rader åt 
att definiera ordet diskurs, men både Nilsson (2009) och Viscovi (2006) ger genom sina 
beskrivningar uttryck för diskursbegreppets vaga konturer. Viscovi skriver att diskurs kan 
betraktas vara ett språk som är förknippat med en specifik verksamhet (2006:103), medan 
Nilsson i sin diskursdefinition väljer att använda sig av McDonald’s beskrivning: ” [A] 
system of communicative practices that are integrally related to wider social and cultural 
practices, and that help to construct specific frameworks of thinking” (2009:88). Fairclough, 
en av den kritiska diskursanalysens främsta fanbärare, lämnar stort begreppsmässigt utrymme 
när han menar att diskurs är ett språk (talat, skrivet, visualiserat osv.) som socialt konstruerat 
element i förhållande till andra element (2003:3f). Det är denna definition uppsatsen ämnar 
utgå ifrån. Diskursanalys kan både betraktas som ett sätt att angripa insamlad data på (i form 
av exempelvis intervjuer osv.) och en insamlingsmetod av datamaterialet i förhållande till 
forskningsformulering (Fairclough 2003). 
 
Inom diskursteorin tillmäts det talade och skrivna ordet oerhört stor betydelse, i en 
övertygelse om att språket i sin mest konventionella natur reproducerar och vidmakthåller 
rådande strukturer, men som i sin mest kreativa stund också kan omforma desamma 
(Fairclough 1995). Medvetenheten om dialektik är vital i studien av diskurser. Diskurser 
behandlar även kommunikationens outtalade betingelser, men också hur språket rent 
semantiskt är konstruerat. Således innehåller analyser av diskurser både studier av ordens 
form och innebörd, alltså inte endast vad som sägs utan även hur det sägs. Kommunikativa 
handlingar i form av det talade ordet eller den skrivna texten betraktas alltså inte vara ett 
instrument för information, utan även som en social handling präglad av den allmänna sociala 
kontexten. 
 
Den kritiska diskursanalysen används ofta för att analysera områden med en tydlig politisk 
karaktär, exempelvis feminism. Pedagogikforskaren Apple (2006) menar att ingenting kan 
undkomma politikens långa tentakler; utan undantag påverkas allt av politiska beslut. Detta 
gäller givetvis även utbildningsinnehåll och utbildningssystem, såväl i som utanför skolans 
traditionella domäner. Som senare resonemang visar har även media och medias uppdrag 
politisk karaktär. Fairclough (1995) skriver att de som har tillgång till media och medias 
uttrycksformer är de som har ekonomisk, politisk och social kontroll i samhället. 
Diskursanalysen analyserar således inte endast frågor av politisk karaktär, den är även politisk 
i sin angreppsform eftersom den utgår ifrån synen på att samhällets politiskt betingade 
institutioner på ett direkt eller indirekt sätt påverkar den mediala diskursen. Diskursanalys är 
särskilt viktigt i det nyliberalistiska samhället, där den ekonomiska makten till stor del styr 
den rådande diskursen. Inspiration till utformandet av den kritiska diskursanalysen har 
hämtats i de politiska sociologerna Bourdieu och Habermas verk, och särskilt viktigt har 
Habermas definition på hegemoni varit. Om relationen mellan politiken, det moderna 
samhället och kunskap skriver Fairclough:  
 

The greater salience of ’knowledge’ or ’information’ in economic and social processes and 
changes amounts in practical terms to the greater salience of language and discourse – this is the 
form in which ’knowledge’ is produced, distributed, and consumed (2003:204). 

 
Diskursanalysen utgår från, som tidigare resonemang visat, att den ekonomiska, sociala och 
kulturella verkligheten formar diskurser på samma sätt som diskurserna formas av dessa 
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aspekter. Trots att en medvetenhet om nämnda aspekters existens och påverkan på diskurser 
är det av stor vikt att deras existens inte skymmer resultatet. I görligaste mån ska forskaren 
således närma sig den analyserade texten med ett perspektiv utifrån. 
 

4.3.4 Bearbetandet av nyhetsmaterial 
 
En kombination mellan innehållsanalys och diskursanalys har legat till grund för uppsatsens 
reflekterande del, och bearbetningssätten har inte varit tydligt åtskiljda utan har snarare styrkt 
varandra i en relation. Materialbearbetningsordningen och upplägget baserar sig till stor del på 
Flick (2006) och Bryman (2002) respektive böcker om kvalitativ metod. Inledningsvis har 
materialet som betraktats vara relevant för studien identifierats och skiljts från övrigt 
nyhetsmaterial, och därefter har transkriptionen och övriga registreringar genomförts (Flick 
2006). I detta skede har det varit oerhört viktigt att ha ett neutralt förhållningssätt till det 
inkomna materialet, för att i görligaste mån frigöras från förförståelse och förväntningar som 
annars riskerar att påverka insamlingen (Bryman 2002). Därefter bröts den talade texten ned i 
bitar, där vanligt förekommande ord i respektive nyhetsinslag identifierades, såväl som 
aktörer, ord och formuleringar som urskiljer sig samt eventuell grafik och bildspråk. Flick 
(2006) menar att det i en diskursanalys är av stor vikt att i detta skede betrakta orden som 
objekt, och alltså inte gå händelserna i förväg och analysera vad de refererar till. Viktigt i 
denna del av bearbetningen är även att hålla de enskilda inslagen isär, för att sedan möjliggöra 
för kommande steg, där objekten som texten består av delas in i olika kategorier. I detta fall 
delades inslagen upp i reportage och politisk bevakning samt inrikes och utrikes. Även de 
identifierade orden delades in i kategorier som inte var definierade på förhand utan bestämdes 
i enlighet med det insamlade materialets karaktär. I detta skede finns det utrymme att ta sig an 
textens subjekt, och genom att försöka studera eventuella mönster och skillnader mellan det 
som orden refererar till skapas en bild av hur diskursen tar sig uttryck (Flick 2006). 
Diskursanalysen koncentrerar sig i hög grad på orden och användningen av orden i 
förhållande till varandra. Detta har gjorts i särskilt en del av analysen, och i centrum har de 
mest frekvent använda orden och uttrycken varit, även om det säkerligen återstår många fler 
ord att analysera i detta perspektiv. Syftet med uppsatsen är att blottlägga diskursen, och 
således är detta analyssätt också gångbart, men samtidigt har uppsatsambitionen även varit att 
ge en mer heltäckande bild över materialets innehåll. Därför har en innehållsanalys 
genomförts parallellt med diskursanalysen, där tolkandeperspektivet varit mer närvarande. 
Exempelvis har val av intervjupersoner och plats varit centrum för analys, med ambitionen att 
få en insikt i hur hela det journalistiska tillvägagångssättet påverkar förmedlingen av kunskap 
och förtroende för det som gestaltas. I innehållsanalysen har också återkommande teman och 
sättet de framställs på analyserats, ofta i relation till andra inslag.   
 

4.4 Nyhetsbevakningen av miljö i korthet 
 
Följande avsnitt ämnar erbjuda en kort redogörelse av det material som urvalsprocessen och 
materialinförskaffandet legat till grund för. Redovisningen sker dels i form av 
sammanfattningar från respektive nyhetsveckor och dels som kvantitativa redogörelser 
gestaltat i diagram. Ambitionen är att materialpresentationen ska sätta den kommande 
analysen i en kontext, inom vilken det är möjligt ställa miljöbevakningen i relation till såväl 
sig själv som andra ämnen.   
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4.4.1 Miljöbevakning i Rapport och Aktuellt vecka 39 
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Den inledande nyhetsveckan 
valdes alltså med bakgrunden att 
två möten, där det ena hade 
särskilt tydlig miljöprofil, 
anordnades under perioden. Det 
är också dessa två möten, FN:s 
klimattoppmöte i New York 
och G20-mötet i Pittsburgh, 
som dominerar denna 
nyhetsveckas miljöbevakning. 
Av fjorton inslag handlar sex 
om dessa möten, som i diagram 
1 klassas som utrikesnyheter. 
Med anledning av detta är 
också merparten av nyheterna 
av utrikeskaraktär, endast fyra 
reportage bevakar svenska 
förhållande. Av de sex inslagen 
med miljöpolitisk bevakning är samtliga internationella och dessutom från nämnda möten. 
Bevakningen handlar ofta om en redogörelse av vad som diskuterats, och följs sedan upp av 
en studiodiskussion eller kommentarer från en utsänd på videolänk. Centralt är det klimatmöte 
i Köpenhamn som FN:s toppmöte har för avsikt att bana väg för, och kommentarerna utgörs 
av spekulationer om framtiden och kommande diskussioner. Det går också att konstatera att 
inslag av politisk karaktär knutet till dessa möten också banar väg för bevakning av mer 
reportagemässig karaktär, ofta som en uppföljning eller förstärkning på vad som diskuteras på 
dessa sammankomster. Inrikesreportagen handlar om hur yrkeslastbilschaufförer genom ny 
teknik kan lära sig att köra mer miljövänligt, om nyinkomna svenska forskningsresultat om 
jordens miljöproblem, om svenska bönders skördeförlust i låga spannmålspristider samt om 
dumpning av torsk i Östersjön. Det enda inslaget som i denna kategori presenterar grafik är 
det rörandes nya forskningsrön, där ambitionen verkar vara att på ett pedagogiskt sätt 
redogöra för jordens nuvarande situation, där jämförelsen utgörs av en fors som avslutas med 
ett stup. De fyra utrikesreportagen utgörs av kolkraftverksdemonstrationer i Danmark, torkan i 
Kina, nordamerikanernas syn på miljöproblem samt ett reportage om en film som behandlar 
klimatförändringar. Det är under denna vecka och under Aktuellts programtid som andelen 
miljöbevakning i förhållande till andra ämnen är som störst, 13 %. 

Diagram 1 
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4.4.2 Miljöbevakning i Rapport och Aktuellt vecka 46 
 
Den andra undersökningsveckan präglades inte av någon särskilt tongivande miljöhändelse 
eller politisk diskussion. Samtidigt är det stundande klimatmötet i Köpenhamn närvarande i 
många inslag. Av studiens totalt 18 insamlade nyhetsinslag med miljöperspektiv representeras 
denna vecka endast av fyra inslag, samtliga signerade Rapports redaktion. Två av dessa är 
utrikesreportage, som handlar om vattenreningsproblem i Ryssland och extrem torka i 
Australien. Inrikesreportaget behandlar råttornas ökning i de svenska städerna, medan det 
enda inslaget av politisk karaktär handlar om en diskussion om vem som ska representera 
Sverige i klimatmötet i Köpenhamn. I jämförelsen mellan de båda veckorna blir det tydligt att 
miljöbevakningen är betydligt större i samband med den politiska aktualiteten, vilket diagram 
2 visar. 
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Diagram 2 

4.4.3 Miljöbevakning i kategorier 
Aktuellt gör, som tidigare resonemang visat, anspråk på att vara det fördjupade 
nyhetsprogrammet som ägnar färre nyheter mer tid, och det är också något som det insamlade 
materialet delvis visar på. Rapport har en relativt jämn tidsmässig bevakning av miljö, över de 
två veckorna utgörs ungefär 8 % av miljörelaterade inslag (9 % första veckan och 7 % den 
andra). Samtidigt erbjuder Aktuellt ett totalt genomsnitt på 7 %, där den ena veckan består av 
13 % miljönyheter och den andra ingenting. Av de totalt drygt 300 inslagen som presenterats i 
dessa två nyhetsprogram under de angivna veckorna, utgör de 18 inslag med miljöbevakning 
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6 % av den totala mängden. Det finns alltså en tydlig korrelation mellan andelen 
miljöbevakning i tid och inslag i förhållande till övrig nyhetstid och mängd. I diagram 3 har 
de två veckornas nyhetskategorier redogjorts för, med ambitionen att ge uttryck för hur stor 
miljöbevakningsområdet är i förhållande till andra nyhetsområden. De tre största 
nyhetskategorierna från den första undersökningsveckan utgörs av krim(inalitet)/brott/försvar 
(41 inslag), hälsa (28) och politik (19). Kategorin där inslag rörandes kriminella handlingar, 
brott och försvarsämnen är den tydligt största, vilket dels kan förklaras med att 
ämnesavgränsningen är vid och dels att nyheter av den karaktären anses ha ett tydligt 
förmedlingsvärde (Andersen 1997). Att hälsa är området som står för näst mest inslag 
förklaras med bevakningen av den påstådda pandemin svininfluensa samt diskussioner kring 
vaccinering. Mängden inslag av politisk karaktär är på intet sätt uppseendeväckande. Miljön 
kommer i denna jämförelse på sjätteplats.  
 
Den andra veckans största ämnen är återigen krim/brott/försvar (45), politik (40) och ekonomi 
(21). Frånsett krim/brott/försvar har topp-tre förändrats, svininfluensadiskussionen har mattats 
av vilket verkar ha gett utrymme för mer politiska och ekonomiska frågor men utan någon 
tydlig händelse som draghäst för bevakningen. Under vecka 46 som alltså inte innehöll något 
viktigt toppmöte tappade miljöbevakningen på inslagsrangordningen från en sjätteplats till en 
åttondeplats (sex inslag i förhållande till kuriosa och sport på vardera fem). En i 
sammanhanget intressant jämförelse att göra är den mellan miljörapporteringsmängden och 
väderrapporteringen, eftersom väder och miljö kan anses ha många gemensamma 
skärningspunkter. Väderrapporteringen slår miljörapporteringen i antalet inslag båda veckor 
isolerat, och således även sammanlagt (18 miljöinslag och 28 väderinslag) men den 
jämförelsen blir som mest intressant i diagram 4. Den inledande undersökningsveckans 
miljöbevakning är nästan dubbelt så stor som väderbevakningen. Under den andra veckan får 
vädret dubbelt så mycket uppmärksamhet som miljön. Sett över två veckor jämnas 
förhållandet således ut, med nästintill identisk bevakningstid, men med bakgrund i de 
särskilda skeenden som präglar studiens inledande vecka finns det skäl att tro att den andra 
veckan är mer representativ för förhållandet i nyhetsrapportering.  

4.4.4 Miljöbevakning i utrikes/inrikes 
 

Miljöbevakning i Rapport & Aktuellt 
under 2 veckor (antal inslag)

0

2

4

6

8

10

12

14

An
ta

l

Miljönyheter:
inrikes
Miljönyheter:
utrikes

Förhållandet mellan väder- och 
miljöbevakning under två veckor

00:00

00:14

00:28

00:43

00:57

01:12

V39 V46 Totalt

(h
:m

m
)

Miljö

Väder

Diagram 5 Diagram 4 

Det finns en relativt tydlig övervikt för utrikesnyhetsbevakningen i miljöfrågan när 
distinktionen mellan inrikes- och utrikesnyheter görs. Av 18 inslag är tolv av utrikeskaraktär, 
vilket gestaltas i diagram 5. Merparten av utrikesnyheterna, precis som konstaterats, har en 
politisk karaktär knutet till de olika politiska mötena. Utrikesreportagen som inte konkret 
tillhör det politiska spelet handlar nästan uteslutande om katastrofer och oroligheter (där 
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Miljöbevakning i Rapport & Aktuellt under 
2 veckor (genomsnittid/inslag)
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miljöfilmen utgör ett undantag), 
medan inrikesreportagen förvisso 
också behandlar problem men med en 
mindre katastrofal underton (ex. 
forskningsresultat, tekniska framsteg 
osv.). Uppenbart är också att 
reportagen som bevakar skeenden 
utanför Sveriges gränser också är 
längre i genomsnitt rent tidsmässigt 
(se diagram 6). Inrikesinslagens 
genomsnittstid ligger på lite drygt två 
minuter, medan utrikesinslagen istället 
står för mer än det dubbla med drygt 
fem minuter. Värt att notera är att 
studiodebatter rörandes klimatmöten 
räknats in som utrikesnyheter med 
motiveringen att diskussionen rör 

något utanför de svenska gränserna trots att diskussionen förs på svensk redaktionsmark. Den 
ändock tydliga skillnaden i längd mellan utrikes- och inrikesnyheterna kan betraktas vara ett 
uttryck för att utrikesnyheterna är av mer komplex karaktär och att mer bakgrundsinformation 
krävs för att förmedla mer främmande ämnen. Det ger samtidigt intryck av att miljöproblem 
och dess effekter i huvudsak är något som förknippas med vad som sker utomlands och inte i 
Sverige. Att endast ett inrikespolitiskt inslag identifierats under dessa två veckor kan anses 
tyda på att den svenska miljöfrågan har en nästintill obefintlig politisk karaktär.  

Diagram 6 

 

4.5 Metoddiskussion 
 
Val av medium, karaktär på program, specifikt program, programtid och område har 
redogjorts för och motiverats i tidigare avsnitt. Materialets karaktär har efter insamlandet 
genomgått en kvalitetssäkring, där textens autencitet, trovärdighet och representativitet 
(Bryman 2002) kunnat identifieras och därmed legitimerat en analys. Det är också möjligt att i 
denna redogörelse få instrument för att återskapa studiens materialinsamling samt analys. 
Dock kan det konstateras att val av veckor påverkat karaktären på miljöbevakningen, och 
således kan omfattningen och utformningen på materialet skilja sig från denna uppsats. 
Samtidigt valdes den andra studieveckan (utan klimatmöten) med motiveringen att öka det 
transkriberade textdokumentets representativitet. Även analystillvägagångssättet erbjuder 
instrument för att återskapa studien, och trots att vissa objektiva faktorer förekommer, som 
exempelvis mängd nyhetsinslag, ordfrekvens osv., är det förbundet en hel del subjektivitet i 
analysens senare skede. I denna uppsats har de analytiska tillvägagångssätten varit 
underordnade det insamlade materialet, där dess karaktär beslutade vilka analysredskap som 
var mest tillämpbara i sammanhanget. Detta gjordes för att få tillgång till materialets fulla 
potential. Det ska dock understrykas att en diskursanalys troligtvis fanns i bakhuvudet i 
insamlandet av materialet, dels eftersom det i förhållande till mediala produktioner är ett 
relativt vanligt tillvägagångssätt och dels eftersom diskursanalys ansågs erbjuda ett spännande 
och för uppsatsförfattaren nytt perspektiv. 
 
Att använda två olika analysredskap kan te sig något märkligt, särskilt inom ramen för den här 
typen av uppsats. Med större utrymme hade det varit möjligt för dessa instrument att nå sin 
fulla potential, vilket dock inte kunde ske här. Hade endast diskursanalys valts, vilket givetvis 
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hade varit en möjlighet, hade det övergripande men samtidigt också specifika perspektivet 
förbisetts, där jakten på att blottlägga diskursen hade omöjliggjort analysen av det 
kontextuella. Hade däremot endast en innehållsanalys valts, hade det retoriska och specifika 
som onekligen utgör en väldigt stor del av det mediala språket gått om intet att analysera. 
Medveten om att analystillvägagångssätten kan vara något ytligt, ansågs ändå samspelet 
mellan analyserna göra det insamlade materialet tillräcklig rättvisa för att motivera valet. Då 
denna uppsats i princip helt saknar inblandning av människor finns det mycket litet att 
diskutera kring etiska frågor. Individerna i studien, både journalisterna och dess 
intervjupersoner, har i skedet då de valt att vara med på televisionen också erkänt möjligheten 
att likt en offentlig person bli analyserad. Särskild medvetenhet om detta har journalisterna, 
som faktiskt får möjlighet att bearbeta sitt material, och därför har också deras uttalanden stått 
i huvudsaklig fokus, även om givetvis andra deltagares bidrag använts i analysen. 
 
Användandet av en diskursanalys gav uppsatsen, vilket redan konstaterats, en övergripande 
bild av den allmänna diskursen genom att studera materialets smådelar. Kärnan i 
diskursanalysen är att den genom sina delar påverkar människor på ett medvetet eller 
omedvetet sätt, och därför finns en väldigt tydlig kollektivistisk perspektiv på diskursen där 
varje människa som följer miljönyheterna räknas utsättas för samma diskurs. Den tydliga 
kollektivismen som omger diskursperspektivet kontrasterar uppenbart det individuella som 
det existensfilosofiska utbildningsperspektiv som använts som analysredskap i uppsatsen. Det 
är just denna kontrast som varit i fokus för uppsatsens intresse, vilket synliggörs i 
forskningsfrågorna, dvs. hur den allmänna diskursen som televisionen måste ge uttryck för 
korrelerar med SVT:s anspråk på att förse tittarna med tillräcklig information för att de ska 
bilda välavvägda åsikter. I den ambitionen ges uttryck för ett visst existensfilosofiskt 
utbildningsperspektiv, där det individuella står i fokus, och således anses också det valda 
analysperspektivet ha existensberättigande i sammanhanget. 
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5. Journalistiska grepp i miljöbevakningen 
 
När materialet är insamlat och bearbetat återstår det att göra en analys av vad som 
framkommit. Det analytiska tillvägagångssättet som används i följande avsnitt är innehålls- 
och diskursanalys. Dessa två instrument har emellertid kombinerats inom de olika rubrikerna, 
men med den ständiga ambitionen att blottlägga det övergripande i diskursanalysens tecken. 
Inledningsvis diskuteras användningen av aktörer i miljöbevakningens innehåll, och därefter 
fokuseras på den journalistiska jargongen som en kontextförklarare, för att sedan avslutas med 
en ingående ordvalsförklaring och redogörelse samt en analys över bildens interaktion med 
texten. Följande frågeställning, som tidigare presenterades i uppsatsen, ämnar detta avsnitt 
söka svar på: 
 

• Vilka miljödiskurser framträder i miljöbevakningen i Aktuellt och Rapport? 
 

