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Sammandrag
Östersjön är ett unikt hav som länge har kämpat med miljöproblem såsom övergödning, 

miljögifter och klimatförändringarnas påverkan. Syftet med denna studie är att granska hur 

mycket utrymme svenska nyhetsmedier ger åt optimism respektive pessimism gällande 

Östersjöns miljöproblem mellan år 1999 och 2019. Avsikten är dessutom att undersöka hur 

nyhetsmedierna skildrar ansvarstagande och skuldbeläggning mellan nämnda årtal. Analys-

metoderna som har använts är innehållsanalys samt kritisk diskursanalys, i vilken en 

transitivitets- och ergativitetsanalys har genomförts. Materialet är hämtat från det svenska 

mediearkivet (Retriever Research) och består av slumpvis utvalda artiklar från svenska 

nyhetsmedier. Innehållsanalysen visar att det optimistiska språkbruket överlag är något mer 

utbrett än det pessimistiska, vilket delvis stämmer överens med tidigare forskning. Den 

kritiska diskursanalysen visar att det är vanligare att osynliggöra mänskliga förstadeltagare 

i fråga om skuldbeläggning till skillnad från ansvarstagande. I de skuldbeläggande samman-

hangen tenderar medierna istället att använda passiv form eller framhäva förstadeltagare inom 

kategorin djur och natur. Slutsatserna som går att dra är att ett optimistiskt och lösnings-

orienterat språkbruk utgör den största delen av de svenska nyhetsmediernas porträttering av 

Östersjöns miljöproblem. Därtill går det även att påstå att läsarna riskerar att få en förvrängd 

verklighetsbild eftersom mänskligt orsakade miljöproblem ofta presenteras vara skapade på 

naturliga grunder.

Nyckelord: Svenska språket, Östersjön, journalistik, innehållsanalys, kritisk diskursanalys, 

systemisk funktionell grammatik, transitivitetsanalys, ergativitetsanalys. 
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1 Inledning

 The ocean is regarded as a sort of bargain basement …
People don't realize that water in the liquid state is very rare in the universe.      
Away from earth it is usually a gas. This moisture is a blessed treasure,        
and it is our basic duty, if we don't want to commit suicide, to preserve it.

- Jacques Cousteau, New York Times (Hicks 1970)

Tack vare dagens kommunikativa medielandskap är det lättare än någonsin att både nå ut med 

och ta till sig vetenskaplig information. Massmedierna är en av de största kommunikations-

källorna för komplexa miljöfrågor och rapporteringen kan ha ett stort inflytande över den 

allmänna förståelsen för jordens hälsotillstånd. Samtidigt som svenska medier har en stor 

möjlighet att sprida kunskap är däremot många journalister begränsade av ett antal stora 

utmaningar såsom minskat utrymme för djupgående artiklar (Friedman 2004:176), ökad press 

att köpa färdigt PR-material (Lewis, Williams & Franklin 2008) och det faktum att många 

miljöfenomen sker i det osynliga (Johns & Jacquet 2018). Trots att journalistiken ska präglas 

av normer som objektivitet, rättvisa, exakthet och balans (Bennett 1996) visar Boykoff och 

Boykoff i sin studie om hur klimatförändringar presenterades i amerikansk press (2004), att 

det råder en oenighet mellan forskare och de som återger forskningen i medierna. Med dessa 

faktorer i åtanke kan det uppfattas som att journalistiken har en förmåga att vinkla forskarnas 

resultat. Ett ämne i vilket sådan tendens har uppfattats är presentationen av havens tillstånd 

i nyhetsmedierna (bl.a Duarte m.fl. 2015). Forskare menar att havens problem skildras ur en 

alldeles för negativ synvinkel och att alltför lite utrymme lämnas åt optimism och lösnings-

orientering. Granskningar av hur havet presenteras i amerikanska medier har bland annat 

utförts av Johns och Jacquet (2018), vilkas resultat motsade forskarnas kritik då de fann att 

optimistiskt språk förekom oftare än pessimistiskt i deras material. En fråga som fortfarande 

inte har besvarats är däremot hur havet presenteras i svenska nyhetsmedier. Med inspiration 

från Johns och Jacquets studie (2018) och vetskapen om att även svenska forskare har påstått 

att rapporteringen om Östersjön är alldeles för negativ (Ramel 2015), vill jag med följande 

undersökning granska hur det ligger till med nyhetstexterna i Sverige. Detta för att i sin tur 

kunna reflektera kring vilket budskap som sänds ut till läsarna och hur det kan påverka deras 

motivation till handlingskraft. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Med grund i miljöforskares klagomål om att medierna porträtterar en alltför negativ och 

hopplös bild av Östersjöns tillstånd, syftar denna studie till att med hjälp av innehållsanalys 

och kritisk diskursanalys granska hur Östersjön skildras i svenska nyhetsmedier. Det 

huvudsakliga målet är att kunna bidra med ökad kunskap om språkets viktiga roll i klimat-

rapporteringen genom att belysa de språkliga tendenser som går att anträffa i det granskade 

materialet. Frågeställningarna som kommer att besvaras är följande:

• Hur mycket utrymme ger svenska nyhetsmedier åt optimistiskt respektive pessimistiskt 

språkbruk i slumpvis utvalda artiklar gällande Östersjöns miljöproblem mellan år 1999 

och 2019? Vilken uppfattning av situationen sänds därigenom till läsaren?

• Hur skildrar svenska nyhetsmedier ansvarstagande och skuldbeläggning av Östersjöns 

miljöproblem? Särskiljs dessa röster på något sätt genom positionering i fråga om orsak 

och verkan? Vilken bild av verkligheten framträder i texterna?

1.2 Östersjöns miljöproblem  
Östersjön, även kallat Baltiska havet, är ett hav som dagligen ställs inför många stora 

utmaningar. Med ett grunt medeldjup på 55 meter och förbindelse till enbart Nordsjön och de 

danska sunden uppskattas det ta hela 30 år för allt vatten i Östersjön att omsättas (Natur-

skyddsföreningen 2018). Till följd av det isolerade läget är Östersjöns vatten bräckt, det vill 

säga en blandning av söt- och saltvatten. Från söder till norr minskar salthalten i ytvattnet från 

10 till 2,5 promille, vilket kan jämföras med världshavens salthalt på 35 promille. De få 

organismer som klarar av att leva i Östersjöns speciella ekosystem är en blandning av salt- 

och sötvattensarter. Detta är unikt, men tyvärr utsätts organismerna för höga stressnivåer på 

grund av att de egentligen inte är skapta för det skiftande klimatet. Ytterligare en följd av 

Östersjöns isolerade läge är att utsattheten för miljögifter och övergödning blir betydligt 

större.  Enligt Världsnaturfonden (WWF) klassas Östersjön som ”ett av världens mest 1

förorenade hav” (2019a). Detta på grund av ett stort avrinningsområde från totalt 90 miljoner 

människor i nio olika länder. Den mänskliga belastningen från bland annat stora industrier, 

skogsbruk, turism, sjöfart, fiske och jordbruk är alltför stor för vad den redan känsliga miljön 

i Östersjön klarar av, vilket har lett till en mängd stora miljöproblem. Ett av de största 

 Havet.nu, så mår svenska hav1
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problemen rapporteras det ofta om under sensommaren då delar av vattenytan brukar täckas 

av en stor grön bakteriesörja. Den så kallade algblomningen uppkommer på grund av att 

Östersjön får i sig för mycket näringsämnen från jordbruk, avlopp och skogsbruk. När algerna 

sedermera sjunker till havsbottnen bryter bakterier ner dem med hjälp av en stor mängd syre. 

Denna process leder till en syrebrist som har resulterat i att Östersjön består av världens 

största område med döda bottnar (Naturskyddsföreningen 2018).

Ohållbart fiske är vidare en stor bidragande orsak till problemen i Östersjön. Enligt 

Naturskyddsföreningen uppskattas cirka 75 procent av fiskebestånden inom EU vara 

överfiskade. En av de främsta metoderna inom fisket är bottentrålning som, trots att det är en 

av de miljöfarligaste fiskemetoderna, är det tillvägagångssätt som används mest i Sverige 

(Naturskyddsföreningen 2018). Idag pågår en framgångsrik fiskeriförvaltning för att 

fiskebestånden i Östersjön ska återhämta sig. Däremot saknas det en diskussion bland staterna 

kring Östersjön gällande förhållandet mellan torsk, sill och skarpsill (BalticSea2020), och 

enligt Erik Westin på Naturvårdsverkets samhällsavdelning, kommer det dröja minst 50 år 

innan all fisk från Östersjön går att konsumera igen med den nuvarande förbättringstakten 

(Lundell 2018). 

Fortsatta belastningar kommer även från mänsklig nedskräpning. Enligt Förenta 

Nationernas utvecklingsprogram hamnar åtta miljoner ton plast i haven varje år och enligt 

deras beräkningar kommer haven att vara fyllda med mer plast än fisk år 2050 om 

nedskräpningen fortgår i samma takt som nu. Plastens långsamma nedbrytningstid gör att den 

stannar kvar länge i naturen och riskerar att misstas som föda av djurliv. Utöver ovan nämnda 

orsaker är även klimatförändringarna en bidragande orsak till att haven värms upp, vilket i sin 

tur bidrar till minskade syrehalter och ännu mer övergödning. Med tanke på Östersjöns redan 

stressade ekosystem är den stigande havstemperaturen extra kritisk (Naturskyddsverket 2019).

Trots att Östersjöns situation kan verka väldigt mörk och mycket arbete fortfarande krävs, 

har forskning från Stockholms universitet visat att övergödningen av Östersjön sakta är på väg 

att minska. ”Men det dröjer innan vi kan se någon verklig förändring i miljön, för det handlar 

om processer som tar tid”, menar Christoph Humborg, forskningschef på Östersjöcentrum vid 

Stockholms universitet (Lindblad 2019). Alla nio länder som gränsar till Östersjön (Danmark, 

Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland och Ryska Federationen) slöt sig 

1974 samman med EU i en regional miljökonvention för att arbeta med en förbättring av 

Östersjöns miljö. Denna går under namnet Helsingforskonventionen (Helcom). År 2007 

skapade Helcom Baltic Sea Action Plan (BSAP), vilken syftade till att Östersjön skulle hålla 
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en god ekologisk status 2021. Aktionsplanen innehåller 150 åtgärder som är fördelade över 

områdena: övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald och sjöfartens miljöproblem. 

Trots ett stort arbete och många förbättringar antas däremot inte målen uppnås till beräknat 

slutdatum år 2021 (Havs- och vattenmyndigheten 2019). 

2 Forskningsbakgrund 
Följande forskningsöversikt tar upp tre avsnitt som ämnar ge en introduktion till hur 

klimatfrågor kan analyseras, hur havet framställs i nyhetsmedierna och vilken påverkan 

journalisternas språkanvändning har på läsaren. Avsnitt 2.1 redogör för studiet av miljö-

diskurser inom språkvetenskapen med fyra forskningsexempel. Avsnitt 2.2 presenterar 

forskares uttalanden om den felaktiga skildringen av havet i medierna, både ur ett nationellt 

och internationellt perspektiv. Avsnitt 2.3 behandlar vilken effekt optimistisk och pessimistisk 

journalistik har på läsaren. I avsnitt 2.4 sammanfattas slutligen granskningarna som har utförts 

i forskningsbakgrunden. 

2.1 Miljödiskurs  
Studiet av miljö- och klimatfrågor är ett relativt nytt och outforskat fenomen inom språk-

vetenskapen. Litteraturvetare har däremot studerat ämnet mer djupgående under termen 

ekokritik. Det ekokritiska fältet utvecklades i USA under 1980-talet och innebär studier av hur 

litteraturen har gestaltat naturen genom historien. Detta i syfte att förstå den kulturella 

utvecklingen som vidare har lett till dagens globala, ekologiska kris (Kerridge 2006). År 2002 

publicerade Håkan Sandgren sin artikel Lyssna till jordens sång: ekokritiska och 

ekofeministiska ståndpunkter i den litteraturteoretiska diskussionen, vilket var starten för 

utvecklingen av fältet även i Sverige. Trots att området inte är lika utvecklat inom 

språkvetenskapen började kopplingar mellan språk och klimat uppmärksammas av Edward 

Sapir så tidigt som år 1912. Sapir observerade att begreppen natur och landskap är kulturellt 

konstruerade, vilket lade grunden för det som inom språkvetenskapen senare skulle kallas för 

ekolingvistik (Alwin & Mülhäusler 2001). Ekolingvistiken syftar till att med hjälp av en 

utvecklad form av kritisk diskursanalys komplicera maktförhållanden genom att inkludera 

icke-mänskligt liv och framtida generationer. Detta utförs med hjälp av en tillämpning av ett 

ekologiskt normativt ramverk, vilket används som jämförelsematerial med diskurserna 

(Stibbe 2014). 
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Samhällsprofessor Michael Howlett, och engelskprofessor Rebecca Raglon studerar i sitt 

bidrag till boken The Ecolinguistics reader (Alwin & Mühlhäusler 2001) hur fler företag 

väljer att marknadsföra sina produkter som miljövänliga. Med utgångspunkt i marknadens 

ökade efterfrågan på klimatsmarta val och att många företag lovar mer än de kan leva upp till, 

undersöker forskarna 500 annonser i nordamerikanska tidningar och magasin från år 1910, 

1939, 1950, 1970 och 1990. Deras syfte är att jämföra de positiva och negativa associationer 

som skapas av reklamen. Resultatet visar att användningen av ”grön” reklam för att locka 

kunder inte alls är ett nytt fenomen, utan att företag i hög grad har marknadsfört sig med 

naturliga bilder och symboler under samtliga tidsperioder. Därtill har annonserna utformats 

relativt stabilt på samma sätt och till största delen förmedlat positiva budskap under samtliga 

tidsnedslag. Howlett och Raglons forskning visar även att mycket marknadsföring dessutom 

går ut på att väcka naturliga och miljövänliga associationer till företagens varumärken. Detta 

ska bland annat signalera uppfattningar om företagen som ansvarstagande, progressiva och 

nytänkande. Denna typ av reklam ökade stadigt från 1950-talet och framåt.

