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Förord 

 
Medias kommunikation av begreppen miljö och miljöfrågor och hur detta påverkar hur 
människor ser på dessa frågor är något som jag har uppmärksammat mer och mer under mina 
tre år som studerande vid Miljövetarprogrammet. Det har för mig blivit allt tydligare vilken 
viktig roll denna kommunikation har för att vi ska ta frågor om miljö och miljöproblem på 
allvar. Nu för tiden ser jag miljöjournalistik som en form av miljöarbete varför jag också 
bestämde mig för att göra den här studien om miljöjournalistik för barn och ungdomar. Jag 
tror att det är viktigt att man redan som ung får tillgång till en rättvisande bild av 
miljöfrågorna för att man ska få en förståelse för dessa frågor som följer med genom hela 
livet. Det är, som en mycket hundkunnig person jag känner till uttryckt det: ”inte omöjligt att 
lära gamla hundar att sitta men det är fan så mycket svårare”. 
 
Utan en förstående omgivning inklusive en mycket snäll taxvalp och en fantastisk handledare 
hade dock denna studie inte kunnat genomföras och därför vill jag tacka alla som känner sig 
tillhöra de ovanstående. Ett extra stort tack till Karolina Isaksson som bidragit med 
ovärderliga kommentarer och tips under arbetets gång och lett mig rätt då jag ibland gått lite 
vilse på diskursens villovägar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   3

 
Sammanfattning 

 
1992 höll FN ett toppmöte om miljö- och utvecklingsfrågor i Rio de Janeiro med 
representanter från länder världen över. Resultatet av mötet blev bland annat en internationell 
överenskommelse, Agenda 21, som behandlar barn och ungdomars roll i arbetet med miljö- 
och rättvisefrågor. Massmedier av olika slag är den huvudsakliga kanal genom vilken bilder 
av miljöproblemens art och förslag till lösningar förmedlas varför de massmedier som riktar 
sig till barn är viktiga för deras engagemang och förståelse då det gäller miljöfrågor.  
 
Syftet med den här studien är att beskriva och analysera den bild av miljö och miljöfrågor 
som kommuniceras till barn och ungdomar genom att analysera miljödiskursen i tidskriften 
Kamratposten. Målet har varit att få en uppfattning om vilken samlad bild av miljö och 
miljöfrågor som denna miljödiskurs skapar och förmedlar till tidskriftens läsare. 
 
Efter en analys av sammanlagt 77 artiklar under perioden 1993-2003 är mitt övergripande 
intryck att tidskriftens ambition är att förmedla en så hoppfull bild som möjligt av 
miljösituationen i Sverige och i världen, dock med fokus på Sverige. Kamratpostens 
miljödiskurs förmedlar oftast de miljöfrågor som tas upp i olika artiklar på ett reflekterande 
och nyanserat sätt. Fokus ligger på de individnära miljöfrågorna som kan ses som lättast att ta 
till sig och relatera till sitt vardagsliv och en tendens att undvika de mer svårdefinierade 
miljöfrågorna som exempelvis den om energianvändning och växthuseffekten är tydlig. 
 
Detta kan å ena sidan ses som positivt för den hållbara utveckling som är målet med Agenda 
21 att den bild som framställt är att det finns lösningar på miljöproblem och att det därför kan 
vara värt att engagera sig i att hitta dessa lösningar. Å andra sidan kan risken med att det är en 
allt för lättsam bild som förmedlas vara att det kan ge en känsla av att miljöproblemen inte 
behöver tas på allvar. Att förmedla frågorna på ett sätt som uppmuntrar till engagemang torde 
hur som helst vara ett sätt att få barn och ungdomar att vilja vara med i arbetet med att nå en 
hållbar utveckling.  
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1. Inledning 
 
1992 höll FN ett toppmöte om miljö- och utvecklingsfrågor i Rio de Janeiro med 
representanter från länder världen över. Deltagarna vid mötet var överens om att 
mänskligheten hade nått en vändpunkt och att det fanns två möjliga alternativ för den framtida 
utvecklingen. Det ena alternativet innebar att fortsätta som förr med ökade ekonomiska 
klyftor, inom och mellan länder, med ökad fattigdom och fortsatt försämring av ekosystem 
som följd. Det andra alternativet var att ändra kurs och handla för att öka jämlikheten och 
därigenom minska fattigdomen samt att skydda ekosystemen. Man bestämde sig för att 
tillsammans välja det senare alternativet och sträva efter en hållbar utveckling. Sedan mötet 
har barn och ungdomars roll i arbetet för en hållbar utveckling varit mål för en internationell 
överenskommelse.1 
 
1.1 Barnens och massmedias roll arbetet för en hållbar utveckling 
I kapitel fem i Agenda 21-dokumentet behandlas barn och ungdomars roll och vikten av att 
involvera dem i arbetet med miljö- och rättvisefrågor. Den tjugoförsta principen i 
deklarationen handlar om ungdomars deltagande och lyder som följer: 
 

Ungdomars skaparkraft, idealism och mod världen över ska mobiliseras för att 
skapa ett globalt kamratskap i syfte att uppnå en hållbar utveckling och att säkra 
en bättre framtid för alla.2 

 
Anledningarna till att man trycker på barn och ungdomars roll är flera, bland annat för att det 
är dessa barn och ungdomar som ska ta över ansvaret att se efter jorden i framtiden och att de 
är extra utsatta när det gäller effekter av miljöförstöring. Att barn och ungdomar är 
miljömedvetna gör att de kan spela en viktig roll för att nå hållbar utveckling.3  
 
Massmedierna är den huvudsakliga kanal genom vilken bilder av miljöproblemens art och 
förslag till lösningar förmedlas. Det finns en klar samvariation mellan folkets bedömning av 
vad som är en viktig fråga och medias bevakning av just den frågan.4 Statsvetaren Martin 
Bennulf beskriver hur medborgarnas attityder till miljöproblemen är en förutsättning för en 
hållbar samhällsutveckling.5 Utbildning är betydelsefullt inte bara för medvetenheten utan 
även för att förändra människors attityder i dessa frågor.6 Jag anser att informationen i 
tidningar för barn och ungdomar är en viktig del i den utbildningen. Detta gör det intressant 
att se vilka miljöbudskap som når barn och ungdomar genom en tidskrift som Kamratposten, 
som är Sveriges största tidskrift för barn och ungdomar7, åren efter en internationell 
överenskommelse som den i Rio de Janeiro 1992. Enligt vad som sägs nedan vid diskussionen 
om massmedias roll för kommunikation av olika frågor vågar jag påstå att en tidning har en 
utbildande effekt på läsaren. Hur omfattande effekten kan sägas vara definieras dock inte här.  
 

                                                 
1 United Nations (1993) Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development 
2 http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/86/84/42a35d54.pdf 
3 United Nations (1993) Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development, s.224-226 
4 Bennulf (1994) Miljöopinionen i Sverige, s.79-80 
5 Bennulf (1999) Ljusnande framtid (Holmberg och Weibull red.) 
6 United Nations (1993) Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development, s.264 
7 www.kamratposten.se  
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2. Syfte och frågeställningar  

 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera den bild av miljö och miljöfrågor som 
kommuniceras till barn och ungdomar. Detta vill jag göra genom att analysera miljödiskursen 
i tidskriften Kamratposten. Målet är att få en uppfattning om vilken samlad bild av miljö och 
miljöfrågor som denna miljödiskurs skapar och förmedlar till tidskriftens läsare. 
 
Jag har avgränsat studien till att gälla de senaste tio åren, 1993-2003. Jag är intresserad av 
både kvantitativa fakta, alltså antalet artiklar som berör varje miljöfråga, samt att kvalitativt 
studera innehållet i dessa artiklar. De två övergripande frågeställningarna handlar om vilka 
miljöfrågor som tas upp i artiklar och hur man diskuterar dessa frågor. För att uppnå syftet 
med studien behöver ett antal mer specifika frågor besvaras. Jag har formulerat dem på 
följande vis: 
 
 Vilka miljöfrågor diskuteras i Kamratposten under perioden 1993-2003?  
 Är det några frågor som får mer utrymme än andra? Vilken typ av frågor? (t ex. frågor om 

konsumtion och livsstil, föroreningar, hotade arter, eller något annat?) 
 Hur förmedlas miljöfrågorna? Framställs de negativt som problem eller finns det en mer 

positiv framställning där man till exempel diskuterar möjligheter och utveckling? Kan man 
se några andra ställningstaganden gällande miljöfrågor och deras hantering? 

 Kan man dra några slutsatser om att de identifierade miljöfrågorna medverkar till att 
någon speciell syn på miljö och miljöfrågor förmedlas? 

 Hur kan detta tänkas påverka barnens framtida syn på miljö och miljöfrågor? 
 
Målet är att med hjälp av materialet kunna besvara de tre förstnämnda frågorna och utifrån 
resultatet kunna diskutera dessa och på så sätt besvara de två senare frågorna som är av en 
mer diskussionsinriktad karaktär. 
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3. Uppsatsens disposition 
 
Nedan följer ett bakgrundkapitel (kapitel 5) om ”Kamratposten, Miljö och Media” som syftar 
till att informera om vad som ligger till grund för denna studie. Kapitel 6, ”Tidigare 
forskning” ger en introduktion till den svenska miljö- och massmedieforskning som jag 
använt mig av under arbetets gång. Därefter följer kapitel 7, ”Diskursanalys som teori och 
metod” vilket både ger en bakgrund till de teoretiska perspektiv som används d vs  
socialkonstruktivism, diskursteori och diskursanalys, och innefattar en genomgång av ett par 
av de diskursteoretiker som varit mest betydelsefulla för denna studie. Detta kapitel inkluderar 
en diskussion om avgränsning av diskurser och om begreppet miljödiskurs. Det avslutas med 
stycket ”Diskursanalys i denna studie” där jag förklarar hur jag ser på diskursbegreppet och 
hur jag kommer att tillämpa diskursanalys i den här studien.  
 
Därefter följer kapitel 8 i vilket jag presenterar det empiriska materialet och ger en kortare 
inblick i hur urvalet gått till och på vilket sätt jag arbetat med kategoriseringen av de artiklar 
som kom att ingå i studien. Vidare följer kapitel 9, ”Analys och diskussion av miljödiskursen i 
Kamratposten”, med presentation, analys och kortare diskussioner av materialet. En längre 
diskussion där jag, förutom att sammanfatta analysen av det empiriska materialet, lägger vikt 
vid de mer ”diskussionsinriktade” frågeställningarna om vilken syn på miljö och miljöfrågor 
som förmedlas i tidskriften och hur det skulle kunna påverka arbetet med att nå en hållbar 
utveckling följer i kapitel 10, vilket har rubriken ”Sammanfattande diskussion”. Detta kapitel 
innefattar även reflektioner kring studien och genomförandet av denna samt hur den skulle 
kunna utvecklas och avslutas sedan med några av de mer generella slutsatser som kan dras 
utifrån resultatet. 
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4. Bakgrund om miljö och media 
 
4.1 Definitioner av miljöbegreppen 
 
Jag har ovan använt begreppen ”miljö” och ”miljöfrågor” och när man gör det måste man vara 
medveten om att dessa kan tolkas på många olika sätt. Eftersom dessa begrepp är centrala i 
min studie vill jag tydliggöra vad jag menar då jag använder dem och därför ger jag nedan en 
närmare förklaring av både ”miljö” och ”miljöfråga”. Detta är viktigt både för läsarens 
förståelse av min studie och för intersubjektiviteten, d v s att någon annan ska kunna göra om 
samma studie med samma resultat. Det blir möjligt om det är tydligt med vilken utgångspunkt 
man använder olika begrepp. 
 