5.1 Tongivande miljöaktörer 
 
Det massmediala användandet av nationella och personliga aktörer som förebilder och 
avskräckande exempel har stark påverkan på hur nyhetsbevakningen uppfattas. Dessa aktörer 
representerar ofta inte endast en aspekt, utan bildar också symboler för ett förhållningssätt och 
en åsiktsbildning som refererar till vissa värden. I kommande avsnitt redogörs vilka nationer, 
personer och andra aktörer som enligt bevakningen genom sin frekvens anses ha betydelse 
samt vilka värden de beskrivs representera i miljödiskussionen. 

5.1.1 Nationella miljöaktörer 
 
USA är den enskilda aktör som förekommer mest 
frekvent i miljöbevakningen, som tabell 1 visar. Mer än 
var fjärde gång en nation (FN och EU inkluderas i detta) 
nämns är det USA som står i centrum. Baserat på 
kvantiteten visar det sig uppenbart att USA tillmäts en 
oerhört stor betydelse i den pågående miljödebatten, 
tillsammans med tvåan och trean på listan; Kina och EU. 
Sett i kontexten förekommer USA endast i enstaka 
sammanhang som delaktiga i miljöförstöringen, även om 
det vid ett antal tillfällen nämns att USA har störst 
utsläpp per invånare samt att de utfärdar skattelättnader 
till oljeföretag. Detta nämns ofta i en bisats vilket 
följande citat visar: 

Nationella aktörer i 
Miljöbevakningen 

USA 26 
Kina 19 
EU 15 
Sverige8 13 
FN 8 
Indien 8 
Australien 3 
Ryssland 1 
Danmark 1 
Brasilien 1 
Totalt 85 

 Tabell 1: Antal omnämnande av  
nationella aktörer  

 
Reporter:  Det enda man har enats om det är att man ska ta bort statliga subventioner när 

det gäller fossila bränslen. Det skulle enligt OECT leda till 20% minskning till 
2020 av utsläppen och det skulle till exempel att USA som faktiskt idag ger 
skattelättnader till oljebolag som borrar efter olja, de får sluta med det (Aktuellt 
090924). 

                                                 
8 Sveriges aktörsroll behandlas i en senare del av kapitlet. 
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Det faktum att USA ger skattelättnader till oljebolag borde vara av intresse för 
miljöbevakningen, istället behandlas det kort och endast i förbifarten, som om det vore en 
vedertagen kunskap och en självklarhet. Hade ett annat land i den så kallade tredje världen 
haft samma politik finns det skäl att tro att det blivit föremål för ett inslag i sig själv9. Frånsett 
dessa enstaka fall av vag USA-kritik är det tydligt att USA istället behandlas med stor respekt.  
 

Kommentator:  USA är nyckeln (…) (Aktuellt 090924). 
Kommentator:  USA måste ses lite som spindeln i nätet (…) (Rapport 090922). 
Studioankare:  Ja, mycket hänger på USA alltså (…) (Aktuellt 090924). 

 
Nyhetsmaterialet består av många liknande uttryck som utan att ställa det i relation till USA:s 
utsläppsverklighet gör nationen till den enskilt viktigaste aktören i arbetet med att minska 
miljöproblemen. Att USA betraktas vara en viktig aktör grundar sig givetvis i att man är 
ansvarig för stora mängder utsläpp, men miljöbevakningen ger inte uttryck för att det är på 
grund av USA:s innevarande roll som miljöbov som nationen tillmäts stor betydelse, utan att 
man i egenskap av stormakt istället kan bli en framtida miljöhjälte. Om detta istället jämförs 
med aktörslistans goda tvåa, Kina, är verkligheten en helt annan. Trots att Kina uttalar sig om 
en strävan efter att bland annat återbeskoga mark och satsa på vind- och solkraft nämns 
nationen i betydligt mycket sämre ordalag än sin stormaktskonkurrent USA.  
 

Reporter:  Men Kina tycker att de gamla industriländerna ska betala för omställningen (…) 
(Rapport 090922). 

Kommentator:  Kina känner ju pressen (…) (Aktuellt 090922). 
Kommentator:  (…) den rika världen har bestämt sig för att Indien och Kina och de här 

tillväxtländerna inte ska komma undan (Aktuellt 090922). 
 
Ger miljöbevakningen uttryck för förhoppningar om att USA ska engagera sig i miljöfrågan är 
det istället att betrakta som ett krav att Kina ska göra detsamma. Den bild som bevakningen 
förmedlar av Kina är att landet är måna om att få fördelarna med att vara en del av 
”rikemansklubben”, men samtidigt som de försöker undkomma de krav som är förbundet med 
det. I egenskap av det land som tillsammans med USA (enligt miljöbevakningen) har störst 
mängd utsläpp, utmålas Kina vara nyckelaktör i sammanhanget där relationen dem emellan är 
komplex men gestaltas samtidigt som avgörande för utfallet av miljödiskussionerna. 
 

Reporter:  Och liksom Kina väntar på vad USA ska göra, så väntar USA på vad Kina ska 
göra (Aktuellt 090922). 

  
USA och Kina har företrädesvis nämnts i sammanhang som har med den politiska 
miljödiskussionen att göra, i relation till just då pågående klimatmöten samt kommande 
förhandlingar. Respektive land behandlas samtidigt med varsitt inslag utanför 
miljödiskussionerna. För Kinas vidkommande gestaltas nationens vidsträckta torka (Aktuellt 
090922) i ett inslag ute på den kinesiska landsbygden, där intervjuer med såväl lokala bönder 
som experter presenteras. USA uppmärksammas i ett inslag (Aktuellt 090924) om 
amerikanernas inställning till miljödiskussionen där en ekologisk eldsjäl följs i reportaget. 
Även i det inslaget intervjuas såväl privatpersoner som ämnesexperter. Perspektivet på 
inslaget om Kina är uppenbart underifrån, där de kinesiska bönderna utmålas som utsatta offer 
för miljöförstöringen, oskyldiga men samtidigt passiva. Ett visst hopp urskiljs i inslaget när 
den intervjuade experten berättar om att effekterna av miljöförstöringarna kan mildras genom 
vind- och solkraft, och att det är något som den kinesiska regeringen också ämnar göra. Något 
vidare handlingsutrymme ges inte de kinesiska bönderna som endast får frågor knutet till sin 
                                                 
9 Det finns givetvis en möjlighet att denna fråga tagits upp utanför ramen för denna uppsats material, men detta 
har i så fall uppenbart gjorts utan vidare referens. 
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konkreta situation. I det amerikanska inslaget är de intervjuade privatpersonerna 
handlingskraftiga, beredda att förändra och kapabla att ge en överblick över det aktuella 
världsläget.  
 

Manlig kines:  Hur det går vet bara Gud (Aktuellt 090922). 
Kvinnliga kinesen: Det här kunde vi aldrig ana. Riset är ju vår enda inkomstkälla (Aktuellt 090922). 
Amerikansk man:  Nothing is more important than global warming. Nothing. Nothing comes close. 

Our destiny is shaped in how we respond on these issues the next three or four 
years (Aktuellt 090924). 

 
Ovanstående citat visar på ett tydligt sätt vilken handlingskraft som tillmäts dessa olika 
länders människor. Trots att Kina i sammanhanget ovan betraktas vara ett rikt land och därför 
också bör fullfölja sina plikter i enlighet med det, visar inslaget på en tydligt kontrasterande 
verklighet. Miljöbevakningen är inkonsekvent i sin aktörbeskrivning; Kina bör känna pressen 
och kraven, men har samtidigt inte medel (ekonomiskt, kunskapsmässigt, distributionsmässigt 
osv.) för att förse sina invånare med kunskaper om vad som sker i världen, och således får de 
inga redskap för förändring. Gemene amerikanare som medborgare har däremot genom 
landets generella utveckling helt andra förutsättningar att ta del av information om världsläget 
och hur förändringar kan genomföras för att förbättra förutsättningarna. Trots detta ger den 
politiska bevakningen intryck av att de båda länderna har likvärdiga förutsättningar att kreera 
förändringar, och att kraven på miljöengagemanget således också måste vara de samma.  
 
Övriga länder som nämns i sammanhanget är förutom Danmark10, Sverige,  Ryssland, 
Brasilien, Australien och Indien. Indien nämns åtta gånger i flera olika sammanhang, ofta i 
sällskap av Kina, som ett land av stor betydelse för miljödiskussionerna ur ett politiskt 
perspektiv. Även Indien utmålas som en makt av flyktig karaktär, med en ovilja att lyda under 
samma krav som USA och andra s.k. i-länder. Brasilien nämns en gång, i samband med en 
motvilja att knyta miljöinsatserna till ett specifikt årtal (tillsammans med Kina och Indien) 
och placeras i bevakningen således i facket med stora länder med ambitionen att bli som 
länderna i väst, men utan att ha för avsikt att ta dess miljömässiga konsekvenser. Australien 
nämns tre gånger, men i samma inslag. Reportaget handlar likt inslaget om Kina om torka, 
och baseras precis som föregående inslag på expertutlåtande och intervjuer med 
privatpersoner, fårfarmare denna gång (Rapport 091109). Trots att inslagen om torkan i Kina 
och Australien ämnesmässigt är väldigt lika, kan tonen betraktas som om inte väsensskild så 
åtminstone mycket olik. De australiensiska fårfarmarna berättar liksom de kinesiska bönderna 
om sin vardag och verklighet, de jämför med hur det har varit och berättar om torkans 
effekter. Skillnaderna inslagen emellan är de perspektiv intervjupersonerna ger uttryck för. De 
australiensiska bönderna kan ställa sitt liv i perspektiv och reflekterar över möjliga alternativ 
till verksamheten. Det vidare perspektivet ger den följande citat uttryck för: 
 

Kvinnlig fårfarmare:  Australien skulle kunna förse övriga världen med mat. Det enda hindret för det 
för tillfället är bristen på vatten… torkan (Rapport 091109). 

 
De kinesiska böndernas verksamhet porträtteras istället som förutbestämd, som något konstant 
och oföränderligt. Kineserna i inslaget är bönder och kommer alltid att vara så, verkar 
reportaget vilja förmedla. I ett inslag av samma karaktär gestaltas ett miljöproblem i Ryssland, 
Kalingrad (Rapport 091111). Trots att miljöproblemet är ryskt, har reportaget ett tydligt 
svenskt perspektiv eftersom Sverige i egenskap av Östersjöland gått med på att betala en del 

                                                 
10 Danmark och Köpenhamn nämns ännu oftare, men inte i egenskap av aktörer utan representerar i dessa 
sammanhang snarare den plats som de politiska förhandlingarna syftar till ska lösas. I fall där Danmark och 
Köpenhamn endast representerat klimatmötet har inte antalet tagits i beaktning. 
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av kostnaden för ett ryskt vattenreningsverk. En rysk privatperson med stort 
miljöengagemang intervjuas, såväl som ryska lastbilschaufförer och svenska politiker. 
Förutom att konstatera miljöproblemet och identifiera effekterna av det, ger de privata 
aktörerna i inslaget intryck av att vara medvetna och välinformerade människor med 
förmågan att förändra. Däremot utmålas de lokala (ryska) politikerna som oförmögna att 
hantera miljöförstöringen, utan hjälp av den svenska regeringen. I detta inslags senare del 
märks den journalistiska strävan (jmf. ex. Krona 2009) att problematisera, och ger intryck av 
att ifrågasätta varför en satsning på ett internationellt miljöproblem görs. Det avslutande 
inslaget tar plats i Danmark under en demonstration mot ett kolkraftverk (Rapport 090926). 
En dansk ledare för en miljöorganisation intervjuas, såväl som tre demonstrerande svenskar 
och en kommunikationschef på företaget som äger kolkraftverket. Ur ett nationellt 
aktörsperspektiv är det intressant att notera hur inslaget fokuserar på riskerna med att 
demonstrera i ett annat land, snarare än själva sakfrågan vilket följande utdrag ger uttryck för 
(den journalistiska rollen kommer behandlas i ett senare skede av analysen): 
 

Reporter:  Ska ni följa med in och ta över kolkraftverket alltså? 
Svenska demonstranter, 
ung kille & tjej: 

 
Nej, det ska vi inte. 

Reporter:  Varför inte? 
Svenska demonstranter Det verkar lite farligt och det är inte fint sånt på utländsk mark tycker vi.  
Reporter:  Om det hade varit i Sverige hade ni kanske gjort det?  
Svenska demonstranter  Kanske (Rapport 090926).  

 

5.1.2 Organisationsaktörer  
 
Två viktiga internationella aktörer som nämns i miljöbevakningen är EU och FN. EU nämns 
15 gånger och FN åtta. Trots att inte EU och Europa är samma sak, används ofta Europa som 
en synonym till EU och därför har dessa när en sådan referering verkat uppenbar sorterats in i 
samma kategori. EU förekommer ofta i samband med positiva ord, vilket följande utdrag ger 
uttryck för: 
 

Reporter:  EU framhåller gärna att man är pådrivande, och jämfört med andra stora är men 
det, även om några medlemsstater spjärnar emot. EU är redo att minska 
utsläppen med 30% fram 2020, om det blir ett Köpenhamnsavtal (Rapport 
090922). 

Reporter:  (…) miljö- och klimatfrågorna som framförallt Sverige och EU driver fick inte 
den plats som EU-ordföranden Fredrik Reinfeldt hoppats på inför toppmötet i 
Köpenhamn i december (Rapport 090926). 

Kommentator: EU har lovat 15 miljarder (Aktuellt 090924). 
Reinfeldt:  Det är en stor frustration hos europeiska ledare att vi vill se ett tydligare 

ledarskap från viktiga länder som Kina och USA (Aktuellt 090925). 
Kommentator:  Ja, EU och Sverige har ju drivit frågan om klimatet, det har ju varit hjärtefrågan 

(Aktuellt 090925). 
 
Miljöbevakningen ger intryck av ett EU är den stora världsälskande makten som ensamt 
försöker påverka motsträviga stormakter, genom att vara en god förebild och genom att utöva 
olika typer av påtryckningar. EU driver medan andra spjärnar emot, EU blir frustrerade 
medan andra har otydligt ledarskap. Värt att notera är att det förutom inrikesreportage och 
inslaget om Danmark, inte rapporteras om några miljöpåverkningar eller katastrofer bland 
EU:s medlemsstater. Utanför EU:s territorium men inom Europas geografiska gränser 
uppmärksammas ett miljöproblem, det ryska som tidigare presenterats. Sett utifrån uppsatsens 
data anses miljöförstöringar vara något förbehållet länder utanför EU och Europa, där EU:s 

 46



engagemang för miljön grundar sig i en tillsynes överlägsen kunskap om världens aktuella 
tillstånd i en slags osjälvisk strävan att förbättra miljön på världens bakgårdar allt medan den 
egna tomten är föredömligt skött. Intressant i sammanhanget är även den homogenitet som 
användandet av EU-begreppet innebär, och trots att ett av ovanstående utdrag ger uttryck för 
en oenighet inom EU verkar den Europeiska Unionen representera tydlig konsensus, som 
företrädare för en välförankrad hållningspunkt i miljöfrågan. FN nämns inte som någon i 
sammanhanget viktig aktör, men anledningen att samarbetsorganisationen förekommer är att 
FN i den redogjorda omfattningen att man den ena veckan håller klimatmötet. I ett 
sammanhang nämns gränsvärden för miljöpåverkan som FN satt upp, men frånsett det 
refererar samtliga benämningar till klimatmötet i New York eller till personer med olika 
positioner i organisationen. 
 

5.1.3 Personliga miljöaktörer 
 

 Att Obama toppar listan på personliga aktörer som 
förekommer i mediebevakningen är föga oväntat, dels i 
egenskap av president för världens mäktigaste land och dels 
med utgångspunkt i att USA är det land som nämns mest 
frekvent i miljöbevakningen, vilket tidigare avsnitt kunnat 
visa. Obama representerar ett väldigt tydligt ljus i 
miljöbevakningen; världen hyser onekligen förtroende för 
att Obama ska ge tillräckligt med mandat för att förändra 
rådande situation. Den amerikanska presidenten beskrivs 
som en viktig aktör då han säger sig vara beredd att satsa på 
miljön, och ofta framstår Obama som den ensamma 
representanten för USA där presidenten blir signifikativ 
med stormakten. Endast i enstaka sammanhang ger 
bevakningen uttryck för att Obama faktiskt företräder den 
amerikanska senaten: 

Ledare i miljöbevakningen 
1. Obama 16 
2. Reinfeldt 911

3. Jintao 3 
4. Al Gore 2 
5. Wetterstrand 2 
6. Putin 1 
7. Ban Ki-Moon 1 
8. Rejandra Pachaurl 1 
9. Clinton 1 
Totalt 36 

Tabell 2: Antal omnämningar av 
ledare i miljöbevakningen

 
Studioankare:  Men USA alltså, inga löften från Obama? 
Kommentator:  Nej, inte ännu. Obamas händer är bakbundna av att senaten ännu inte röstat 

senaten måste ha röstat igenom det här paketet för att faktiskt Obama ska kunna 
gå med på en politisk överenskommelse i Köpenhamn (Aktuellt 090922). 

 
Trots att ovanstående utdrag sätter Obamas vilja och strävanden i ett sammanhang, ger det 
också uttryck för en tydlig personfixering. Om USA är skeptiska och svårövertygade, står 
Obama för förändring och en mer miljömedveten politik verkar bevakningen förmedla. Trots 
att Obama mestadels endast omnämns, visas vid ett tillfälle ett klipp från ett tal på 
klimatmötet där tittaren får höra hans egna journalistiskt obehandlade ord. Den andra 
amerikanen som återfinns på listan är den tidigare republikanska vice presidenten Al Gore 
som nämns i två reportage, men inte på grund av sina tidigare politiska meriter utan för hans 
omtalade film om miljöförstöring. I det ena inslaget som Gore nämns i är det i jämförelse med 
en ny film med samma anspråk, och i det andra omnämns han som en viktig förändringskraft: 
 

Amerikansk man:  So many people that I find, who are volunteers and who are changing their 
neighbourhoods, who are getting politically active, so many would say “I saw 
Al Gores film An Inconvenient truth in 2006 and it changed me” (Aktuellt 
090924). 

                                                 
11 Reinfeldt och Wetterstrands närvaro behandlas tillsammans med Sverige, i ett senare avsnitt. 
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De båda amerikanska företrädarna representerar onekligen positiva värden i bevakningen av 
miljön. Kinas president Hu Jintao får i relation till sin nationella aktörsuppmärksamhet 
förhållandevis litet utrymme jämfört med USA och Obama, och det är tydligt att Jintao inte 
anses vara en lika betydelsefull person i Kinas miljöpolitik som Obama är för USA:s. Trots 
det ger Jintao på mötet uttryck för konkreta insatser medan Obama erbjuder en mindre 
offensiv dimension. Jintao pratar framtiden, medan Obama pratar om det förflutna, vilket ger 
ett intryck av deras skilda inställning till miljödiskussionen, något följande utdrag kan visa: 
 

Hu Jintao, Kinas 
president:  

Kina vill anknyta kampen mot klimatförändringar, till ekonomin, utvecklingen 
och samhällsplaneringen och fortsätta att vidta kraftfulla åtgärder… för att 
ytterligare spara energi och öka energieffektiviteten. Vi strävar efter att till år 
2020 ha sänkt koldioxidutsläppen så att de ligger långt under 2005 års nivå 
(Aktuellt 090922). 

Obama, USA:s 
president:  

It is true that for too many years mankind has been slow to respond or even 
recognize the magnitude of the climate threat. It is true of my own country as 
well, we recognize that. But this is a new day, it is a new era and I am proud to 
say that the United States has done more to promote clean energy and reduce 
carbon pollution in the last eight month than in any time in our history (Aktuellt 
090922). 

 
Andra stora stadsmän som nämns är Rysslands förra president Vladimir Putin, men inte i de 
politiska miljödiskussionerna på en global nivå utan i det riktade programmet om Rysslands 
miljöproblem. Rent politiskt verkar Ryssland, Putin och president Medvedev ha mycket liten 
betydelse trots att det är ett vidsträckt land med en stormaktshistoria. Ban Ki-Moon talar i 
egenskap av FN:s generalsekreterare och Rejandra Pachuarl som FN:s klimatchef i samma 
inslag som Jintao och Obamas ovanstående uttalande kommer ifrån. I övrigt behandlas inte 
dessa aktörer vidare, vilket ger intryck av att FN:s betydelse för miljödiskussionen medialt 
anses vara väldigt begränsad. USA:s förre president Clinton nämns endast i förbifarten som 
en referens till Obamas nuvarande problem i förhållande till Kyotoavtalet under Clintons tid. 
Som redogjord forskning i uppsatsens inledande del visade, finns det en tydlig personfixering 
i nyhetsbevakningen (Krona 2009), där enskilda aktörer får stå som representanter för hela 
grupper, nationer eller organisationer. Detta är också något som visar sig vara tillämpbart 
även i miljöbevakningen under denna undersökningstid. 
  