I sin artikel The passive voice of science beskriver Mary Kahn (1992:152–154) hur språket 

kan användas som ett kraftfullt uttrycksmedel för att upprätthålla en hierarkisk struktur. Kahn 

undersöker hur språket används inom djurvården och biologin. Utifrån en analys av en 

slumpvis vald artikel ur Wildlife Society Bulletin kommer hon fram till att den representerar 

hennes tidigare uppfattningar om det naturvetenskapliga språket – en i princip fullständig 

avsaknad av aktiva röster, bristen på erkännande om experimenterande på djur och den breda 

användningen av eufemismer för att försköna verkligheten. 

Samma resultat bekräftas då språkforskaren Mariana Sellgren (2011) undersöker vilken 

världsbild som skildras genom deltagarroller i två geografiska läromedelstexter. Detta gör hon 

ur ett systemisk-funktionellt perspektiv för att analysera hur texterna kan påverka elevernas 

uppfattningar gällande ansvar i miljöfrågor. Sellgrens analys visar att materiella processer 

dominerar i båda texterna. Genom de materiella processerna får läsaren en känsla av aktivitet, 

rörelse, dynamik och förändring i omvärlden. Intressant nog uppvisar däremot texterna en mer 

diffus skildring av de faktiska deltagarna som har orsakat havsförorening och skogsskövling. 

Istället används icke-mänskliga förstadeltagare såsom Brasilien, oljan, tankfartyg etc. 

Sellgren betonar förekomsten av nominaliserade verbformer, som vidare bidrar till de 

abstrakta budskapen. Genom att reducera förstadeltagaren får läsaren en diffus bild av vad 

som har orsakat problemen. Sellgren exemplifierar med meningen oljeutsläpp i kalla hav 

orsakar större skador. För att uppfatta meningen tvingas eleverna förstå att det rör sig om en 
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grammatisk metafor, en nominalisering av verbet släppa ut, för att inse att det faktiskt är 

människor som släpper ut oljan. Hon påstår att miljöförstöringen kan uppfattas som ett 

naturligt förlopp, vilket riskerar att bli problematiskt då texterna riktar sig till låg- och 

mellanstadieelever som fortfarande utvecklar sin kritiska läsning. 

Vidare bevisar Andreas Nord (2017) i sin artikel Textilierna, textilarbetaren och du: En 

multimodal analys av en broschyr om miljömärkt textil hur ett och samma skede kan 

framställas på olika vis avgörande av sättet som sociala händelser och deltagare framträder 

språkligt. Detta gör han med följande utgångspunkt baserat på Leeuwen (2008) och Gunther 

Kress & Theo van Leeuwen (2006):

 Ett grundantagande inom denna tradition är att texter inte kan utgöra ”objektiva” beskrivningar av 

världen, utan att det vi hittar inom texter är representationer eller versioner av världen, eftersom 

formuleringar i text (skrift, bild) alltid innebär val som görs – val som är betydelsebärande och ofta 

ideologiskt laddade (Nord 2017:148). 

I sin undersökning granskar Nord språkliga och visuella aspekter i en opinionsbildande 

broschyr om miljövänliga textilier för att se hur människorna som ingår i producent- och 

konsumentledet framhävs i texterna. Resultatet visar att producenterna ofta osynliggörs och 

framställs som offer i broschyrens språkliga komponenter samt distanseras från läsaren i de 

visuella delarna. I sin diskussion reflekterar Nord kring orsakerna till resultatet och betonar att 

det bland annat kan bero på strategier för att förmedla ett effektivt budskap och tendensen att 

försköna en komplex verklighet. 

2.2 Havsfrågor i medierna  
År 2015 uttalade sig flera svenska forskare om att de ansåg att nyhetsrapporteringen gällande 

Östersjön borde fokusera mer på lösningar istället för problemen. ”Jag tror det skapar en ond 

spiral, att det bara är dåliga nyheter. Trots att vi, speciellt i Östersjöområdet, verkligen 

försöker begränsa utsläppen till Östersjön. Man rapporterar för lite om `success stories´”, 

hävdar Östersjöforskaren Christoph Humborg i Sveriges Radio (Ramel 2015). Anna Kärrman, 

docent vid Örebros universitet håller med Humborgs kritik i samma artikel av Sveriges Radio 

då hon anser att medierna fokuserar för mycket på det negativa tillståndet och för lite på 

lösningar. Däremot förhåller hon sig positiv till sitt specialområde mikroplaster, eftersom ett 

ökat samhällsintresse har lett till en diskussion om lösningsarbete av mikroplaster i havet. 

Susanna Baltscheffsky, chefredaktör på Ny Teknik erkänner att rapporteringen kan vara 
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partisk, men menar även att situationen är väldigt mörk och att nyhetsmedier har ett viktigt 

uppdrag att just beskriva verkligheten (Baltscheffsky i Ramel 2015). 

Internationellt har flera forskare riktat kritik mot mediernas skildring av världshaven. 

Duarte m.fl. 2015 (se Johns & Jacquet 2018) skriver i sin artikel Reconsidering ocean 

calamities att det kan vara nödvändigt att betona havens problem för att få människor att 

agera, men att det samtidigt kan ge motsatt effekt och leda samhället till ett pessimistiskt 

tänkande eller uppfattningen att havet inte går att rädda. I artikeln undersöker Duarte med 

kollegor tio nyhetsrubriker som ska skildra olika havsrelaterade katastrofer och argumenterar 

för att situationerna är så allvarliga som de verkar. "Recent media reports on problems in the 

ocean do not leave much room for optimism”, påstår Duarte m.fl. (2015:131) gällande en 

artikel om den biologiska mångfalden.  

Vidare menar Hilborn (2010, se Johns & Jacquet 2018) att forskarjournalistiken under de 

senaste fem åren har gett intryck av att haven snart är helt tomma på fisk ifall inte 

regeringarna tar till drastiska fiskeåtgärder. I sin artikel Apocalypse Forestalled: Why All the 

World´s Fisheries Aren´t Collapsing medger Hilborn (2010) att vissa allvarliga rubriker visst 

kan innehålla sanning, men att medierna generellt ger en alldeles för negativ bild av 

överfisket. I artikeln försöker Hilborn ge en mer balanserad bild av fiskebeståndens situation 

och kommer fram till att det finns starka bevis för en hoppfull framtid. Slutligen betonar han 

att apokalyptiska påståenden om att bevarandearbetet misslyckas är en orättvis skildring av 

det hårda arbete som faktiskt läggs ner på att bevara världens fiskebestånd: ”While the gloom-

and-doom advocates have been attracting public attention and press coverage, thousands of 

people have worked through years of meetings and painful catch and effort reductions to 

lower fishing pressure and successfully rebuild fisheries” (2010:8).  

I en undersökning av hur havet representeras i amerikanska nyhetsmedier kommer Johns 

och Jacquet (2018) fram till att medierna inte alls verkar vara lika dominerade av negativa 

artiklar som forskare hävdar. Deras studie undersöker hur 169 artiklar från populära 

amerikanska nyhetstidningar skildrar havsrelaterade frågor mellan år 2001 och 2015. 

Resultatet visar att 47 % av artiklarna handlar om klimatförändringar, 39 % om bestånden av 

arter och populationer, 31 % om havsförorening, 14 % om havsborrning och 3 % om 

vattenbruk. I den första analysen jämför forskarna hur kategorierna skiljer sig åt vad gäller 

lösningsförslag, osäkerhet i frågan och mänsklig påverkan. Lösningsförslag tas samman-

fattningsvis upp i 45 % av artiklarna, varav majoriteten handlar om vattenbruk, arter och 

populationer samt havsförorening. Artiklar om klimatförändringar och havsborrning är mindre 
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sannolika att inkludera lösningsförslag. En osäkerhet i frågan förekommer i 49 % av 

artiklarna, främst gällande havsborrning och minst i frågor om bestånden av arter och 

populationer. Resultatet visar även att hela 62 % av artiklarna förmedlar budskapet om att 

mänskligt agerande är huvudorsaken till problemen. Klimatförändringar är däremot den enda 

kategorin där problemen inte skildras orsakade av människan. I studien av optimistiskt och 

pessimistiskt språk visar John och Jacquets studie, i motsats till forskarnas kritik, att 

optimistiskt språk (27 % av artiklarna) förekommer i mycket högre grad än pessimistiskt 

(10 % av artiklarna) i amerikanska nyhetsmedier. I 4 % (7 artiklar) av materialet går det 

dessutom att finna ett alarmistiskt språkbruk. 

2.3 Läsarpåverkan  
”Klimatförändringarna är den samhällsföreteelse som svenskarna oroar sig för mest”, visar 

WWFs årliga klimatbarometer, utförd av Sifo (2019b). Därtill framkommer det att mediers 

bevakning av klimatfrågorna har ökat avsevärt under året, med en livlig rapportering om 

bland annat de senaste somrarnas skogsbränder och storskaliga klimatstrejker. WWF:s 

undersökning påvisar vidare mediernas viktiga roll i klimatrapporteringen, och därmed 

tydliggörs att journalisternas språk har en stor påverkan på läsarens uppfattning om klimatet 

(Ogden 2015). I sin undersökning Abstraktion i en DN-ledare skriver Yvonne Hallesson 

(2011:41) att ”i en journalistisk kontext förmedlar skribenten med språkliga medel sina 

erfarenheter av omvärlden till läsaren, men även här förmedlar skribenten erfarenheter av 

verkligheten genom de språkliga val hon eller han gör”. Hallesson menar därmed att bilden 

som läsaren skapar sig utifrån en text är beroende av vad journalisten tar upp och på vilket sätt 

det beskrivs. 

Vidare påstår Moser och Dilling (2004, se Johns & Jacquet 2018) i sin granskning av 

uttryckt oro i texter om klimatförändringar och personligt engagemang, att pessimistiskt språk 

kan ge upphov till känslor av rädsla, skam och förtvivlan. Detta menar de kan bli över-

väldigande och till slut resultera i passivitet. Dessutom menar Foust och Murphy (2009, se 

Laiserowitz 2005:1140) att resultatet av en alarmerande rapportering gällande klimat-

förändringarna kan bli att läsarna tvingas ta ställning till om de ska ingå i en av två grupper  

– de som tror på klimatförändringarna eller de som inte gör det, vilket återigen kan leda till 

passivitet på grund av en oförmåga att samarbeta. En apokalyptisk skildring av miljöfrågor 

kan problematiskt nog även bidra till klimatskeptikers förmåga att kritisera forskningen som 

onödigt alarmistisk (Leiserowitz 2007, se Johns & Jaquet 2018). 
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Från det motsatta perspektivet visar undersökningar att en överoptimistisk nyhets-

rapportering istället kan leda till att läsarna, oavsett var de bor, får uppfattningen att de är 

tryggare än personer som bor på någon annan plats (spatial bias). Fortsättningsvis kan det 

även leda till att läsarna anser att de hanterar klimatfrågan bättre än vad framtida generationer 

kommer att kunna göra (temporal bias) (Pahl m.fl. 2005, Gifford m.fl. 2009, Costa-Font m.fl. 

2009 & Gifford 2011, se Johns & Jacquet 2018). Vidare påstår Johns och Jacquet (2018), med 

hänvisning till Gifford m.fl. (2009) och Gifford (2011), att optimistiska skildringar kan leda 

till att läsaren får en minskad förmåga att vara mottaglig och undvika risker. Detta eftersom 

den optimistiska läsaren formar ett undvikande beteende i sin informationssökning som enbart 

är inriktat på positiv information, vilket i sin tur blir problematiskt ifall verkliga hot skulle 

föreligga. 