Ordet miljö härstammar från franskans milieu vilket betyder mitt, motsvarande ord på latin är 
medius locus dvs. mitten, befintligt ställe, men miljö har kommit att få betydelsen eller 
kommit att förknippas med omgivning, omgivande förhållanden.8 Bennulf skriver att han med 
miljö avser: 
 

Människans naturgivna omgivning, jord, vatten, luft och däri eller därav existerande fenomen 
och befintliga resurser av vilka människan på ett eller annat sätt är beroende för sin existens och 
välbefinnande.9 

 
Lindén definierar miljö på ett annorlunda sätt genom att lyfta fram samspelet mellan individ, 
kultur och naturbetingelser och påpeka att det är i samspelet mellan dessa som värderingar 
och handlingar med miljöinriktning tillkommer.10 Det är alltså värderingar och normer som 
påverkar de bedömningar vi gör angående miljön.  
 
Bennulf definierar begreppet ”miljöfråga” i sin avhandling om miljöopinionen i Sverige på 
följande vis: 
 
 Miljöfrågan är ett problemområde som består av frågor som gäller hur naturen  

och dess resurser bör utnyttjas. (…) Miljöfrågan består dessutom av flera komponenter. Till 
miljöfrågan räknas frågor om huruvida den lokala, nationella eller globala omgivningsmiljön är 
hotad på grund av något fenomen. Vilka fenomen som ingår i problemområdet miljöfrågan 
förändras kontinuerligt. (…)11 

 
Bennulfs båda förklaringar av begreppen utgår från ett antropocentriskt perspektiv och 
stämmer bara delvis överens med hur jag definierar dem. Lindéns definition av begreppet 
miljö där samspelet mellan individ och natur är det som gör att värderingar och handlingar 
med miljöinriktning tillkommer är viktigt. Hela diskussionen om miljöfrågor handlar för mig 
om förhållandet mellan individ och miljö. Forskaren Monica Djerf Pierre har skrivit om 
media och miljö och har ytterligare en definition som förklarar hur jag ser på vad en 
miljöfråga egentligen är: 
 
 ”…Miljöfrågor utgörs därmed av frågor om miljöproblemens karaktär,                
 orsaker och konsekvenser, om människans försök att kontrollera, bevara eller  
 restaurera livsmiljön (naturvårdsinsatser, lagstiftning, nya tekniker, alternativa 

                                                 
8 Nationalencyklopedien (2004) www.ne.se 
9 Bennulf (1994) Miljöopinionen i Sverige, s.21 
10 Lindén (1994) Människa och miljö, s.69 
11 Bennulf (1994) Miljöopinionen i Sverige, s.23 
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 produktionsformer) samt om de politiska, sociala och ekonomiska
 konsekvenserna av dessa företeelser.”12 
 
Jag tycker att de valda citaten visar hur olika innebörden kan vara i ett och samma begrepp 
och att de tydliggör skillnaden mellan en mer allmänt formulerad definition som Bennulfs och 
en bredare definition som den Djerf  Pierre presenterar och som också är den som jag 
använder mig av i min analys.  
 
4.2 Massmedierna i samhället  
 
4.2.1 Kommunikation av nyheter 
Tillkomsten av ny kommunikationsteknologi innebär att det idag finns många olika slag av 
massmedier i samhället. Detta eftersom det inte har skett någon avveckling av äldre medier. 
Massmedieforskarna Hadenius och Weibull nämner fyra krav som brukar ställas för att ett 
massmedium skall betraktas som nyhetsmedium: mediet skall präglas av aktualitet, 
universalitet, periodicitet och offentlighet. Detta innebär att mediet har ett nyhetsinnehåll med 
bredd, kommer ut med viss regelbundenhet och att det i princip finns tillgängligt för alla.13 
Enligt denna definition klassar jag Kamratposten som ett nyhetsmedium, om än för en yngre 
publik. 
  
Massmedierna ingår i olika sociala kommunikationsprocesser och fungerar som viktiga 
informationskanaler mellan olika grupper i samhället samt mellan grupper och enskilda. Det 
som kännetecknar en massmedierad kommunikation är att det finns en stor mängd mottagare 
av det som förmedlas och att den direkta kontakten mellan sändare och mottagare saknas. 
Eftersom vi inte själva kan ta del av allt som sker omkring oss så är det massmedierna som 
förmedlar mycket av de kunskaper och värderingar vi tillägnar oss.14 Det betyder alltså att den 
kunskapen och de värderingar som förmedlas till mottagaren är ett urval av händelser och 
ämnen och att någon gjort en bearbetning av informationen innan den når mottagaren.  
 
4.2.2 Varför är medias roll intressant? 
För att få förståelse för hur miljöproblemen och orsakerna till dessa formuleras och 
omformuleras är det av intresse att undersöka kommunikationsmediernas utveckling, 
gestaltningar och inflytande. Media har till stor del tagit över den betydelseskapande 
symboliska makt som tidigare var reserverad för skolan eller kyrkan eftersom det nu är genom 
media som man når ett stort antal människor. Journalisten Göran Rosenberg skriver om 
språkets betydelse för att formulera verkligheten och lägger extra tyngd vid det skrivna 
språket som hjälper oss att ”uppenbara världen”. Genom vårt språk blir världen till och genom 
olika språk blir delvis olika världar till15. Media och miljöforskaren Camilla Hermansson 
menar också att den mediala åskådningen av olika samhällsfenomen får allt större kraft som 
”ordningsfabriker” i det senmoderna samhället.16 Sociologen John B. Thompson beskriver 
detta på följande vis: 
 
 
 
  
                                                 
12 Djerf Pierre (1996) Gröna nyheter s..23 
13 Hadenius och Weibull (1999) Massmedier, Press, radio & TV i förvandling s.17-19 
14 Hadenius och Weibull (1999) Massmedier, Press, radio & TV i förvandling, s.11-16 
15 Rosenberg (2000) Tankar om Journalistik, s.205-206, Se också Edelman (1988) 
16 Hermansson (2002) Det återvunna folkhemmet, s.29-35 
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 Om ”människan är ett djur upphängt i de betydelser hon själv har spunnit”,  
som [antropologen Clifford] Geertz en gång konstaterade, så är kommunikationsmedierna den 
moderna världens spinnrockar och med hjälp av dessa medier tillverkar människorna 
betydelsevävar åt sig själva.17 

 
Massmedierna är den huvudsakliga kanal genom vilken bilder av miljöproblemens art och 
förslag till lösningar förmedlas. Viktiga händelser kan påverka opinionsläget kraftigt. Bennulf 
presenterar en uppdaterad version av en studie av Djerf Pierre om samstämmighet mellan 
svenska folkets viktighetsbedömningar av miljöfrågor och massmedias uppmärksamhet för 
miljöfrågorna.18 Det finns en klar samvariation mellan folkets bedömning av vad som är en 
viktig fråga och medias bevakning av just den frågan. 
 
4.2.3 Reflektioner kring massmedias roll 
Trots att medias roll som konstruktör och förmedlare av olika budskap är vedertagen innebär 
det inte att alla i publiken tar del av samma innehåll och även när de tar del av samma 
material händer det ofta att det tolkas på olika sätt. Det som förmedlas i medierna ger också 
som regel upphov till andra kommunikationsprocesser, t ex diskussioner hemma eller på 
arbetsplatser, vilka i sin tur påverkar hur man tolkar mediernas utbud.19 Detta innebär alltså 
att det är både masskommunikation och direkt kommunikation mellan individer som skapar 
en slutgiltig uppfattning av en nyhet eller samhällsfråga. Resultat från en analys av vad som 
framställs i media kan därför inte sägas ge hela bilden av hur budskapet uppfattas. Jag finner 
ändå att det är tydligt att budskapen som förs fram har en viktig påverkan och tycker därför att 
de är av intresse för en analys. 
 
Det råder inte något större tvivel om att olika kommunikationsmedier spelar en avgörande roll 
för utvecklingen av en känsla av ansvar för vårt kollektiva öde. En ökad möjlighet att sprida 
information genom medierna bidrar till att stimulera denna ansvarskänsla för den icke-
mänskliga naturvärlden och för andra som inte delar ens egna livsvillkor.20 Detta stärker min 
tanke om vikten av att miljöfrågor överhuvudtaget diskuteras och att sättet de framställs på 
har betydelse för en hållbar utveckling i framtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Thompson (1995/2001) Medierna och moderniteten, s.20 
18 Bennulf (1994) Miljöopinionen i Sverige, s.79-80 
19 Hadenius och Weibull (1999) Massmedier, Press, radio & TV i förvandling, s.15 
20 Thompson (1995/2001) Medierna och moderniteten, s.325-27 
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5. Tidigare forskning på området 

 
Inom den svenska forskningen om miljö och media framstår två tidigare studier som de mest 
centrala: Monica Djerf Pierres avhandling Gröna Nyheter (1996) om miljöjournalistiken i 
televisionens nyhetssändningar 1961-1994 samt Camilla Hermanssons avhandling Det 
återvunna folkhemmet (2002) om tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987-1998. Dessa 
har varit viktiga referenser för denna studie, både för att ge en bakgrund till området 
journalistik och miljöfrågor och för jämförelser av mina resultat med tidigare resultat inom 
denna typ av forskning. Djerf Pierre gör bland annat en analys av miljödiskursen i medierna 
under den ovan nämnda perioden.21 Hermanssons avhandling klargör hur den 
konsumtionsorienterade miljödiskursen kommit till uttryck i tevenyheter samt hur tevenyheter 
bidrar till människors syn på samhällsutvecklingen och miljöfrågan i stort.22 Även Martin 
Bennulfs forskning om massmedias betydelse för miljöopinionen i Sverige och samband 
mellan denna och massmedial uppmärksamhet på vissa frågor23 har bidragit med viktig 
information. Massmedias betydelse som skapare och förmedlare av åsikter och värderingar är 
en av utgångspunkterna i denna studie. 
 