5.1.4 Övriga miljöaktörer 
 

I tabell 3 har en sammanställning över olika aktörer som 
förekommer i miljöbevakningen gjorts. Givetvis figurerar 
fler aktörer än de som presenteras i tabellen, men dessa har 
urskiljt sig i omfång och sammanhang. Samlingen av 
aktörer ger onekligen en intressant bild av 
miljödiskussionen och hur den bedrivs i media. I-länder 
benämns i nyhetssammanställningen ibland som första 
världen eller som världens rika länder, medan u-länder 
representeras av motsatta ordförhållanden. Att båda 
kategorier länder har betydelsefulla uppdrag i att få bukt på 

miljöproblemen ur ett politiskt perspektiv är uppenbart, men 
en tydligt stereotyp version av verkligheten utmålas i 

förhållandet mellan industriella och utvecklade länder vilket följande utdrag ger uttryck för: 

Övriga aktörer i miljöbevakningen 
I-länder   
U-länder   
Bönder   
Fiskare   
Chaufförer   
Aktivister   
Forskare   
Politiker   

Tabell 3: Omnämningen av övriga 
aktörer i miljöbevakningen 
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Kommentator:  En annan stor fråga har varit hur transfereringen av de här pengarna ska ske. I-
länderna vill använda strukturer som till exempel världsbanken, men de litar inte 
länderna i tredje världen på. Och sen vill inte I-länderna skicka in miljarder 
dollar till länder i Afrika, vi pratar ju faktiskt om många korrupta stater (…) 
(Aktuellt 090924). 

 
Något hårddraget ger citatet intryck av att motsatsen till i-länder är korrupta stater i Afrika. 
Mycket av diskussionerna handlar också om den här typen av problem, om att den rikare 
världen är oense med den fattiga om vem som ska bekosta satsningen på mer hållbar miljö. 
Vad som klassificeras som u-länder i miljöbevakningen är inte lätt att avgöra, men uppenbart 
är att de enskilda länder som ingår i kategorin inte tillmäts särdeles stor betydelse eftersom de 
inte någonstans kommer till tals. Trots att u-länderna alltså anses vara betydelsefulla för 
klimatavtal, anses de medialt inte vara tillräckligt betydelsefulla för att få en röst. Det går 
samtidigt att konstatera att miljöproblem knutet till kontinenter med stor mängd u-länder, som 
exempelvis Afrika och Sydamerika, inte alls uppmärksammas i bevakningen, detta trots att 
det ständigt konstateras att det är dessa länders miljöförstöring påverkar allra mest. Citatet 
som följer ger en tydlig bild av detta: 
 

Kommentator:  Det sas också av flera talare att ju längre man väntar med att göra någonting, 
desto värre blir effekterna av klimatförändringarna särskilt för världens fattiga 
länder, och desto svårare och dyrare blir det att göra något åt saken. Ett annat 
genomgående tema är också att högre krav måste ställas på att 
utvecklingsländerna måste ta sitt ansvar i klimatfrågan (Rapport 090922). 

 
Två aktörer som anses påverkas av miljöförändringens konsekvenser är bönder och fiskare. 
Bönderna representeras på tre olika kontinenter, i inslag från Sverige, Australien och Kina och 
trots att deras problem orsakas av miljöförändringarna ger den mediala bevakningen uttryck 
för en tydlig effektvariation. Torkan i Kina påverkar risodlingen, torkan i Australien 
fårfarmarna och det plötsligt mycket gynnsamma klimatet påverkar skörden i den mån att det 
blir olönsamt att vara bonde i Sverige.  Fiskarna påverkas endast i Sverige, och då är det av 
EU:s fyrkantiga och tveksamma regler om att säkerställa torskarnas bestånd i Östersjön. Även 
fiskarna i reportaget om Rysslands dåliga vattenkvalitet uppmärksammas. Fiskare och bönder 
är traditionella yrken med en lång historia, och berättarmässigt är det retoriskt mycket 
intressant att just dessa yrken ställs i fokus. Miljöproblem av modern karaktär hotar 
verksamheter med människor i traditionella yrken verkar nyhetsbevakningen vilja förmedla, 
som om miljöproblemen även representerade en historisk skiftning. Att yrken av traditionell 
karaktär valts för att förmedla miljöproblemen känns föga oväntat med tanke på traditionella 
yrkes täta relation till naturen, allt medan de modernare yrkena ofta representerar industrier 
och utsläpp, dvs. det som förorsakar miljöproblemen. Chaufförer representerar under dessa 
veckor aktörer ansvariga för miljöproblem. I två inslag nämns chaufförer, i det ena 
presenteras ny teknik som ska få yrkeschaufförer att köra mer miljövänligt medan 
chaufförerna i det andra inslaget påverkar miljön negativt genom att de står för dumpning i 
naturen. I båda dessa fall omges chaufförerna av tydligt negativa konnotationer, där de i det 
ena inslaget trots allt ges en möjlighet att döva ett eventuellt dåligt miljösamvete med ny 
teknik. Aktivister, demonstranter och människor som protesterar förekommer vid ett antal 
tillfällen i miljöbevakningen. I samband med FN-mötet underströks det exempelvis att det var 
väldigt få demonstrationer. Mot kolkraftverket i Danmark vilket redogjorts för tidigare, 
förekommer ord så som demonstrationer, demonstranter, aktivister och protester i stor skala. 
  

Studioankare:  Godkväll, vi ska börja i Köpenhamn i Danmark där samlades idag 1200 
demonstranter för att protestera mot vattenfalls koleldade kraftverk på ön 
Amager. Protester som enligt danska medier slutade med uppemot 1000, förlåt, 
100 gripna miljöaktivister nu ikväll (...)  
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Expert:  Problemet får uppmärksamhet men samtidigt flyttas fokus lite från personer som 
har seriösa budskap till aktivister (Rapport 090926).   

 
Demonstranter anses i denna mening vara människor som inom lagarnas gränser uttrycker sin 
åsikt, men i samma stund som de grips förvandlas de till aktivister. Det är alltså inte möjligt 
att vara aktivist och ha ett ”seriöst budskap” enligt intervjupersonen. I ett annat inslag 
framkommer följande: 
 

Reporter:  Alexandra Koroljova är biolog och miljöaktivist (Rapport 091111). 
 

Vad det gäller bevakningen av det ryska miljöproblemet som tidigare redogjorts för verkar 
aktivist istället stå för något handlingskraftigt, snarare än föraktfullt och tvivelaktigt. Med 
utgångspunkt i tidigare inslag bör den ryska kvinnans budskap med anledning av epitetet 
aktivist, anses som oseriöst. Två andra aktörer som tillmäts stor uppmärksamhet och därmed 
också betydelse är forskare och politiker. Här framställs de båda grupperna som omnända 
aktörer, men hur ofta dessa förekommer personligen och i vilka sammanhang redogörs för i 
kommande avsnitt.  
 

Talesperson 
frivilligorganisation 

Klimathotet kräver handling och det måste politikerna få veta (Rapport 
090926). 

Reporter:  Omsorgen om de vandrande sanddynerna är stor, både bland vanligt folk och 
politiker. Men samma sak kan inte sägas om vattenförsörjningen i 
Kaliningradenklaven (Rapport 091111). 

 
Slående i det sista citatet är distinktionen som görs mellan ”vanliga människor” och politiker, 
även om det görs i en slags gemensamhetsbeskrivning. Att politikerna som grupp tillmäts 
stort ansvar visar bevakningen överlag prov på, och det sammanfattas på ett tydligt sätt i 
förstnämnda citat. Ändå förbinds ofta förtroendet och förhoppningarna hos de s.k. ”vanliga 
människorna” ofta till specifika politiker, vilket föregående tabell visat på. Forskningsresultat 
redovisas i ett inslag, av en forskare som studerat miljöproblemen och dess effekter (Rapport 
090923). I det inslaget är forskningsresultatet i centrum och i ett annat framställs forskning 
ligga till grund för ett politiskt beslut. Forskning som företeelse har alltså relativt litet 
utrymme i bevakningen, och likaså forskarnas egna forskningsresultat. Däremot rådfrågas ofta 
forskare i olika sakfrågor i egenskaper av experter, men detta behandlas i ett senare skede.  
 
 
5.1.5 Svenska miljöaktörer 
 
Som tabell 1 visar nämns Sverige tretton gånger, och siffran kan anses vara något 
otillfredsställande eftersom Sverige ibland åsyftas automatiskt utan att det direkt nämns, 
exempelvis i nyheter av inrikeskaraktär. I utrikespolitiska sammanhang omnämns Sverige ofta 
i samband med EU, vilket delvis kan förklaras med att Sverige under undersökningstiden var 
ordförandeland för Europeiska Unionen. 
 

Reporter:  Utgångspunkten för Sverige och EU är att Köpenhamn ska ge resultat (Rapport 
090922). 

Kommentator:  Det gör det utan tvekan och det är framförallt när det gäller den fråga som står 
EU och Sverige allra närmast, nämligen den om klimatet som man inte har 
kommit vidare på här (Rapport 090925).  

Reporter:  Det blev trots en del inledande oroligheter mellan demonstranter och polis ett 
ovanligt lugnt G20-möte, men miljö- och klimatfrågorna som framförallt 
Sverige och EU driver fick inte den plats som EU-ordföranden Fredrik Reinfeldt 
hoppats på inför toppmötet i Köpenhamn i december (Rapport 090926). 
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Sverige åtföljs av EU, eller omnämns åtminstone oerhört ofta i dess samband vilket 
ovanstående tre utdrag åskådliggör. Det visar frånsett att Sverige innehar ordförandeskapet i 
EU, även att Sverige har en betydelsefull roll i det europeiska samarbetet. Ovanstående citat 
visar på båda ordföljder, där EU en gång åtföljs av Sverige och där Sverige två gånger nämns 
före EU. Med tanke på storlek och omfång borde Sverige rimligtvis nämnas efter EU, men för 
att förtydliga Sveriges roll i sammanhanget placeras det i bevakningen istället före. Precis 
som är fallet med Reinfeldt, framhålls de svenska representanterna som goda ledare och 
förebilder i den världsliga miljöpolitiken, vilket följande citat visar: 
 

Studioankare:  Om du bedömer läget nu då, nu är det några månader kvar till 
Köpenhamnsmötet. Har möjligheterna ökat eller minskat för att Reinfeldt ska 
kunna ro ett bra klimatavtal i hamn i december (Aktuellt 090922)? 

Politiker: Just därför att det är en fråga som vi har på det svenska ordförandeskapet, vi har 
en uppgift att vi ska ena alla världens länder med ett internationellt avtal och då 
kan man inte göra det här till en inrikespolitisk träta (Rapport 091111).  

 
Reinfeldt tillmäts oerhört stor betydelse i den politiska bevakningen av miljöfrågan, och 
precis som tabell 2 visar hamnar han på en andraplats i den personliga aktörslistan. Att den 
svenska statsministern får en framskjuten roll i den svenska bevakningen kan förvisso anses 
som föga oväntat, men det går att jämföra Reinfeldts roll för Sverige med Obamas roll för 
USA. Både Obama och Reinfeldt är tydliga representanter för respektive land, och 
representerar som enskilda ledare inte endast sitt land utan även en rad positiva värden i 
miljöfrågan. EU betraktas vara en positiv kraft i det politiska spelet vilket tidigare 
resonemang kunnat visa tendenser på, men samtidigt betraktas Sverige i allmänhet och 
Reinfeldt i synnerhet som dess stolta hänförare i nyhetsbevakningen. Det andra utdraget ger 
istället en bild av hur stor roll de svenska politikerna tillmäter sig själva i att lösa frågan med 
miljöförstöringen, där ”vi (egen amn. politikerna) har en uppgift att vi ska ena alla världens 
länder”. Tittaren får en välregisserad bild av Sveriges betydelse som nationell aktör. Maria 
Wetterstrand som är Miljöpartiets språkrör nämns i ett inslag, men är den enda svenska 
politikern som förutom Reinfeldt framkommer i sammanhanget. I inslaget som handlar om 
vilka delegater som ska skickas till klimatmötet i Köpenhamn är Wetterstrand den centrala 
aktören som ett antal politiker från egna och socialdemokratiska led anses bör närvara, vilket 
hon stoppas från (Rapport 091111). Wetterstrand får själv inte uttala sig om sin situation, men 
hon framhålls uppenbart som en positiv kraft i bevakningen av miljön, om än något obekväm 
för regeringen eftersom hon avhålls från mötet.  
 
 

5.2 Miljöbevakningens kontextanvändning 
 
I kapitel 4 gavs en redogörelse över medias pedagogiska roll, där olika journalisters 
pedagogiska och ibland opedagogiska grepp presenterades utifrån ett teoretiskt perspektiv. I 
följande avsnitt redogörs för olika typer av journalistiska knep som används i det allmänna 
nyhetsberättandet, vilket medvetet eller omedvetet påverkar det budskap SVT presenterar för 
tittarna, vilka kanalerna har för ambition att förmedla kunskap till. 
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5.2.1 Den massmediala rösten 
 

I tabell 4 presenteras mängden 
kommentarer av fem olika kategorier i 
nyhetsinslagen knutet till bevakningen av 
miljö. Märk väl att det är antalet 
kommentarer som redovisas, inte 
exempelvis taltid. Det som är utmärkande 
är att det journalistiskt bearbetade material, 
dvs. kommentarer av 
reportrar/studioankare, samt 

kommentatorer, står för nästan 60 % av den totala mängden nyheter. Den största enskilda 
kategorin står reportrar och studioankare för, vars funktion verkar vara att guida tittaren, men 
även att representera medborgarnas åsikter, vilket sker i enlighet med tidigare redogjord 
forskning (se ex. Krona 2009): 

Antal kommentarer av aktörer i miljöbevakningen 
Politiker 20
Experter/forskare/företagare 30
Privatpersoner/NGO:s 34
Reportrar/studioankare 104
Kommentatorer 14
Totalt 202

Tabell 4: Antal kommentarer av aktörer i bevakningen 

 
Reporter:  Så det är som det brukar; bönder blir aldrig nöjda (Rapport 090926)? 
Studioankare:  Rolf, det som vi hör från Erika här, det kostar ju en massa pengar också, finns 

det pengar till det (Aktuellt 090924)? 
Andreas Carlgren (c ) 
miljöminister: 

Min miljöministerkollega har gett mig väldigt tydliga svar på hur de tänker 
agera för  att lösa problemen och det innebär att jag nu känner mig mycket 
optimistisk att det här inom kort ska kunna få fart och projektet sättas igång. 

Reporter:  Och vad är det… hur ska de agera (Rapport 091111)? 
 
Dessa tre citat ger uttryck för hur reportrar och studioankare företräder det som förutsätts vara 
tittarnas åsikter. Att bönder aldrig är nöjda är en vedertagen fördom med historiska förtecken, 
vilka troligtvis finner sin förklaring i böndernas tydliga beroendeställning i förhållande till 
vädrets makter. Reportern skänker reportaget ett löjeväckande skimmer med frågan som 
anspelar på den ”vanliga medborgarens” fördom om bönder som gnälliga. Strävan efter att 
företräda tittarens möjliga åsikt känns här snarare som ett uttryck för populism, och skapar 
hierarkier mellan ”vanliga människor” och i det här fallet bönder, där journalisten utgör den 
iscensättande parten. Det andra citatet företräder på ett något mer stillsamt vis en potentiellt 
trolig frågeställning hos tittaren; om pengar och kostnader, medan det sistnämnda gör samma 
anspråk men med ett skiljt sakinnehåll. I dessa fall går journalisten in med en trolig ambition 
om att ställa frågorna till experterna/politikerna innan de hinner formuleras i TV-sofforna. Här 
utgör journalisterna goda länkar mellan publiken och experter/politiker, och uppdragets 
förklarandeuppgift verkar tas på allvar. I övrigt ställer journalisterna mycket få frågor av den 
här tydliga tittarperspektivskaraktären, trots att deras kommentarer alltså förekommer i den 
vida omfattning som tabellen visar. Tonen gentemot politiker, experter och privatpersoner är 
relativt konfliktlös vilket går emot de konstateranden som tidigare forskning presenterat (se 
ex. Krona 2009). Det enda tillfället där reportern intar en något provocerande position är den i 
förhållande till de svenska demonstranterna (som innefattas i kategorin ”privatperson” i 
tabellen) i Danmark. Följande citat har redan återgetts, dock i ett annat sammanhang: 
 

Reporter:  Ska ni följa med in och ta över kolkraftverket alltså? 
Svenska demonstranter:  Nej, det ska vi inte. 
Reporter:  Varför inte? 
Svenska demonstranter:  Det verkar lite farligt och det är inte fint sånt på utländsk mark tycker vi.  
Reporter:  Om det hade varit i Sverige hade ni kanske gjort det (Rapport 090926)? 
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Här intar reportern en kritisk ställning, men knappast till ”överheter” som politiker eller 
experter, utan till privatpersoner som i de journalistiska hierarkierna verkar befinna sig längst 
ner. Reporterns ton är tydligt ifrågasättande, och representerar möjligtvis den gemene tittarens 
frågor men kan näppeligen anses utgöra det kritiska granskandet man gör anspråk på att göra 
av maktens figurer. Relationen till demonstranterna som reportern har är mer provocerande än 
förmedlande, med korta och avhuggna frågor och svar avbildas demonstranterna som 
stereotyper. Reportrarnas och studioankarnas frekventa närvaro ger uttryck för det som 
tidigare teorier påvisat, att det journalistiska berättandebudskapet erhåller en allt större plats i 
nyhetsbevakningen i förhållande till televisionens inledande historia (Krona 2009, Nilsson 
2009). Privatpersoner och personer som företräder frivillighetsorganisationer samt 
experter/företagare/forskare står för tillsammans runt knappt 30 % av de totala 
kommentarerna, runt 15 % av varje kategori. Det tyder på att direktanvändandet av experter 
och olika sakkunniga är förhållandevis litet. 
 

5.2.2 Auktoritetsanvändning och källkritik 
 
Andelen medverkande privatpersoner är låg, men ändå inte så litet som det utrymme 
politikerna lämnas. Trots att en stor del av nyhetsbevakningen om miljö under studiens 
undersökningsveckor hade politiska förtecken, får alltså politikerna själva endast komma till 
tals vid tjugo tillfällen. Även denna tendens finner stöd i tidigare redogjorda forskning, vilka 
visar att journalisten allt mer övertar politikernas talan, och istället för direktkommentarer 
refererar journalisten med egna ord till det som politikern anses ha yttrat (Krona 2009). Det 
visar citaten som följer på: 
 

Reporter:  Det här är någonting som oroar statsminister Reinfeldt som jag talade med 
tidigare då, han sa att han i och för sig inte hade väntat sig att klimatfrågan 
skulle lösa sig här på G20, men att det nu blir än hårdare att få igenom några 
resultat i Köpenhamn i december (Rapport 090924). 

Reporter:  Obama sa att man inte kan förvänta sig ett juridiskt bindande avtal i 
Köpenhamn. Däremot hoppas han på en politisk överenskommelse (Rapport 
091115). 

Reporter:  (…) Kinas president Hu Jintao presenterade en handlingsplan och lovade bland 
annat att återbeskoga en yta av Norges storlek och öka Kinas andel av 
förnyelsebar energi med 15 % till år 2020 (Aktuellt 090922).  

 
Reinfeldt sa, Obama propagerade och Jintao presenterade, men istället för att visa dessa tal 
sammanfattar och redogör journalisten för dess budskap. Journalisten får således en mycket 
betydelsefull roll i nyhetsförmedlandet, inte endast i val av intervjupersoner utan även i hur 
dessa intervjupersoners kommentarer kan användas och omformuleras. För tittaren är det 
omöjligt att i en sådan återgivning göra några välavvägda kritiska ställningstaganden i 
förhållande till budskapet, eftersom det kan vara svårt att få samma tillgång till grundkällan 
som journalisterna har. Journalisten som anses vara ett redskap för politikerna att nå ut till 
medborgarna verkar, baserat på studiens miljöbevakning, inte fungera när deras budskap 
lösrycks och troligtvis även omformuleras. Det finns skäl att tro att de massmediala 
förutsättningarna som redogjorts för i uppsatsens inledning inverkar på den här typen av 
politiska återberättande. Knutet till inslagsmässig tidsbrist, en förväntan på att 
nyhetsbevakningen ska ge en översiktlig bild av dagliga skeenden och i en konkurrensutsatt 
situation där tittarna måste förses med god men samtidigt tilltalande information för att inte 
byta kanal, sätter press på att språket i bevakningen måste vara precist och välformulerat. 
Även om politiker ofta är välformulerade, är deras uttalanden sällan koncisa och lämpar sig 
således dåligt i strävan efter att skapa ett attraktivt tittartilltal i nyhetsbevakningen. Det är 
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tydligt att politikerna inte anses vara några kunskapsmässiga auktoriteter i förhållande till 
journalisterna, vilka redan konstaterats på SVT:s hemsida framställer berättandeformen som 
sitt viktigaste uppdrag (se 1.2.2). Produkten av ett berättande kan anses vara berättelsen, en 
form som onekligen har något fiktiva tendenser. Det journalistiska kallet verkar, baserat på 
dessa uttalande och i förhållande till studiens material, handla mer om att just berätta och 
mindre om att förmedla. 
 
Vid tre tillfällen nämns resultat som uttalat baseras på forskning. Vid det ena tillfället är 
forskningsresultatet i centrum för inslaget, och i det refererar journalisten till var rapporten 
publiceras vilket i sammanhanget måste anses som en fullgod källhänvisning. I de två andra 
inslagen nämns forskningsresultaten endast i förbifarten: 
 

Studioankare:  Vad kan då hända om uppvärmningen av vår jord fortsätter? FN:s klimatpanel 
IPCC har gjort dem här beräkningarna (…) (Aktuellt 090922). 

Reporter:  Forskning av bland annat Xu Yinlong visar här att klimatförändringar leder till 
just fattigdom (Aktuellt 090922). 