2.4 Sammanfattning av forskningsbakgrunden
Sammanfattningsvis blir det genom forskningsbakgrunden tydligt att språket spelar en stor 

roll i miljökommunikationen. Språkvetenskapliga studier i ämnet bygger ofta på ett kritiskt 

förhållningssätt som syftar till att granska eller analysera hur miljöfenomen presenteras 

språkligt, vilket i sin tur kan skildra olika förhållningssätt till miljörelaterade frågor. Vidare 

går det att konstatera att miljöjournalistiken har blivit kritiserad för att vara ensidig och enbart 

inriktad på negativa nyheter. Dessutom visar sig både en överdrivet negativ och en överdrivet 

positiv nyhetsrapportering kunna leda till ogynnsamma konsekvenser för läsaren. Av den 

anledningen går det att efterlysa en mer balanserad miljöjournalistik. 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I denna uppsats har två olika analysmetoder använts för att granska ett textmaterial, 

innehållsanalys och kritisk diskursanalys. Teorin bakom dessa metoder redogörs för i avsnitt 

3.1 respektive 3.2.

3.1 Innehållsanalys    
Vid en innehållsanalys granskas ett större textmaterial för att få en bred bild av vad materialet 

innehåller. Denna teknik har använts under flera sekel, men den första väldokumenterade 

innehållsanalysen påstås ha ägt rum vid en granskning av kyrkotexter på 1700-talet (Dovring 
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2009, se Boréus & Kohl 2018). Metoden utvecklades i USA under 1800-talet och i början av 

1900-talet ansåg den kände sociologen Max Weber (1864–1920) att man skulle börja mäta 

kvantitativ variation av tidningsmaterial över tid (Weber 2009:11 [1924], se Boréus & Kohl 

2018). Innehållsanalysen både användes och utvecklades under 1900-talet och med teknikens 

uppsving under 2000-talet möjliggjordes en stor förenkling i arbetet med stora textmaterial. 

Idag används metoden inom flera olika samhällsvetenskapliga och humanistiska områden, 

men möjligheterna för vilka texter som går att analysera innehållsmässigt är i princip 

oändliga. Syftet med innehållsanalysen är att bryta ner och kategorisera större textmängder för 

att få en överskådlig bild av särskilda intresseområden såsom studier av teman, värderingar, 

opartiskhet, tidsförändringar eller jämförelser (Boréus & Kohl 2018:55). 

Medan många forskare enbart ser metoden som kvantitativ finns det andra som särskiljer 

kvantitativ respektive kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa syftar då till att räkna eller 

mäta något i materialet för att kunna dra slutsatser om innehållet. Denna metod är deduktiv 

i avseende att den utgår från en referensram som testas i verkligheten. I den kvalitativa 

innehållsanalysen använder sig forskaren istället av ett kodningsschema för att kategorisera 

och granska innehållet i ett material. Denna forskningsmetod anses vara delvis induktiv i den 

meningen att forskaren låter den teoretiska referensramen växa fram ur verkliga 

observationer. Ofta särskiljs dessa metoder däremot inte åt då de kan användas i kombination 

(Schreier 2014:170, se Boréus & Kohl 2018:50). 

3.2 Kritisk diskursanalys  
Ett tillvägagångssätt som används för att analysera hur en text är strukturerad går under 

namnet diskursanalys. Detta forskningsområde har tillämpats inom flera olika områden, men 

bygger i korthet på uppfattningen om att vårt tillträde till verkligheten alltid går via språket 

(Winther Jørgensen & Philips 2000:15). Winther Jørgensen och Philips beskriver 

diskursbegreppet som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller avsnitt ur världen)” 

(2000:7). Exempel på stora diskurser i vilka språket följer ett specifikt mönster är den 

medicinska eller politiska diskursen. Syftet med diskursanalysen är att undersöka vilka 

underliggande budskap som existerar i den specifika textens komponenter för att få reda på 

vad dessa följaktligen kan säga om världen vi lever i. Kritisk diskursanalys, även kallad 

Critical Discourse Analysis (CDA), är en inrikting inom det diskursanalytiska fältet som 

skapades av språkvetare under 1980-talet. Syftet är att analysera samhällsfenomen med hjälp 

av ett kritiskt förhållningssätt och lingvistiska analysverktyg. 
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Norman Fairclough, professor emeritus vid Lancaster universitet och en av grundarna till 

den kritiska diskursanalysen, menar att diskurser gör tre saker med oss människor – uttrycker 

föreställningar om hur något är/borde vara, bidrar till hur bestämda relationer etableras samt 

konstruerar olika typer av identiteter. Fairclough anser att språkbruk alltid är en 

kommunikativ händelse som består av tre dimensioner: en text (tal, skrift, bild eller en 

blandning av det språkliga och visuella), en diskursiv praktik (produktion och konsumtion av 

texter) och en social praktik (den bredare sociala kontext där den kommunikativa händelsen 

äger rum). De tre dimensionerna bildar en analytisk ram för utförandet av kritisk 

diskursanalys och har sammanställts i följande modell:

Figur 1: Faircloughs tredimensionella modell (Fairclough 1992:73)

I denna uppsats kommer mitt fokus att ligga på modellens textuella dimension för att i sin tur 

kunna reflektera kring de resterande två dimensionerna i Faircloughs modell. Genom att 

analysera text går det att få reda på hur diskurserna förverkligas textuellt, vilket gör att 

forskaren både kan skapa och underbygga sin tolkning av materialet. Fairclough presenterar 

följande verktyg för textanalys: internationell kontroll, etos, metaforer, ordval och grammatik 

(Winther Jørgensen & Philips 2000:87). 

I den här undersökningen kommer jag bland annat att fokusera på de grammatiska 

aspekterna transitivitet och ergativitet för att observera hur händelser och processer anknyts 

till subjekt och objekt. Detta för att jag i nästa steg ska kunna reflektera över vilka ideologiska 

konsekvenser som uppkommer ur olika framställningsformer. Transitivitetsanalysen är en del 
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av M.A.K. Hallidays funktionella grammatik (Halliday 1978, se Boréus & Kohl 2018:327 f.) 

och klassifieras som kritisk lingvistik, en tidig form av den kritiska diskursanalysen. Utgångs-

punkten är att varje språk innefattar flera tankemodeller som används för att språkligt skildra 

människors erfarenheter av verkligheten. Valet av modell signaleras genom ordval och 

meningsbyggnad. För att urskilja olika element i meningsbyggnaden bör forskaren observera 

processer (beskrivningar av tillstånd och sådant som sker), deltagare (de som grammatiskt sett 

är involverade i dessa tillstånd eller skeenden) och omständigheter (som berättar mer om 

förhållandena kring tillstånden och skeendena). I den transitiva delen av den här uppsatsen 

kommer jag översiktligt att granska materiella, mentala, verbala och relationella processer 

eftersom dessa är mest framträdande då intresset ligger på betydelse (Andersen, Petersen & 

Smedegaard 2001, Andersen & Smedegaard 2005, se Karlsson 2011:22). Processindelningen 

kommer att utgå från följande kategoriseringar av Karlsson (2011:25): ”materiella processer 

handlar om att göra saker, mentala processer om att uppleva, verbala processer om att säga 

och relationella processer om att vara eller ha”. Genom att bli medveten om texternas 

processer går det att ta reda på vilka deltagarroller som främst förekommer bland texterna. 

Enligt Karlsson (2011:27) är förstadeltagaren den som är mest central i en process och genom 

att belysa dessa går det att förstå vilka deltagare som texten konstruerar som mest centrala. 

Ytterligare kommer omständigheterna tid, plats, sätt, orsak och villkor även att granskas 

översiktligt för att skapa en uppfattning om sammanhang.           

För att närmare observera hur skuldbeläggning och ansvarstagande skildras i texterna kan 

forskaren även utföra en ergativitetsanalys inom den funktionella grammatiken. Detta 

kommer jag att tillämpa i denna uppsats genom att bland annat särskilja ergativa satser (där 

det finns en deltagare som påverkar en annan) och icke-ergativa satser (där det oftast bara 

finns en deltagare som inte påverkar en annan). Karlsson (2011:28) menar att en ergativitets-

analys kan bidra med en djupare förståelse för hur olika perspektiv skildras, vem som skildras 

som aktiv och ansvarig och vem som blir utsatt. Analysen kan följaktligen presentera hur 

verkliga skeenden av ansvarstagande och skuldbeläggning skildras i en text (Holmberg & 

Karlsson 2011). 
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4 Metod och material  
Med kunskap om teorin från del 3.1 och 3.2 har de valda analysmetoderna brukats för att 

undersöka uppsatsens två frågeställningar. I avsnitt 4.1 presenteras frågan om optimism 

kontra pessimism, hur materialet har tagits fram samt hur det har analyserats med hjälp av 

innehållsanalysens principer. I avsnitt 4.2 presenteras frågan om skuldbeläggning och 

ansvarstagande samt hur det materialet har analyserats med hjälp av den kritiska diskurs-

analysens utgångspunkter med fokus på transitivitet och ergativitet. I avsnitt 4.3 genomförs en 

metodkritik i vilken för- och nackdelar med analysmetoderna ställs mot varandra för att 

åskådliggöra studiens relevans och tillförlitlighet. 

4.1 Optimism och pessimism 
I den första analysen har 160 artiklar från 65 olika svenska nyhetskällor analyserats, varav sex 

artiklar kommer från rikstäckande tidningspress, fyra från regional press och 39 från lokala 

tidningar. Dessutom består materialet av sex artiklar från rikstäckande etermedier och tio 

artiklar från lokala etermedier. Undersökningen har utförts med hjälp av riktlinjerna för 

innehållsanalys. Studien är dessutom diakron eftersom den granskade ett tidsomfång under 20 

år, från år 1999 till 2019. För att få ett lämpligt material användes sökorden Östersjön och 

forskning i det svenska Mediearkivets databas (Retriever Research). Jag behandlade ett år 

i taget och genomförde en sökningsprocess i fyra steg. Först noterade jag hur många träffar 

varje år gav (urval 1), sedan gick jag igenom alla artikelrubriker i sökmaterialet för att kunna 

sortera bort de som inte tillhörde ämnet (urval 2). Därefter läste jag igenom alla artiklar från 

urval 2 för att ytterligare sortera bort artiklar som inte relaterade till Östersjön eller dess 

miljöproblem. I den tredje urvalsprocessen rensades även de artiklar som var otillgängliga 

bort, liksom de som rapporterade om samma ämne och de som var skrivna i politiskt eller 

debatterande syfte. Detta eftersom målet var att undersöka hur journalister, ur ett perspektiv 

som ska sträva efter att vara objektivt, skildrade Östersjön. I den fjärde och sista urvals-

processen slumpades åtta artiklar från varje år fram med hjälp av en slumpgenerator för att 

i slutändan få ett material bestående av 160 nyhetsartiklar. Materialets storlek valdes med 

utgångspunkt i att få ett jämförbart resultat med Johns och Jacquets studie (2018) där 

materialet bestod av 169 artiklar. Tabell 1 presenterar urvalsprocess 1–4, vilka presenteras 

vågrätt. Lodrätt presenteras skillnaden i resultatet mellan första januari 1999 till 27 Oktober 

2019.

17



Tabell 1: Urvalsprocess 1–4

När materialet var insamlat började sorteringsprocessen. Eftersom utgångspunkten var att 

journalistiken porträtterar en alltför negativ bild av Östersjön grupperades de 160 artiklarna 

från urvalsprocess 4 i två olika kategorier: optimism och pessimism. För att veta vad som 

skulle analyseras i materialet skapades ett kodningsschema. Detta analysinstrument baserades 

på de grunder som Johns och Jacquet använde i sin studie av doom and gloom vs. optimism 

(2018). För att en artikel skulle klassificeras i den pessimistiska kategorin fick den inte 

innehålla några lösningsförslag eller positiva inslag. I denna kategori skulle läget i Östersjön 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4

1999 51 15 15 8

2000 62 18 15 8

2001 75 20 13 8

2002 184 27 11 8

2003 249 19 12 8

2004 319 19 12 8

2005 525 28 12 8

2006 504 26 16 8

2007 579 36 12 8

2008 751 34 17 8

2009 981 18 10 8

2010 999 30 17 8

2011 865 24 17 8

2012 660 38 17 8

2013 662 33 16 8

2014 545 28 17 8

2015 541 31 18 8

2016 1034 40 30 8

2017 993 29 20 8

2018 861 30 19 8

2019 779 25 16 8

  Totalt 12 219 568 332 160
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skildras som kaotiskt, katastrofalt, opåverkbart och hotat. Artiklarna i kategorin kunde även 

bestå av ett alarmerande språkbruk, vilket innebär brukandet av extremspråk med en 

brådskande ton (”vi måste agera. Nu. Idag!”). Det alarmerande språket karaktäriserades av ett 

uppmålande av katastrofscener och ordval som katastrof, kaos, hot och förstörelse. Likväl 

kunde det alarmistiska språket beskriva förändring och oåterkalleliga fenomen i omvärlden 

med hög förekomst av metaforer och omen (Eraut och Segnit 2006:13). Undersökningens 

resultat visar främst hur stor del av artiklarna som kan kategoriseras som pessimistiska, men 

även hur stor del av dessa som var alarmistiska.  