Massmedieforskarna Stig Hadenius och Lennart Weibull skriver bland annat om 
massmediernas roll och hur den förändras över tiden vilket bidragit till min ökade insikt på 
detta område.24 Beträffande forskning om barn och ungdomar och miljöfrågor har Helena 
Klöfvers studie Miljömedvetenhet och livsstil bland organiserade ungdomar (1995) och Per 
Gybergs avhandling Energi som kunskapsområde –om praktik och diskurser i skolan (2003) 
varit viktiga både då det gäller denna relation och då jag har studerat olika användning av 
diskursbegreppet. Både dessa forskare använder sig av diskursanalys i sina studier. Björn-Ola 
Linnér har gjort en studie av Utbildningsradions program om miljöfrågor. Denna har dock 
tyvärr inte hunnit publiceras varför jag inte kunnat ta del av innehållet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Djerf Pierre (1996) Gröna Nyheter, s. 29 
22 Hermansson (2002) Det återvunna folkhemmet, s.3 
23 Se t ex. Bennulf (1994) Miljöopinionen i Sverige och Bennulf (1998) Ljusnande framtid (Holmberg och 
Weibull red.) 
24 Se t ex. Hadenius och Weibull (1999) Massmedier, Press, radio & TV i förvandling, 
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6. Diskursanalys som teori och metod 
 
Jag kommer nedan att diskutera diskursbegreppet med dess huvudinriktningar, frågan om 
avgränsning av diskurser samt hur man kan se på begreppet miljödiskurs. Därefter förklarar 
jag det diskursbegrepp som används i denna studie och vad som ligger till grund för detta. 
Först vill jag dock inleda med att närmare beskriva den vetenskapsteori som är ligger till 
grund för det här sättet att analysera omvärlden på, nämligen socialkonstruktivismen. Jag tar 
också upp några begränsningar med detta synsätt.  
 
6.1 Socialkonstruktivism 
I idén att vetenskapen är ett socialt fenomen som är uppbyggt på specifika traditioner finns 
likheter med det socialkonstruktivistiska tankesättet om att den sociala kontexten påverkar vår 
kunskap. Utgångspunkten inom denna teori är att vår kunskap är socialt konstruerad eftersom 
vi får kunskap med hjälp av språkliga begrepp och att språket med nödvändighet är något 
socialt eftersom det förutsätter minst två människor och ett samspel mellan dem. Forskaren 
Søren Barlebo Wenneberg beskriver även två andra utgångspunkter. Den första handlar om att 
vår kunskap påverkas av den tidsanda (”Zeitgeist”) som råder i samhället och den andra om 
att det är genom vår tekniska apparatur vi får mycket av vår kunskap. Denna apparatur är 
socialt konstruerad och påverkar således vilken kunskap vi får om något vi studerar med dess 
hjälp.25  
 
Lars-Göran Johansson skriver om vetenskapsteori och ser olika möjliga innebörder i 
begreppet ”social konstruktion”. Ett sätt att se begreppet är att med termen social konstruktion 
betona ett fenomen skapas av människor i samverkan. Men utesluter då en viss typ av 
fenomen som för sin existens är oberoende av människors tankar, attityder eller kunskaper. 
Det andra sättet att se på begreppet innebär att man inte kan göra någon skillnad mellan 
verkligheten och den språkliga representationen av verkligheten eftersom allting, även det vi 
kallar verkligheten, är en språklig och därmed social konstruktion.26 Ett exempel på en social 
konstruktion är hur man tillskriver en till synes värdelös papperslapp ett värde genom att kalla 
den sedel. Man har gemensamt kommit överens om att den har ett visst värde och så länge 
alla gemensamt tillskriver papperslappen detta värde är den en sedel.27  
 
Oavsett om man väljer att se allt omkring sig som socialt konstruerat eller om man anser att 
det faktiskt finns fakta som är oberoende av människors tankar och attityder så anser jag att 
mycket av det vi ser som vår verklighet är socialt konstruerat. Om man utgår från tankarna om 
att den verklighet vi har omkring oss är en social konstruktion så förstår man vilken betydelse 
den eller de som är med och bidrar till konstruktionen av denna verklighet har för vårt sätt att 
se världen. 
 
Det är i samband med denna diskussion värt att uppmärksamma den problematik kring 
objektivitet som uppstår då man utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv (och då man gör 
kvalitativa analyser). Detta innebär att forskaren inte kan ställa sig utanför forskningen utan 
att dennes begreppsarsenal sammanvävs med forskningsproblemet. Oavsett vetenskaps-
teoretisk utgångspunkt så bygger alla kvalitativa analysmetoder till en del på subjektiva 
bedömningar. Det gör att man bör vara noga med att förklara hur man kommit fram till ett 

                                                 
25 Wenneberg (2001) Socialkonstruktivism –positioner, problem och perspektiv, s.29-30 
26 Johansson (1999) Introduktion till vetenskapsteorin, s.80-84 
27 Wenneberg (2001) Socialkonstruktivism –positioner, problem och perspektiv, s.11-12 
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bestämt resultat.28 Att kvalitativt analysera ett material innebär alltid att göra en tolkning. I 
den här studien görs tolkningar både då det gäller den teori som ligger till grund för metoden 
och då det gäller att analysera det empiriska materialet. För att detta ska bli tydligt hur dessa 
tolkningar gått till försöker jag här först ge min tolkning av diskursbegreppet och metoden 
diskursanalys samt beskriva hur jag använder denna metod. 
 
6.2 Diskursbegreppet 
Den teori som ligger till grund för min analys av det empiriska materialet (tidningsartiklar) 
och slutsatser kring detta utgår från begreppet ”diskurs”. Ordet ”diskurs” kommer från 
latinska discursus och betyder samtal, men i samhällsvetenskapliga och filosofiska 
sammanhang har det fått en vidare innebörd och beskrivs som en helhet av: 
”…sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp”.29 En annan kortfattad definition av 
”diskurs” ger de danska forskarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips nämligen 
den att diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)”.30 Tolkningen av diskursbegreppet varierar mellan de olika sammanhang vari det 
används men gemensamt för dessa olika tolkningar är att det i stort handlar om att tänka över 
hur betydelser skapas och organiseras i tillvaron.31  Energiforskaren Per Gyberg citerar 
Howarth i sin avhandling Energi som kunskapsområde: 
 

Discourse theory begins with the assumption that all objects and actions are meaningful, and that 
their meaning is a product of historically specific systems of rules. It thus inquires into the way 
in which social practices construct and contest the discourses that constitute social reality. These 
practises are possible because systems of meaning are contingent and can never compleatly 
exhaust a social field of meaning.32 

 
Diskursanalys handlar således om att analysera diskursen och oavsett vilken av de 
diskursanalytiska teorierna man utgår från är sättet att se på språk och språkanvändning 
gemensamt. Utgångspunkten överensstämmer med kärnan i socialkonstruktivismen som jag 
beskrivit ovan och är att språket inte återger verkligheten utan bidrar till att forma den33 eller 
som Winther Jørgensen och Phillips uttrycker det:  
 

”..utgångspunkten att våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter och 
sociala relationer utan spelar en aktiv roll i skapande och förändringen av dem.”34 

 
6.2.1 Huvudinriktningar 
Som nämndes ovan varierar tolkningen och användningen av diskursbegreppet men inom 
samhällsvetenskaperna kan diskursanalys ses som en vetenskaps- och samhällsteori. 
Många forskare har bidragit med sina tolkningar av diskursanalys och det finns mycket 
litteratur som behandlar ämnet. Efter en översiktlig genomgång av denna litteratur har jag 
begränsat mig till att närmare studera några av de mest omtalade och mest relevanta för den 
typ av analys som jag valt att göra. Nedan följer två olika inriktningar som Bergström och 
Boréus gör och som täcker in de författare som jag anser som mest relevanta för min studie 
och för mitt sätt att använda diskursanalys. Michel Foucault och Norman Fairclough brukar 
ses som ”huvudmän” för dessa inriktningar och de har båda mer eller mindre påverkat och 

                                                 
28 Bergström & Boréus (2000) Textens mening och makt, s.260 
29 Nationalencyklopedien (2004), www.ne.se 
30 Winther Jørgensen och Phillips (1999) Diskursanalys som teori och metod, s.7 
31 Gyberg (2003) Energi som kunskapsområde –om praktik och diskurser i skolan, s.22 
32 Howarth (2000) Discourse, s.8 
33 Bergström & Boréus (2000) Textens mening och makt, s221 
34 Winther Jørgensen och Phillips (1999) Diskursanalys som teori och metod, s.7 
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inspirerat mig i mitt sökande efter den typ av diskursanalys som kan användas i min studie 
varför jag här nedan kort vill presentera dem. 
 
6.2.2 Foucault 
Enligt Foucault som är en av de personer som starkast förknippas med diskursanalys så är 
diskurs hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden. Det är varken det talade 
eller det skrivna språket som är fokus för analysen utan ingången är bredare än så,35 vilket 
innebär att det är alltså inte bara vad som sägs eller skrivs utan också vad som görs som 
innefattas i diskursen.36 Foucault beskriver diskursen som ett sorts regelsystem som 
legitimerar vissa kunskaper, yttranden och kategoriseringar och bestämmer vem som har rätt 
att uttala sig och inte. Diskurser innebär ett antal procedurer som verkar kontrollerande på 
människor. Foucault kallar dessa procedurer för utestängningsmekanismer och med det menar 
han att diskursen ser något som förbjudet, som rätt eller fel eller att ses som tradition eller inte 
tradition. Det handlar alltså om vad som får uttryckas, när det får uttryckas, hur det får 
uttryckas och varför det överhuvudtaget uttrycks.37 Genom dessa procedurer uppstår olika 
maktförhållande som innebär möjligheter och begränsningar. Makt uttrycks alltså i dessa 
procedurer och i relationer mellan människor.38  
 
6.2.3 Fairclough 
Norman Faircloughs namn förknippas med en inriktning som kallas kritisk diskursanalys, 
(Critical Discourse Analysis, CDA), som är en teori om diskurs som en social praktik som 
reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive 
maktrelationer, och samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer. Den bidrar 
därmed till reproduktion, produktion och transformation av de olika dominanssituationer som 
den för med sig.39 Kritisk diskursanalys är kritisk i det att den vill klarlägga den diskursiva 
praktikens roll i upprätthållandet av sociala relationer som innebär ojämlika 
maktförhållanden. 40 Fairclough bidrar med riktlinjer för diskursanalys men säger själv att det 
inte finns någon bestämd procedur för detta utan att varje fall är unikt och att detta avgör hur 
man gör analysen.41 I Media Discourse som, vilket titeln antyder, diskuterar analyser av en 
massmedial diskurs påpekar han hur alla texter som skrivs i varierande omfattning bidrar till 
att skapa sociala identiteter, relationer och kunskaps och trossystem (systems of knowledge 
and belief). I samband med detta poängteras dock att språkanvändning är både ett sätt att 
reproducera och bibehålla dessa identiteter, relationer och kunskapssystem men även ett sätt 
att förändra dem. Vilket som sker varierar från fall till fall och beroende på sociala 
omständigheter.42 Fairclough använder ett tredimensionellt diskursbegrepp och skiljer mellan 
diskurs som text, som diskursiv praktik (produktion, distribution och konsumtion av text) och 
som social praktik, dvs. relationen mellan en diskursiv händelse och alla de påverkansfaktorer 
som finns omkring denna, vilket är det bredaste begreppet. Han menar att diskursens omfång 
bestäms av vilken eller hur många av dessa dimensioner som används i en undersökning.43 
 