 
I det förstnämnda utdraget presenteras resultatet med hjälp av grafisk återgivning, men utan 
att några ytterligare hänvisningar görs. Det andra citatet används för att förstärka inslagets 
genomgående tema, att de fattiga drabbas av miljöförstöringen allra mest. Forskningen 
skänker inslaget trovärdighet, även om det egentligen inte finns något som diskuterar hur 
forskningen exempelvis genomförts, vad den baseras på osv. Att referera till undersökningar 
och forskningsresultat hör till ovanligheten i denna studie, trots att den typen av rapportering 
måste anses förmedla trovärdighet. Istället för att förlita bevakningen på producerat 
forskarmaterial används olika typer av experter, vars tillförlitlighet verkar anses garanteras 
med olika titlar. Ofta presenteras inte dessa s.k. sakkunniga, utan dyker plötsligt upp i 
inslagen som om deras närvaro vore självklar, vilket dessa utdrag är exempel på. 
 

Expert (chefförhandlare): Det är inte bara så att en person förlorar, alla förlorar väl egentligen om inte 
kommer i mål. Vi pratar om så stora förändringar av våra samhällssystem. Det 
omfattar våra ekonomier, om hur tillväxten i framtiden ska se ut (Rapport 
090922). 

Expert, spannmålschef 
Lantmännen: 

Vi kom från en väldigt hög prisnivå 2006 och 2007 när vi hade dåliga skördar 
runt om i världen, så har det nu 2008 blivit en väldigt bra skörd, bland de största 
skördarna genom tiderna i världen. 2009 har varit den näst största skörden 
genom tiderna i världen, och då har priserna sjunkit sedan 2007, 2008 (Rapport 
090926). 

 
Det förstnämnda utdraget består av många olika typer av tveksamheter, knutet till vad 
människan egentligen säger, vem hon är och varför hennes åsikt är relevant i sammanhanget. 
Inget av detta framkommer i inslaget, trots att människan får återkommande roll i berättandet. 
Det är som om hennes titel legitimerar närvaron, även om det troligtvis är oklart för tittaren 
vad en chefförhandlare har med klimatdiskussionerna att göra. Istället ger det uttryck för ett 
tydligt auktoritetsknep, där expertrollen skänker trovärdighet till hennes uttalanden. I det 
efterföljande utdraget tillför onekligen spannmålschefen något till inslaget, och kan med 
siffror ställa det aktuella skeendet i relation till tidigare år. Varför en spannmålschef för 
företaget ”Lantmännen” väljs tillförmån för exempelvis representanter från 
jordbruksdepartement förklaras dock inte. Trots att detta exempel kanske inte hade fått en 
annan karaktär med en annan intervjuperson, visar det ändå att de val av personer som får 
möjlighet att kommentera situationer väldigt tydligt påverkar budskapet. Det kan jämföras 
med ett inom existensfilosofin återkommande tema, där bland andra Sartre (2002) menar att 
de personer man väljer att rådfråga i livsval baseras på att det på förhand finns en 
förnimmelse om att dessa personer ska ge det svar som omedvetet efterfrågas. På samma sätt 
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skulle val av intervjupersoner kunna betraktas, där de personer journalisterna vet ska uttrycka 
sig i enlighet med inslagets tema och budskap kommer till tals. 

5.2.3 Situationens betydelse 
 
Det finns en väldig tydlig tendens i val av platser som olika typer av personer intervjuas på. 
Experter, politiker och andra sakkunniga intervjuas ofta i egna kontexter och nästan 
uteslutande i inomhusmiljöer. Ofta sker intervjuerna på respektive experts kontor, sittandes på 
en stol bakom ett skrivbord. Politikerna intervjuas istället ofta ståendes, men även det 
företrädesvis i inomhusmiljöer. Däremot pratar journalisterna med privatpersoner och 
människor från frivilligorganisationer i princip uteslutande utomhus, på offentliga platser; 
gator, torg, i affärer osv. Miljösituationerna kan anses berätta om hur intervjuurvalet har 
genomförts. Med utgångspunkt i experternas miljöer har kontakt initierats innan 
intervjutillfället, och en mötestid har bestämts. Politikerna har intervjuats i de situationer som 
det är möjligt att intervjua politiker, dvs. ofta efter presskonferenser eller i samband med 
offentligt möte. Privatpersoner är däremot lättillgängliga, och möjligheter till intervjuer 
erbjuds på varje offentlig plats. Kategorin kan i det avseende, i enligt nyhetsbevakningen, 
betraktas vara homogen som om frågorna hade fått liknande svar oavsett vilken privatperson 
som intervjuats, medan svaren från politiker och experter är avsevärt mycket mer 
individberoende. I fallet med personer som representerar frivilligorganisationer, och alltså inte 
sig själva, intervjuas de ofta i sina specifika kontexter, dvs. i exempelvis en demonstration. 
Den tidigare redogjorda forskningen visar att frivilligorganisationer får liten uppmärksamhet i 
media (Andersen 1997), vilket även denna miljöbevakning ger uttryck för. Samtidigt visar 
även val av plats för intervjun att dessa personer på intet sätt utgör några särskilt viktiga 
personer, åtminstone inte tillräckligt viktiga för att likt med en expert, boka tid och träffas på 
ett kontor. En representant från en frivilligorganisation hade troligtvis belönats med mer 
förtroende om intervjun istället för på ett torg, bedrevs med samma förutsättningar som en 
intervju med en expert. Eftersom experter och politiker ofta intervjuas i den typen av miljöer, 
inger troligtvis också deras budskap mer förtroende. Hade miljöerna skiftats mellan 
privatpersoner och representanter från frivilligorganisationer samt experter och politiker hade 
trovärdighetsförhållandet möjligtvis varit det omvända. Tydligt är dock att val av intervjuplats 
påverkar det allmänna berättandets budskap.  
 

5.2.4 Uppbyggda och nerrivna hierarkier 
 
Tidigare resonemang har snuddat vid hierarkier i nyhetsbevakningen knutet till miljön, bland 
annat i samband med olika aktörer samt intervjupersoners skilda ställningar i förhållande till 
journalisterna. Det förekommer förutom hierarkier mellan aktörer, även hierarkier mellan 
journalisterna och deras tittare. Krona (2009) visar hur de mediala aktörerna gärna använder 
sig av ett språk som visar att de har tillgång till maktens korridorer, att de i egenskap av 
journalist har särskilt goda förutsättningar att få insikt i skeenden, särskilt av politisk karaktär. 
Att det förekommer hierarkier mellan tittare och journalister bör kanske inte anses vara 
varken förvånande eller oväntat; ofta handlar det om att journalisterna besitter en kunskap de 
ska förmedla till tittarna, likt en lärar/elev-relation. Precis som relationerna i skolan omges 
och präglas av hierarkier, gör relationen mellan journalister och tittare detsamma. Hur dessa 
hierarkier påverkar kunskapsförmedlandet berörs i kommande kapitel, men det som är 
intressant i detta sammanhang är hur journalisterna väljer att anspela på hierarkierna för att 
skapa förtroende och en bild av att de har en närhet till maktens män. Detta visar följande 
citat: 
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Reporter:  Det här är någonting som oroar statsminister Reinfeldt som jag talade med 
tidigare då, han sa att han i och för sig inte hade väntat sig att klimatfrågan 
skulle lösa sig här på G20, men att det nu blir än hårdare att få igenom några 
resultat i Köpenhamn i december (Rapport 090924). 

Kommentator:  Nu hörde jag alldeles precis innan jag gick in här att, så talade jag med en källa 
jag har här, närstående till regeringen och den källan sa till mig att under 
lunchen här så, en gemensam lunch med världsledarna, så talade Fredrik 
Reinfeldt först (…) (Aktuellt 090925). 

 
Det inledande utdraget har förekommit under tidigare rubriker i andra sammanhang, men här 
ger uttrycket ”jag talade med tidigare” ett uppenbart intryck av att kommentatorn besitter 
mycket exklusiv kunskap om vad som sker, tack vare personliga relationer med maktens män. 
I nästkommande citat är tendensen än mer tydlig, inom loppet av en mening nämns ord som 
”jag” och ”mig”, fem gånger. Journalisten gör sig närvarande på ett tydligt sätt, och visar på 
en maktnärhet av mycket originell karaktär. Det personliga perspektiv som citatet ger uttryck 
för stärker de hierarkier som förekommer på ett mindre uppenbart vis i nyhetsbevakningen. 
Användandet av fackord är något som tidigare redogjord forskning visat är vanligt 
förekommande i nyhetsbevakningen (särskilt den om ekonomi, Viscovi 2006) och att det 
verkar för att underbygga de ojämna förhållandena mellan tittare och journalister. 
Miljöbevakningen innehåller dock liten mängd fackord och ord som på något sätt kan verka 
otydliga. Anledningen till det kan vara att de ord som förekommer i anknytning till miljön är 
vedertagna och att karaktären på miljöbevakningen, till skillnad mot den ekonomiska 
motsvarigheten, är förhållandevis vardaglig. 
 
Två ord som kan tyckas oerhört små och därmed irrelevanta, ”ju” och ”vi”, använd med hög 
frekvens vilket kan betraktas vara ett sätt att tunna ut de hierarkier som finns mellan medias 
yrkesutövare och tittarna. ”Vi” är ett ord som i sin konstruktion kan verka för att stärka en 
gemenskap mellan journalisterna och tittarna, i ett försök att understryka att man har 
gemensamma intressen och att man tillsammans representerar grupper som syftar till att 
kritiskt granska politiker och experter. Tittarnas sak är också journalisternas, och vice versa, 
och därför kan användandet av ”vi” ge uttryck för att det faktiskt inte existerar några 
hierarkier mellan journalisterna och tittarna.  
 

Kommentator:  Vad det sen kommer att innebära vet vi ju förstås inte, men källan jag talade 
med det här om beskrev det som en ljuspunkt i klimatförhandlingarna (Aktuellt 
090925). 

Kommentar:  Det är 75 dagar kvar och jag tror att vi kommer att få se väldigt mycket 
dramatik, många larmar och gör sig till, vi kommer att få höra de här orden 
”kollaps” och ”katastrof” och att allting redan är kört i förväg (Aktuellt 
090922). 

Expert, utredare 
Socialstyrelsen:  

Håller vi inte råttorna i schack så skapar vi alltså problem för oss. Vi vet ju 
allihopa om digerdöden och man tror ju att det var svartråttorna som var 
orsaken och vi vill gärna inte få en upprepning av detta  (Rapport 091115). 

 
Dessa tre utdrag ger olika exempel på hur ”vi” användas för att skapa en känsla av 
gemenskap. ”Vi” kan användas för att referera till redaktionen, eller till journalister som 
yrkesgrupp, vilket det första citatet delvis ger uttryck för. Där kan ”vi” referera till såväl 
tittare som journalister, men mest troligt syftar användandet till allmänheten, dvs. både 
journalister och tittare. Att journalisterna inte förses med tillräcklig information ger även 
effekten att också tittarna går miste om information, och därför är användandet av ”vi” på sin 
plats. Liknande innebörd har ordet i nästkommande mening, som liksom första utdraget 
anspelar på att ”vi” är journalister och tittare, som utsätts för politiker och experters utspel. 
Kommentatorn talar om att ”vi kommer att få höra” och ger intryck av att befinna sig på 
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samma nivå som tittarna, men genom den försiktigt undervisande tonen visar sig 
journalisterna samtidigt ha bättre förståelse för vilken typ av värdeladdade ord som kommer 
att användas i bevakningen. Det kan ses som en varning, och en uppmaning om att förhålla 
sig kritisk mot den typen av ord, vilka även media hyser en förkärlek för att använda (vilket 
framkommer i senare avsnitt). Ordet ”vi” har en tydligt skild karaktär i sistnämnda citat, där 
det nästan används uppmanande. ”Håller vi inte råttorna i schack så skapar vi alltså problem 
för oss”, visar att det är något alla är ansvariga och delaktiga i. Märk väl att den här 
förmanande tonen väldigt sällan används av journalisterna själva. Två av de diskuterade 
utdragen innehåller även det andra korta, men betydelsefulla ordet ”ju”. Om ”vi” används 
förenande, används ”ju” snarare som åtskiljande. ”Ju” förekommer med ambitionen att 
understryka någontings trolighet, som om det vore en självklarhet och vedertagen sanning. 
Detta visar följande exempel tydligt: 
 

Studioankare:  FN:s klimattoppmöte i New York där kring 100 av världens ledare deltar, 
öppnade för några timmar sedan. Mötet syftar ju till att skaka liv i de kärvande 
förhandlingarna inför det stora mötet i Köpenhamn i december då det är tänkt att 
all världens länder ska komma överens om ett nytt globalt klimatavtal (Rapport 
090922). 

Kommentator:  Det är ju de stora industriländerna som i första hand ska komma överens om en 
politik för att motverka klimatförändringarna, men hittills så är det bara få 
länder som konkret har gett besked om hur mycket man tänker minska sina 
utsläpp (Rapport 090922). 

Filmkritiker:  Har man väl börjat tvivla lite, så vet man ju att de som inte är övertygade 
kommer ha ännu svårare att ta till sig det hela (Aktuellt 090921). 

 
Det inledande ”ju”:et visar hur det kan användas får att återkoppla till tidigare resonemang 
och redan genomförd bevakning. Citatet som sedan följer är av annan karaktär och anspelar 
istället på något redan diskuterat, på en självklarhet. Sanningshalten i påståendet är inte i 
centrum för diskussion här, utan snarare tonen som ”ju”:et hjälper till att förmedla. 
Formuleringen ger intryck av att ”alla vet ju att…” och det förutsätts att tittarna har samma 
bild av vad som utgör dessa stora industriländer, samt att dessa dessutom utgör de viktigaste 
aktörerna. Det sista utdraget är mer tydligt i sin normativa karaktär, med formuleringen ”… så 
vet man ju att”. Att det filmkritikern säger bör ses som en vedertagen sanning är uppenbart, 
och de som inte redan tänkt i banorna blir genom ”ju”:et förelästa om hur saker och ting 
verkligen förhåller sig. I det avseendet fungerar ”ju”:et åtskiljande, genom att journalisten på 
ett tydligt vis sätter sig i en kunskapsmässig överposition med insikt nog för att komma med 
styrande uttalanden som om tittaren inte redan visste det, snabbt blir varse om att de borde ha 
vetat det eftersom det uppenbart representerar ”sanningen”. 
 

5.2.5 Förenkling och dekontextualisering 
 

Förmedlandet av nyheter präglas 
som tidigare konstaterats av 
begränsningar i förhållande till tid 
och pengar, och samtidigt som 
public service-uppdraget ska 
uppfyllas ska det göras på ett 
konkurrenskraftigt vis. Dessa 
aspekter påverkar 
nyhetsbevakningens innehåll, men 
också förmåga till djup. Rapport 
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är nyhetsprogrammet som ger en översiktlig redovisning över de händelser som varit 
tongivande under den gångna dagen, medan Aktuellt istället gör anspråk på att under samma 
tid presentera färre nyheter genom att gå djupare inom i huvudsak tre områden varje dag. 
Denna uppsats uppdrag är på intet sätt att utvärdera de båda programmens ambitioner, men 
det är ändock tydligt att de i förhållande till bevakningen av miljön lever upp till sina anspråk, 
vilket diagram 8 kan visa på. Rapports miljöbevakningstid (de två första kolumnerna) är 
förhållandevis jämn över de två veckorna, medan Aktuellt den enda vecka som nyheter 
angående miljön förekommer, uppenbart ägnar frågan förhållandevis lång tid. Det som också 
förefaller uppenbart är att miljöbevakningen är betydligt större den vecka som kretsar kring 
klimatmötena, inte endast i form av ökad politisk bevakning utan även vad det gäller övriga 
miljöinslag, vilket också Andersen (1997) visar är brukligt. Frågan är om den sammanlagda 
miljöbevakningen sett över två veckor med två nyhetsprogram, med knappa en timme 
totalbevakningstid och en genomsnittstid på dryga två minuter per program, verkligen kan ge 
den bild av fenomenet som krävs för att förse tittarna med tillräckliga kunskaper för att de ska 
fatta välavvägda beslut (detta diskuteras vidare i uppsatsens avslutande kapitel). Med 
utgångspunkt i den ringa miljöbevakningstiden kan något annat än en bevakning präglad av 
dekontextualisering och förenkling te sig som en omöjlighet. Bevakningen av klimatmötet 
och G20-mötet präglas förutom av direkta återgivningar från talarstolarna, även av 
kommentatorer på videolänk, expertkommentatorer på hemmaplan samt förstärkande inslag i 
förhållande till diskussionerna (exempelvis det om amerikanernas upplevelse av 
miljöproblemsfrågan (Aktuellt 090924)). Ibland sker länkningen uppenbart, och ibland kan 
strävan efter att ge en övergripande bild av miljöproblemsfenomenet skönjas mellan program 
och dagar. Exempelvis behandlas miljöproblem på lokal och vardaglig nivå i såväl Sverige, 
Ryssland, USA, Kina och Australien men över fem nyhetsprogram fördelat i både Rapport 
och Aktuellt. Sett utifrån inslagsrubrikerna och alltså inte inslagens innehåll, kan den 
nyhetstrogne tittaren som följer de båda nyhetsprogrammen likt studien, troligtvis skapa sig 
en relativt övergripande bild av miljöskeenden. Dock kan det som tidigare konstaterats, 
ytterligare understrykas, att närvaron av de s.k. u-länderna är obefintlig (beroende på hur Kina 
räknas) och inte heller kommer några u-länders ledare till tals som representanter. Detta är 
alltså trots att u-länderna i bevakningen anses ha en väldigt viktig del i miljöförstöringen och i 
att skapa klimatavtal. Det visar inte endast på en eurocentrism utan också en koncentration 
kring västvärlden och dess ideal. Trots att bevakningen språkmässigt ger uttryck för att u-
länderna är betydelsefulla, ger inte det redaktionella materialet i val av intervjupersoner och 
platser för inslag detsamma. Inslagen om miljöpåverkan i vardagen i Sverige, Ryssland, USA, 
Kina och Australien ger trots allt en ganska snäv bild av hur miljöproblemens effekter visar 
sig. 
 

Kommentator:  Det sas också av flera talare att ju längre man väntar med att göra någonting, 
desto värre blir effekterna av klimatförändringarna särskilt för världens fattiga 
länder, och desto svårare och dyrare blir det att göra något åt saken (Rapport 
090922). 

 
Trots att alltså effekterna blir värre i världens fattiga länder, visar inte den övriga bevakningen 
prov på att det skulle stämma. Istället väljs platser som svenskar kan identifiera sig med, med 
undantag för Kina. Detta tyder inte endast på en dekontextualisering utan även på en konflikt i 
vad som sägs och vad som faktiskt förmedlas.  
 
Med endast ett tydligt försök ämnar nyhetsbevakningen under dessa två veckor ge en 
övergripande bild av vad som föranleder klimatförändringarna samt möjliga effekter 
förändringarna kan få. Det inslaget baseras på den forskningsrapport som redan 
kommenterats, och förmedlas på följande vis: 
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Reporter:  (Grafik: flod där tre båtar innehållandes förskräckta människor, utmärkta med 

respektive miljöproblem kommer åkandes, nära vattenfallet, tre båtar med 
andra miljöproblem är längre ifrån kanten medan ytterligare tre än ännu längre 
ifrån) Vi kan likna de nio riskområdena vid en fors med ett vattenfall. 
Artutrotningen, övergödningen och klimathotet är alltså på vippen att fara ner 
över fallet. Lite lugnare är det för markanvändningen, vattenresurser och 
försurningen av haven men de närmar sig fallet läskigt fort. Betydligt lugnare är 
det i forsen för halten av miljögifter, partiklar i luften och ozonlagret som sakta 
med säkert återhämtar sig (Rapport 090923). 

 
Med hjälp av grafik beskrivs problemet på ett pedagogiskt lättförståeligt vis, även om en hel 
del ord som används knappast kan betraktas som okomplicerade att förstå innebörden av. 
Frånsett detta inslag görs inga vidare försök att ge en övergripande bild över problemet på en 
global nivå, även om temperaturhöjningar och liknande ibland nämns. Om bevakningen av 
klimatmötet är den sammanhållande länken i de inslag som präglar miljöbevakningen under 
studiens inledande vecka, kan det i övrigt och med bakgrund av ovanstående resonemang 
anses erbjuda en mycket fragmenterad förmedling av miljön. Även om de specifika inslagen 
kanske är tydliga och välgjorda, är deras perspektiv företrädesvis lokalt och specifikt, vilket 
inte förmedlar någon insikt om hur det övergripande världsliga läget egentligen är. 
 

5.3 Miljöbevakningens begreppanvänding 
 
Orden är, som tidigare resonemang kunnat visa, meningarnas och budskapens viktigaste 
instrument, och vilket val av ord som görs påverkar sättet som budskapet tolkas. Genom att 
studera ordval och i vilka sammanhang ord används, synliggörs medialt medvetna och 
omedvetna diskurser, och således kan underliggande budskap identifieras och analyseras i 
enlighet med valda forskningsfrågor (Fairclough 1995). Inom ramen för uppsatsens anspråk 
samt tidsbegränsning kommer endast de tre/fyra mest frekvent förekommande orden i varje 
inslag att diskuteras.  
 