Vad gäller grunderna för den optimistiska klassificeringen skulle språket förmedla 

medvetenhet om vad som sker, brådska i att agera, positiva framsteg och hopp om framtiden. 

Det innebar dock inte nödvändigtvis att språket saknade en fullständig frånvaro av pessimism. 

Däremot skulle inställningen vara att målen går att uppnå samt att skadan på miljön går att 

åtgärda (Johns & Jacquet 2018). 

För att även se om det optimistiska och pessimistiska språket skilde sig åt mellan olika 

ämnen relaterade till Östersjön grupperades artiklarna i olika kategorier baserat på det 

dominerande ämnet. Om en artikel presenterade mer än ett huvudämne fick den en träff 

i vardera kategori, vilket är orsaken till att den totala summan inte blir 100 %. Kategorierna 

som gick att återfinna i denna undersöknings textmaterial var klimatförändringar, arter/

bestånd, föroreningar/miljögifter, algblomning/övergödning samt havsmiljön/ekosystemet. 

Det bör även betonas att ett antal av artiklarna berörde frågan om skyddsjakt av säl då 

populationen hade ökat, vilket yrkesfiskare varit kritiska mot. I de fall där texten skrivits ur en 

negativ synpunkt från fiskarnas perspektiv har dessa artiklar ändå placerats i den optimistiska 

kategorin eftersom jag i denna uppsats utgår från att en växande sälstam borde vara något 

positivt för Östersjön.

4.2 Skuldbeläggning och ansvarstagande 
Med en kritisk utgångspunkt i att ordval och meningsbyggnad kan bidra till skiftande 

perspektiv på omvärlden har jag i denna del av undersökningen granskat hur artiklarna 

skildrar skuldbeläggning och ansvarstagande kring Östersjöns miljöproblem. Jag började med 

att slumpvis välja ut en artikel från vartannat år ur innehållsanalysens material (urvalsprocess 

4 i tabell 1). Sammanlagt resulterade det i elva texter i vilka transitivitet och ergativitet 

undersöktes med principerna för kritisk diskursanalys. Materialet presenteras i tablå 1. Först 

genomförde jag transitivitetsanalysen där jag översiktligt granskade hur texterna uttryckte 
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processer, deltagare och omständigheter för att förstå hur skuldbeläggning och ansvarstagande 

presenterades i artiklarna. Målet här var att synliggöra vilka processer som främst förekom, 

i vilka sammanhang och vilka förstadeltagare som gick att koppla till dessa, för att i nästa steg 

kunna belysa trender i materialet. Synliggörandet av dessa trender öppnade sedan upp 

möjligheten att föra resonemang kring vilka underliggande budskap som existerar i texterna. 

Fortsättningsvis genomfördes en ergativitetsanalys för att belysa hur skuldbeläggning och 

ansvarstagande av Östersjöns miljöproblem presenterades i artiklarna. Genom att gå igenom 

artiklarna i tabell 2 och belysa de materiella processer som hade med skuldbeläggande och 

ansvarstagande att göra, syftade denna del av undersökningen till att analysera hur deltagarna 

i texterna skildrades som aktiva och ansvariga respektive hur många skeenden som verkade 

förekomma naturligt. Intresset låg främst i att granska vem eller vilka som framställdes 

i skuldbeläggande respektive ansvarstagande kontexter och i hur stor utsträckning som 

skribenterna har försökt osynliggöra förstadeltagaren. Precis som i Sellgrens undersökning 

(2011:57) baserades denna ergativitetsanalys på materiella processer eftersom skillnaden 

mellan ergativa och icke-ergativa satser är mest framträdande i dessa. Utgångspunkten var att 

i ergativa satser orsakar förstadeltagaren processen och i icke-ergativa satser räcker det med 

att andradeltagaren ”förkroppsligar” den (Holmberg & Karlsson 2006:108–115). I denna 

analys är det inte av betydelse att åskådliggöra olika typer av materiella deltagarroller utan det 

är primärt första- och andradeltagaren som är av intresse och därför är det dessa som kommer 

att presenteras i exemplen. Satserna fördelades i kategorier för att komma fram till vilka som 

skildras ansvariga, respektive skyldiga för miljöproblemen i undersökningens materialurval. 

Jag började med att sortera ut de satser som saknade förstadeltagare och kategoriserade 

dem baserat på ergativitet och passivitet för att se i hur stor utsträckning som artikelförfattarna 

undvek att koppla handlingarna till någon eller något. Därefter sorterade jag ut de satser där 

förstadeltagaren nämndes och fördelade exemplen i kategorierna mänskliga förstadeltagare, 

djur och natur samt icke-levande förstadeltagare. Dessa valdes allteftersom jag läste igenom 

materialet och kändes rimliga att kontrastera mot varandra för att få ett representativt resultat. 

I kategorin mänskliga förstadeltagare krävdes det att processen utfärdades av mänskliga 

krafter. Detta behövde inte innebära en direkt referens till en specifik person utan kunde även 

inkludera grupper av människor i exempelvis en myndighet eller miljöorganisation. För att en 

sats skulle inkluderas i kategorin djur och natur krävdes det att förstadeltagaren inte var 

människa men däremot en del av naturen, exempelvis Östersjön, blåstång eller alg-

blomningen. Förstadeltagarna i kategorin icke-levande kunde innebära olika typer av 
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grundämnen eller konstruktioner skapade av människan. Även länder såsom exemplet Sverige 

klassades in i denna kategori eftersom jag ansåg att det skulle bli alldeles för abstrakt att 

inkludera det i kategorin mänskliga förstadeltagare eller djur och natur. Jag tog även hänsyn 

till ifall satserna skrevs i ett skuldbeläggande eller ansvarstagande syfte och delade upp 

nämnda kategorier därefter. 

Tablå 1: Artiklar 1–11 som material för den kritiska diskursanalysen

4.3 Metodkritik  
I detta avsnitt kommer metodkritik att riktas mot uppsatsens kvantitativa respektive 

kvalitativa utgångspunkter med fokus på validitet och reliabilitet. Validitet innebär hur pass 

relevant och giltig forskningen är, medan reliabilitet innebär hur tillförlitlig studien är. 

Tillförlitligheten kan exempelvis diskuteras i förhållande till om resultatet skulle bli 

detsamma om undersökningen genomförs på nytt (Lagerholm 2010:29 f.). I uppsatsens 

Artikel Media Genre Skribent Publicerings-
datum

1. Långväga miljögifter 
förorenar Östersjön

Tidningarnas 
Telegrambyrå

Nyheter Okänd 1999-05-14

2. Hon ger hopp för hotad 
blåstång

Barometern Nyheter Lotte Zenkert 2001-09-24

3. Ovälkomna arter liftar med 
fartyg

Göteborgs-Posten Nyheter Okänd 2003-04-07

4. Fosfor orsak till algblomning Hela Gotland Nyheter Ola Örjefors 2005-11-04

5. Räddningsinsats krävs för att 
stoppa giftalger

SVT 
Västerbottensnytt 

Nyheter Lotten Bruun Esselin 2007-08-17

6. Vattnet mår sämre än väntat Dagens Nyheter Nyheter Charlotta Eriksson 2009-07-11

7. Östersjön släpper koldioxid 
till atmosfären

Södermanlands 
Nyheter

Nyheter Annika Clemens 2011-09-20

8. Östersjöns stränder ruttnar 
bort

Sveriges Radio 
Blekinge

Nyheter Okänd 2013-07-30

9. Övergödning är största hotet 
mot Östersjön

Blekinge Läns 
Tidning

Nyheter Simone Hansen 2015-02-27

10. Hästhagar läcker fosfor Jönköpings-Posten Nyheter Okänd 2017-02-21

11. Tipsen haglar - tonfisk 
simmar åter i Öresund

Aftonbladet Nyheter Tidningarnas 
Telegrambyrå

2019-10-06
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materialurval har det svenska Mediearkivet (Retriever Research) använts för att sortera fram 

artiklar. Eftersom det finns en möjlighet att inte alla publicerade artiklar mellan år 1999 och 

2019 finns med i databasen kan vissa artiklar förbigåtts som annars skulle varit en del av 

materialet. Exempelvis blev artikelträffarna betydligt färre under de första åren jämfört med 

de senare åren i analysen, vilket antingen kan bero på en underrepresentation av det tidiga 

2000-talets material eller att miljöjournalistiken om Östersjön drastiskt ökade under 2000-

talet. Databasen har däremot öppnat upp möjligheten att kunna analysera ett, överlag, brett 

material. Alternativet att läsa igenom tryckt press manuellt under 20 år hade inneburit en 

alldeles för stor tidsomfattning samt en begränsning av möjligheten att sortera materialet. 

Vidare kan sökorden Östersjön och forskning ha medfört en bortsortering av artiklar som 

möjligen också hade platsat i studien. De två sökorden var däremot helt avgörande för att 

begränsa materialet för forskningen och kunna generera fram ett representativt material. 

Fortsatt hänsyn måste dock tas till att materialurvalet även har krävt en viss mån av 

subjektivitet från mig som forskare, framförallt då innehållsanalysen medförde en bedömning 

av den språkliga värderingen i artiklarna. Mitt fokus har hela tiden legat på helhetsbilden av 

artiklarnas optimistiska eller pessimistiska framtidssyn och innan analysen presenterade jag 

en tydlig grund för vad som ska klassas som optimistiskt respektive pessimistiskt språkbruk 

(se avsn. 4.1). De utgångspunkterna räckte för att kunna skapa en bedömning av språket 

i respektive artikel. Däremot går det inte att garantera att resultatet blir exakt detsamma ifall 

en annan forskare skulle genomföra analysen på nytt med tanke på att materialurvalet har 

krävt en snabb bedömning av relevanta artiklar, men även en slumpprocess av det valda 

materialet. Urvalsprocessen i denna uppsats har dock varit avgörande för att få fram ett 

relevant material. Eftersom båda söktermerna är väldigt breda innehöll träffarna i de tidigare 

materialurvalen flera artiklar som inte hade med Östersjön ur miljösynpunkt att göra. Om inte 

den översiktliga bedömningen hade gjorts skulle det blivit omöjligt att besvara studiens 

frågeställningar. Dessutom har slumpprocessen av det utvalda materialet medfört en 

minskning av subjektiviteten i urvalet. Därmed skulle jag som forskare påstå att validiteten 

i denna studie är förhållandevis hög eftersom materialet och metodvalet granskar det som 

avses. Trots att den kvalitativa delen i undersökningen medför en svårighet att replikera 

studien med exakthet, har transparensen bidragit till att öka reliabiliteten avsevärt. Detta tack 

vare att läsaren får en ökad förståelse för hur metoden och undersökningen har gått till. 
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5 Resultat 
Resultatet av innehållsanalysen och den kritiska diskursanalysen presenteras följande i avsnitt 

5.1 (optimism och pessimism) respektive 5.2 (skuldbeläggning och ansvarstagande) där 5.2.1 

presenterar resultatet för den transitiva analysen och 5.2.2 resultatet för den ergativa analysen. 

5.1 Optimism och pessimism 
Tabell 2 redogör för resultatet av innehållsanalysen som har utförts med fokus på optimism 

och pessimism i 160 nyhetsartiklar. I kolumnen längst till vänster särskiljs de funna 

kategorierna klimatförändringar, arter/bestånd, föroreningar/miljögifter, algblomning/

övergödning och havsmiljön/ekosystemet. I tabellen presenteras först resultatet för de olika 

kategorierna och sedan för det sammanlagda materialet, i både procentsats och antal (inom 

parantes). 

Tabell 2 Fördelning av optimism och pessimism i materialet 

Innehållsanalysen visar att av de 160 analyserade artiklarna handlar 11 om klimatförändringar 

(7 %), 52 om arter/bestånd (33 %), 40 om föroreningar/miljögifter (25 %), 40 om 

algblomning/övergödning (25 %) och 27 om havsmiljön/ekosystemet (17 %). Sammanlagt 

kunde 57 % (91 artiklar) kategoriseras som optimistiskt inriktade, medan 50 % (81 artiklar) 

kunde kategoriseras som pessimistiskt inriktade. Dessutom visade sig 20 % (16 artiklar) av de 

81 pessimistiska artiklarna innehålla ett alarmerande språkbruk med budskap om att åtgärder 

genast måste verkställas. Av det totala materialet utgjorde dessa 10 %. Exempel på sådant 

språk återfinns i exempel (1).