                                                 
35 Bergström & Boréus (2000) Textens mening och makt, s.225 
36 Hedrén (1994) Miljöpolitikens natur, s. 31-32 
37 Gyberg (2003) Energi som kunskapsområde –om praktik och diskurser i skolan, s.27 
38 Foucault (1993) Diskursens ordning, Stehag/Stockholm: Symposium 
39 Fairclough (1992) Discourse and Social Change, s.225 
40 Winther Jørgensen och Phillips (1999) Diskursanalys som teori och metod, s.69 
41 Fairclough (1992) Discourse and Social Change, s.225 
42 Fairclough (1995) Media Discourse, kap.4 
43 Bergström & Boréus (2000) Textens mening och makt, s.224 
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6.3 Avgränsning av diskurser 
Beroende på vilken teoretisk inriktning man väljer att utgå ifrån avgränsas diskurser på olika 
sätt. Winther Jørgensen och Thomas drar gränsen för en diskurs vid de regler som finns för 
vad som får uttryckas.44 Uttrycks något som faller utanför dessa regler faller man också 
utanför diskursen. De diskuterar vidare kring avgränsningen av diskurser och hittar en 
gemensam nämnare i det faktum att en diskurs är ett bestämt sätt att tolka världen eller delar 
av denna. Ett problem kan vara att definiera gränserna för diskursen eftersom det som anses 
befinna sig inom diskursens ramar av en mottagare kan ses som utanför samma ram för en 
annan mottagare med utgångspunkt i ett annat sätt att tolka världen. Mot bakgrund av denna 
ofrånkomliga problematik föreslår man därför att diskurs bör ses som ett analytiskt begrepp 
som man som forskare applicerar på verkligheten för att skapa en ram för sin undersökning,45 
vilket alltså innebär att man avgränsar diskursen utifrån sitt syfte med diskursanalysen.  
 
Detta synsätt är förenligt med min tanke att man ur ett blandat material av artiklar och nyheter 
kan urskilja en slags miljödiskurs. Genom att avgränsa mig till att använda material som finns 
inom det som författarna benämner ”ram” och som i mitt fall kan benämnas ”miljödiskurs” 
fångar jag in det som är intressant för min undersökning och skapar min egen ram. Detta 
ganska snäva sätt att avgränsa diskursanalysen är förenligt med Faircloughs tredimensionella 
diskursbegrepp (som förklarades ovan) nämligen att diskursens omfång bestäms av hur många 
dimensioner man väljer att använda i en undersökning. Jag väljer, med stöd i Faircloughs och 
Winther Jørgensen och Phillips sätt att avgränsa, här den snäva avgränsningen ”diskurs som 
text” eftersom det är förenligt med mitt syfte. Nedan följer en utveckling av begreppet 
”miljödiskurs”. 
 
6.3.1 Miljödiskurs 
Monica Djerf Pierre som studerat TV:s framställning av miljönyheter avgränsar 
diskursbegreppet till att en diskurs uppstår och används i olika specifika förhållanden och 
uttrycker därför de åsikter, förställningar och maktförhållanden som är rådande i samhället 
under en viss tidsperiod. Miljödiskursen är en sådan diskurs och således inget annat än det 
miljötänkande som uppstått, etablerats och institutionaliserats. Vidare skriver Djerf Pierre: 
 

”Att studera miljöjournalistiken som diskurs innebär därför att försöka identifiera de språkliga 
strukturer som uttrycker socialt förankrade värderingar och föreställningar om relationen natur-
människa-samhälle, och som därför är kopplade till de sociala praktiker och institutioner som 
hanterar människans förhållande till naturen.”46 
 

Ett sådant perspektiv på diskursbegreppet gör det, enligt mitt synsätt, möjligt att studera 
miljödiskursen inom olika områden i samhället eftersom de ”socialt förankrade värderingar” 
som beskrivs ovan tar sitt uttryck överallt i samhället. Djerf Pierre nämner bland annat de 
diskurser som kommer till uttryck inom miljöpolitiken, miljöorganisationer eller i pressen. 
Det jag vill åstadkomma genom att använda mig av diskursanalys är att vetenskapligt 
synliggöra den bild av miljöfrågor som förmedlas till barn och ungdomar genom Sveriges 
största tidning för just denna kategori läsare. Med andra ord en analys av miljödiskursen i 
Kamratposten. 
 

                                                 
44 Winther Jørgensen och Thomas (2000) s.19 
45 Winther Jørgensen och Phillips (1999)  
46 Djerf Pierre (1996) 
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6.4 Diskursanalys i denna studie 
Den ansats jag valt för min studie grundar sig i det socialkonstruktivistiska synsättet att det är 
människan själv som definierar sin omvärld och på detta sätt skapar mening och ordning i 
världen. Även om bitar av denna omvärld existerar oberoende av människan är det ändå 
människan som namnger och definierar dessa bitar när de ska fogas in i världsbilden. De blir 
en bit av den sociala konstruktionen. Kunskaper skapas genom sociala processer47 som till 
exempel information i tidskriften Kamratposten. Jag utgår från att språket är det främsta 
verktyg människan har för att skapa sin verklighetsbild.48 
 
Kritisk diskursanalys är den inriktning som är mest fokuserad på att i detalj studera vad som 
sägs eller skrivs och samtidigt integrera detta i en ”social praktik” på det sätt som nämnts 
ovan. Fairclough säger dock att även om han kan bidra med riktlinjer för diskursanalys så är 
varje fall unikt och detta avgör hur man gör analysen. Därför har jag för att utforma 
diskursanalysen i denna studie utgått de frågor jag vill besvara om vilka miljöproblem som tas 
upp och hur de diskuteras och mot bakgrund av ovanstående teorier kombinerat större eller 
mindre delar från dessa inriktningar till en teori om diskurs som kan användas i den typ av 
studie som min analys av miljödiskursen i Kamratposten är.  
 
Ur mitt perspektiv vill jag bland annat titta på vad som diskuteras och vad som inte diskuteras. 
Det kan kopplas till teorier om diskurs och maktrelationer och  hur makt ses som diskursiv 
kontroll. Vem får komma till tals och vad får diskuteras? 49 Detta är tankar och frågor som jag 
använder mig av i min analys. Diskursanalys används ofta för att blottlägga detta och 
därigenom kunna identifiera maktstrukturer. Min studie är fokuserad på vilken bild av 
miljöfrågor som framställs i tidskriften eftersom detta påverkar barnens syn på miljö och 
miljöfrågor och inte direkt på de maktrelationer som kanske innefattas i denna diskurs. Man 
måste ändå uppmärksamma att det ligger en maktaspekt i detta i och med att det ju alltid är så 
att vissa frågor får mer uppmärksamhet än andra och i och med detta skapas ett förhållande 
där vissa frågor får mer utrymme/makt än andra. Foucaults tankar om att diskursen är ett sorts 
regelsystem som legitimerar vissa kunskaper och bestämmer vem som har rätt att uttala sig 
och inte (se ovan) är också ett exempel på detta och en idé som jag utgår ifrån då jag 
analyserar vilka frågor som får uppmärksamhet i Kamratposten. Jag ser det som att 
miljödiskursen i tidskriften ger legitimitet eller utrymme för vissa frågor och jag vill analysera 
vilka de är. 
 
Eftersom min studie är en analys av en typ av massmedial diskurs är det Faircloughs tankar 
om den massmediala texten och hur denna i varierande omfattning bidrar till att skapa sociala 
identiteter, relationer och kunskaps och trossystem (se ovan) som till största delen ligger till 
grund för det jag ser som implicit i diskursbegreppet. Jag ser det alltså som att den bild av 
miljö och miljöfrågor som kommer till uttryck i Kamratposten kan bidra till att skapa 
kunskapssystem om miljöfrågor. Med det menar jag en bild av, en åsikt om eller en speciell 
uppfattning om vad som är miljöfrågor och hur man ser på dem. Jag vill analysera vilka 
miljöfrågor som diskuteras utifrån att de troligen bidrar till att skapa ett sådant 
kunskapssystem och på så sätt kommer att spela roll för läsarens syn på miljöfrågor. 
 

                                                 
47 Gyberg (2003) Energi som kunskapsområde –om praktik och diskurser i skolan, s.23 
48 Se t ex Rosenberg (2000) 
49 Bergström & Boréus (2000) Textens mening och makt, s.251 
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Frågan om vad som innefattas i diskursen är också central för analysen. Fairclough menar att 
diskursens omfång bestäms av vilken eller hur många av hans dimensioner av 
diskursbegreppet som används i en undersökning.50 Mitt val är att i den här analysen låta 
diskursen omfattas av den första dimensionen som är text. Det är ju förmedlandet av 
miljöfrågor via texter som jag vill studera. Det diskursanalytiska angreppssättet gör att även 
det som inte sägs eller diskuteras får betydelse vilket också är en viktig aspekt i den här 
studien. Med stöd i teorierna om medias roll som förmedlare av budskap51 och med 
utgångspunkt i framförallt Faircloughs tankar om språkanvändningen52 vill jag analysera 
vilken bild av miljöfrågor som framställs i tidningen Kamratposten. Denna tidning förmedlar 
ett budskap som enligt det konstruktivistiska synsättet bidrar till att skapa en verklighet eller 
uppfattning om verkligheten. Detta budskap befinner sig inom ramarna53 för en diskurs så 
som jag definierar begreppet och kan därför benämnas just ”diskurs”. Avgränsningen av 
diskurser i allmänhet är beroende av betraktaren och vad en person anser ligga inom ramen 
för diskursen kan anses som utanför av en annan betraktare. Därför kan diskursbegreppet bli 
subjektivt. Möjligheten att en annan betraktare ser andra aspekter och kanske fler delar som 
befinner sig inom ramen för diskursanalys kan inte uteslutas men för att undvika subjektivitet 
ger jag här en definition av vad jag anser hamnar inom ramarna på diskursen. På så sätt får 
andra betraktare möjlighet att bedöma studien ur den utgångspunkt den är utförd. 
 