5.3.1 Användningen av miljöord 
 
Ord som beskriver miljön är givetvis mycket vanligt förekommande i bevakningen av 
miljöproblem. De inslag där ord som miljö och klimat förekommer mest frekvent bevakar 
klimatmötena. Det finns en stor spridning i hur dessa två ord används, vilket följande avsnitt 
har för avsikt att åskådliggöra. Det första inslaget nämner frekvent klimat i samband med 
förändringar samt avtal och förhandlingar, och i det fall som miljön behandlas är det under 
rubriceringen problem. Samma mönster återkommer även i andra inslag som har klimatmötet 
i fokus, exempelvis under benämningen klimatfrågan. Att ordet klimatfrågan återkommer vid 
sex tillfällen under miljöbevakningen är särskilt intressant eftersom den uttryckt i bestämd 
form ger intryck av att vara en tydligt definierad fråga alla inser vidden av. Detta trots att 
klimatfrågan måste betraktas som oerhört komplex och diffus, för vad handlar egentligen 
frågan om? Är det en fråga om det ens förekommer en klimatförändring, om den är skapad av 
människan eller om den är påverkningsbar? Om det är en fråga, torde det rimligtvis också 
finnas ett svar, och det verkar nyhetsbevakningen kring miljö gärna vilja förmedla. Svaret på 
frågan om miljön tycks vara förhandlingar och avtal, och ansvariga för att så ska ske är 
aktörerna Obama, Reinfeldt, USA och Kina som tidigare resonemang kunnat visa.  Ordet 
klimat används även i samband med hot, vilket följande utdrag synliggör: 
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Reporter:  Vi kan likna de nio riskområdena vid en fors med ett vattenfall. Artutrotningen, 

övergödningen och klimathotet är alltså på vippen att fara ner över fallet 
(Rapport 090923). 

 
Det är intressant att artutrotningen och övergödningen som ändå är förhållandevis konkreta i 
sin användning, förekommer i anknytning till klimathotet. Klimatet framställs som, om inte en 
fråga, likt ett hot och ett problem, trots att det istället är förändringen av klimatet som borde 
benämnas på det sättet. Med de konnotationerna kring klimatbegreppet finns en risk att 
klimatet betraktas som problemet, istället för att förmedla att det är vårt handlande som bör 
anses utgöra ett hot. Dock bör understrykas att klimat nämns i samband med förändringar vid 
fjorton tillfällen i nyhetsbevakningen, vilket på ett mer tydligt sätt benämner det problem som 
finns knutet till klimatet. I förhållande till det lite mer allmänna begreppet miljö förekommer 
alltså ofta ord som problem, farlig, katastrof osv., men också miljöintresse, miljövänlig och 
”miljö-tänk”. Om klimatet företrädesvis nämns i sammanhang med problem och krav på 
förhandlingar och avtal, förekommer miljöbegreppet i mer diversifierade situationer som 
förvisso vittnar om att problem i relation till miljön existerar, men ger samtidigt också uttryck 
för ett engagemang och en medvetenhet. Miljön benämns i sammanhang med privatpersoner, 
med kultur och en allmän opinion, medan klimatet istället framställs vara en fråga för maktens 
män. Det gör följande utdrag uttryck för: 
 

Studioankare:  Det om politiken. Men samtidigt kommer det fler uppfinningar som ska minska 
de miljöfarliga utsläppen. I Scanias nya lastbilar till exempel finns en unik 
skärm som ger chaufförerna direkt tips om hur de ska köra både säkrare och 
miljövänligare (Rapport 090922). 

Reporter:  Ja, det här gröna miljötänket har verkligen spritt sig snabbt bland amerikanerna 
under senare år (…) (Aktuellt 090924). 

Kommentator:  Det är ju de stora industriländerna som i första hand ska komma överens om en 
politik för att motverka klimatförändringarna, men hittills så är det bara få 
länder som konkret har gett besked om hur mycket man tänker minska sina 
utsläpp (Rapport 090922). 

Studioankare:  Ja, mycket hänger på USA alltså, världens blickar riktas mot Obama och trots 
att miljöintresset har ökat stort bland amerikaner så kommer den amerikanska 
presidenten att få gå en mycket tuff match om klimatavtalet ska ros i hamn 
(Aktuellt 090924). 

 
I det första utdraget förmedlas en optimism knutet till miljön, där en möjlighet till förändring 
på en tydlig individnivå uppmärksammas i ett positivt sammanhang. Det andra citatet ger 
uttryck för i det närmaste samma sak, och även om miljön diskuteras i många negativa 
sammanhang visas det ändå tydligt att det finns en ljuspunkt i den allmänna opinionen kring 
miljön. Detsamma gäller inte klimatet, som omges av konflikter och oenigheter på en högre 
beslutsnivå, vilket det tredje utdraget visar. Det avslutande citatet tydliggör resonemangets 
kärna, där amerikanernas ökade miljöintresse inte nödvändigtvis får några politiska effekter i 
fråga om klimatavtal.  
 

5.3.2 Frånvaron av miljöord 
 
Trots att många inslag som har ambitionen att bevaka miljön innehåller miljörelaterade ord, är 
det dock ett antal inslag inom kategorin som inte har den typen av ord som sina tre/fyra mest 
förekommande. Exempelvis innehöll inslaget om den svenska bondens oro för 
världsmarknadspriset på spannmål ord så som skörd, pris men också olika värdeord. Klimat 
nämns en gång, och miljö ingen. Trots att inslaget mycket uppenbart handlar om miljö och 
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miljöförändringarnas konsekvenser, är icke-användandet av tydligt miljörelaterade ord ett 
tecken på dekontextualisering, journalisterna misslyckas, medvetet eller omedvetet, med att 
förmedla problemet som miljörelaterat. Detta är en tendens som kan skönjas i inslag som på 
olika sätt bevakar miljön genom olika geografiska nedslag, men genom att ord som miljö och 
klimat utesluts eller används med låg frekvens, förmedlas intrycket av att det problem som 
behandlas inte konkret har någonting med miljöförändringarna att göra. I inslaget om 
demonstranter vid kolkraftverket i Danmark nämns förvisso miljö tre gånger, två av dem i 
direktanknytning till aktivister, och en gång i form av ”miljöfarligaste”12. Vid ett annat 
tillfälle används ordet klimathot, men det är också den enda gången som skeendet ställs i 
relation till den aktuella miljöfrågan. Det viktiga i inslaget är inte kolkraftens effekt på miljön, 
utan på konflikten mellan miljöaktivisterna och det berörda kolkraftföretaget (Rapport 
090926). Vad det gäller inslaget om dumpning av torsk i Östersjön ges ingen bakgrund till 
problemet, och således är det också svårt att avgöra huruvida det ens har med miljöpåverkan 
att göra eftersom varken ord som klimat eller miljö används. Inslaget är ett tydligt exempel på 
en dekontextualiserad problemframställning, som ger kunskap om vad som sker, men inte 
varför eller vilka effekter det riskerar att få. I nyhetsbevakningens enda inrikespolitiska inslag 
om miljö handlar det om en tvist mellan vem som borde få åka på klimatmötet, och där är 
mötets sakfråga av mindre relevans än vem som ska företräda den, och därför är frånvaron av 
klimat- och miljörelaterade ord föga oväntad. I så fall är frånvaron av dessa ord mer oväntat i 
inslaget om råttornas utbredning i svenska städer. Inledningsvis påannonseras förvisso 
problemet som klimatförändrings-relaterat: 
 

Studioankare:  Problemen med råttor ökar och anledningen är mildare klimat och brister i 
sophanteringen (Rapport 091115). 

 
Trots att ingången på inslaget ger intryck av att problemet har skapats som en följd av 
klimatförändringarna, är det ett tema som helt förbises i den resterande delen av inslaget där 
ord som miljö och klimat inte alls används. Av sammanlagt 18 inslag av 
miljöbevakningskaraktär är det således fem stycken vars innehåll inte tydligt vittnar om ett 
miljöperspektiv, trots att det betraktat som en isolerad händelse alldeles uppenbart kan 
kategoriseras som det. Frånvaron av dessa ord kan delvis tolkas som att miljösammanhanget i 
inslagen är självklart, men sett utifrån innehållet är detta dock inte möjligt att påstå.  Istället 
bör det betraktas som den dekonstextualisering som getts uttryck för tidigare (Findahl och 
Höijer 1984), där den lilla frågan och händelsen tas från sitt sammanhang och framställs som 
en isolerad företeelse. Hur denna fragmentering av miljöbevakningen påverkar nyheternas 
kunskapsförmedlande roll behandlas i kommande kapitel. 
 

5.3.3 Väder- och naturord 
 
Tidigare resonemang visade att bevakningen av miljön tidsmässigt var i paritet med 
bevakningen av väder, men det finns många fler likheter mellan miljö och väder. Vädret kan 
betraktas vara en effekt av klimatet och miljön, men trots att det i vissa inslag görs uppenbart 
att vädret står under påverkan av dessa, är det inget som tydliggörs särskilt i 
väderrapporteringen. Ett stående inslag i varje nyhetsprogram är en redogörelse över 
kommande dagars vädersituation, och även om det ställs i relation till tidigare år, ibland med 
hänvisningar till olika rekord, presenteras rapporteringarna under dessa två veckor aldrig i 
relation till diskussionen om klimat eller miljö. Inslagen om miljö refererar däremot frekvent 
till väderförändringar och dess effekter, där de vanligaste förekommande orden handlar om 
                                                 
12 Om ordet ”miljöfarligaste” kan anses existera i grammatiskt korrekta sammanhang kan diskuteras.  
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torka eller brist på regn. En enda gång nämns vädret utan att ställa det i relation till något 
sensationellt, inslagets fokus är istället bristen på märkbara miljöförändringar.  
 

Reporter:  Han är lantbrukare utanför Härslöv mellan Landskrona och Helsingborg. Han 
har precis sått klart nästa års höstsådda spannmål. Årets skörd är redan bärgad, 
vädret har gynnat honom; ingen extrem torka, ingen extrem väta (Rapport 
090926). 

 
Detta kan betraktas vara undantaget som bekräftar regeln, för i övriga sammanhang nämns 
miljön i samband med märkbara förändringar vilka gett effekter i vardagslivet. Följande 
utdrag visar tydligt en sådan tendens: 
 

Studioankare:  Kina har i år plågats av den värsta torkan på 50 år och väderkatastrofen har 
blivit värre. 50 miljoner människor beräknas ha brist på vatten. 
Klimatförändringar sägs vara orsaken och många fattiga får kassera den skörd 
som skulle behövas som mat (Aktuellt 090922).  

Reporter:  Torkan är en katastrof, inte bara för fårfarmarna utan för hela kedjan (Rapport 
091115). 

 
I dessa två fall har klimatförändringarna på ett tydligt sätt påverkat människors liv. Värt att 
notera är att det i nyheterna förekommit inslag om exempelvis översvämningar, men eftersom 
dessa inte nämnts i samband med varken miljö eller klimat, har de inte kunnat kategoriseras 
som en del i miljöbevakningen och därmed inte av intresse för denna studie. Andra vanligt 
förekommande ord i samband med naturen är exempelvis vatten, som är centralt i två inslag, 
det ena i form av förorenat vatten och det andra i form av hav och fiskning. 
Temperaturhöjningar och liknande omnämns i förhållande till forskningsrapporter, och inget 
vidare nedslag görs där temperaturhöjningar är ett faktum. Det visar precis som McCrombs 
(2006) menar, att bevakningen kring långsamma förändringar sällan är föremål för intresse för 
den mediala dagordningen, medan förändringar av mer spektakulär karaktär tvärtom röner 
stor uppmärksamhet. Förutom de två nämnda inslagen om torka, som måste betraktas som en 
långsam process, visar sig studiens miljöbevakning helt vara överensstämmande med 
McCrombs (2006) teori om dagordningen. Det kan betraktas vara ett uttryck för den 
popularisering som anses prägla public service- media i den ökade konkurrenssituationen där 
det visuella och spektakulära lockar fler tittare än bevakning av processer och långsamma 
förändringar (jmf. Bourdieu 1998, Krona 2009, Viscovi 2006).  
 

5.3.4 Utstickande meningar och ordföljder 
 
Det finns vissa meningar och uttalanden som i bevakningen urskiljt sig av olika anledningar, 
ibland har de varit representativa för nyhetsförmedlingen men ofta har de endast inneburit en 
intressant framställning för kunskapsförmedlandet. Det förekommer situationer i bevakningen 
där journalisterna använder experter och experters kunskap för att förmedla något särskilt. 
Ambitionen lyckas ofta men följande citat är ett exempel på hur expertutlåtanden istället för 
att upplysa förvirrar: 
 

Expert:  (…) det är inte bara så att en person förlorar, alla förlorar väl egentligen om inte 
kommer i mål. Vi pratar om så stora förändringar av våra samhällssystem. Det 
omfattar våra ekonomier, om hur tillväxten i framtiden ska se ut (Rapport 
090922). 
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Att det är ett eventuellt klimatavtal experten pratar om går endast att gissa sig till i förhållande 
till den övriga bevakningen. Den andra och tredje meningen i resonemanget verkar i det 
närmaste likställa samhällssystem, ekonomier och tillväxt. Tillväxt och miljöavtal har väl inga 
direkta samband, men experten förmedlar en tro på att tillväxt är en viktig del i att skapa ett 
hållbart klimat, som att klimatet är sekundärt tillväxten (ett resonemang som utvecklas i 
kommande avsnitt). Likt ovannämnda utdrag ställer följande citat frågor kring prioriteter: 
 

Hu Jintao Kinas 
president (talar på 
kinesiska, textat på 
svenska): 

Kina vill anknyta kampen mot klimatförändringar, till ekonomin, 
utvecklingen och samhällsplaneringen och fortsätta att vidta kraftfulla 
åtgärder (…) (Aktuellt 090922) 

 
Här anknyts kampen mot klimatförändringarna till ekonomin, primärt, sedan utvecklingen och 
samhällsplaneringen. Trots att Jintao på detta möte verkade lova långt mycket mer än Obama, 
är detta utdrag ett tydligt exempel på den höga abstraktionsnivå som bevakningen präglas av. 
Hur kampen mot klimatförändringarna kan knytas till samhällsplaneringen är inte särskilt 
fjärran att förstå, men hur ska det knytas till ekonomi, och vilken utveckling syftar 
presidenten egentligen på? Utveckling och ekonomi är två viktiga ord, som verkar vara 
tvungna att förekomma för att ta ned miljödiskussionen på jorden igen. Givetvis ska 
problemen med miljön lösas, men inte på bekostnad av utvecklingen och ekonomi, verkar 
rapporteringen förmedla.  
 
Det journalistiska språket kan byggas upp för att skapa spänning och förväntan, där ordföljden 
och relationen mellan subjektiv och adjektiv ibland frångår den konventionella ordningen. 
Detta visar följande exempel: 
 

Studioankare:  Nu ska det handla om några som förstör, sprider sjukdomar och finns överallt. 
Problemen med råttor ökar och anledningen är mildare klimat och brister i 
sophanteringen (Rapport 091115) 

Studioankare:  Vi byter ämne. En film som väntas bli en riktig kioskvältare i över 50 länder har 
premiär i dagarna. Klimatfilmen ”Age of stupid” är gjord av en ung oberoende 
filmare; Franny Armstrong och väntas slå Star Wars-premiär-rekord. Filmens 
budskap är att vi lever i dårarnas tidevarv (Aktuellt 090922) 

 
Det första utdraget är oerhört tydligt dramatiskt formulerat för att tittaren först ska börja 
fundera på vart ledtrådarna ska leda, innan själva temat avslöjas. Den inledande 
formuleringen är i det närmaste provocerande, och verkar anspela på högerextrema gruppers 
invandrarpropaganda där liknande ord ofta förekommer, med skillnaden att det den här 
gången handlar om råttor. Att använda sig av högerextrem invandrarfientlig retorik för att 
beskriva ett problem med råttor är inte endast osmakligt, utan kan också ge uttryck för en 
omedveten eller medveten form av smygrasism som förmedlas till tittarna. Påannonseringen 
till det inslaget är i det närmaste värd en uppsats i sig själv, men denna uppsats nöjer sig med 
att identifiera tendensen. Efterföljande citat är inte provocerande i samma mån, utan visar 
endast hur den mest logiska ordningen på orden frångås för att skapa dramatik. I ett vardagligt 
sammanhang hade titeln på filmen annonserats först, innan förväntningarna på densamma 
redovisats. Båda exempel visar journalistikens förkärlek att skapa dramatik, vilket också kan 
ses som en effekt av en mer konkurrensutsatt situation (Krona 2009). Det avslutande citatet 
som diskuteras inom ramen för denna rubrik, handlar om en felsägning: 
 

Studioankare:  Godkväll, vi ska börja i Köpenhamn i Danmark där samlades idag 1200 
demonstranter för att protestera mot vattenfalls koleldade kraftverk på ön 
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Amager. Protester som enligt danska medier slutade med uppemot 1000, förlåt, 
100 gripna miljöaktivister nu ikväll (Rapport 090926).  

 
Värt att notera är att detta är den enda gången som journalisterna formulerar felaktigheter som 
de senare korrigerar. Det är möjligt att fel förekommit i bevakningen av miljön, även om det 
inte framträtt så tydligt, men det är ändå intressant att det fel som faktiskt förekommer handlar 
om miljöaktivister. Miljöaktivister som tidigare resonemang visat att bevakningen ställer sig 
oerhört tveksamma till. Trots att studioankaren korrigerar sig själv, riskerar otydligheten 
skapa en föreställnings hos tittaren att det av 1200 demonstranter gripits 1000 miljöaktivister. 
Även om denna felsägning kanske är ett misstag, visar det att misstag i formuleringarna kan 
styras och mycket väl påverka åsikterna hos allmänheten.  
 

5.3.5 Negativa och positiva ord 
 
Miljöbevakningen innehåller, precis som tidigare konstaterats, såväl positiva som negativa 
aspekter där det som kanske präglar nyheterna mest är en typ av spänd förväntan om vad som 
komma skall i förhållande till klimattoppmötet i Köpenhamn. Bevakningen under den 
genomförda tidsperioden ger miljömässigt intryck av att vara en transportsträcka till det stora 
mötet där de riktiga besluten ska fattas. Med tanke på den rådande situationen kring miljön är 
det föga oväntat att bevakningen till stor del består av ord med negativ klang. Ord så som 
katastrof, fiasko, ödesmättad, allvarlig osv. förekommer med hög frekvens i bevakningen, 
vilket följande citat kan visa på: 
 

Fredrik Reinfeldt: The cost of inaction will be far worse, and for some it would be catastrophic 
(Rapport 090922). 

Reporter:  Sommar går mot höst och mitt i det här vackra skiftet säger han att det kan gå 
riktigt illa för mänskligheten om vi kör på i samma hjulspår (Rapport 090923). 

Fiskare:  Dumpa så mycket död fisk i havet, det förstör ju både havet och förstör 
bottnarna, plus att det ju är våran framtid som vi slänger tillbaka (Rapport 
090927).  

Reporter:  Men det går trögt och risken finns att Köpenhamnsmötet i december blir ett 
fiasko (Aktuellt 090922).  

 
Detta är endast en bråkdel av de sammanhang där ord med tydliga negativa konnotationer 
förekommer, men dessa visar på den variation i vilken miljön framställs. Det gemensamma är 
att människans nuvarande beteende anses vara en uppenbar källa till närstående problem. 
Utdragen visar en övergripande bild av att om miljön mår dåligt i nuläget, är det som finns 
framför oss än värre om vi inte förändrar vårt levnadssätt och avtal skapas. Tonen är 
onekligen något förebådande, den manar till förändring men berättar samtidigt inte hur en 
sådan kan skapas förutom genom det avtal som är förbihållet de stora statsmännen att 
utforma. Trots att det negativa och förebådande överväger, finns det ljuspunkter, både i 
förhållande till det omtalade avtalet och privatpersoners initiativ. 

 
Reporter:  Å andra sidan säger svenska förhandlare har kineserna på senaste tiden visat 

mer resultatvilja (Rapport 090922). 
Reporter:  USA har störst utsläpp per invånare och den nya regeringen har en avtalsvillig 

inställning (Rapport 090922). 
Reporter:  Sen finns de dem som viger sitt liv åt att förhindra uppvärmningen, som det 

brittiska par som skapar opinion för vindkraft (Aktuellt 090921).  
 
Dessa utdrag kan betraktas vara de positiva sidorna till citaten i föregående stycke, och vittnar 
om ljustpunkter kring avtalet i förhållande till de viktiga länderna USA och Kina, men också 
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hur ”vanliga” människor med övertygelser kan stå för skillnad och förändring. Det kan dock 
understrykas att merparten av orden som beskriver det miljömässiga läget är av tydligt negativ 
men också pessimistisk karaktär, där de få ljuspunkterna som faktiskt förekommer är i 
förhållande till det omdiskuterade avtalet. Det är uppenbart, med några få undantag, avtalet 
som bevakningen av miljön sätter sina förhoppningar till. Endast genom att teckna ett avtal är 
det möjligt att förändra miljösituationen, vilket återigen vittnar om att oerhört mycket makt 
åläggs världens ledare samtidigt som den enskilda människan förväntas passivt invänta vad 
som sker. Detta resonemang utvecklas i kommande kapitel. 

5.3.6 Ekonomiska termer  
 
Miljöbevakningen innehåller en avsevärd mängd ord knutet till ekonomiska förhållanden, där 
både ekonomiska jämförelser och kontexter redogörs. Detta visar följande utdrag: 
 

Kommentator:  Det handlar ju om att inte missgynnas ekonomiskt (Rapport 090922). 
Studioankare:  Rolf, det som vi hör från Erika här, det kostar ju en massa pengar också, finns 

det pengar till det (Aktuellt 090924)? 
Expert:  Concerns about cost are driving a lot of the debate about climate change, and 

that is a very appropriate concern in an economically challenging time (Aktuellt 
090924). 

Reinfeldt:   (…) the cost of inaction is a lot greater than the cost of action (Rapport 090922). 
 