Kategori Totalt % Optimism % Pessimism %

Klimatförändringar 7 % (11) 1 % (2) 6 % (9)

Arter/bestånd 33 % (52) 18 % (29) 15 % (24)

Föroreningar/miljögifter 25 % (40) 10 % (16) 14 % (23)

Algblomning/
övergödning

25 % (40) 18 % (28) 8 % (13)

Havsmiljön/ekosystemet 17 % (27) 10 % (16) 8 % (12)

Sammanlagt 100 % (160) 57 % (91) 50 % (81), varav 20 % 
(16) alarmerande
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(1)  

a) Se upp! Giftalger finns nu i hela Stockholms ytterskärgård och i nästan hela egentliga Östersjön 

[…] och husdjur kan dö av att dricka vattnet och människor kan få allergiska reaktioner av att bada 

(Harr 2014).

b) Det är dags att ge forskningsmedel för att utreda laxsjukan. Vi behöver svar […] (Hansen 2017).

c) Situationen för torsken i Östersjön är akut, vi måste göra något nu […] (Svensson 2018).  

d) Hela Östersjön är i kris. Vi vet att övergödning håller på att ta död på den. Då ska man ju inte 

satsa på sånt här […] (Månsdotter 2014). 

Den största mängden optimistiska artiklar finns i kategorin om arter/bestånd (29 artiklar, 

18 %) och algblomning/övergödning (28 artiklar, 18 %). Artiklarna som tog upp ämnet om 

arter/bestånd berörde till stor del nyheter om fiskpopulationer som börjar återhämta sig och 

förbättringar av fiskeregler. Exempel på detta  presenteras nedan i exempel (2).

(2) 

a) Som åtgärd fredades arten och i dag, trettio år senare, är alla överens om att beståndet hämtat sig 

(Magnusson 2005).

b) Arbetet med att stärka bestånden av vildlax i Östersjön kommer att fortsätta, och det innebär 

bland annat att ett nationellt förbud mot drivlinefiske införs i svenska Östersjövatten från och 

med årsskiftet (Lille 2012). 

De optimistiska artiklar som handlade om algblomning/övergödning innehöll främst 

innovationer som skapats för att försöka minska eller återbruka den storskaliga 

algblomningen, vilket presenteras i det tredje exemplet (3). 

(3) 

a) Genom att spreja leran på vattenytan fick han 90 procent av den fiskdödande algen att sjunka till 

botten inom tre timmar (Helsingborgs Dagblad 2006).

b) Fosforfilter vid åkerdikena kan därför vara en billig och enkel metod att komma tillrätta med 

näringsläckaget jämfört med andra sätt […] (Sveriges Radio Kronoberg 2010). 

Vidare återfanns 10 % (16 artiklar) av de optimistiska artiklarna i kategorin föroreningar/

miljögifter respektive havsmiljön/ekosystemet. De optimistiska artiklarna om föroreningar/

miljögifter berörde främst näringsläckage som inte verkade ha för stor negativ påverkan på 

Östersjöns kretslopp eller försök att forska om och stoppa föroreningarna. Detta presenteras    

i exempel (4). 
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(4) 

a) Recepienten har inga problem att ta hand om den lilla mängd det är frågan om (Sveriges Radio 

Sörmland 2002).  

b) I ett nytt projekt har 13 olika organisationer tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och 

Tekniska Verken, tilldelats 28 miljoner för att försöka minska miljöpåverkan, från olika 

läkemedelsrester i vattenmiljöer (SVT Nyheter 2017). 

De optimistiska artiklarna som berörde havsmiljön/ekosystemet handlade istället primärt om 

hoppfullhet i Östersjöns tillfrisknande samt olika åtgärder som försökt vidtas, vilket 

presenteras i exempel (5). 

(5) 

a) Under 80- och 90-talet var det som värst men det blir allt bättre, växtligheten breder ut sig och 

når djupare i Sörmlands skärgårdsmiljö […] (Ericsson 2017).

b) Enligt […] skulle odlade musslor kunna stå för mer än en femtedel av de utsläppsminskningar 

som krävs för att minska övergödningen […] (Nilsson 2010). 

Det minsta antalet optimistiska artiklar handlade om klimatförändringar (2 artiklar, 1 %). 

Dessa tog upp att klimatförändringarna kan minska algblomningen samt en innovation som 

ska mäta klimatförändringar i havet, vilket visas i exempel (6). 

(6) 

a) Minskade vårflöden gör att mängden fosfor som rinner ut i Stockholms skärgård minskar med 

50 procent (Tenfält 2008).

b) Forskare från Kalmar ska med hjälp av nya mätbojar hjälpa till att studera klimatförändringar 

i havet (Sveriges Radio Kalmar 2011). 

Av de pessimistiskt inriktade artiklarna berörde majoriteten bland annat frågan om 

föroreningar/miljögifter (23 artiklar, 14 %), vilket är betydligt fler än de optimistiska i samma 

kategori. Dessa handlade främst om farliga utsläpp som påverkar miljön i Östersjön negativt 

(7). Det negativa språkbruket visade sig däremot förekomma i mindre skala än det 

optimistiska i kategorin arter och bestånd (24 artiklar, 15 %). Artiklarna i den kategorin 

behandlade främst hotade arter (8).
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(7) Ångestdämpande läkemedel som läcker ut i vattendrag gör fiskar orädda och glupska 

(Eriksson 2013). 

(8) Det finns så få tumlare kvar i Östersjön att den betecknas som akut hotad (Södermanlands Nyheter 

2010). 

Dessutom visade sig även pessimistiskt språkbruk vara mindre frekvent än det optimistiska 

i kategorierna algblomning/övergödning och havsmiljön/ekosystemet, bland vilka 8 % (13, 

respektive 12 artiklar) innehöll denna typ av språk. Artiklarna om algblomning/övergödning 

beskrev till störst del faran med algerna (9), medan artiklarna om havsmiljön/ekosystemet till 

stor del berörde försämringar i ekosystemets tillstånd och förklaringar till varför dessa sker 

(10). 

(9) […] de alger som inte spolas upp på land sjunker ner till Östersjöns botten där de förmultnar 

och skapar syrefria, döda bottnar (Sveriges Radio Blekinge 2013).

(10) […] pH-värdet har minskat från i början av 90-talet fram till idag med ungefär 0,1 till 0,2 pH-

enheter både i Östersjön och på västkusten […] (Zettersten 2007).

Betydligt fler artiklar visade sig däremot vara pessimistiskt inriktade än optimistiskt gällande 

frågan om klimatförändringar (9 artiklar, 6 %). Huvudfrågan i dessa artiklar var hur 

klimatförändringar, den stigande havsnivån i synnerhet, påverkar ekosystemet samt att 

förändringarna kan bidra med fler giftalger, vilket visas i exempel (11).  

(11) 

a) Om hundra år har medeltemperaturen stigit med drygt 3,5 grader, och nederbörden i norra Sverige 

ökar med cirka 20 procent. Därmed kan också extrema vädersituationer, som intensiva 

nederbördsperioder eller värmeböljor, komma att bli vanligare (Jonsson 2000).

b) Ett varmare klimat kan leda till en kraftigt ökad halt av giftigt metylkvicksilver i 

djurplankton (Tidningarnas Telegrambyrå 2017). 

Sammanfattningsvis har innehållsanalysen presenterat att optimistiskt språk är mest 

dominerande i nyhetsartiklar om Östersjöns miljötillstånd. Fördelningen av optimistiskt 

och pessimistiskt språk visade sig dessutom variera mellan de funna kategorierna. Ett 

optimistiskt språkbruk tenderar att vara vanligare i frågor om arter/bestånd, algblomning/

övergödning och havsmiljön/ekosystemet, medan ett pessimistiskt språkbruk förekommer 

mer i artiklar som handlar om klimatförändringar och föroreningar/miljögifter.
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5.2 Skuldbeläggning och ansvarstagande 
I detta avsnitt presenteras resultatet av transitivitetsanalysen i avsnitt 5.2.1 med exempel från 

materialet, medan resultatet från ergativitetsanalysen presenteras i avsnitt 5.2.2 med tablåer av 

texternas materiella processer indelade i olika kategorier. Resultaten kommer att granskas från 

ett kritiskt perspektiv både i dessa avsnitt och ännu mer utvecklat i diskussionen (avsn. 6.2).

5.2.1 Transitivitetsanalys  
Det övergripande resultatet av transitivitetsanalysen visar att det går att urskilja diverse 

trender i det sammanlagda materialet vad gäller processer och deltagare. Det är synlig-

görandet av dessa som är mest relevant i besvarandet av undersökningens frågeställningar. 

De materiella och relationella processerna är klart dominerande i materialet. Vad gäller de 

materiella förmedlar samtliga nyhetsartiklar en känsla av rörelse och förändring i omvärlden, 

exempelvis blommar giftiga cyanobakterier, forskare arbetar eller arter liftar. Därför går det 

att anta att det även finns många förstadeltagare i texterna eftersom ingenting kan ske utan att 

någon eller något påverkar att det händer. I sin tur blir det intressant att se i hur stor 

utsträckning förstadeltagarna faktiskt är människor i processer som har orsakats av mänsklig 

påverkan. Samtidigt som många processer är materiella, finns det även flera relationella då 

miljötillstånden beskrivs som de är i stunden. I vissa fall förekommer även omständigheterna 

kring varför läget ser ut som det gör. Konsekvensen av satser med relationella processer är att 

de oftast inte avslöjar vem eller vad som har påverkat att situationen ser ut som den gör. 

Exempelvis i meningen hundratusentals främmande organismer finns i svenska vatten, får 

läsaren inte veta hur de främmande organismerna har förts till de svenska vattnen. En metod 

för att undvika att behöva sätta någon som förstadeltagare skulle därmed kunna innebära att 

fylla texten med relationella processer och enbart beskriva hur tillståndet ser ut. Texterna i det 

aktuella materialurvalet visar dock alla på en stor förekomst av både materiella och 

relationella processer och därför går det att anta att den metoden inte skulle fungera i längre 

artiklar. Eftersom det är nyhetsartiklar som har granskats förekommer det även en del verbala 

processer såsom säger, berättar, indikerar och påpekar, vilka förtydligar perspektivväxlingen 

i texterna. 

De materiella processerna i artiklarna går att kategorisera i två olika grupper – sådana som 

har med själva miljöförstöringen att göra och sådana som relaterar till hanteringen av 

problemen. Vanligt förekommande materiella processer som beskriver naturens skeende vid 

miljöförstöringen är bryts ner, tar kål, trillar ut, rinner ut, kastat upp, tagit upp, dör ut, 
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blommar, frigörs, förbrukat och sjunker ner. Användningen av dessa skulle vidare kunna vara 

en metod för att försöka osynliggöra människans påverkan på naturen. Nämnda processer ger 

uppfattningen om ett naturligt förlopp och ifall de används i sammanhang som egentligen inte 

är naturliga riskerar läsaren att få en väldigt abstrakt skildring av vad som försiggår. 

Exempelvis i meningen nästan varje år blommar stora mängder giftiga cyanobakterier 

i Östersjön […] förmedlas budskapet av att det är vanligt att stora mängder giftiga 

algblomningar sprider sig i Östersjön. Genom att enbart läsa meningen blir det därför väldigt 

diffust varför de giftiga algblomningarna uppstår och återkommer. Fortsättningsvis finns det 

som nämnts materiella processer som sammanlänkar miljöförstöringen med mänskliga 

handlingar, antingen direkt eller indirekt. Exempel på dessa är: förs hit, släpps ut, 

transporteras, slängde ut, fälla ut och används. Det är intressant att dessa verkar förekomma 

ungefär hälften så många gånger som de materiella processerna som beskriver naturens 

skeende vid miljöförstöringen. Det är även utmärkande att majoriteten av de materiella 

processerna som sammanlänkar miljöförstöringen med mänskliga handlingar är skrivna 

i passiv form. Budskapet av de nämnda exemplen riskerar att signalera en förskönad 

verklighet eftersom det framstår vanligare att rapportera om naturens skeende i miljö-

förstöringen än de bidragande orsakerna till varför de uppstår. 

Vidare är de materiella processer som relaterar till hanteringen av miljöförstöringen när 

den blivit ett faktum exempelvis: satsa, rädda, görs, kräva, arbetar, pumpa ner, rena sig, 

tampas, plockar upp och sänker ner. De flesta av dessa är kopplade till mänskliga handlingar, 

exempelvis genom att olika myndigheter ska arbeta eller satsa på Östersjöns tillfrisknande. 