I mitt fall väljer jag att studera hur miljöfrågorna framställs i ovan nämnda tidning och därför 
kommer diskursen att kallas ”miljödiskurs”. Jag kommer att låta diskursens ”ramar” innesluta 
alla artiklar som berör miljöfrågan under den avgränsade perioden. Detta eftersom det är 
helhetsbilden av den samlade miljödiskursen i tidskriften som är målet med analysen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Bergström & Boréus (2000) Textens mening och makt, s.224 
51 Se t ex. Hadenius och Weibull, Hermansson och Djerf Pierre 
52 Fairclough (1995) Media Discourse, kap.4 
53 Se Winther Jørgensen och Phillips (1999) 
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7. Det empiriska materialet 
 
7.1 Motivering till val av material 
Kamratposten är Sveriges största tidskrift för barn och ungdomar och började ges ut redan 
1892. Att den funnits så pass länge och samtidigt är den enda tidskriften för denna kategori av 
läsare som är av mer allmän karaktär (dvs. att den inte direkt inriktar sig på något 
intresseområde vilket andra barn- och ungdomstidningar gör) har varit två anledningar till att 
just Kamratposten blev föremål för analysen. En annan anledning till detta och till varför jag 
inte valt att analysera exempelvis etermedier är att jag personligen ser det tryckta ordet som 
det mest beständiga och därmed mycket betydelsefullt. Enligt egen erfarenhet är den en av de 
tidskrifter som finns tillgänglig på skolor och därmed når ut till en större läsarkrets än en 
tidskrift som inte finns tillgänglig på samma sätt. Anledningen till att jag valde att analysera 
miljörelaterade artiklar under tidsperioden 1993-2003 är att det är intressant att se hur 
tidskriften behandlar miljöfrågor då det internationellt diskuterats hur viktig barn och 
ungdomars roll är för miljöarbete som jag nämnde i inledningen. Det är inte så att 
Kamratposten på något sätt har ansvar för att utbilda barn och ungdomar i miljöfrågor men 
den kan ju ändå sägas ha en viss påverkan och speglar kanske också det allmänna 
intresseläget för dessa frågor. Läsarna har ju stor möjlighet att påverka vad som skrivs i 
tidskriften genom att skicka insändare och önskemål. Under ett par år på 90-talet hade man till 
exempel en sida som hette ”Blandat kompost” till vilken läsarna kunde skicka insändare med 
”miljötips” och olika frågor sam rörde miljöområdet.54 
 
7.2 Beskrivning av materialet 
Det empiriska materialet består av miljörelaterade artiklar i Kamratposten under tidsperioden 
1993-2003. Tidskriften utkommer med 17 nummer per år. 1993-95 utkom 18 nummer. 
Kamratposten finns inte i något datoriserat arkiv, varken på redaktionen eller bibliotek varför 
en manuell genomläsning av alla nummer mellan 1993 och 2003 har gjorts. Några nummer 
saknades och ingår därmed inte i studien. 55 Totalt 177 nummer ingick i studien. 
 
7.3 Om urval, metod och analysprocess 
Efter en genomgång av alla miljörelaterade artiklar, notiser och insändare under 
tioårsperioden gjordes en avgränsning till att studera de artiklar som handlar om miljöfrågor 
utifrån den definition som gjorts tidigare i kapitel fyra. Flertalet notiser och insändare är 
mycket kortfattade, ibland endast ett par meningar, och är därför svåra att analysera, vilket gör 
att jag väljer att bortse från deras påverkan på miljödiskursen i tidskriften. Då det gäller det 
empiriska materialet nedan spelar min förförståelse om miljöfrågor roll för hur jag väljer ut 
och kategoriserar artiklarna.  
 
När innehållet sedan ska analyseras nedan görs fler tolkningar och i och med detta kommer 
man återigen in på den problematik kring objektivitet som uppstår då man utgår från ett 
konstruktivistiskt perspektiv. Detta har jag diskuterat tidigare men påpekar det även här i och 
med att det kan ses som en brist med metoden. Det går inte att, som Winther Jørgensen och 
Phillips uttrycker det, ”..helt genomskåda sin egen roll i forskningsprocessen” 56 för då skulle 
man förklara forskarens roll som utomstående forskningsprocessen och därmed sätta sig över 
de socialkonstruktivistiska grundvillkoren. Det jag vill uppnå med studien är att få fram de 
primära läsarnas (barn och ungdomar) tolkning av miljörelaterade artiklar i Kamratposten och 
                                                 
54 Kamratpostens hemsida (2004) www.kamratposten.se 
55 1993, ej nr. 9, 1994, 1995, ej nr. 1,9,15, 1996, ej nr. 1, 5- 7, 1997, 1998, ej nr. 2,8,15-17, 1999, ej nr. 1,16, 
2000, 2001, 2002, 2003, ej nr. 11 
56 Winther Jørgensen och Phillips (1999), Diskursanalys som teori och metod, s.148 
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för att kunna genomföra detta är min egen tolkning nödvändig. För att göra hela processen så 
intersubjektiv som möjligt kan jag dock se till att vara uppmärksam på att min förförståelse 
kan påverka analysen samt att tydligt förklara och motivera de val och tolkningar som jag 
gör.  
 
En av de frågor jag ställt inför analysen av det empiriska materialet handlar om hur 
miljöfrågorna framställs i artiklarna, dvs. som problem eller i mer positiva ordalag som att 
man till exempel diskuterar möjligheter och utveckling? En sådan frågeställning kan ses som 
problematisk då det är omöjligt att i förväg bestämma sig exakt för vilka ordval eller uttryck 
man ska leta efter för att besvara frågan. Det kanske till och med är så att det är sina intryck 
man ska ge akt på. Jag har försökt att både se till enskilda ord då de har en positiv ( tex. 
”positiv”, ”möjlighet”, ”utveckling”, ”hållbar”, ”förbättring”, ”framsteg”) eller negativ (tex. 
”negativ”, ”problem”, ”hot”, ”risk”, ”katastrof”, ”försämring”) klang och att vara 
uppmärksam på de formuleringar och uttryck som kan ses som värdeladdade i artiklarna.  
 
Efter att ha studerat alla miljörelaterade artiklar gjordes en kategorisering av dessa med 
utgångspunkt i huvudämnet för artikeln. Då flera miljöfrågor nämndes i samma artikel 
formulerade jag en rubrik under vilken innehållet till största delen hörde hemma. Exempel på 
en sådan artikel var den om hotet mot torskbeståndet till följd av utfiskning och politik kring 
detta.57 Eftersom huvudinnehållet behandlade hotet mot torsken och inte de politiska frågorna 
kring detta placerades artikeln under rubriken ”hotade arter” även om någon del av artikeln 
också skulle kunna passa in under rubriken ”politik och Agenda 21”. Två av de 
miljörelaterade artiklarna kunde inte placeras under någon av de åtta rubrikerna och hamnade 
därför under rubriken ”övrigt”. (Totalt handlade 77 artiklar om miljö eller miljöfrågor enligt 
de definitioner av begreppen som gjorts tidigare). 
 
Då det vid ett flertal tillfällen funnits flera artiklar med liknande innehåll har det inte funnits 
utrymme och inte heller bedömts som intressant att citera alla. I stället har jag valt ut de citat 
som jag ser som mest talande för kategorin eller för en viss typ av artiklar. För att göra 
resultatet och diskussionen kring detta överskådligt kommer det efter varje kategori en 
diskussion av resultatet som förs med utgångspunkt i de frågeställningar som formulerats 
tidigare i kapitel tre. Redan vid kategoriseringen av huvudinnehållet i artiklarna framkom svar 
på frågan om vilka miljöfrågor som diskuteras i tidskriften och även till viss del hur mycket 
utrymme de får. Detta presenteras översiktligt i tabellen nedan, frågan kommer dock att 
besvaras mer ingående i analysavsnittet. 
 
Tabell 1. Resultat av kategorisering av miljörelaterade artiklar i Kamratposten 1993-2003 
 
 Kategori   Antal artiklar 1993-2003 
 
1. Hotade arter, djur och natur   16 
2. Beteende-/konsumtionsfrågor   13 
3. Energifrågor (olja, kärnkraft, kärnvapen)  12 
4. Luft-/vattenfrågor      9    
5. Återvinning och sopor       8 
6. Ny miljövänlig teknik och genteknik     7 
7. Skolan och miljön      5  
8. Politik och Agenda 21      5 

                                                 
57 Kamratposten 6/97 
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9. Övrigt (dammbygge/projektet Biosphere)    2  
 

8. Analys och diskussion av miljöfrågorna i Kamratposten 
 
Nedan följer en genomgång av de kategorier av miljörelaterade artiklar som presenterats 
ovan. Jag vill med hjälp av citat presentera innehållet i artiklarna och på så sätt även motivera 
de tolkningar jag gör av materialet. Efter varje kategori följer en kortare diskussion kring 
framställningen av miljöfrågorna inom just denna kategori. De kortare diskussionerna följs 
upp med en längre och sammanfattande diskussion i följande kapitel.  
 
8.1 Hotade arter 
I denna kategori placerades det största antalet artiklar, totalt 16 stycken. Av de sexton 
artiklarna handlar åtta om hotad skog eller regnskog, fyra om fåglar och andra vilda djur och 
fyra om problematiken med utfiskning av haven och miljöovänliga fiskemetoder. 
 
Svensk skog och urskog och hur försurningen påverkar den är det som diskuteras flest gånger 
i den här kategorin under den undersökta perioden. Skogen beskrivs som ”hotad” och ”sjuk” 
och budskapet till läsaren är ganska dystert: ”Den svenska gran- och tallskogen är hotad. (…) 
Den orörda och sällsynta skogstypen (urskogen) blir allt mindre vanlig.”58 (min parantes). 
Även om artiklarna överlag ger ett negativt intryck är de sakliga och diskuterar problemen på 
ett reflekterande sätt: ”Det är den känsliga lövskogen som är mest drabbad. (…) Det kan ha 
flera orsaker. Till exempel försurning, torka, svampangrepp, luftförorening eller marknära 
ozon.”59  
 
Man tar också upp åsikter som går emot den gängse inställningen och det tycker jag visar på 
att Kamratposten har en ambition att diskutera frågan på ett reflekterande sätt: ”Larmen om 
att skogen dör på grund av försurning är överdrivna säger forskare. (…) Många andra arter i 
skogen är mer känsliga. Också sjöar mår dåligt av försurning.”60 
 
Artiklarna som rör skövling av regnskog förklarar dels varför skogen behövs för att inte 
jorden ska spolas bort av regn och blåst och på så sätt göra marken obrukbar och dels vilka 
intressen det är som ligger bakom skövlingen. Andra negativa effekter som att växters och 
djurs livsmiljöer förstörs nämns också. I två artiklar uppmärksammas möjligheten att hjälpa 
till med att rädda regnskogen genom att kontakta VI-skogen eller Världsnaturfonden och det 
ger ett positivt avslut på de artiklarna. Budskapet får en ton av att man kan i alla fall göra 
något för skogen. 
 
Problemen med utfiskning av haven, både Östersjön och globalt samt miljöeffekter av vissa 
fiskemetoder diskuteras i fyra artiklar. Ökningen av fisket globalt sett och hur länder bråkar 
om vem som ska få fiska och inte är innehållet i en artikel. Problematiken med det minskade 
torskbeståndet tas upp för första gången under den undersökta perioden i nr 6/97 för att sedan 
diskuteras vidare i nr 16/02: ”I flera år har miljöorganisationerna varnat för torsk-kris. (…) 
De fem åren som man dragit ner på torskfisket har ännu inte hjälpt”. 61 Artiklarna ger ingen 
annan lösning på problemet än att det behövs internationella överenskommelser för att stoppa 
överfiskningen. 