Detta är endast ett axplock av de miljönyheter som har tydliga ekonomiska förtecken. Det 
sistnämnda citatets ordföljd visar med tydlighet att de ekonomiska aspekterna är primära i 
sammanhanget. Kostnaden nämns före det rubricerade problemet, där lösningen på problemet 
uppenbart måste legitimeras med att inaktivitet i det långa loppet kommer bli än dyrare. 
Samma sak visar de tre ovanstående citat, där kostnaden är en ständigt närvarande aspekt i 
bevakningen. ”Det handlar ju om att inte missgynnas ekonomiskt” som en av 
kommentatorerna säger summerar en väldigt vanligt förekommande åsikt i miljöbevakningen, 
och visar att politiker visst är intresserad av att lösa problemen, men under förutsättningar att 
det inte blir några stora ekonomiska påföljder. Den amerikanska experten ger uttryck för en 
åsikt av samma karaktär, och anspelar, precis som andra både experter och politiker i 
sammanställningen, på den finanskris som präglat världsekonomin. När kunskapen om 
miljöproblemens konsekvenser verkar finnas, är det istället de ekonomiska aspekterna som 
sätter stopp för förändring verkar nyhetsförmedlingen mena. Istället för att diskutera vilka 
effekter på världen som bristande handling kommer leda till, motiveras uppmuntran till 
handling med att kostnaden kommer att bli än större vid passivitet. Samtidigt måste troligtvis 
politikerna för att behålla, eller åtminstone inte minska sitt förtroende, prata i termer av 
ekonomi. Att utelämna de ekonomiska förutsättningarna hade varit naivt och blåögt i en värld 
styrd av marknaden och kapitalet. Bevakningen under studiens två veckor visar tydligt hur 
den ekonomiska aspekten ständigt närvarar, och att det är den som hindrar länderna från att nå 
en överenskommelse. När miljöproblemet ställs i relation till ekonomin på detta sätt, riskerar 
det att påverka den vanliga människans inställning till behovet att lösa problemet. Det är givet 
att miljöproblemen ska lösas, men det upplevs kanske inte lika givet när det ständigt ställs i 
relation med utgifter och kostnader. 
 

5.4 Miljöbevakningens bildanvändning 
 
Till skillnad mot såväl tidningar som radio, har televisionen utrymme att visa rörliga bilder i 
samband med kommentarer. Det innebär möjligheter att förstärka det talade ordet som 
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analyserats i tidigare avsnitt, men också att kontrastera, ifrågasätta och ställa det i en annan 
dager. I texten som följer redogörs hur bilder samverkar respektive kontrasterar det talade 
ordet. 

5.4.1 Användandet av grafik 
 
En av televisionens främsta egenskaper, som konstaterades i såväl mediets som uppsatsens 
linda, var de stora möjligheter som fanns att förmedla händelser med tal, ljud, rörliga bilder 
och inte minst grafik (Björkegren 2000, Krona 2009). Grafik var dessutom något som 
användes förhållandevis frekvent i SVT från 1950 till 1970, men trots att de tekniska 
förutsättningarna var betydligt sämre då, används grafiken jämförelsevis i väldigt liten 
utsträckning i dagens nyhetsbevakning i förhållande till miljön. I fyra av totalt arton inslag 
används grafik, tre av dem består av en likvärdigt utformad grafik där jordklotet förses med 
mänskliga drag, i ena fallet med en termometer i munnen för att indikera att jordklotet inte 
mår bra. Samtidigt används det för att grafiskt märka ut med glödande färger vilka länder som 
är av betydelse i miljödiskussionen, och både Kina och USA blir föremål för detta. I ett annat 
inslag märks istället G20-länderna ut på jordgloben. Det enda inslag som faktiskt utnyttjar 
grafiken för att understryka en ståndpunkt har redan uppmärksammats, och handlar om den 
forskningsrapport som redovisas: 
 

Grafik:  Flod där tre båtar innehållandes förskräckta människor, utmärkta med respektive 
miljöproblem kommer åkandes, nära vattenfallet, tre båtar med andra 
miljöproblem är längre ifrån kanten medan ytterligare tre än ännu längre ifrån 
(Rapport 090923). 

 
I ovanstående grafik är bildspråket förhållandevis starkt, och genom att inkludera människor, 
och i tidigare inslag mänskliga drag på jordklotet, förmedlas ett stort allvar som innefattar 
människans fortlevnad på jorden. Det kan också betraktas vara ett sätt att öka möjligheten att 
identifiera sig med dessa situationer; att ha feber är besvärligt, och att vara nära att åka badbåt 
ned från ett stup är en potentiellt stressrelaterad mardröm många människor kan relatera till. 
Trots att grafiken måste anses vara något enahanda både i uttrycksform och mängd, är det 
retoriska bildspråket välgenomtänkt och pedagogiskt i den mån att utrymme för identifikation 
skapas.  
 

5.4.2 Liknelser och bildspråk 
 
Nyhetsbevakning såväl som vanligt vardagligt tal innehåller ofta metaforer, liknelser och 
olika typer av bildspråk men ambitionen att ställa saker på sin spets, eller att med mer 
igenkänningsbara ord förmedla en komplex situation. Miljöbevakningen innehåller liknelser 
och i viss mån även bildspråk, och det finns några övergripande tema på vad journalisterna 
väljer att likna miljön och miljösituationen med. Den bästa liknelsen presenteras i samband 
med en grafisk sekvens som redogjordes för ovan: 
 

Reporter:  Vi kan likna de nio riskområdena vid en fors med ett vattenfall. Artutrotningen, 
övergödningen och klimathotet är alltså på vippen att fara ner över fallet. Lite 
lugnare är det för markanvändningen, vattenresurser och försurningen av haven 
men de närmar sig fallet läskigt fort. Betydligt lugnare är det i forsen för halten 
av miljögifter, partiklar i luften och ozonlagret som sakta med säkert återhämtar 
sig (Rapport 090923). 
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Om huruvida liknelsen är redaktionens egen, eller om den baseras på den forskningsrapport 
som inslaget redogörs i samband med förtäljer inte sammanhanget, men bildspråket måste 
anses som kraftfullt och tydligt. Den här typen av liknelser av miljö- och naturkaraktär är inte 
helt ovanlig i sammanhanget, vilket följande utdrag kan visa: 
 

Studioankare:  Har möjligheterna ökat eller minskat för att Reinfeldt ska kunna ro ett bra 
klimatavtal i hamn i december (Aktuellt 090922)? 

Kommentator:  USA måste ses lite som spindeln i nätet (…) (Rapport 090922). 
Reporter:  (…) världens blickar riktas mot Obama och trots att miljöintresset har ökat stort 

bland amerikaner så kommer den amerikanska presidenten att få gå en mycket 
tuff match om klimatavtalet ska ros i hamn (Aktuellt 090924).  

 
Klimatavtal är tydligen något möjligt att ro i hamn, och det är antingen Obama eller Reinfeldt 
som förväntas göra det. Att någonting ska ros i hamn låter onekligen något förenklat, och ger 
knappast uttryck för frågans komplexitet, samtidigt som det inte heller skapar särskilt 
välmålade bilder. Liknelsen är alltså att betrakta som tämligen harmlös, och bidrar inte till 
förståelsen i någon uppenbar grad. Att USA kan ses som spindeln i nätet är en något mer 
tillfredsställande liknelse, som dock inte heller fungerar särskilt bra. Förvisso går det att 
föreställa sig hur USA är i mitten av ett spindelnät, men vad är då de andra länderna, är de 
flugor som fastnat? Och hur skulle spindeln i nätet med sina handlingar påverka andra 
aktörer? Återigen är det ett bildspråk som egentligen inte bidrar med någonting i 
sammanhanget. Ett annat exempel på en tandlös liknelse står Reinfeldt för: 
 

Fredrik Reinfeldt:  Jag skulle inte vilja säga att jag är besviken men slutsatstexterna är mycket unna 
på klimatsidan (Rapport 090926). 

 
Med den här kommentaren gör Reinfeldt det tydligt att han inte är helt nöjd, men samtidigt 
misslyckas han med att förklara varför. Om de ovanstående citaten med att ro avtal i hamn var 
otillfredsställande i sammanhanget, och dessutom trubbiga i sin vardaglighet, är det 
sistnämnda citatet mestadels bara obegripligt. Tunna slutsatstexter indikerar alltså att han inte 
är besviken, men samtidigt inte nöjd, men det underlättar på intet sätt förståelsen för 
miljödiskussionen eller dess eventuella lösning. Följande liknelser kan anses mer relevanta: 
 

Fredrik Reinfeldt:  Vi trodde inte att det här var mötet som skulle lösa klimatfrågan, men klockan 
tickar (090925). 

Expert:  Håller vi inte råttorna i schack så skapar vi alltså problem för oss. Vi vet ju 
allihopa om digerdöden och man tror ju att det var svartråttorna som var orsaken 
och vi vill gärna inte få en upprepning av detta (Rapport 090915). 

Kommentator:  Vi kan säga att vi har en situation just nu där jorden är gisslan och så har vi ett 
utpressningsdrama som pågår där de fattiga länderna vill pressa så mycket 
pengar som möjligt ut av de rika länderna för att få hjälp att klara av de här 
omställningarna (…) (Aktuellt 090922).  

 
Det första citatet är ett tydligt bildspråk, där det går att föreställa sig klockans tickande 
sekundvisare vars rörelse stressar. Än mer tydligt hade det varit att prata i termer av en 
tickande bomb, men en klocka förmedlar på ett mer harmlöst och diskret vis att tiden går, men 
samtidigt inte vad den går i förhållande till. En bomb hade varit ett känsloskapande 
förstärkningsord, liksom liknelsen i nästkommande citat om digerdöden. Att göra en 
jämförelse med rådande situation och digerdöden känns något ansträngt och 
överdimensionerat, men skapar också troligen bilder och känslor hos tittaren på ett sätt som 
möjligtvis manar till förändrade vanor. Det sista utdraget ger intryck av att faktiskt planerats, 
och uttrycket ”jorden är gisslan” är både tydligt och tankeväckande, samtidigt som det ställer 
skeendet i relation till vad kommentatorn menar sker. Analyseras liknelsen närmare verkar det 
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å andra sidan som att det är de fattiga länderna som har jorden som gisslan, medan de rika 
länderna försöker lösa ut den stackars jorden från fattiga länders skurkaktiga makt. Det går att 
konstatera att bildspråket och liknelserna i förhållande till miljöbevakningen används sällan, 
och i den mån de faktiskt brukas, görs det med relativt tandlöst och diffust budskap. 
Jämförelserna kan, med några få undantag, inte anses bidra till ökad förståelse och kunskap. 
Det verkar inte, förutom några knutet till miljö och natur, finnas några tydligt återkommande 
teman i liknelserna, tvärtom verkar de dyka upp i stundens hetta, snarare än med en 
välgenomtänkt ambition att ge nytt sken till situationen. 
 

5.4.3 Industriellt bildspråk 
 
Som tidigare konstaterats finns det en tydlig spänning mellan naturen och det industriella i 
bevakningen av miljön. Naturen representerar det rena, och som oförstående påverkas av 
människans industriella framfart. I följande utdrag kan en skillnad mellan hur USA och Kina 
framställs bildmässigt skönjas: 
 

Reporter:  (Grafik: jordklotet, Kina märks ut glödande. Bilder på oljekraftverk, rök, 
trafikerade vägar) Kina har de största utsläppen totalt sett, och enorma 
miljöproblem i spåren av de stora ekonomiska uppsving man haft. 

Grafik:  Jordklotet där USA märks ut glödande. Bilder på Vita Huset, soldater i krig, 
många människor gåendes på gata, bilder från G20-mötet och Obama) USA har 
störst utsläpp per invånare och den nya regeringen har en avtalsvillig inställning. 
Men USA har också dyra bankkriser och krig (Rapport 090922). 

 
Förhållandet mellan texten och bilderna indikerar att Kina i ett uttryck för oansvarighet står 
för utsläpp genom oljekraftverk, rök och hårt trafikerade vägar medan USA istället 
representerar en förhoppning, med bilder från mötet som verkar för att lösa miljöproblemet. 
Visas Kina i samband med trafikerade vägar, visas USA med människor gåendes på gatan och 
istället för kinesiskt oljekraftverk; amerikanskt krig. Texten förstärker bilderna, men 
framställer samtidigt USA som den minst onda aktören i sammanhanget. I inslaget om 
kolkraftdemonstranterna i Danmark lyser industriella bilder med sin frånvaro, trots att 
kolverket visas utifrån. De i så många andra sammanhang frekvent använda bilderna på 
rykande skorstenar och miljöförstörda solnedgångar, lämnas ingen uppmärksamhet i detta 
inslag, kanske i rädsla för att skapa opinion för demonstranterna som, vilka tidigare 
resonemang visat, porträtteras stereotypt och provocerande.  
 
I ett inslag som omnämnts i mycket liten utsträckning tidigare och som handlar om en 
framtidskatastroffilm med miljön i fokus, använder i huvudsak filmens redan befintliga 
bildmaterial. Filmen, som alltså rubriceras som en katastroffilm, gör skäl för sitt namn 
bildmässigt; gråa färger dominerar och döda landskap gestaltas. 
 

Reporter: Läget är alltså inte lika nattsvart idag som när filmen spelades in. (Scen från 
film: eld, oljekraftverk och människor som cyklar i en mörk tunnel)(Aktuellt 
090921). 

 
Detta är ett tydligt exempel på när bilderna och talet inte förstärker, utan snarare kontrasterar 
varandra. Talet i ovanstående citat ger uttryck för en förhoppning om bättring, medan bilderna 
istället indikerar mörker och olycka. Bilderna på människorna som cyklar i den mörka tunneln 
skulle kunna vara hämtad från en mardröm, och vittnar inte alls om någon förbättring, vilket 
är helt i enlighet med filmens agenda men uppenbart inte i enlighet med inslagets. Följande 
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bilder ger återigen intryck av det som hävdats i tidigare resonemang, att klimatförändringen 
ligger i de stora statsmännens händer att lösa. 
 

Reporter:  (bilder på trafikerad trafikled, män i kostymer tittar ut på flod, oljekraftverk) 
Utsläppstak, handel med utsläppsrätter och omställning till grönare energi, ja, 
klimatfrågan skulle få högsta prioritet men kom att överskuggas av andra 
politiska frågor (Aktuellt 090924). 

 
Trafikleder och oljekraftverk förekommer med mycket hög frekvens, och likställs som 
tidigare konstaterats med människans dekadenta leverne och uttryckssätt i form av byggnader, 
trafikleder osv. Oljekraftverk som de flesta svenskar inte sett i verkligheten, verkar 
representera mänskligheten och oaktsamhet, där den bolmande röken på ett effektivt sätt visar 
hur skadliga partiklar upptas och bildar en himmel som inte längre verkar förmå att urskilja 
solen från molnen. 
 

5.4.4 Natursceniskt bildspråk 
 
I inslaget om forskningsrapporten är bildanvändandet företrädesvis positivt i den mån att det 
är naturen som står i centrum. Samtidigt som ord som ”riktigt illa för mänskligheten” och 
”planeten håller på att röra sig i en icke-önskad färdriktning” visas bilder på löv, skogar och 
sjöar i uppenbar lugnhet. Dramatiken stiger dock i följande utdrag: 
 

Expert (ute i en skog):  den första är klimatförändring, där vi bedömer att vi redan idag har nått en 
koncentration av växthusgaser i atmosfären som överskrider en säker gräns. 
(bilder på av skadedjur angripna trädstammar). 

 
Frånsett redan redogjord grafik, är detta enda gången som inslaget bildmässigt framställer 
någonting av negativ karaktär, där vårt beteende bildmässigt skulle kunna anses liknas vid 
skadeangripna trädstammar. På samma sätt används de döda fiskarna i inslaget om EU:s 
regelverk som uppmanar till dumpning, där de döda kropparna förstärker talet om 
regelverkets ofullkomlighet.  
 

Reporter:  Han tvingas dumpa all extratorsk om han ska följa EU:s regler. 1000 kg fin, 
eftertraktad matfisk. (dramatisk musik, döda fiskar) Inte en enda torsk överlever 
(Rapport 090927). 

Reporter:  (Grafik: jordklot, landskap som brinner, groda på blad, kvinna i djupt vatten, 
man som bär kvinna i mycket vatten) Vid +1 grad, då ökar risken för bränder. 
Om det blir 2 grader varmare, ja då riskerar 30% av alla djur och växtarter att 
försvinna (Aktuellt 090922). 

 
I det första utdraget är såväl språket som bildspråket oerhört dramatiskt, och verkar således 
förstärkande i förhållande till varandra. Detsamma gäller kanske inte för nästkommande citat, 
som med tydligt bildspråk istället verkar vilja förstärka allvaret i situationen, där bilder från 
brinnande landskap och översvämningar onekligen manar till rädsla för vart jorden är på väg. 
Detta spär även texten på. Att framställa naturen på detta sätt, där effekten av människans 
påverkan synliggörs, är också fallet i inslaget om torkan i Kina. Inslaget domineras av bilder 
på torr och sprucken jord, på båtar som strandat i floder utan vatten och på gula risfält. Talet, 
av både de kinesiska bönderna och reportern, verkar samtidigt ständigt förstärkande. Utdraget 
nedan visar detta tydligt: 
 

Reporter:  (bilder på vindkraftverk i motljus, solceller vid berg, sol halvskymd av moln, 
torr sprucken jord) och för att motverka klimatförändringarna gör nu Kina stora 
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satsningar på bland annat vindkraft och solenergi. Men trots det tror Xu Yinlong 
att katastroferna med torka kommer att bli värre (Aktuellt 090922). 

 
För första gången i inslaget visas industriella byggnader, och de visas i positiva sammanhang, 
representerandes mer hållbar energiutvinning. Hur solcellerna och vindkraftverken konkret 
skulle påverka de utsatta bönderna på landsbygden framkommer dock inte, men uppenbart är 
hur de i nyhetsbevakningen både här och i andra sammanhang, används för att representera en 
framåtanda och en potentiell förändring. Följande utdrag visar på hur en skämtsam 
romantisering av det förflutna används för att ställa miljön i relation till utvecklingen: 
 

Reporter:  (Bilder på polishästar, trafikerade vägar) Ja, om det var så här som vi 
fortfarande togs oss fram så hade kanske allt varit gott och klimattoppmöten 
behövts (Aktuellt 090924). 

 
Citatet i samband med bilderna ger ett intryck av att vår påverkan på miljön faktiskt kan anses 
vara helt legitim, när det traditionella transportsättet med hästar ställs mot utveckling. Naturen 
och traditionen är ett en sida av samma mynt, medan industrin och utvecklingen istället 
representerar den andra sidan, där de båda perspektiven i vissa sammanhang i 
miljöbevakningen framställs som oförenliga.  
 

5.5 Miljöbevakningens genomgående diskurs 
 
Med utgångspunkt i resonemanget som förts under detta kapitels rubriker, presenteras en 
sammanställning över miljöbevakningens diskurser med ambitionen att ge underlag för 
uppsatsens kommande och avslutande analys samt att kortfattat redovisa för uppsatsens svar 
av den inledande forskningsfrågan: vilka miljödiskurser framträder i miljöbevakningen i 
Aktuellt och Rapport? Diskurserna har identifierats utifrån studien av SVT:s 
nyhetsprogramsbevakning av miljöfrågan, men det som framträder är inte endast knutet till 
televisionens nyhetsrapportering, utan skulle tills vidare kunna anses ge uttryck för en allmän 
nyhetsbevakningsdiskurs av miljöområdet. Det är dock viktigt att ha de journalistiska 
förutsättningarna i åtanke när nyhetsbevakningens diskurs presenteras under tre rubriker. 
 

5.5.1 Journalister 
 
Analysen av miljöområdet under de två aktuella veckorna indikerar att Sveriges Televisions 
journalister har ett oerhört viktigt uppdrag, åtminstone sett till deras närvaro i miljöinslagen. 
Journalisternas framträdande roll sker på bekostnad av bland annat politiker, experter och 
vanliga människor, där journalistisk omformulering verkar anses vara en kvalitetsmärkning. 
Som uppsatsens inledande kapitel kunde visa, ansågs berättandeformen av 
nyhetsredaktionerna vara eftersträvansvärd, och att journalisterna snarare verkar ha en strävan 
efter att berätta än att förmedla och korrekt återge visar detta material. Det journalistiska 
tolkningsföreträdet i miljödebatten tar sig bland annat uttryck i de personer som väljs för 
intervjuer, samt hur deras närvaro behandlas. Det verkar finnas en vilja att anspela på det 
förväntade, och på antingen omedvetna eller omedvetna strukturer under vika 
intervjupersonerna ges utrymme, där experter och politiker genom sin fysiska omgivning, i 
den egna kontexten bakom ett skrivbord, belönas med hög trovärdighet. Privatpersoner och 
personer som företräder ideella organisationer betraktas inbördes vara homogena, och 
intervjuas uteslutande i utomhusmiljöer, vilket indikerar att privatpersoners (vilket även kan 
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anses inkludera tittarnas) åsikter är likriktade. I respektive fall har journalisterna i 
miljöbevakningen valt att anspela på gemensamma scheman för hur olika aktörer behandlas, 
vilket troligtvis ger effekter på hur dessa personers budskap mottas av tittarna. Som mest 
tydligt blir detta i nyhetsbevakningens relation till demonstranter och aktivister, vilka 
journalisterna gärna verkar vilja framställa som oseriösa sett utifrån val av intervjusituation 
och det styrda innehållet. 
 