Vissa relaterar också till naturens egen hantering av problemen, såsom att Östersjön tampas 

med föroreningarna eller försöker rena sig själv. Eftersom de flesta materiella processer som 

förmedlar hopp i arbetet är kopplade till mänskliga handlingar blir det övergripande 

budskapet att det krävs mänskligt utfärdade åtgärder för att skapa förändring. Exempelvis är 

det en stor skillnad i fråga om framgång mellan att aktivt kräva ett större arbete och att 

tampas med problemen. Medan människan kan påverka sin grad av insats kan inte eko-

systemet i Östersjön ”välja” hur pass stort arbete som ska utföras. Ytterligare är de relationella 

processerna som beskriver hur Östersjöns miljöproblem ser ut delvis attributiva och beskriver 

havets karaktärsdrag med processkärnor såsom har, är och var, men även identifierade och 

beskrivande med processkärnan är, där det går att sätta ett likhetstecken mellan första- och 

andradeltagaren. 
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Fortsättningsvis går det att urskilja flera olika förstadeltagare kopplade till både 

skuldbeläggning och ansvarstagande. Förstadeltagare som nämns i skuldbeläggande 

sammanhang är framförallt: Östersjön, miljögifterna, övergödning, giftiga cyanobakterier, 

sjön, bönderna, kväve och fosfor, fintrådiga alger och sediment i vattnet, det storskaliga fisket, 

fartygens barlasttankar, alger, algblomningen, Blekinges jordbruk och dåliga avlopp, 

föroreningar, gödsel, jordbruket, fosforläckaget från svenska hästhagar. Utmärkande är att 

samtliga förstadeltagare i nämnda exempel går att koppla till djur och natur, förutom 

bönderna, fartygens barlasttankar, Blekinges jordbruk och dåliga avlopp och jordbruket. 

Därtill är det värt att ifrågasätta om det verkligen är bönderna, jordbruket och fartygens 

barlasttankar som är skyldiga till miljöskadan i grunden. Istället bör ljuset kanske riktas mot 

de regelverk som bönderna och de som tjänstgör på fartygen jobbar utifrån och de som har 

makt att förändra jordbrukshanteringen. På liknande sätt går det att fundera kring varför 

journalisten i ett exempel väljer att beskylla Blekinges jordbruk och dåliga avlopp. Det kan bli 

väldigt abstrakt för läsaren eftersom inte Blekinge, utan deras jordbruk och dåliga avlopp 

skuldbeläggs. Läsaren kan förstå det som att jordbruken och de dåliga avloppen måste ta 

ansvar, när det egentligen är personer med makt i Blekinge som bär skulden för både 

jordbruket och avloppen. Abstraktionen skulle kunna vara ett försök till att osynliggöra de 

mänskliga aktörerna, vilket i sin tur gör det svårare att utkräva ett ansvar från makthavarna. 

Fortsatt är förstadeltagare som istället nämns i en ansvarstagande kontext exempelvis 

Sverige, forskare, Kalmarsundskommisionen, Länsstyrelsen, blåstång och vindkraftverk till 

havs. Sverige nämns som förstadeltagare i positiv bemärkelse då landet har satsat pengar på 

kväverening som ska förhindra Östersjöns övergödning. Presentationen av ett helt land som 

ansvarstagande kan dock sända ut ett förvrängt budskap till läsaren som förmedlar att alla 

svenskar agerar till förmån för miljön. Naturligtvis har inte alla svenska invånare skänkt 

pengar till kväverening, utan det är makthavarna i frågan som har fattat beslutet, vilket även 

gör agenten Sverige väldigt abstrakt. Budskapet blir att Sverige är ett miljövänligt land trots 

att det kanske inte är fallet med tanke på att det även är svenskar som beslutar om de skadliga 

utsläppen och till exempelvis hanterar Blekinges jordbruk och dåliga avlopp (som tidigare 

skuldbelagts). Däremot bör det även tas hänsyn till att människan dessutom ligger bakom 

vindkraftverken till havs (som nämnts i en ansvarstagande kontext) och att nyhetsskribenten 

inte tar chansen att framhäva människor i positiv bemärkelse i det fallet. Precis som med 

abstraktionen Sverige går det att ifrågasätta ifall det är alla arbetare på Kalmarsunds-

kommissionen respektive Länsstyrelsen som har fattat beslut om ansvarstagande handlingar. 
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Möjligtvis förmedlar även de abstrakta budskap ifall det rör sig om beslutsfattande som skett  

i mindre grupper men som sedan får reflektera hela myndighetens ställningstaganden. 

Ytterligare riskerar förstadeltagaren blåstång förmedla att naturen klarar av att ta hand om 

sina miljöproblem på naturlig väg, vilket skulle kunna ge intryck av att människan inte 

behöver anstränga sig i frågan. 

Genom exemplen i denna analys går det sammanfattningsvis att skapa sig en uppfattning 

om att den direkta referensen till mänskliga förstadeltagare är väldigt sparsam, vilket även 

ergativitetsanalysen visar i avsnitt 5.2.2. Istället verkar det vanligt att belysa djur, natur, ting 

eller grupper av människor, såsom forskare eller myndigheter i både ansvarstagande och 

skuldbeläggande sammanhang. Därtill blir det tydligt att de materiella och relationella 

processerna dominerar i materialet. Det kan däremot ifrågasättas om vissa av förstadeltagarna 

och processerna används på ett sätt som syftar till att maskera den mänskliga påverkan på 

miljön. 

5.2.2 Ergativitetsanalys  
Resultatet av ergativitetsanalysen kommer här att presenteras med exempel från texternas 

materiella processer för att skapa ytterligare förståelse för hur svenska medier skildrar 

skuldbeläggning och ansvarstagande gällande Östersjöns miljöproblem. Resultatet går att dela 

in i nio kategorier vilket visas i tablåerna: skuldbeläggande i ergativ passivkonstruktion (tablå 

2), ansvarstagande i ergativ passivkonstruktion (tablå 3), skuldbeläggande i icke-ergativa 

konstruktioner (tablå 4), skuldbeläggande av mänskliga förstadeltagare (tablå 5), 

ansvarstagande av mänskliga förstadeltagare (tablå 6), skuldbeläggande av djur och natur 

(tablå 7), ansvarstagande av djur och natur (tablå 8), skuldbeläggande av icke-levande 

förstadeltagare (tablå 9) samt ansvarstagande av icke-levande förstadeltagare (tablå 10). 

Satser med materiella processer från nyhetsartiklarna kommer att presenteras i tablå 2–10 och 

därtill kommenteras. Flertalet av satserna är förkortade på grund av utrymmesskäl (för 

fullständiga satser, se bilaga).

Tablå 2 visar att i nio av 44 exempel (20 %) realiseras de materiella processerna genom 

passiverade verbformer i skuldbeläggande kontexter. Läsaren får veta vad som påverkas i den 

materiella processen (andradeltagaren), men inte vem eller vad som påverkar den eftersom 

förstadeltagaren saknas. Trots att läsaren inte får veta vem eller vad som utför handlingarna 

i tablå 2 är de av ergativ karaktär eftersom någon ändå måste ligga bakom processen. Något 

kan exempelvis inte tillföras Östersjön utan att någon aktivt agerar. Men om ingen beskylls 
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för handlingarna går det inte att lägga skulden på någon eftersom händelsen skildras som 

naturligt förekommande i fall där den inte alls är det. Detta blir naturligtvis väldigt 

problematiskt ur läsarperspektiv eftersom medierna undanhåller förmedlingen av explicit 

fakta.  

Tablå 2: Skuldbeläggande i ergativ, passivkonstruktion

Likt tablå 2 är de materiella processerna i tablå 3 framställda med passiva verbformer, 

däremot skildrar de ansvarstagande kontexter. I exempel 10 förstår läsaren att något (den) 

måste hanteras, men inte vem som bör hantera den. I exempel 11 uppfattar läsaren att 

forskning sker, men får inte veta vem eller vilka som utför forskningen. Exemplen utgör 

enbart 5 % av det totala materialet. Resultatet visar därmed att det är betydligt vanligare att 

utelämna förstadeltagaren i fråga om skuldbeläggning till skillnad från ansvarstagande. 

Eftersom de flesta satser har med mänsklig påverkan att göra, verkar det som om nyhets-

medierna använder passivering som metod för att förminska bilden av den miljöförstörande 

människan. Sammanlagt visar tablå 2 och 3 att hela 25 % av det totala materialet har 

passiverats och saknar förstadeltagare. 

Ex. Förstadeltagare Materiell process Andradeltagare

1 – […] tillförs Östersjön […]

2 – förs (hit) […] miljögifterna

3 – (som) släpps ut […] det

4 – använts […] (hur) den

5 – förs […] främmande djur och växtarter

6 – används […] skeppas […] 
pumpas ut […] ersätts […]

[…] vatten

7 – transporteras […] […] tre miljarder ton vatten

8 – (har) förts […] […] arter

9 – tillförsel (av) kväve och fosfor […]
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Tablå 3: Ansvarstagande i ergativ, passivkonstruktion

 
Till skillnad från tablå 2 och 3 är satserna i tablå 4 icke-ergativa, vilket innebär att första-

deltagarna inte påverkar att processerna uppstår. Istället fungerar de likt medium som 

processerna kan skapas genom. På grund av detta kan de materiella processerna uppfattas som 

naturliga förlopp eftersom ingen förklaras ansvarig för eller påverkad av dem. Exempelvis 

blommar giftiga cyanobakterierna i exempel 12, men ingen kan påverka att blomningen sker. 

Konstruktionen är därmed ensidig. Användningen av dessa konstruktioner skulle ytterligare 

kunna leda till det abstrakta budskapet eftersom läsaren får uppfattningen av att skeendena 

uppstår naturligt, utan någon påverkande faktor. Skuldbeläggande i icke-ergativa 

konstruktioner utgör tre satser (7 %) av det totala materialet.

Tablå 4: Skuldbeläggande i icke-ergativa konstruktioner

I tablå 5 framställs mänskliga förstadeltagare som skyldiga till att slänga ut gödning 

respektive bedriva storskaligt fiske. Jämfört med icke-ergativa konstruktioner (där inga 

ansvarstagande exempel förekom) är det väldigt utmärkande att skuldbeläggning av 

mänskliga förstadeltagare är mycket mer sällsynt än ansvarstagande kontexter, vilket även 

avsnitt 5.2.1 visade. I exempel 15 går det att ifrågasätta vilka regelverk som bönderna agerar 

utifrån och vem som har makt att förändra jordbrukshanteringen. Möjligtvis är det de som 

istället borde framställas som ansvariga för att bönderna slänger ut något som är skadligt för 

Östersjöns miljö. Likväl går det att argumentera för att exempel 16 är en nominalisering och 

att det istället borde vara makthavaren över regelverken för det storskaliga fisket som belyses 

ansvarig för de negativa miljökonsekvenserna. Sammanlagt förekommer skuldbeläggande av 

mänskliga aktörer i två (5 %) av materialets satser. 

Ex. Förstadeltagare Materiell process Andradeltagare

10 – (bör) hanteras […] den

11 – (forskning) sker kring detta

Ex. Förstadeltagare Materiell process Andradeltagare

12 […] giftiga cyanobakterier […] blommar 

13 […] blåstången dör ut […]

14 Östersjöns stränder ruttnar […]
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Tablå 5: Skuldbeläggande av mänskliga förstadeltagare

I tablå 6 skildras till skillnad från tablå 5 mänskliga förstadeltagare som ansvarstagande 

i bemärkelsen att de handlar för Östersjöns bättring. Arbeten med projekt och krav på 

förändring är några sätt som detta utförs på. Det som kännetecknar förstadeltagarna i denna 

kategori är att samtliga är myndigheter eller forskare, till skillnad från enskilda personer. 

Precis som i avsnitt 5.2.1 går det även här att fundera kring om det verkligen är alla på 

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, SLU etc. som arbetar ansvarstagande, eller om det istället rör 

sig om en mindre grupp människor inom nämnda instanser som agerar. Ansvarstagande av 

mänskliga förstadeltagare utgör 9 satser (20 %) av materialet. 

Tablå 6: Ansvarstagande av mänskliga förstadeltagare

Exemplen i tablå 7 gestaltar djur och natur som skyldiga till försämringen av Östersjöns 

problem. Exempelvis genom att det är Östersjön som ger ifrån sig koldioxid (32) eller att 

föroreningarna kommer från vattendragen i de nio angränsande länderna (37). I exempel 27 

rör det sig om djuret kammanet som påstås ha ”åkt båt”, vilket i sin tur ska ha orsakat stora 

Ex. Förstadeltagare Materiell process Andradeltagare

15 […] bönderna slängde ut den […]

16 […] det storskaliga fisket kom […]

Ex. Förstadeltagare Materiell process Andradeltagare

17 […] Naturvårdsverket engagerade en oberoende grupp […]

18 […] man […] (kommer) kräva en total 
översyn

(av) det svenska åtgärdsprogrammet

19 Forskare […] arbetar […] en kur för Östersjöns vatten

20 […] Kalmarsundskommisionen arbetar (med) åtgärder […]

21 Länsstyrelsen jobbar […] […] små enskilda projekt lokalt till 
att ingå i internationella 
sammarbetsorganisationer

22 man […] arbetar […]

23 vi […] mockar dem (grusade rasthagar)

24 SLU (försöker) gå (via) intresseorganisationer […]

25 Kalmars institution för biologi 
och miljövetenskap 

visar att övergödningen tar kål på 
blåstången
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skador och i exempel 28 berör det zebramusslan som har ”liftat” med båt. I exempel 30 är det 

döda bottnar som negativt påverkar kedjorna i ekosystemet. I exempel 33 skuldbeläggs 

Östersjön för att suga upp koldioxid som planktonen egentligen behövde och i exempel 34 

beskrivs havet hota världens korallrev genom att ta upp mer koldioxid. Det går att ifrågasätta 

varför det är så vanligt att ta upp djur och natur i skuldbeläggande sammanhang eftersom 

förstadeltagarna här inte kan påverka sina handlingar på samma sätt som människan. Å ena 

sidan kan det syfta till att beskriva naturens skeende och förmedla att det som uppstår inte är 

gynnsamt, å andra sidan skulle dessa formuleringar kunna vara ett sätt att förmildra bilden av 

den mänskliga påverkan. Skuldbeläggande av djur och natur förekommer sammanlagt i 12 

satser (27 %) av materialet.