                                                 
58 Kamratposten nr 8/97 
59 Kamratposten nr 4/96 
60 Kamratposten nr 12/98 
61 Kamratposten nr 6/97 
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Artiklarna om hotade fåglar ger en nyanserad bild av problemet. Man tar upp att det kommit 
larmrapporter om att våra vanligaste fåglar håller på att försvinna och varför: ”Det gäller hela 
det moderna jordbruket. Småfåglarna har inte längre någonstans att ta vägen. Buskagen där 
de tidigare gömde sig för fiender, byggde bo och födde sina ungar, har ofta huggits bort och i 
stället blivit åkermark”.62  
 
Men positiva tendenser, exempelvis den positiva utvecklingen för storkar i Sverige, 
uppmärksammas också: ”Det är första gången på över 40 år som ett vilt storkpar häckar i 
Sverige. (…) I dag finns tillräckligt med våtmarker för att storkarna ska klara sig”.63 Att 
antalet vilda djur i Sverige har ökat till följd av milda vintrar och att vissa miljögifter blivit 
ovanligare ses också som positivt. 
 
8.1.1 Diskussion kring frågor om hotade arter 
”Hotade arter” är alltså den största kategorin med sexton artiklar totalt. Hotet mot skog och 
regnskog är den fråga som får störst utrymme och budskapet känns dystert eftersom man 
använder ord som ”hotad”, ”skövling” och ”sjuk”. Det är dock en reflekterande diskussion 
som förs och man informerar och förklarar och ger även avvikande åsikter utrymme i denna 
diskussion. Beträffande frågan om regnskog så visar man på vad man faktiskt kan göra för att 
rädda skogen och det ger läsaren en mer hoppfull framtidsbild än den om den svenska skogen. 
 
Beträffande de hotade djuren ses fisk-hotet som mest problematiskt. Det är inget annat än 
internationella överenskommelser som hjälper mot hotet om utfiskning och det finns ännu 
inga sådana när artiklarna skrivs. För småfåglarna som inte far väl av det moderna jordbruket 
är framtiden inte så lovande. För övrigt ser det dock något ljusare ut och man tar upp den 
positiva utvecklingen för storkar och andra vilda djur. Enligt den bild som ges går 
utvecklingen åt rätt håll. 
 
Sammantaget förmedlas både positiva och negativa nyheter om den här frågan. Att artiklar 
som handlar om just djur och växter får stort utrymme känns naturligt i en tidskrift för barn 
och ungdomar. Det är konkreta problem som är lätta att ta till och relatera till det man ser då 
man själv är ute i naturen. Att artiklarna dessutom informerar om vad det är som orsakar 
hoten och hur det påverkar arterna i fråga tycker jag är positivt då det ger en helhetssyn på 
dessa miljöproblem. 
 
 
8.2 Beteende- och konsumtionsfrågor 
Ett stort antal artiklar visade sig handla om frågor som rör beteende och livsstil samt 
konsumtion. Under tidsperioden fann jag tio artiklar om olika slags konsumentfrågor. De 
handlar om vilka val man kan göra då det gäller livsmedel och andra artiklar som batterier och 
bilar för att minska sin miljöpåverkan. Att Krav-märkt mat dessutom innehåller mindre gifter 
än annan mat och därför också anses bättre för hälsan togs också upp i ett par artiklar. Tre 
artiklar handlar om beteende och livsstil i ett större perspektiv d v s inte bara vad man handlar 
för varor utan också idéer och tips på vad man kan göra i sin vardag för att minska sin 
miljöpåverkan. 
 

                                                 
62 Kamratposten nr 7/97 
63 Kamratposten nr 12/96 
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Artiklarna som handlar om miljövänliga alternativ ger sammantaget en positiv inställning till 
miljöfrågan. De visar på att man som konsument har möjlighet att välja ett bättre alternativ: 
”Nu finns det en bil som är ett bra miljöval. (…) Den kan också köras på etanol, som är 
miljövänligare än bensin. (…) Ett bensinföretag har lovat att sätta ut etanolpumpar på orter 
där det finns minst tio miljövänliga bilar.”64 
 
En kortare artikel om maten i skolan säger att byte till Krav-märkta livsmedel blev en succé, 
och att maten blev både godare och billigare: ”En av anledningarna till att det blir billigare 
är att obesprutade grönsaker är av bättre kvalitet. Och köttet från kor som äter giftfritt gräs 
smakar mer. På så vis sparar man in på buljong och andra kryddor.”65 
 
Konsumentens möjlighet att påverka understryks också i en artikel om valet mellan att köpa te 
på påse eller lösvikt. En av de större tegrossisterna får komma till tals: ”Det har kommit krav 
från unga teköpare att vi ska sluta tillverka påsen. De har haft helt rätt när de sagt att det är 
slöseri med miljön.”66 
 
Bananer och den stora miljöpåverkan som sker vid konventionell odling tas upp i fyra av de 
tio artiklar som rör konsumtionsfrågor. I samtliga redogörs för på vilket sätt bananodling 
skadar miljön och i tre ger man ett miljövänligt alternativ, nämligen Krav-märkta eller 
rättvisemärkta bananer.67 
 
De tre artiklar som placerades under rubriken beteendefrågor handlar om miljövanor och 
livsstil och presenteras på ett humoristiskt sätt. Läsarna kan med hjälp av artikeln ”Är de 
sopiga slarvare eller miljömammor?”68 testa sina föräldrars miljövanor mot några beskrivna 
arketyper som till exempel ”Miljökämpen Maja”, ”Nybörjaren Nadja” eller ”Miljösovaren 
Magnus”. Tips på hur man kan göra sin vardag mer miljövänlig genom att vara miljövän 
hemma, resa som en miljövän, klä sig miljövänligt och vad man ska tänka på då man lämnar 
förpackningar till återvinning var huvudinnehållet i de andra två artiklarna.69 
 
8.2.1 Diskussion kring frågor om beteende- och konsumtion 
Beteende och konsumtionsfrågor är den kategori som har fått näst störst utrymme under den 
undersökta tidsperioden. Något som karaktäriserade de här artiklarna var att de var långa i 
förhållande till många andra artiklar i undersökningen. Dessa artiklar om miljövänliga varor 
som alternativ till andra varor och tips och idéer på hur man kan förändra sin livsstil ger 
sammantaget en positiv inställning till miljöfrågan. De visar på att man som konsument 
faktiskt har möjlighet att göra miljövänliga val.  
 
Jag är inte förvånad över att även denna kategori fått stort utrymme i Kamratposten. De val 
och möjligheter som beskrivs är något som de flesta läsare kan ta till sig och praktisera i sin 
vardag och är därför lättillgängligt även om man inte är så insatt i olika miljöfrågor. Att man 
dessutom använder en humoristisk ton då man skriver om detta gör det roligt att läsa och 
stärker den positiva bilden av att det här är ett område där man kan förändra och göra ”gott”. 
Intressant att notera är dock den tvärsäkra tonen gällande kvalitet på Krav-märkt mat som 
tydliggörs både i artikeln om byte till Krav-märkt mat i skolan och då man diskuterar 

                                                 
64 Kamratposten nr 14/96 
65 Kamratposten nr 6/97 
66 Kamratposten nr 8/96 
67 Kamratposten nr 3 och 17/96 samt 13/03  
68 Kamratposten nr 12/95 
69 Kamratposten nr 1/96, 7/98 
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bananernas stora miljöpåverkan. Att även Krav-märkta bananer till exempel transporteras 
över halva jorden till konsumenterna i Sverige och miljöpåverkan av en sådan transport är 
inget som diskuteras. 
 
8.3 Energifrågor 
Tolv artiklar kunde placeras i kategorin ”Energifrågor” och de flesta handlar om kärnkraft och 
kärnkraftverk. En artikel handlar om att det finns mer eller mindre miljövänlig bensin och att 
bensinförsäljare enligt lag är tvungna att sälja det miljövänliga alternativet men att detta inte 
efterföljs. Två av artiklarna som berör kärnvapen och provsprängningar placerades också här 
med motiveringen att även om detta inte är en energifråga så är den nära förknippad med 
kärnkraftsfrågan och orsakar samma typ av miljöeffekter. Resterande fyra artiklar handlar om 
olja och bensin i olika sammanhang. 
 
Vid första anblick ger de artiklar som handlar om kärnkraft en skrämmande bild av frågan. De 
talar om ”faror”, ”hot” och ”katastrof”. Exempel på detta är rubriker som Den livsfarliga 
kraften som tänder våra lampor och Katastrof i Tjernobyl i nummer 2/97 samt 
Kärnkraftverken ofta trasiga i nummer 7/93. Vid närmare studie finner jag dock att samtliga 
artiklar är nyanserade trots de skrämmande rubrikerna i och med att de diskuterar både för- 
och nackdelar med kärnkraft ur miljö- och hälsosynpunkt: ”Kärnkraften tillverkar mycket 
billig el. Den släpper inte ut någon koldioxid som påskyndar temperaturhöjningen på jorden 
(växthuseffekten)” (…) ”Men kärnkraften medför också stora risker. Det är avfallet som är 
farligast”70  
 
Fler bidrag till den nyanserade bilden ger ett par artiklar som tar upp Sveriges energisituation 
till diskussion och flera andra artiklar som redovisar andra energikällor som man skulle kunna 
använda i stället för kärnkraft och på så sätt minska miljö- och hälsofarorna: ”De som är emot 
kärnkraft föreslår bland annat vindkraft och energiskog, som man eldar med. Många tycker 
också att vi borde kunna klara oss med mindre el.71 
 
I artikeln med rubriken Barsebäck har stängts tar man kortfattat upp den svenska 
folkomröstningen om kärnkraftsavveckling där resultatet blev att kärnkraften skulle avvecklas 
före 2010. Det påpekas dock att det inte alls är bestämt när kärnkraftverken kommer att 
stängas. De två artiklar som handlar om provsprängning av kärnvapen tar upp ovissheten om 
miljö- och hälsopåverkan av detta och har en informativ prägel med en del historia om 
kärnvapensprängningar i krig och effekterna av det.72 
 
Miljörisker vid borrning efter olja vid Sveriges kust och vid en eventuell sänkning av en 
uttjänt oljeplattform samt miljörisker vid oljeutsläpp är huvudämnen i de artiklar som handlar 
om olja. Här är tongångarna mer positiva än i kärnkraftsdiskussionen och konsumenternas 
möjlighet till att påverka genom bojkott av vissa oljeföretag eller genom att stödja 
miljöorganisationer ses som positiv. Den stora negativa miljöpåverkan som ett oljeutsläpp kan 
orsaka diskuteras också: ”Ett enda fartyg gjorde att stränderna förstördes och tusentals djur 
dog”. (…) ”Flera veckor senare har rester av utsläppet hittats längs Sveriges västkust.” 73  
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8.3.1 Diskussion kring frågor om energi 
Att antalet artiklar även i denna kategori är stort var något som förvånade mig mer än att 
många artiklar handlade om Krav-märkt mat och utrotningshotade djur. Energifrågan ser i alla 
fall jag som mer omfattande och därför svårare att hantera på ett lättfattligt sätt. 
Kärnkraftsfrågan har fått stort utrymme under den undersökta perioden liksom frågan om 
provsprängning av kärnvapen. Stängningen av Barsebäck 1 och den allmänna 
kärnkraftsdebatten i Sverige liksom Frankrikes omtalade provsprängningar ser jag som 
händelser som delvis medverkande till att dessa frågor fått stort utrymme. 
 