Trots att vissa inslag som varit centrala i denna analys tydligt handlat om miljöproblem har 
det journalistiska angreppssättet varit trubbigt, och i många fall har man misslyckats med att 
sätta uppenbart miljöproblems relaterade effekter i sin kontext. I de fall då miljöproblemet i 
situationen identifierats och effekterna presenterats, görs inga vidare analyser av problemet i 
ett större sammanhang. Ingen förekomst av röd tråd i bevakningen av miljöproblemen går att 
skönja. Tvärtom framställs miljöproblemen som isolerade företeelser, som enskilda problem 
knutet till specifika geografiska platser. Att misslyckas med att framställa miljöproblemen 
som sammanlänkade effekter av global miljöförstöring tyder på antingen journalistisk ovilja 
eller okunskap. Dekontextualiseringen, fragmenteringen och ytligheten som miljöhändelserna 
bevakas utifrån, utgör givna hot mot tittarnas förutsättningar att få en övergripande bild av det 
aktuella läget. Journalistisk, om inte okunskap så åtminstone ovilja i förhållande till 
förutsättningarna, kan också skönjas i det ringa användandet av grafik och bildspråk. Trots att 
miljöproblem måste erbjuda rika förutsättningar för att med pedagogisk grafik och talande 
bildspråk förmedla kunskap, utnyttjas i princip inte alls den möjligheten. Oförmågan att 
utnyttja televisionens pedagogiska möjligheter ger intryck av låg redaktionell abstraktionsnivå 
i kunskapen om miljön. 
 
Med dramatiska ordföljder och ordvändningar skapar journalisterna ett språk för spänning, 
som snarare verkar vilja tillfredsställa potentiella kanalskiftare än trogna och vetgiriga tittare. 
Effekten blir överdrivet språkbruk, men kan lika ofta ge uttryck för en populism med ibland 
skrämmande förtecken, vilket bland annat kunde skönjas i utdraget om råttorna (Rapport 
090915). Att ordanvädningen har stor betydelse för hur det allmänna budskapet uppfattas på 
ofta ett omedvetet vis har tidigare resonemang visat, och med hjälp av olika ord kan 
journalisterna på ett mycket diskret vis ge intryck av att tittarnas sak är deras. Lika väl som 
journalisterna gärna ger intryck av att ha närhet till beslutsfattare för att skapa trovärdighet 
och anspela på kunskapsauktoritet, vill de genom att använda det gemenskapsskapande ordet 
”vi” förmedla en föreställning om att journalisterna företräder tittarna på ett pedagogiskt 
gångbart sätt. På samma gång inger användandet av ordet ”ju” intryck av att det journalisterna 
berättar är en vedertagen sanning, en kunskap alla tittare borde inneha, vilket inplacerar 
journalisterna och tittarna i olika hierarkiska nivåer. Journalistens roll verkar vara den kunniga 
expertlärarens, uppenbart både i förhållande till sin publik och till andra auktoriteter, eftersom 
de förbehåller sig rätten att omtolka dessa. Länken som journalisterna anses utgöra, är tydligt 
hierarkiskt styrd, där en stor del av det journalistiska uppdraget verkar bestå i att om inte 
skaffa sig monopol på kunskapsförmedlandet, åtminstone framställa sig som om man hade 
det. 
 

5.5.2 Miljö 
 
Två ord som ofta förekommer i bevakningen av miljö är inte helt oväntat ”miljö” och 
”klimat”. Det som däremot är förvånande är hur åtskiljda begreppen är i 
nyhetsframställningen. Miljöbegreppet representerar lika mycket misär och problem som 
engagemang och intresse, och används lika ofta i positiva som negativa sammanhang. I de fall 
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som miljö benämns i samband med en aktör, är det ofta en privatperson, vilket indikerar att 
miljöengagemang företrädesvis uttrycks på lokal och till och med kanske på individuell nivå. 
Klimatbegreppet representerar det motsatta, och trots att klimatet inte endast förekommer i 
negativa ordalag, exempelvis i relation med ordet hot, är det uppenbart att klimatfrågan 
istället tillhör beslutsfattare och statsöverhuvud. Klimatet i bevakningen åtföljs ofta av avtal 
och förhandlingar, men klimat kombineras ännu mer gärna med ordet fråga. ”Klimatfrågan” (i 
bestämd form) diskuteras frekvent i miljöbevakningen, vilket indikerar att det finns en fråga 
om klimatet, men utan att några vidare specifikationer görs, även om det hade varit av intresse 
att veta vad frågan handlar om. På frågor finns det ofta svar, och på frågan om klimatet verkar 
dessa statsöverhuvud ha svaret, med utgångspunkt i klimatbegreppets dedikation. Om 
klimatavtal är svaret på miljöförstöringen anses avtalskonstruktionen utgöra beslutsfattarnas 
uppdrag, trots att det borde vara allas angelägenhet. Med det tydliga avtalsperspektivet som 
bevakningen av miljön verkar ställa sitt hopp till, lämnas mycket litet utrymme för den 
enskilda människan att bidra, förändra och förbättra. I vägen för att skapa det uppenbart 
mycket åtråvärda klimatavtalet är ekonomiska oenigheter. Den ständigt närvarande 
ekonomiska aspekten anger, på ett mycket ofördelaktigt sätt, ramarna inom vilken 
miljöproblemet ska diskuteras inom. 
 
Naturen i miljöbevakningen framställs som god, passivt utsatt för människornas dekadenta 
leverne, som bildmässigt istället representeras av stora kolkraftverk med bolmande rök, 
vägkorsningar och suddiga solnedgångar. Samtidigt som bevakningen rent bildmässigt måste 
anses vara något stereotyp, får naturen representera traditionen och städer, bilar och industrier 
utvecklingen. Att det föreligger en konflikt i det traditionella och det moderna blir inte minst 
tydligt i bevakningen av de traditionellt präglade yrkena som bönder och fiskare representerar. 
Miljöbevakningen visar att det är dessa som påverkas av människans oförsiktiga aktivitet. 
Naturen och traditionen verkar ställas mot industrier och utvecklingen, där förhållandet verkar 
indikera att det finns en konflikt och en oförenlighet dem emellan. Miljömedvetenhet och 
utveckling verkar i miljöbevakningen framställas som väsensskilda och inkompatibla, där 
tittaren kan få intryck av att miljömedvetenhet sker på bekostnad av utveckling, vilket riskerar 
att påverka den allmänna opinionen om vikten av att lösa problemen förknippat med miljön.  
 

5.5.3 Länder  
 
Som tidigare resonemang kunnat visa finns det vissa personer och nationer som i 
nyhetsbevakningen tillmäts särskilt stor betydelse i arbetet med att minska miljöproblemen, 
men framförallt är de massmediala förhoppningarna knutna till eventuella klimatavtal. EU 
och Sverige nämns nästan uteslutande i positiva ordalag, och verkar i jämförelse med andra 
länder besitta en överlägsen kunskap och samtidigt en osjälviskt mycket stark strävan efter att 
minska miljöförstöringen. Att i princip inga geografiska nedslag inom Europas gränser görs i 
miljöbevakningen indikerar att problemen inte drabbar Europa, utan företrädesvis 
utvecklingsländer i tredje världen. Europa, Sverige och Reinfeldt representerar i bevakningen 
”vi” och tittarna inkluderas i det, vilket skänker en känsla av att man befinner sig på de godas 
sida och i ansvariga händers fasta trygghet. En aktör som utmålas som långt mycket sämre än 
EU och Europa är Kina, som i det närmaste beskrivs som ett girigt land som vill åtnjuta 
fördelarna med att tituleras ”rikemansland” men samtidigt inte ta det ansvar som följer med 
det. USA beskrivs också som en mycket betydelsefull aktör, föga oväntat, men USA:s roll är 
inte lika uppenbart positiv eller negativ. USA:s president Barack Obama representerar 
förändring och framåtanda och nämns företrädesvis i positiva ordalag, medan USA som 
nation beskrivs som konservativt i miljöfrågan. Samtidigt lämnas USA uppenbart utrymme att 
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bli miljöhjälte om ett avtal skrivs och bevakningen fokuserar snarare på det än det faktum att 
USA är en miljöbov i Kinas mått sett till utsläppsmängd. Att det finns en tydlig skillnad i hur 
USA och Kina bevakas blir inte minst tydligt i analysen av de bilder som förekommer i 
respektive inslag, där USA gestaltas i samband med positiva bilder, som trots att de är 
mänskligt skapade ändå tilltalar. Kina beskrivs däremot bildmässigt med vyer som 
representerar människans sämre sidor, där skorstenar och stora trafikkaos får framträdande 
positioner.  
 
Samtidigt som Kina framställs som en betydelsefull aktör i att skapa klimatavtal, gestaltas 
kineserna i miljöbevakningen som passiva och utan förmåga att vare sig förändra de egna 
förhållandena eller ge uttryck för allmän tendens. Trots att alltså bevakningen ger uttryck för 
de krav som ställs på Kina, ger journalisterna genom sina reportage intryck av att det inte 
finns någon folklig kunskap i Kina om miljöproblemens omfattning utan endast dess effekter. 
Tvärtemot kineserna gestaltas amerikanerna och australiensarna som omvärldsmedvetna med 
förmågan att agera, och kan ställa skeenden i relation till aktuella händelser. Förutom Kina 
anses u-länderna ha en väldigt central del i arbetet med att minska miljöförstöringen, och 
samtidigt som det vid flera tillfällen konstateras att u-ländernas deltagande är viktigt i avtalet 
och att dessa länder kommer drabbas hårdast, ges representanter från länderna ingen röst. 
Trots att bevakningen alltså ordmässigt tillmäter u-länderna betydelse, kontrasteras detta 
tydligt med miljöbevakningens innehåll som inte alls pekar i samma riktning.  
 
Miljön är viktig och miljöproblem existerar, det är med den utgångspunkten 
miljöbevakningen förmedlar nyheter. Trots att det måste förekomma skepticism mot 
miljöproblemens omfattning och effekt, åskådliggörs detta inte alls i bevakningen som istället 
ger sken av att miljöproblemet är något givet. Potentiell kritik mot det aktuella 
miljöproblemet och de enligt eliten eftersträvansvärda arbetet med att minska 
miljöproblemens effekter är opersonligt och ansiktslöst. Miljöbevakningen verkar förmedla 
att kritik mot miljöproblemets existens inte är legitimt, och dessutom att miljöproblemets 
stävjande och effekter är allom givna. 
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6. Miljöbevakningens diskurs i ett 
existensfilosofiskt perspektiv 
 
Som det tidigare resonemanget beskrivit, blev den existensfilosofiska grenen, 
existentialismen, mycket viktig i Europa efter andra världskriget (Ozmon & Craver 2003). 
Människor sökte svar på vad som skett, och hur det som hade hänt kunde ske. 
Existentialismen gav med sitt tydliga individperspektiv knappast enkla, men på något sätt 
ändå bekväma svar. Ingen annan kunde klandras för vad som hade skett, alla människor som 
inte aktivt försökt motarbeta nazismen var istället delaktiga i hemskheternas utbredning. Den 
givna effekten var ångest, en på något sätt acceptabel baksmälla till det som hade skett. Om 
felet i andra världskriget var mitt, är också lösningen min, verkar existentialismen mena. 
Denna uppsats ämnar söka svar på om huruvida nyhetstittarna förses med tillräcklig kunskap 
för att ges möjlighet att förvalta det ansvar som följer med den betydelse existentialismen ger 
individen. I centrum för uppsatsens avslutande del är ett kunskapsmässigt perspektiv på 
miljöbevakningen där det existensfilosofiska synsättet ständigt närvarar. Kapitelrubrikerna är 
utformade för att understryka perspektivets individfokusering och svaren som presenteras är 
miljöbevakningens, med utgångspunkt i frågorna som ställdes i inledningen: vilka ska jag 
lyssna på? Vad kan jag lita på? Vad kan jag göra? Dessutom ämnar avsnittet söka svar på 
uppsatsens andra forskningsfråga: 
 

• Hur ter sig miljödiskursen i förhållande till public service-uppdragets 
kunskapsförmedlande uppgift i ett existensfilosofiskt utbildningsperspektiv? 

 

6.1 Vilka ska jag lyssna på? 
 
Journalisterna tillmäter uppenbarligen sitt uppdrag stor betydelse. Strävan efter att skapa 
förtroende hos tittarna verkar inte följa några tydliga mönster; ibland förkastas hierarkier och 
ibland väljer journalisterna istället att anspela på dem. Följande avsnitt granskar det mediala 
tittartilltalet och skapandet av förtroende. 
 

6.1.1 Den översta i journalisthierarkin  
 
Media benämns ofta som samhällets tredje statsmakt, i Sveriges fall efter regering och 
riksdag, med syftet att granska beslutsfattarna i allmänhetens tjänst (Hultén 1996). 
Journalistik kan med den utgångspunkten placeras in som ett redskap för budskapsförmedling, 
mellan beslutsfattare och medborgare (i mindre grad i omvänd ordning). Nyhetsbevakningen 
av miljöfrågan visar en tendens till att journalisterna vingklipper politiker och experters 
auktoritetspositioners betydelse, tillförmån för den egna framställningen. De hierarkier mellan 
beslutsfattare och medborgare vars höjdskillnad journalistiken är menad ska dämpa, tar nya 
former när journalisterna gör anspråk på politikerna och experternas auktoritära positioner i 
ett slags uttryck för kunskapsmässigt monopol på aktuell miljödiskussion. Att bryta ned 
hierarkier anses inom det existensfilosofiska utbildningsperspektivet vara eftersträvansvärt, 
men journalisternas förkärlek till att själva inta auktoritetspositionerna kan inte betraktas vara 
i enlighet med perspektivet. Journalisterna ger dock ibland intryck av att med ord som skapar 
gemenskap mellan deras yrkesutövande och tittarna platta ut hierarkierna, men de byggs i 
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vissa fall upp igen, dels genom att referera till kunskap som förmedlas som given och dels 
genom att referera till närhet till dessa auktoritära beslutsfattare. Journalisterna ger intryck av 
att vara medvetna om det hierarkiska spelet, men strävan efter att ibland riva ner hierarkier 
och ibland anspela på dem, visar istället på en inkonsekvens som får effekter på den 
existenspedagogiska kunskapsförmedlandet. Utbildning bedrivs bäst när det inte finns någon 
hierarkisk skillnad mellan lärare (media) och elev (tittare), och när deras kunskap behandlas 
som, om inte jämbördig, åtminstone lika värdefull. Medias objektivering av tittaren inverkar 
negativt på lärandesituationen enligt perspektivet, men kan samtidigt anses anspela på 
rådande samhälliga utbildningsstrukturer.  
 

6.1.2 Expertläraren 
 
Inom ramen för skolans utformning diskuteras lärarens roll, samt vad som utgör en god lärare, 
vilket tidigare resonemang redogjort för. Kroksmark (1997) visar att en allmän tendens går 
mot att skolans yrkesutövare, lärare, blir s.k. ämnesexperter, där deras stora ämneskunskap 
legitimerar närvaron inom utbildningssystemet. Det innebär att lärarens förmåga att förmedla 
kunskap, dvs. deras pedagogiska roll, får allt mindre betydelse. Journalisternas strävan efter 
att som goda berättare, delge tittarna kunskap om vad som sker i världen genom att tolka 
dessa ämnesmässiga auktoriteter, som kan betraktas representera lärarexperterna, kan anses 
vara positivt ur det existensfilosofiska utbildningsperspektivet. Att expertrollen frångås är 
dock endast positivt under förutsättning att förmedlandet, eller ”berättandet” som SVT väljer 
att benämna det som, är pedagogiskt välgenomfört, vilket denna studies bevakning inte ger 
uttryck för. Journalisterna visar på såväl bristande kunskap om miljöämnet som pedagogisk 
oförmåga; när de gör ämnesexperternas uttalande till sina, sker det snarare som 
sammanfattning än som omformulering med syfte att förenkla och förtydliga. 
Sammanfattningar av politikers och experters utlåtande är troligtvis en förutsättning för att 
kommentarerna ska få utrymme i den tidsmässigt mycket begränsade inslagstiden, men det 
sker troligtvis på bekostnad av tydlighet och med alltför nedkokade sammanfattningar; även 
på korrektheten. Den mycket låga förekomsten av grafiska redogörelser och talande bildspråk, 
kan såväl tyda på begränsad redaktionell förberedelsetid, som journalistisk oförmåga att 
omformulera ämnesmässiga experters kunskap på ett för tittarna tydligt vis.  
 
Findahl och Höijer (1984) visade att nyheternas budskap var formulerade för redan insatta att 
förstå, där högutbildade och människor engagerade i föreningsliv hade bäst förutsättningar att 
tillgodogöra sig nyheternas budskap. Således menade författarna att nyhetsförmedlingen 
överlag gav dåliga förutsättningar för skapandet av en upplevelse av omvärlden. På samma 
vis ger denna granskning av bevakningen av miljön uttryck för en fragmenterad framställning, 
där den mycket begränsade inslagstiden omöjliggör de mest goda ambitionerna att ge en 
övergripande bild av aktuella skeenden kring miljöns problem och effekter. Eftersom det 
sammanlagda potentiella nyhetsmaterialet måste ha oändligt stora mått, tilldrar sig urvalet 
intresse. Då miljöproblemens effekter och diskussionen om miljöproblemens utbredning 
måste föras på många olika platser i världen, föreligger det förutom ett val, även ett uppenbart 
bortval och i studiens bevakning representeras detta bortval allra tydligast av världens fattiga 
länder. Baserar tittaren sin kunskap om miljöproblemen och dess utbredning på dessa 
nyhetsprograms miljöbevakning, ges intrycket att de fattiga länderna i världen saknar vilja 
och handlingskraft och att de är beroende av den rikare världens såväl ekonomi som kunskap 
för att skapa förändring.  
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6.3 Vad kan jag lita på? 
 
Den tidsmässigt mycket begränsade ram som nyheter måste presenteras inom har inte varit 
föremål för tidigare redogjord forsknings analys, men anses i denna uppsats vara av 
synnerligen central karaktär. Med bakgrund i en mycket ringa genomsnittlig inslagstid på 
drygt tre minuter per nyhetsprogram, måste frågan om huruvida det ens är möjligt att 
förmedla en tillfredsställande kunskap i ämnet ställas. Det ifrågasätter inte endast 
miljöbevakningens ramar, utan hela nyhetsprogrammens konstruktion och anspråk på att 
förmedlingen av kunskap. Uppsatsens utgångspunkt utgörs dock av nyhetsprogram, och 
således konstateras endast ett problem av uppenbara dimensioner, vilket dock inte diskuteras 
vidare. Detta riktar ändå strålkastarljusen mot frågan om nyhetsinnehållets möjlighet till djup 
och vilken tillförlitlighet nyhetsmaterialet erbjuder, något som följande avsnitt ämnar 
behandla. 
 

6.3.1 Isolerade företeelser 
 
Inom ramen för uppsatsens forskningsfrågor kan de förutsättningar som inslagslängden på 
drygt tre minuter innebär, behandlas i förhållande till det kunskapsförmedlande anspråk som 
SVT redogör för. Visst erbjuder tre minuter nyhetsinslag möjligheter att förse tittare med 
kunskap om omvärlden, men studien av miljöbevakningen visar att den möjligheten i väldigt 
liten mån tillvaratas. Effekten blir, som bland andra Krona (2009), Djerf-Pierre (1996) och 
studiens miljöbevakning visar; ytlighet, fragmentering och dekontextualisering. Ett 
treminutersinslag förmår att ge uttryck för en miljöhändelse, eller en klimatdiskussion, men 
kan inte inom den begränsade tidsramen förmedla en övergripande bild där händelsen ställs i 
relation med det globala miljöläget. Den inslagsmässiga tidsbristen innebär således inte en 
omöjlighet för kunskapsförmedlande, men en uppenbar svårighet att förmedla kunskap om 
mer än den specifika bevakningens innehåll och dess relation med andra liknande skeenden. 
En fråga som inte diskuterats inom ramen för uppsatsen är kunskapens karaktär, och om 
huruvida det finns bättre eller sämre kunskap. Givetvis är det positivt att få en insikt om 
torkan i Kina eller Australien, men om dessa respektive länders vädersvårigheter inte länkas 
samman med miljörelaterade problem kan nivån på kunskapen diskuteras. 
Dekontextualiseringen som kännetecknar stor del av miljöbevakningen i studien, innebär att 
miljöproblemens effekter tas ifrån sin ekologiska kontext och framställs som isolerade 
företeelser utan kopplingar till varken varandra eller globala klimatproblem. Detta kan 
betraktas vara ett mycket effektivt maktredskap som journalisterna har tillgång till, att isolera 
händelser till den grad att de upplevs vara undantag och inte som tecken på miljöproblemens 
omfattning.  
 
Att inslagen inte förmedlar kunskap är svårt att hävda, men nivån på kunskapen måste 
ifrågasättas. En tittare som följer nyheterna varje dag förses med kunskap om vad som sker i 
världen i ett miljömässigt perspektiv, och präglat av journalistikens självsäkerhet, förmedlas 
också en känsla av att kunskapen är tillräcklig för att tittaren ska kunna anse sig vara en god 
och påläst medborgare. I det avseendet kan SVT istället anses utbilda i felkunskap, i en falsk 
föreställning om att nyhetsinnehållet garanterar tillräcklig kunskap för att fatta välavvägda 
beslut i förhållande till den egna verkligheten. Existensfilosofins utbildningsperspektiv 
förespråkar utbildning i kontextmedvetande, där den lärande parten ska förses med 
möjligheter för kunskaper kring vad som präglar omgivningen, såväl globalt som lokalt. Utan 
kontextbevakning riskerar kunskapen att förlora värde, eftersom inga möjligheter till 
övergripande analys av det allmänna världsläget kan erbjudas. Med utgångspunkt i studiens 
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bevakningsmässiga dekontextualisering blir det uppenbart att miljöfrågan inte framställs 
enligt de existensfilosofiska idealen i detta avseende.  
 