Tablå 7: Skuldbeläggande av djur och natur

Ex. Förstadeltagare Materiell process Andradeltagare

26 (som) sjön kastat upp […] […] drivorna

27 […] den (kammaneten) orsakade svåra skador […]

28 den (zebramusslan) tog båten

29 […] lukten av svavelbakterier dämpar optimismen

30 det […] […] påverkar hela kedjor i ekosystemet […] 

31 […] det gör våra rekreationsområden med 
badvatten otrevliga med blomningar

32 Östersjön ger ifrån sig (mer) koldioxid […]

33 Östersjön […] suger (upp) koldioxid […]

34 (när) havet tagit upp (mer) koldioxid […]

35 […] algblomningen kostar […] summor […]

36 ljuset riktas (mot) hästen […]

37 (från) vattendrag i de nio 
angränsade länderna 

kommer […] föroreningar […]
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I tablå 8 skildras djur och natur ur ett ansvarstagande perspektiv då blåstången förökar sig och 

detta ska vara positivt för Östersjöns ekosystem. Kategorin utgör 2 % av materialet.

Tablå 8: Ansvarstagande av djur och natur

I tablå 9 skildras icke-levande förstadeltagare som skyldiga till de materiella processerna. 

Dessa utgör 4 satser (9 %) av det totala materialet. Förstadeltagarna som påverkar negativt är 

exempelvis kväve och fosfor och Blekinges jordbruk och dåliga avlopp. Läsaren får också 

veta att kväve och fosfor är negativt för miljön, däremot går det fortsatt att fråga sig vad som 

påverkar att kväve och fosfor förekommer i så stora halter i naturen och om även det nämns 

i artiklarna. Som berörts i avsnitt 5.2.1 är exemplet om Blekinges jordbruk och dåliga avlopp 

(40) väldigt abstrakt eftersom det inte är Blekinge, utan deras jordbruk och avlopp som 

skuldbeläggs. Istället borde kanske ljuset riktas mot makthavarna i Blekinge som styr 

reglementen för jordbruk och avlopp. Samma resonemang går att föra kring exempel 41 där 

det istället är makthavarna över de gamla avloppen som borde ta ansvar. Tillskrivandet av 

icke-levande förstadeltagare skulle kunna vara en metod att förmedla abstrakta budskap och 

minska synligheten av mänsklig påverkan. 

Tablå 9: Skuldbeläggande av icke-levande förstadeltagare

I tablå 10 förekommer icke-levande förstadeltagare i ansvarstagande sammanhang då Sverige 

har satsat pengar på lösningar och vindkraftverk till havs pumpar ner syrerikt vatten till 

botten. Dessa exemplen utgör 5 % av det totala materialet. Som nämndes i avsnitt 5.2.1 blir 

agenten Sverige (43) väldigt generell eftersom den inte förmedlar vem som har fattat beslut 

om att satsa stora summor pengar. Istället presenteras hela landet som ansvarstagande 

Ex. Förstadeltagare Materiell process Andradeltagare

38 blåstång förökar sig

Ex. Förstadeltagare Materiell process Andradeltagare

39 […] kväve och fosfor påverkar slemmet […]

40 Blekinges jordbruk och dåliga 
avlopp

bidrar (till) övergödningen […]

41 gamla avlopp (har) runnit […] […] i havet

42 […] fosfor bidrar (till) övergödning […]
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eftersom någon eller några medborgare har spenderat pengar för att gagna Östersjöns miljö. 

Eftersom alla medborgare i Sverige med största sannolikhet inte har skänkt pengar resulterar 

det i ett väldigt otydligt budskap. I exempel (44) framhävs förstadeltagaren vindkraftverk till 

havs som ansvarstagande, vilket bevisar att det även förekommer sammanhang då skribenten 

inte väljer att framhäva människan som ansvarstagande i fall där den ligger bakom 

handlingen. 

Tablå 10: Ansvarstagande av icke-levande förstadeltagare

Sammanfattningsvis går det att konstatera att nyhetsmedierna i många fall tenderar att 

förminska framställningen av den mänskliga påverkan på Östersjöns miljö i skuldbeläggande 

sammanhang. Istället är det vanligt att passivera satser, utelämna förstadeltagare och lägga 

skulden på någon eller något i kategorin djur och natur eller icke-levande faktorer. I ansvars-

tagande sammanhang är det däremot vanligt att medierna i större mån lyfter fram mänskliga 

handlingar som syftar till att förbättra miljöns tillstånd. I de fallen tenderar de ansvarsfulla, 

mänskliga handlingarna att vara utförda av en större grupp människor såsom myndigheter 

eller forskare.

6 Diskussion av resultat 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur svenska nyhetsmedier framställer 

Östersjöns miljöproblem. I följande diskussion kommer det mest väsentliga resultatet från 

analysen av optimism och pessimism (avsn. 5.1) samt skuldbeläggning och ansvarstagande 

(avsn. 5.2) att återkopplas till, för att kunna reflektera och knyta an till tidigare forskning som 

presenterades i avsnitt 2.

6.1 Optimismen överväger  
Innehållsanalysen av optimism och pessimism i 160 svenska nyhetsartiklar publicerade 

mellan 1999 och 2019 visar att det optimistiska språkbruket överlag är mer frekvent än det 

pessimistiska – 57 % respektive 50 % (varav 20 % alarmerande). Bland kategorierna visade 

Ex. Förstadeltagare Materiell process Andradeltagare

43 Sverige […] […] (har) satsat […] […] summor […]

44 […] vindkraftverk till havs pumpa ner syrerikt vatten […]
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sig det optimistiska språkbruket vara vanligare än det pessimistiska i frågor om arter/bestånd, 

algblomning/övergödning och havsmiljön/ekosystemet. Därtill framkom det att det 

pessimistiska språket verkar förekomma mer än det optimistiska i artiklar som handlar om 

klimatförändringar och föroreningar/miljögifter. Denna del av uppsatsens resultat stämmer 

därför överens med det som Johns och Jaquet (2018) kom fram till gällande doom and gloom 

vs. optimism i amerikanska nyhetsartiklar, vilket var att ett optimistiskt och lösningsorienterat 

språk dominerade i artiklar som handlar om havens situation. Tre av Johns och Jaquets 

kategorier är desamma som mina: klimatförändringar, arter/bestånd och föroreningar/

miljögifter. Både i min analys och de amerikanska forskarnas undersökning var ett 

optimistiskt språk mer framträdande i kategorierna arter/bestånd samt föroreningar/

miljögifter. Medan deras resultat visade att även klimatförändringar presenterades mer 

optimistiskt än pessimistiskt, pekar resultatet i denna uppsats mot att klimatförändringar 

oftare framställs ur en pessimistisk synvinkel. Dessutom bestod 20 % (16 st) av de 

pessimistiska artiklarna (10 % av det sammanlagda materialet) i denna uppsats av ett 

alarmerande språkbruk. Det är betydligt fler än Johns och Jaquets fann i sitt totala material 

(2018), vilket innefattade 4 % alarmerande artiklar.

Duarte m.fl. (2015, se Johns & Jaquet 2018) menar i artikeln Reconsidering ocean 

calamities att det finns ett behov av att framhäva havens problem för att få människor att 

agera. Däremot menar de att det finns en risk för att motsatt effekt uppstår då läsarna istället 

kan få uppfattningen att havets situation är helt hjälplös och att det inte längre går att påverka 

katastroferna. Både Duarte m.fl. (2015) och Hillborn (2010) påstår att mycket av det som 

skrivs i medierna inte alltid är så allvarligt som det först verkar eftersom journalistiken har en 

tendens att överdramatisera fakta. Så kan vara fallet i denna undersökning med tanke på att 

rubrikerna ofta var mer alarmerande än själva artiklarna, som i många fall visade sig innehålla 

problemlösning och optimistiska synvinklar. Mer forskning skulle dock behövas för att kunna 

konstatera detta faktum. 

Ogden (2015) är en av de som har bekräftat att journalistiken har ett stort inflytande över 

läsarens uppfattning om klimatet. Därmed blir det relevant att reflektera över hur uppsatsens 

resultat påverkar läsarna av de svenska nyhetsmedierna. Trots att det optimistiska och 

pessimistiska språkbruket överlag verkar vara förhållandevis jämlikt fördelat i materialet, är 

det ändå optimismen som tenderar att genomsyra majoriteten av nyhetsrapporteringen. Enligt 

Gifford m.fl. 2009, Pahl m.fl. 2005, Gifford, 2011 och Costa-Font m.fl. 2009 (se Johns & 

Jacquet 2018) kan en överoptimistisk nyhetsrapportering leda till att läsarna får uppfattningen 
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av att de är tryggare och därav mår bättre än personer som bor på andra platser i världen 

(spatial bias). Vidare menar forskarna att en överoptimistisk rapportering kan leda till att 

läsarna tror att de klarar av att hantera klimatfrågan och miljöproblem i allmänhet bättre än 

vad framtida generationer kommer att kunna göra (temporal bias). Fortsatt har Gifford 2011 

och Gifford m.fl. 2009 (se Johns & Jaquet 2018) hävdat att det optimistiska perspektivet kan 

leda till att läsaren får en orealistisk bild av sin förmåga att undvika risker och därmed kan få 

en minskad förmåga att vara mottaglig. Bakgrunden till detta påstås vara att läsaren tenderar 

att forma ett undvikande beteende i sin informationssökning som enbart är inriktad på positiv 

information, vilket blir problematiskt om verkliga hot skulle föreligga. I denna undersökning 

riskerar nämnda konsekvenser att förekomma i kategorin algblomning/övergödning eftersom 

det optimistiska språkbruket i de artiklarna var betydligt mer utbrett än det negativa (18 % 

jämfört med 8 %).  

Vad gäller konsekvenserna av pessimistisk och alarmerande rapportering påstår Moser och 

Dilling (2004, se Johns & Jacquet 2018) att språket kan leda till känslor av rädsla, skam och 

förtvivlan. Budskapen kan riskera att bli överväldigande och i värsta fall resultera i passivitet. 

Vidare hävdar Foust och Murphy (2009, se Laiserowitz 2005:1140) att en alarmerande 

rapportering om klimatförändringar kan leda till att läsarna tvingas ta ställning till om de 

antingen tillhör gruppen som tror på klimatförändringarna eller den som inte gör det, vilket 

återigen kan leda till passivitet på grund av en oförmåga att samarbeta. Leiserowitz (2007, se 

Johns & Jaquet 2018) menar även att en alltför apokalyptisk skildring av miljöfrågor riskerar 

att främja klimatskeptikers förmåga att kritisera forskningen som onödigt alarmistisk. Med 

tanke på att uppsatsens resultat även visar på en hög grad av pessimistisk rapportering (50 %) 

kan även nämnda risker vara aktuella i den svenska rapporteringen, speciellt med tanke på att 

16 artiklar (10 % av det totala materialet) visade sig vara alarmistiska. Konsekvenserna blir 

särskilt aktuella i fråga om klimatförändringar och arter/bestånd där den pessimistiska 

rapporteringen är dominerande i sina kategorier. 

För att återkoppla till de svenska forskarnas kritik mot att svenska medier rapporterar 

alltför negativt om Östersjöns miljöproblem går det att påstå att deras uttalanden inte stämmer 

till fullo. Resultatet i denna uppsats visar istället på att journalistiken verkar vara 

förhållandevis jämlikt fördelad vad gäller optimistiskt och pessimistiskt språkbruk. Samman-

lagt är det dock det optimistiska språket som dominerar i materialet. Däremot övervägde det 

negativt inriktade språket det optimistiska i kategorierna klimatförändringar och föroreningar/
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miljögifter. Av den anledningen kan det finnas ett extra stort behov att vidare studera det 

alarmistiska språkbruket och dess konsekvenser i de kategorierna.