Artiklarna om kärnkraft kan, med avseende på rubrikerna, vid första anblick ses som 
skrämmande men som jag nämnde ovan så är det en mer nyanserad bild som framkommer då 
man närmare studerar artiklarna. Rubriksättningen är dock en viktig del i hur läsaren tolkar en 
artikel. Många läsare kommer kanske inte heller längre än till rubriken varför det intryck 
dessa ger mycket väl kan påverka hur en fråga uppfattas. Energifrågan diskuteras men man 
har, föga förvånande, inga möjliga lösningar på problemet varför den förmedlade 
helhetsbilden (om än inte negativ) inte kan påstås ge någon ljus syn på framtiden.  
 
Beträffande olja och bensin förs inga långa diskussioner om deras vara eller icke vara. De 
problem som användandet av dessa energikällor kan föra med sig på olika nivå i 
produktionsprocesser eller vid konsumtion uppmärksammas. Här uttrycks återigen att 
konsumenten har möjlighet att påverka till en viss del då man kan bojkotta oljebolag som inte 
sköter sig eller åtminstone välja den bensin som har minst negativ påverkan på miljön. 
Möjligheten att minska energianvändningen och på så sätt även minska problemen som är 
kopplade till detta diskuteras nästan inte alls. En alternativ livsstil med minskad 
energianvändning nämns endast kortfattat i en artikel. 
 
8.4 Luft- och vattenfrågor 
Sex av de nio artiklarna i den här kategorin rör frågor om utsläpp till luft. En rapportering om 
problemen som den extremt dåliga luften i Santiago orsakar och en annorlunda vinkling av 
problemen med växthuseffekten där man berättar om svenska forskare som: ”…menar att det 
inte finns bevis för att växthuseffekten är ett allvarligt problem. (…) Men att det finns andra 
forskare som fortfarande anser att växthuseffekten är ett stort hot”74 uppmärksammar läsaren 
på att luftfrågor är av global karaktär och att kunskapsläget är osäkert. 
 
Artiklarna om luft i den här kategorin handlar för övrigt  till största delen om ozonlagret. Det 
är en positiv bild som förmedlas. Internationella avtal har hjälpt till att minska utsläpp av 
skadliga freoner och ozonlagret blir allt friskare: ”Ozonhålet är på väg att läkas. Förbudet 
mot farliga gaser ger resultat”.75 Freonernas skadeverkan på ozonlagret beskrivs på ett 
lättfattligt sätt.  
 
Rapporteringen om vattenfrågor handlar om olika typer av problem rörande vatten. 1997 
behandlar en artikel tunnelbygget i Hallandsåsen. Läsaren får information om orsakerna till 
problemet med det förgiftade vattnet och vilka miljö- och hälsoproblem som detta orsakat. En 
annan artikel handlar om de svåraste översvämningarna i Europa under 1900-talet och vem 
som har skulden till att så många människor har drabbats av detta. Artikeln ger två perspektiv 
på saken, dels att det är politikernas fel som tillåter att människor bosätter sig på platser där 
det finns stor risk för översvämningar, men även att det finns dem som menar: ”..att det är 

                                                 
74 Kamratposten nr 10/93 
75 Kamratposten nr 14/94 



   

   26

miljöförstöringen som är orsaken till översvämningarna. Utsläpp och avgaser i luften kan 
påverka vädret.” 76 
  
8.4.1 Diskussion kring frågor om luft- och vatten 
Alla frågor om luft som tas upp har en global karaktär och den bild som förmedlas är överlag 
positiv. Här är ett område där internationella överenskommelser och lagar har medfört 
minskade utsläpp och i och med det gett positiva resultat för miljön. Även om dessa resultat 
inte är synliga för blotta ögat så får läsaren en tydlig bild av problemen och hur man kunnat 
åtgärda några av dem. 
 
Att problemen med förgiftat vatten till följd av tunnelbygget i Hallandsåsen beskrivs i 
Kamratposten är logiskt med tanke på hur mycket andra medier diskuterar frågan. Det måste 
ses som positivt för barn och ungdomars förståelse för frågan att den här beskrivs på ett 
lättillgängligt sätt.  
 
Frågan om det är miljöförstöring som orsakar de stora översvämningarna i Europa diskuteras i 
en informativ artikel. Här är inte miljöaspekten som är fokus för artikeln men den tas ändå 
kortfattat upp till diskussion. Man diskuterar vad det kan vara som orsakar de stora regnen 
samt följderna av översvämningarna som orsakas av regnen. Det intressanta tycker jag är att 
man diskuterar alternativa förklaringar men bara helt kort nämner att det kan vara utsläpp och 
avgaser som orsakar ovädren och att man inte på något sätt kopplar det till växthuseffekten 
och den ökade energianvändningen. Är det så att det är en allt för komplicerad fråga och att 
man därför väljer att fokusera artikeln på något annat? 
  
Att man tar upp frågor om problem utanför Sveriges gränser, både då det gäller vatten och 
luft, tror jag bidrar till att skapa en bredare syn på problematiken. En bred syn eller någon 
form av kunskap om att miljöproblem, speciellt när det gäller luft och vatten, sträcker sig över 
nationsgränser tror jag är viktigt för att skapa förståelse för dessa frågor. 
   
     
8.5 Återvinning och sopor  
Även frågor om återvinning är, liksom konsumtionsfrågor, individnära och lätta att relatera 
till sin vardag. Det kan vara en anledning till att fler artiklar handlar om återvinning och 
praktiska tips än om sopor i övrigt. En enda artikel i den här kategorin behandlar den 
internationella frågan om västvärldens dumpning av sopor i fattiga länder. Den förklarar kort 
situationen och berättar om de nya regler som införts för att stoppa dumpningen. Detta 
framställs som ett framsteg i frågan. De sju artiklar som handlar om återvinning av produkter 
är klart positiva till nya regler och system som gör ökad återvinning möjlig:  
 
”Redan 2005 ska det vara förbjudet att kasta gamla soffor på soptippen. Då ska minst 25 
procent av soffan återvinnas..”. 77 ”Mobiltelefonerna ska återvinnas med hjälp av affärerna 
som sålt dem”. (…) ”Material som kan framställas med hjälp av telefonerna är bland annat 
plast, gummi och glas.” 78 ”Insamlingen av returpapper har fördubblats de tio senaste åren.” 
(…) ”..viktig orsak är att man byggt nya miljöstationer där man kan ta hand om och 
återvinna ännu fler material än tidigare”. 79  
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En större artikel i nummer 1/01 handlar om vad som är möjligt att göra med slam från 
avloppsreningsverken och hur näringen i urin kan användas som gödning för odlingar. Den tar 
också upp de problem med förorening av vatten som uppstår då man häller till exempel olja, 
målarfärg, bensin och giftiga kemikalier i avloppet och förklarar varför det är viktigt att tänka 
på att inte göra detta. Det ges grundliga förklaringar till saker och ting, exempelvis förklaras 
varför askfat inte ska tömmas i toan. Det ingående svaret är att cigarettfimpar innehåller det 
giftiga ämnet kadmium som bakterierna visserligen klarar av att bryta ner men ”som tar på 
deras krafter” 80 och gör att de blir sämre på att ta hand om  annat. En annat sätt att diskutera 
som också tyder på en vilja att vara reflekterande kommer fram i artikeln Sopigt –eller bra att 
sortera? Där diskuterar man de olika åsikter som finns om vad som egentligen är bäst för 
miljön –att sortera eller inte sortera och radar upp argument för och emot detta.81 
 
8.5.1 Diskussion kring frågorna om återvinning och sopor  
Åtta artiklar hade återvinning och sopor som huvudsakligt ämne och placerades således i 
kategorin för detta. Dessa frågor är, liksom frågor om beteende och konsumtion, frågor som 
ligger nära den enskilda individen och vardagslivet. Här är det möjligt att minska sin negativa 
påverkan på miljön genom att anstränga sig för att sortera på rätt sätt. Tips eller idéer om detta 
var dock inget som togs upp i artiklarna. Jag anser att man kring dessa frågor även skulle 
kunna diskutera den grundläggande orsaken till varför återvinning blivit en så stor fråga, 
nämligen den ökade konsumtionen. Det är ju ändå vår konsumtionsinriktade livsstil som gör 
att sopbergen växer och att man för att åtgärda detta måste återvinna och sortera. Här skulle 
man kunna ”gå till botten” med frågan i stället för att bara diskutera tips på hur man 
återvinner på bästa sätt.  
 
Trots detta så förs en, som jag ser det ganska nyanserad diskussion där man låter olika åsikter 
och synsätt komma till tals. Om man ser till antalet artiklar är det en positiv inställning till 
återvinning och sopsortering som dominerar diskussionen. De nya system och regler som 
införts eller ska införas för att öka återvinningen ses också som något mycket positivt för att 
förbättra miljön. Återvinning som huvudämne dominerade över andra ämnen rörande sopor.  
 
8.6 Ny miljövänlig teknik och genteknik 
Artiklarna i den här kategorin berättar om utveckling av teknik och nya idéer om hur man 
göra produkter mer miljövänliga. Det skrivs om nya frimärken som sparar både på miljön och 
frimärksanvändarens tunga genom att man byter ut de relativt nya självhäftande frimärkena 
som satt på papper mot nya självhäftande som inte behöver sitta på papper, något som gläder 
miljöorganisationerna. Man berättar om nya soldrivna luftskepp som ger en möjlighet till att 
helt miljövänligt transportera sig i luften och om hur man kan använda bakterier som äter 
smuts för att städa toaletter i stället för att använda rengöringsmedel: ”Sprayar man 
bakterierna på smutsen så äter de upp den. Det är framförallt effektivt på urin”. 82 
 
Det finns ytterligare ett par exempel på nya ”uppfinningar” som är bra för miljön. Som helhet 
ger dessa artiklar med sina exempel på rätt udda uppfinningar en positiv känsla om att en 
miljövänlig utveckling är möjlig. Under rubriken Nyttiga nötter i nummer 13/97 berättar man 
om att där man tidigare använt aktivt kol, till exempel i filter av olika slag, i framtiden kan 
komma att använda skal från pecan-nötter vilket kommer att ge en minskad miljöpåverkan.  
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Två artiklar tar upp frågan om genteknik och genmanipulering av grödor. De är båda 
informerande och tar upp både lagar, moraliska aspekter och eventuella faror med denna 
teknik. Jag kan inte se att man tar ställning för eller emot användandet av genteknik, även om 
jag tycker att möjliga faror och negativa följder av genteknik får något större utrymme än 
eventuella fördelar med tekniken, i dessa artiklar där underrubrikerna är ”Kor blev sjuka” 83 
och ”Kan vara farligt”. 84 
 
8.6.1 Diskussion kring frågor om ny teknik och genteknik 
Som helhet ger artiklarna med sina exempel på olika nya uppfinningar en positiv känsla om 
att en miljövänlig utveckling är möjlig med hjälp av ny teknik och att man ibland kan få skoja 
lite om miljöproblemen. Detta är något som jag tror är viktigt att man gör ibland för att inte 
frågor om miljöproblem ska få en allt för trist stämpel.   
 