6.3.2 Det som skapar tillräckligt dåligt samvete 
 
Nyhetsbevakningen av miljön innehar ett visst konfliktbaserat perspektiv, som delvis kan 
förklaras med den världsliga strävan som uttrycks existerar för att skapa ett gemensamt 
klimatavtal. Oenigheten är tydlig, och framställs också så i bevakningen, men utan att det görs 
överdramatiskt. Detta motsäger den forskning som menar att konfliktperspektivet är allestädes 
närvarande för att skapa spänning och öka tittarsiffrorna (Krona 2009), men kan samtidigt 
också ge uttryck för den rädsla som också kan anses prägla nyhetsframställningen; rädslan för 
att skrämma TV-tittarna. Studien av nyhetsbevakningen av miljö ger snarare uttryck för en 
ovilja och rädsla för att med starka bilder och ordval beskriva rådande situation, skrämma bort 
tittarna. Ambitionen verkar vara att skapa ett visst mått av dåligt samvete kring den aktuella 
miljösituationen, men samtidigt inte till den grad att det blir obehagligt för tittaren som 
riskerar att byta kanal. Populismen och den ökade konkurrensen som bland andra Krona 
(2009), Nilsson (2009) och Viscovi (2006) ger uttryck för, yttrar sig i miljöbevakningen 
istället på detta vis. Miljöfrågan skiljer sig dock från många andra ämnen, exempelvis de 
knutna till kriminalitet och brottslighet som har ett TV-mässigt attraktivt uttryckssätt, då 
miljöfrågan kan ha ett mycket tydligt spektakulärt innehåll, men miljöns effekter kan också 
göra sig påminda långsamt genom små förändringar i detaljer. Det som skiljer miljöproblemet 
från kriminalitet och brottslighet, är att miljön är allas angelägenhet, och att alla enskilda 
individers handlade ger avtryck på jorden. Det innebär också att miljöområdet är mer känsligt, 
eftersom det är något för alla att känna ansvar för, utgör det samtidigt en given källa till dåligt 
samvete, vilket nyhetsbevakningen både mildrar och profiterar på.  
 

6.3.3 Det som anger miljöproblemets ramar: ekonomi och utveckling 
 
Att jordens miljöproblem bör åtgärdas förmedlar nyhetsbevakningen med all önskvärd 
tydlighet, men trots att ingen som tvivlar på miljöproblemens utbredning kommer till tals 
under bevakningens två veckor, ges det andra betydligt mer diskreta uttryck för tvivel. 
Miljöproblemet framställs vara oerhört viktigt att åtgärda, men i bevakningen görs både ord- 
och bildmässiga skildringar som ställer miljöproblemet mot utveckling. Det positiva, och för 
naturen goda levnadssättet framställs som traditionellt och konventionellt, medan det moderna 
istället gestaltas som miljövidrigt. Det ger intryck av att utveckling och miljömedvetenhet är 
oförenligt. Motsatsförhållandet riskerar att påverka tittarna, som med den framställningen ges 
intrycket att utveckling måste ske på bekostnad av miljömedvetenhet. På samma sätt fungerar 
den ekonomiska aspekten som inte för en sekund verkar vilja lämna miljöproblemet och 
potentiella åtgärders sida. Att den ekonomiska aspekten har en viktig betydelse är som 
konstaterats, föga oväntat i en värld som i huvudsak styrs av marknaden och kapitalet, men 
frågan är om ekonomin egentligen bör reserveras någon plats i miljödiskussionen och i 
bevakningen av densamma. Genom att ständigt hänvisa till kostnader och ekonomiska termer 
anges den ram inom vilken klimatfrågan har möjlighet att lösas kostnadseffektivt. Den 
ständigt närvarande ekonomiska aspekten tar miljödebatten tillbaka till verkligheten igen, och 
när miljöförbättringen har ett pris är det plötsligt inte lika givet att något ska göras. Det är den 
bild som förmedlas till tittarna, och med en vanlig tittares avsaknad av ekonomisk kunskap i 
förhållande till stora miljardbelopp, verkar siffror snarare skrämmande än upplysande och kan 
därför betraktas vara ovidkommande i miljöbevakningen. 
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6.3.4 Det opolitiska 
 
Anderson (1997) uppehåller sig kring miljöfrågans politiska karaktär, och menar att 
diskussionen om den helt saknar ideologisk grund. Detta ger också studiens nyhetsbevakning 
av miljön uttryck för, när en politisk aspekt endast vid ett enda tillfälle13 åläggs 
miljödiskussionen. Även om miljöfrågan och dess effekter kanske inte kan anses vara av 
politisk art, har miljöproblemets såväl ursprung som lösning uppenbara politiska förtecken. 
Den mediala opolitiska diskursen ger uttryck för en samhällelig diskurs där miljöfrågan, likt 
bevakningen av miljön, tagits från sin kontext och placeras i något slags politiskt oberoende. 
Miljöproblemets svävande karaktär ger intryck av att det finns en politisk konsensus om 
miljöfrågan och hur dess konsekvensers utbredning ska hindras, men samtidigt ger 
bevakningen uttryck för att det knappast är en enighet som präglar världsledarnas 
miljödiskussion. Hade enigheten varit lika stor och tydlig som frånvaron av politik i 
miljöbevakningen, hade miljöfrågan inte längre varit en fråga utan ett svar, eller ett 
utropstecken. Oenigheten som bevakningen ändå erkänner existerar kring miljöfrågan hos de 
politiska världsledarna, framställs dock inte grunda sig i ideologiska och politiska skillnader, 
utan kulturella, utvecklingsmässiga och kanske framförallt ekonomiska. Apple (2006) menar 
att det finns en politisk dimension i allt, och i detta inkluderas onekligen såväl kultur som 
ekonomi; det politiska perspektivet väljs, eller glöms bort i den studerade nyhetsbevakningen. 
Att framställa miljöfrågan som en opolitisk fråga ger uttryck för miljöns gemensamma 
karaktär, och att den berör partier från alla ideologiska riktningar. Det öppnar samtidigt upp 
för en vidare miljömässig diskussion, där den redaktionella bevakningen ges betydligt större 
handlingsutrymme när val av ämne och innehåll inte mäts med politiska mått. Ofrånkomligt 
är dock att en stor del av den miljömässiga diskussionen inte kan nå sin fulla potential när den 
avpolitiseras, och görs allas men samtidigt inte heller någons. 
 

6.3 Vad kan jag göra? 
 
När nyhetsbevakningen av miljös diskurser blottlagts, återstår det en fråga; vad kan egentligen 
jag göra åt den rådande situationen? Följande avsnitt visar vilket handlingsutrymme som ges 
den enskilda människan i nyhetsbevakningen, med utgångspunkt i den kunskapsförmedling 
som diskuterats i ovanstående resonemang.  
 

6.3.1 Överlåta ansvaret 
 
Utbildning syftar existensfilosofiskt till att ge redskap till eleverna att formulera frågor knutet 
till den egna omgivningen och existensen, eftersom förståelsen för vem man är, utgör 
förutsättningar för att ta det samhälliga ansvar närvaron på jorden och livet ger människan 
(Sartre 2002). Att medias miljöbevakning ska distribuera dessa existensfilosofiska redskap till 
tittarna är avlägset att tro, men det som är intressant är hur människans ansvar behandlas i 
bevakningen. Som redan konstaterats genomsyras miljöbevakningen av en slags förhoppning 
om att ett klimatavtal ska tecknas under klimattoppmötet i Köpenhamn. Avtal och 
förhandlingar är ständigt återkommande ord i bevakningen och handlingsutrymmet att 
förändra rådande miljöproblem verkar vara förbihållet de världsliga beslutsfattarna. Samtidigt 
som det eventuella avtalet i miljöbevakningen framställs som avgörande för jordens framtid, 
                                                 
13 Beträffande Maria Wetterstrands (MP) närvaro på klimattoppmötet i Köpenhamn, vilket snarare ger uttryck 
för en personfixering och ett konfliktperspektiv, än ett politiskt perspektiv. 
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förmedlas en bild av att det helt är i händerna på världens ledare. Nyhetstittarna riskerar 
således att förses med en känsla av dåligt samvete kring miljöproblemen, men blir inte upplyst 
om vilka potentiella redskap som skulle kunna förändra den rådande situationen eftersom det 
beskrivs ligga i överhetens händer. Detta kontrasterar tydligt existensfilosofin som menar att 
människans närvaro i världen per definition ska förknippas med ett ansvar för densamma, och 
således bör också tittarna om ett kunskapsförmedlande ideal existerar, upplysas om hur detta 
ansvar kan tillvaratas. Utelämnas det, blir ångest effekten enligt existensfilosofin, men också 
en känsla av maktlöshet.  
 
Utbildning, i det här fallet representerat av nyhetsbevakning, bör enligt existensfilosofin med 
risk för att skapa ytterligare ångest, inte blunda för det som kan upplevas som skrämmande i 
världen. Tittarna ska istället konfronteras med det, för att visa på vidden av problemen och för 
att skapa en medvetenhet om den egna närvaron i världen. I detta fall samverkar 
existensfilosofisk pragmatism och medias jakt på spektakulär bevakning för att attrahera 
tittare och skapa intresse, och media kan i denna jakt såldes inte beskyllas för att romantisera 
den rådande situationen. Däremot ger det geografiska urvalet på inslag en indikation på att 
Europa är förskonade från miljöförstöringar, och att Europa, EU och Sverige leder arbetet 
med att minska miljöförstöringarnas utbredning. Således ger miljöbevakningen intryck av att 
tittarna representeras av goda krafter, vilka man ska lita på och glatt överlåta mandaten att 
förändra den rådande situationen på. Det minskar delvis tittarnas dåliga samvete, men fråntar 
samtidigt deras så viktiga ansvarskännande.  
 

6.3.2 Bilda egna åsikter 
 
Objektivitet är ett ord som förkastas inom existentialismen, eftersom människans existens är 
en förutsättning för upplevelsen av det verkliga. Trots att SVT inte uttalat beskriver en strävan 
efter objektivitet, anses det ofta vara ett ideal inom journalistkåren. Den objektiva strävan 
skulle kunna anses ifrågasätta hela det journalistiska uppdraget utifrån detta perspektiv, 
eftersom den mediala framställningen till stora delar styr våra kunskaper och åsikter kring 
platser och situationer långt bortom vår egen vardag såväl fysiskt som mentalt. Ur det 
existensfilosofiska perspektivet får verkligheten värde genom människans medvetande, och 
eftersom media styr tittarnas medvetenhet om tidigare ofta okända platser, medskapar media 
tittarnas verklighet. Att då sträva efter objektivitet, dvs. att gå utanför den egna existensen i 
sammanhanget, är en omöjlighet, en tandlös och harmlös strävan som är lika ouppnåelig som 
ointressant.  
 
Ord så som ”opartisk” och ”mångsidig” förekommer däremot i SVT:s uppdragsbeskrivning, 
vilket på ett mycket ärligare och mer existensfilosofiskt förenligt sätt, ger en indikation på 
påverkningens mer trovärdiga ideal. Vad som också förekommer i samband med dessa 
nämnda ord är det anspråk som redan presenterats ”Som SVT-tittare ska man kunna ta reda på 
vad som tilldrar sig i landet och världen runtomkring så att man själv kan bilda sig en egen 
åsikt (svt.se 2009c). Här framträder ord som ”själv” och ”egen åsikt” och frågan är om 
nyhetsbevakningen av miljöproblemen under nämnda förutsättningar verkligen lämnar 
möjlighet för ”eget” åsiktsbildande. Det uppenbara materialbortfall som står i centrum för den 
urvalsprocess som bestämmer vad som ska bevakas, nyheternas dekontextualiserande 
karaktär, stereotypa framställning, tydliga hierarkier, journalistisk pedagogisk oförmåga på 
dessutom mycket kort bevakningstid utgör onekligen dåliga förutsättningar för ”eget” 
åsiktsskapande, om inte avkall görs på att åsiktsskapandet ska vara av välunderbyggd 
karaktär. De diskurser som den mediala framställningen av miljöområdet styrs av, är 
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kollektiva och skapar, trots tittarnas varierade förförståelse och kunskapsmängd, dåliga 
förutsättningar för ”eget” åsiktsskapande, under rådande former. 
 

6.3.3 Gör ditt engagemang till en punktinsats 
 
En effekt av miljöbevakningens dekontextualisering på individnivå är att det miljömässiga 
engagemang som det finns utrymme att ge utlopp för idag är på sin höjd att adoptera en 
isbjörn, beskydda en orangutang eller fridlysa en plätt av fotbollsplansstorlek i regnskogen. 
De kan i sig betraktas som behjärtansvärda aktiviteter, men hjälper samtidigt föga i arbetet 
med att lösa jordens övergripande klimatmässiga problem. Precis som miljöbevakningen ger 
uttryck för miljöproblem i specifika geografiska områden med specifika effekter, förmedlas 
en föreställning om att miljön också löses med specifika punktinsatser. Samtidigt lämnas inte 
enskilda individer särskilt stort utrymme för förändring. I studiens granskning av 
miljöbevakningen framställs engagerade människor i relativt liten omfattning, men tydligt är 
att de personer vars engagemang yttrar sig i en vilja att demonstrera, beskrivs ur negativa 
perspektiv. De tenderar att framställas som naiva och nästintill obegåvade i sin tro att 
demonstrationer ska skapa förändringar, och genom den journalistiska framställningen 
förmedlas den typen av engagemang som primitivt och verkningslöst. Den journalistiska 
bevakningen av demonstrationer kan betraktas vara en påminnelse om vilka som utgör de 
massmediala förutsättningarnas aktörer, som enligt bland andra Bourdieu (1998) och Postman 
(1986) representeras av den ekonomiska makten. Demonstrationer och folkligt upplopp är 
givet något som inte tilltalar samhällets elit, då den typen av ytterst synligt engagemang 
riskerar att ifrågasätta och hota deras annars så trygga maktställning.  
 

6.4 Diskursen och möjligheten till eget åsiktsbildande 
 
Miljöbevakningsdiskursen har i det närmaste föregående avsnittet beskrivits och analyserats i 
relation till det existensfilosofiska perspektivet. I detta avslutande avsnitt ges en avrundande 
sammanfattning på vad som framkommit, där relationen mellan diskursens övergripande och 
uppenbart kollektiva förmedlandekaraktär och den individuella möjligheten till skapandet av 
egna åsikter är i fokus för diskussion. Baserat på den miljömässiga diskurs som bevakningen 
under studiens tid har varit underlag för, ges följande förutsättningar för åsiktsskapandet i 
förhållande till miljön i en framställning av något hårddragen karaktär med ambitionen att 
blottlägga potentiella risker med rådande bevakning. 
 

6.4.1 Okunskap och felkunskap 
 
Nyhetsbevakningen av miljöfrågan erbjuder, som ovanstående resonemang kunnat visa, 
dåliga förutsättningar för verkligt meningsfull kunskapsbildning. Trots att televisionsmediets 
utformning anger pedagogiska möjligheter, utnyttjas inte dessa i miljöbevakningen, och den 
enskilda individen som följer nyheterna förses vare sig med kunskap eller med redskap 
tillräckliga för att förändra rådande miljösituation. Tvärtom förmedlar bevakningen ett intryck 
av att ansvaret inte är den enskilda människans, utan den betydelsefulla statsmakten och dess 
ledare. Att ansvaret åläggs eliten, och att allt synligt engagemang förkastas, erbjuder den 
enskilda individen en känsla av obefintligt handlingsutrymme vilket tydligt motsäger 
existensfilosofins utbildningsperspektiv. Trots att den miljömässiga förändringen i något 
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skede måste ske på global nivå, riskerar nyhetsbevakningens makroperspektiv att ge 
passiverande inverkan på den enskilda människan. Nyhetsbevakningen av miljöfrågorna 
verkar vilja förmedla kunskap som leder till ett visst mått av dåligt samvete till dess tittare, 
men samtidigt inte tillräckligt för att skapa ett brett och synligt engagemang. Tvärtom 
beskrivs problemställningen vara stor, men lösningen samtidigt liten, som om det räcker att 
adoptera en isbjörn och källsortera avfall. Den mycket begränsade och fragmentariska 
kunskapen som miljöbevakningen erbjuder tittarna, visar en tendens till att förvandla 
människor till objekt, obenägna att förändra sin tillvaro och i lugn och ro hoppas makthavarna 
få skriva på avtal om klimatet för att tillfälligt stilla folkets oro men utan att det görs på 
bekostnad av aktuell definition av utveckling och de rika ländernas finanser. 
Miljöbevakningen utbildar i sin nuvarande utformning i felkunskap, i en övertygelse om att en 
halvtimmes konsumtion per dag ska vara tillräckligt för att bli en god och påläst medborgare, 
men effekten verkar snarare vara den motsatta. Nyhetsbevakningen ser närmast ut att leda till 
en falsk trygghet, och till en övertro på kunskapens godhet, där kunskapen anses vara ett 
självändamål. Okunskap bör bekämpas med kunskap, men nyhetsbevakningen om miljö 
verkar istället i många fall bekämpa okunskap med felkunskap. I denna falska övertygelse om 
förtrogenhet överlåts ansvaret till världens ledare, vilka utan inblandning från allmänheten, 
riskerar att styra världen mot fördärvet, såväl miljö- som kunskapsmässigt.  
 

6.5 Vidare forskning 
 
Denna uppsats har uppehållit sig kring televisionens kunskapsförmedlande uppdrag och 
funktion, och perspektivet har snarare varit televisionens än tittarens, eftersom det är 
nyhetsbevakningen och inte upplevelsen av densamma som varit central i uppsatsen. För att få 
en insikt i vilka kunskaper som verkligen förmedlas till nyhetsprogrammens tittare, 
uppmuntrar denna uppsats till en uppföljning av Findahl och Höijer studie som publicerades 
1984, där bevakningen av miljöfrågans kunskapsförmedling kan stå i fokus. Med bakgrund i 
att miljöfrågan troligtvis kommer att finnas på dagordningen även i framtiden hade det även 
varit av intresse att skifta perspektiv, och studera kommande generations 
kunskapsförmedlings i förhållande till skolans bevakning av miljöområdet. Trots att, som 
visats i denna uppsats, miljöfrågan på intet sätt är ny, har den på senare tid etablerat sig i 
samhällets institutioner på ett tidigare främmande vis vilket innebär att kommande generation 
inte så ensidigt måste förlita sig och sina kunskaper på medias framställning. 
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Bilaga 1 Rapport & Aktuellt v. 39 & 46: en 
sammanfattning 
 
1. Rapport 090922: Politisk bevakning av möte med kommentarer från utsänd på videolänk, 
samt reportage. Utrikes. Behovet av utsläppsminskning samt ett klimatmöte som visar få 
resultat (5 min, 44 sek). 
2. Rapport 090922: Reportage. Inrikes. En ny uppfinning ska kontrollera yrkeschaufförers 
körteknik och göra det mer miljövänligt (1 min 44 sek). 
3. Rapport 090923: Reportage. Inrikes. Forskningsresultat identifierar riskområden i 
förhållande till miljön (2 min 43 sek). 
4. Rapport 090925: Politisk bevakning av möte med kommentarer från utsänd på videolänk. 
Utrikes. Miljömöte som inte ger några resultat (1 min 1 sek). 
5. Rapport 090926: Reportage. Utrikes. Demonstrationer i Danmark mot kolkraftverk (2 min 
24 sek). 
6. Rapport 090926: Politisk bevakning av möte. Utrikes. Avsaknad av miljödiskussion på 
G20-möte (36 sek). 
7. Rapport 090926: Reportage. Inrikes. Svenska bönder drabbas hårt av sjunkande 
världsmarknadspris på säd (1 min 45 sek). 
8. Rapport 090927: Reportage. Inrikes. Dumpning av torsk i Östersjön upprör fiskare (2 min 
44 sek). 
9. Aktuellt 090921: Reportage om miljöfilm. Utrikes. En katastroffilm om miljön har premiär 
(4 min 50 sek). 
10. Aktuellt 090922: Reportage om möte med kommentarer från studio. Utrikes. 
Miljöförhandlingarnas vacklande (6 min 12 sek). 
11. Aktuellt 090922: Reportage. Utrikes. Torkan i Kina drabbar bönder (4 min 51 sek). 
12. Aktuellt 090924: Politisk bevakning av möte, studiodiskussion. Utrikes. 
Klimatförhandlingarnas karaktär och vikt (8 min 13 sek). 
13. Aktuellt 090924: Reportage. Utrikes. Amerikanernas syn på miljöproblemet. 
14. Aktuellt 090925: Politisk bevakning av möte med kommentarer från utsänd på videolänk. 
Utrikes. G20-mötets ringa uppmärksamhet till miljön (39 sek). 
15. Rapport 090911: Reportage. Inrikes. Maria Wetterstrand stoppas från klimattoppmötet i 
Köpenhamn (2 min 11 sek). 
16. Rapport 090911: Reportage. Utrikes (något inrikes också). Förorenat vatten i Ryssland (4 
min 45 sek). 
17. Rapport 090915: Reportage. Utrikes. Torka i Australien påverkar fårfarmare (5 min). 
18. Rapport 090915: Reportage. Inrikes. Råttorna ökar i klimatförändringens tid (1 min 53 
sek). 
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