6.2 Den ansvarstagande människan 
Resultatet av den kritiska diskursanalysens transitivitets- och ergativitetsanalys visar att 

försök till att osynliggöra den/de handlande i nyhetstexter gällande Östersjöns miljöproblem 

är ett faktum då 25 % av de analyserade satserna är skrivna i passiv form och saknar 

förstadeltagare. Eftersom texterna till stor del består av materiella processer förmedlar de ett 

budskap om att något förändras i den yttre världen. Läsaren får uppfattningen att Östersjön 

blir utsatt för någons handlande, men eftersom det inte ges någon förklaring till vem eller 

vilka som är ansvariga för problemen blir det svårt att skuldbelägga någon. Precis som 

Sellgren kom fram till (2011) visar även denna undersöknings material att det är vanligt med 

nominaliserade verbformer, såsom övergödning och förorening. Genom att göra om processer 

till substantiv blir effekten att skribenten undkommer att behöva nämna den som genomför 

processen. I de fall där förstadeltagaren däremot benämns är det mest vanligt att sätta djur och 

natur som skyldiga till problemen (27 %), följt av icke-levande faktorer (9 %). Självklart går 

det dock inte att påstå att aktörerna i nämnda kategorier är fysiskt kapabla till att agera för 

försämringen av Östersjöns tillstånd. Istället bidrar de till förmedlingen av att den negativa 

påverkan på ekosystemet är ett slags naturligt förlopp som sker automatiskt utan någon 

mänsklig påverkan. Detta bidrar även till att de mänskliga aktörerna som egentligen är 

grundorsaken till problemen inte behöver exponeras. Mänskliga förstadeltagare utgör enbart 

5 % av hela materialet i skuldbeläggande sammanhang. Detta trots att det är bevisat att 

människans negativa naturpåverkan är en av huvudorsakerna till krisen i Östersjön. Följden 

riskerar att bli problematisk ur läsarperspektiv eftersom medierna tenderar att försköna 

verkligheten. 

Likt Sellgren (2011) visade i sin undersökning av aktörer och agenter i lärobokstexter blir 

materialet väldigt abstrakt eftersom läsaren kan få svårt att skapa sig en konkret bild av 

handlingarna i processerna. Exempelvis blir detta otydligt i satser såsom föreningar kommer 

från vattendrag i de nio angränsade länderna eller Blekinges jordbruk och dåliga avlopp 

bidrar till övergödningen. Läsaren tvingas läsa mellan raderna för att förstå att det är 

människor som har bidragit till att vattendragen är förorenade samt att det är makthavare 

i Blekinge som bär skulden för jordbruken och avloppen. Därtill går det även att återknyta till 

Nords undersökning av en broschyr om miljövänliga textilier (2017) eftersom resultatet 
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i denna uppsats också pekar på förekomsten av förskönade presentationer av en komplex 

verklighet och strävan efter att förmedla effektiva och säljande budskap.  

Vad gäller ansvarstagande uppträder däremot undersökningens mänskliga förstadeltagare 

i betydligt större utsträckning än någon annan kategori (20 %), följt av icke-levande faktorer 

(5 %), ergativ passivkonstruktion (5 %) samt djur och natur (2 %). Till skillnad från analysen 

av skuldbeläggande, i vilken människans påverkan förskönades, tenderar mänskliga 

handlingar istället att framhävas i ansvarstagande kontexter. Det övervägande ansvaret 

beskrivs i sammanhang då människor i grupp arbetar eller jobbar för en förändring. Bland de 

två icke-levande faktorerna förekommer Sverige som har satsat stora pengar på kväverening 

respektive vindkraftverk till havs som pumpar ner syrerikt vatten till Östersjöns botten. 

Presentationen av ett helt land som ansvarstagande riskerar att sända ut ett förvrängt budskap 

till läsaren som förmedlar att alla svenskar är medvetna om miljöproblematiken och därmed 

vill skapa en positiv förändring. Precis som Sellgren (2011) tog upp i sin undersökning är 

namn på länder i aktörsposition också abstraktioner. Det är omöjligt att alla invånare i Sverige 

har skänkt pengar till kväverening, utan det är makthavarna i frågan som har fattat beslutet. 

Budskapet blir att Sverige är ett miljövänligt land trots att så kanske inte är fallet med tanke 

på att det är personer i Sverige som även hanterar Blekinges jordbruk och dåliga avlopp, som 

förekom i den skuldbeläggande kontexten. Det bör däremot även tas hänsyn till att människor 

också ligger bakom vindkraftverken till havs (som nämndes i ett ansvarstagande 

sammanhang) och att journalisten inte tog chansen att framhäva människor i positiv 

bemärkelse i det fallet, vilket bevisar att det även förekommer att journalister inte alltid tar 

chansen att belysa människan som ansvarstagande. 

7 Avslutning  
Sammanfattningsvis har uppsatsen åskådliggjort att ett optimistiskt och lösningsorienterat 

språkbruk verkar utgöra den största delen av svenska nyhetsmediers porträttering av 

Östersjöns miljöproblem. Därtill står även den pessimistiska och alarmerande rapporteringen 

för en stor del av innehållet, speciellt i fråga om klimatförändringar samt arter och bestånds 

tillstånd. Vidare har uppsatsen tydliggjort att en stor del av de svenska nyhetsmedierna 

försöker att osynliggöra den mänskliga påverkan på Östersjöns miljöproblem när det kommer 

till skuldbeläggning, för att istället framhäva den mänskliga påverkan i ansvarstagande 

kontexter. Det går därmed att påstå att läsarna riskerar att få en förvrängd verklighetsbild 
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eftersom Östersjöns försämrade hälsotillstånd presenteras vara orsakat på naturliga grunder 

i fall då det egentligen inte är det. Enligt WWF är det ett faktum att en stor del av över-

gödningen grundar sig i mänsklig påverkan. Eftersom nyhetsmedierna är en av de största 

kanalerna för rapportering av miljöns tillstånd är det därmed av största vikt för Östersjöns 

framtid att handlande och påverkan börjar återges på ett både mer rättvist och mer direkt sätt. 

Å andra sidan bör det understrykas att journalistiken präglas av att fånga läsarintresse. Ifall 

alla nyhetsmedier började beskylla människan för miljöförstöringen hade det förmodligen 

resulterat i en väldigt stor skam hos läsaren som fortsatt hade kunnat leda till den 

pessimistiska rapporteringens konsekvenser, såsom känslor av överväldigande rädsla, skam 

och förtvivlan. Det är även värt att tillägga att journalistiken ofta är begränsad av riktlinjerna 

för saklighet och enbart tvingas belysa det viktigaste av varje nyhet, vilket skulle kunna leda 

till att lösningsförslag och positiva perspektiv riskerar att bortprioriteras. Precis som 

Hallesson (2011:41) skrev i sin granskning av abstraktion i en ledare i Dagens Nyheter 

förmedlar journalisten sina egna erfarenheter av omvärlden till läsaren. Likväl skapar 

skribenten egna erfarenheter av verkligheten med hjälp av de språkliga val som görs. 

Journalisten har därmed en stor makt i skildringen av olika perspektiv och framtidsutsikter.  

Trots att materialet i denna uppsats tenderar att ge naturliga orsaker till Östersjöns 

miljöproblem, går det inte att frångå att människans negativa påverkan utgör det största hotet. 

Däremot är det också viktigt att komma ihåg att människan även är den enda aktör som har 

möjlighet att vända miljöproblematiken. Av den anledningen skulle en mer blandad 

rapportering med inslag av både alarmerande fakta och lösningsorienterade förslag vara att 

önska. Intressant vidare forskning skulle kunna innebära att undersöka rubriker inom 

miljöjournalistiken och ta reda på i hur stor utsträckning som dessa tenderar att vara mer 

alarmerande än artiklarna. Det vore även relevant att göra en mer djupgående analys av en 

kategori, såsom algblomning/övergödning för att se hur den tenderar att skildras i medierna. 

Dessutom vore det av intresse att i större skala granska hur stort utrymme Östersjöns 

miljöproblematik har fått i svenska nyhetsmedier generellt, exempelvis i jämförelse med 

någon annan stor genre för nyhetsrapportering. 
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Bilaga - Fullständiga exemplen i 5.2.2  
1. Trots att användningen av miljögifterna PCB och DDT varit förbjudna i Sverige och övriga 

länder runt Östersjön sedan början av 80-talet tillförs Östersjön fortfarande PCB och DDT.

2. Miljögifterna förs hit med vatten- och luftströmmar från områden så långt bort som på 

södra halvklotet.

3. Det som släpps ut i Afrika och Indien och andra varmare länder söderut, kan transporteras 

hit till vår klimattyp.

4. Hur bönderna slängde ut den som gödning på åkrar, hur den använts som tätningsmedel 

i Öländska hus.

5. Främmande djur- och växtarter förs till svenska vatten med fartygens barlasttankar.

6. Väldiga volymer vatten används som barlast och skeppas långa sträckor innan det pumpas 

ut och ersätts med gods.

7. Omkring tre miljarder ton vatten transporteras på haven på det här sättet.

8. Många arter har förts till Östersjön med barlastvatten.

9. Ökad tillförsel av kväve och fosfor leder till att havets känsliga ekosystem förändras.

10. Forskning kring detta sker på andra orter i landet

11. Den bör hanteras försiktigt så att den har en chans att föröka sig vilket den gör medelst 

spermier och ägg.

12. Nästan varje år blommar stora mängder giftiga cyanobakterier i Östersjön, eller 

blågrönalger som det kallas i folkmun.

13. Hon visar att blåstången dör ut på grund av övergödning.

14. Östersjöns stränder ruttnar bort.

15. Se 4.
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16. Sedan kom det storskaliga fisket, och när tonfisken alltmer försvann från Atlanten innebar 

det samtidigt färre silverglänsande giganter i Kattegatt och Öresund.

17. Det var i vintras som Naturvårdsverket engagerade en oberoende grupp av internationellt 

ansedda miljöforskare för att granska övergödningen av våra hav.

18. LRF som tidigare begärt att pengar satsas på forskning kring fosfor har inte fått gehör för 

detta och man kommer nu att kräva en total översyn av det svenska åtgärdsprogrammet.

19. Forskare vid Umeå Marina Forskningscentrum (UMF) arbetar nu för att hitta en kur för 

Östersjöns vatten.

20. På länsnivå arbetar redan Kalmarsundskommisionen med åtgärder som ska minska 

övergödningen.

21. Länsstyrelsen jobbar med allt från små enskilda projekt lokalt till att ingå i internationella 

samarbetsorganisationer.

22. Här arbetar man just nu som forskarna föreskriver.

23. De mockar vi varje dag (grusade rasthagar).

24. SLU försöker gå via intresseorganisationer, väl medvetna om risken att hästfolket först ska 

fnysa åt pekpinnarna.

25. Nya rön från Kalmars institution för biologi och miljövetenskap visar att övergödning tar 

kål på blåstången.

26. Många kanske minns drivorna som sjön kastat upp på stranden, minns kanske hur den        

skar i ömma fötter där den låg hoptorkad på stranden.

27. Ett exempel på en art som åkt båt över Atlanten är kammaneten som fördes från USA till 

Svarta havet där den orsakade svåra skador för fisket.

28. Den (zebramusslan) tog båten åt andra hållet.

29. DN åkte med på provtagningen i Mellanskärgården, där lukten av svavelbakterier dämpar 

optimismen.
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30. Det i sin tur påverkar hela kedjor i ekosystemet, som fisk och växtliv.

31. Och det gör våra rekreationsområden med badvatten otrevliga med algblomningar.

32. Östersjön ger ifrån sig mer koldioxid till atmosfären än den kan binda, visar ny forskning.

33. När våren kommer och växtplankton växer till suger Östersjön upp koldioxid som 

planktonen behöver.

34. När havet tagit upp mer koldioxid blir vattnet surare, något som hotar flera av världens 

korallrev.

35. Vi vet att algblomningen kostar stora summor omsatt i livskvalitet.

36. Nu riktas ljuset mot hästen - vars gödsel bidrar till övergödning av sjöar och hav.

37. 80 procent av de föroreningar som rinner ut i Östersjön kommer från vattendrag i de nio 

angränsande länderna.

38. Men hon ger oss också hopp, en sorts blåstång förökar sig på hösten och det kan vara 

räddningen för Östersjön.

39. Näringsämnen som kväve och fosfor påverkar slemmet runt ägget.

40. Blekinges jordbruk och dåliga avlopp bidrar till övergödningen i Östersjön.

41. Gamla avlopp har runnit rakt ut i havet.

42. Särskilt fosfor bidrar till övergödning om den hamnar i vattendrag.

43. Sverige har de senaste tio åren satsat stora summor på kväverening men forskare menar att 

en begränsning av kväveutsläppen inte kan rädda Östersjön.

44. Det andra alternativet är att låta vindkraftverk till havs pumpa ner syrerikt vatten till 

Östersjöns botten.
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