De artiklar som tar upp genteknik har en mer allvarlig prägel med mycket information. Det 
känns relevant att man tar upp de moraliska aspekter som finns inom denna typ av frågor. De 
diskuteras ju i den övriga samhällsdebatten och jag tycker att de är viktiga för helhetssynen på 
dessa frågor. I de två artiklarna får eventuella negativa följder av genteknik mer utrymme än 
eventuella fördelar och på så sätt får man känslan av att någon form av åsikt förmedlas. Även 
här tror jag att det är viktigt att uppmärksamma rubriksättningens betydelse för hur en artikel 
uppfattas. Underrubrikerna hade i de här fallen en något skrämmande klang med begrepp som 
”sjuka” och ”farligt”. Jag kan dock inte påstå att jag ser något tydligt ställningstagande i 
frågan. 
 
8.7 Skolan och miljön  
Fem artiklar handlar om miljöarbete av olika slag i skolor runt om i Sverige. Två större 
artiklar handlar om skolor som redan har en miljöprofil och vad man gör för miljön på dessa 
skolor: ”..Elias Friesskolan, Sveriges kanske mest miljövänliga skola.” (…) ”Bredvid varje 
klassrum finns ett trädgårdsland. Där odlar eleverna potatis och grönsaker.” (…) ”Det 
speciella med Elias Freisskolan är att den är byggd för att passa in i det naturliga 
kretsloppet.” 85 
 
Eleverna i Linblommanskolan i Umeå fick ett miljöpris för sin tidning Miljönytt. ”Vi har 
precis byggt nya varm- och kallkomposter. De ska vi ställa utanför varje klassrum.” (…) 
”Redan innan vi vann tävlingen hade vi börjat med papperssortering och sortering av mat.” 
86 Eleverna som får komma till tals i artiklarna verkar stolta över sitt miljöarbete och nöjda 
med skolan. De ger en positiv bild av det miljöarbete som kan åstadkommas i skolan. 
 
Övriga tre artiklar i kategorin handlar om att skolor nu har möjlighet att få kalla sig 
”miljöskolor” om man sorterar sopor och har en bra arbetsmiljö, om tips på hur man kan spara 
energi i skolan och om ett nytt internationellt samarbetsprojekt för miljön, GLOBE, som 
skolor kan vara med i.  
 
Den samlade helhetsbilden av de miljöåtgärder som kan göras i skolan är att det handlar om 
sopsortering, återvinning, energibesparingar och om att odla sin egen mat.  
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8.7.1 Diskussion kring frågor om skolan och miljön  
Reportage om olika skolor har en självklar plats i Kamratposten. Skolorna i reportagen ovan 
verkar vara föregångare i utvecklingen mot en mer miljövänlig skola. En möjlig utnämning 
till ”miljöskola” kanske kan få fler skolor att sträva mot samma mål? Barnen i artiklarna 
verkar vara stolta över sitt miljöarbete och har en positiv inställning till detta som de också 
vill förmedla till läsarna av tidskriften. Tips och idéer om vad man kan göra för miljön på sin 
skola bidrar till en känsla av att en miljövänlig utveckling inom detta område är möjlig. Som 
vuxen läsare kan jag dock tycka att bilden som framställs av de miljövänliga skolorna är något 
idyllisk. Det tar troligen en hel del tid och mer lärarengagemang än vad som sägs i artiklarna 
för att organisera det miljöarbete som utförs. 
 
8.8 Politik och Agenda 21 
Även i denna kategori var det fem artiklar som passade in. De har innehållsmässigt inte så 
mycket med varandra att göra varför jag väljer att kort beskriva dem var för sig. 
 
Den längsta artikeln Miljöminister för en dag i nummer 13/95 handlar egentligen inte om 
några miljöfrågor utan om hur det är att vara miljöminister. Läsaren får följa Isabell som är 12 
år då hon gör en kortare praktik hos dåvarande miljöminister Anna Lindh. Som helhet ger 
artikeln en inblick i hur miljöarbete kan se ut på en politisk nivå utan att för den skull göra det 
krångligt. En artikel diskuterar resultatet av valet 1994 där många unga valde att rösta på 
miljöpartiet och om det kan bero på ett större miljöintresse bland unga än bland äldre eller om 
det helt enkelt är så att de unga har tröttnat på de gamla partierna: ”Dessutom är en del yngre 
trötta på de gamla partierna. De kan ha röstat på något annat i protest”. 87  
 
Två nyheter om avtal och lagar presenteras också. Den första är kritisk mot USA som bryter 
Kyotoavtalet om att minska utsläppen av växthusgaser. Presidenten George W Bush 
framställs som boven i dramat: ”Men USA:s president George W Bush vill att USA ska elda 
med kol och olja.” 88 Den andra nyheten är den nya miljölagen (den svenska miljöbalken) 
som ska komma 1998 och att den innebär nya och hårdare regler, bland annat för miljögifter. 
 
En större artikel om Agenda 21 dyker upp i Kamratposten nummer 1/97. Den berättar om 
toppmötet i Rio de Janeiro och vad man kom överens om att göra för att rädda jordens miljö. 
Vidare diskuteras hur långt arbetet med Agenda 21 har kommit i Sverige och vad man gör på 
skolor för att lära barnen ett grönt tänkande: ” I Sverige är vi mycket medvetna om miljön.” 
(…) ”Däremot är det långt mellan tanke och handling. Vi tänker miljövänligt, men gör inte 
som vi tänker.” 89 Helhetsbilden av Agenda 21-avtalet som man kallar det i artikeln är att det 
handlar om att vara miljövänlig och att Sverige har kommit ganska långt i sitt miljöarbete.  
 
8.8.1 Diskussion om frågor kring politik och Agenda 21  
I och med att de fem artiklarna i denna kategorin handlar om vitt skilda saker kan man inte 
påstå att något får mer utrymme än något annat. Man kan inte heller hävda att frågor om 
politik och Agenda 21 får stort utrymme i tidskriften som helhet under den undersökta 
perioden. Artikeln om praktik hos miljöministern skulle kunna ses som ett försök att 
avdramatisera politiken och ge en bild av vad man gör som minister. Jag kan inte se att denna 
artikel eller den om det svenska valet förmedlar något mer än konkret information.  
 

                                                 
87 Kamratposten nr 15/94 
88 Kamratposten nr 9/01 
89 Kamratposten nr 1/97 



   

   30

USA framställs som lite utav miljöbov i artikeln om deras brott mot Kyoto-avtalet som för 
övrigt är ett avtal som ses som positivt och bra för miljön. I artikeln om den nya svenska 
miljölagen får man uppfattningen om att den verkligen behövs och kommer att göra stor 
skillnad i framtiden. Bilden som förmedlas är att detta är positivt för att komma tillrätta med 
vissa typer av miljöproblem och dem som orsakar dessa. 
 
En artikel under hela tioårsperioden tar upp Agenda 21 och vad det betyder för Sverige och 
världen. Man diskuterar hur arbetet med detta går till i Sverige samt förklarar några av de mål 
som man hoppas uppnå. De flesta artiklar i den här studien har som jag ser det strävat efter att 
förmedla en slags helhetssyn genom att ta upp flera aspekter på de problem som stått i fokus. 
Här saknar jag en helhetsbild av Agenda 21 som ju inte bara handlar om miljöfrågor. 
Tonvikten i artikeln ligger just vid miljöfrågor och andra aspekter som jämställdhet och 
hållbar utveckling i u-länder tas inte upp alls. Den bild som förmedlas är dock att det finns 
möjligheter till utveckling och att detta är positivt för miljön. 
 
8.9 Övrigt  
Som jag tidigare nämnt var det två artiklar som inte hörde hemma under någon av de 
existerande kategorierna och därför placerades under ”övrigt”.  Den ena handlar om hur två 
svenska ingenjörer blivit kidnappade då de arbetet på ett dammbygge i Colombia i 
Sydamerika. ”Gerillan vill göra människor uppmärksamma på hur dammbygget skadar 
miljön och förstör för den fattiga befolkningen.” 90 Artikeln handlar i övrigt inte mycket om 
miljöfrågan i samband med dammbygget utan mer kidnappningar och det oroliga läget i 
Colombia. Den andra artikeln är att långt reportage om projektet Biosphere 2 i USA som 
handlar om hur några forskare ska leva instängda i ett jättelikt växthus. Syftet med projektet 
är ett dra slutsatser om hur människan ska leva för att rädda miljön. ”Man hoppas att försöket 
med Biosphere 2 kommer att leda till många nya miljövänliga metoder och produkter”. 91  
 
8.9.1 Diskussion kring kategorin ”Övrigt” 
Jag har inte så mycket att säga om de två artiklarna i kategorin övrigt. Den bild som förmedlas 
i artikeln om Biosphere 2 skulle kunna ses som att man är hoppfull inför utgången av 
experimentet och tror att det kan vara positivt för miljön i framtiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
90 Kamratposten nr 5/95 
91 Kamratposten nr 15/93 



   

   31

 
 
 
 
      

9. Sammanfattande diskussion 
 
Nedan kommer jag att föra en diskussion som sammanfattar de kortare diskussionerna kring 
varje specifik kategori. Jag vill också diskutera huruvida man kan dra några slutsatser om att 
de identifierade miljöfrågorna medverkar till att någon speciell syn på miljö och miljöfrågor 
förmedlas samt hur kan detta tänkas påverka barnens framtida syn på miljö och miljöfrågor? 
Jag kommer även ta upp några begränsningar med studien och hur den skulle kunna utvecklas 
vid en eventuell fördjupning på området. 
 
9.1 Om de specifika kategorierna 
Beträffande frågan om hotade arter visas både en positiv och en negativ bild i artiklarna. 
Informationen innefattar vad det är som orsakar hoten och hur det påverkar arterna i fråga 
vilket jag tycker är positivt då det ger en helhetssyn på dessa miljöproblem. 
 
De val och möjligheter som beskrivs i artiklarna om beteende och konsumtion är något som 
de flesta läsare kan ta till sig och praktisera i sin vardag och är därför lättillgängligt även om 
man inte är så insatt i olika miljöfrågor. Att man dessutom använder en humoristisk ton då 
man skriver om detta gör det roligt att läsa och stärker den positiva bilden av att det här är ett 
område där man kan förändra och göra ”gott”. De visar på att man som konsument faktiskt 
har möjlighet att göra miljövänliga val. Jag ser dock ett problem i det att man utan reflektion 
godtar till exempel att Krav-mat och Krav-märkta bananer är bra för miljön. Camilla 
Hermansson drar i sin avhandling slutsatsen att en viss del av den konsumtionsinriktade 
miljödiskursen har en tendens att föra fram vad journalisten betraktar som ett miljömässigt bra 
alternativ. Kanske är det fallet även i Kamratposten. 
 
En ganska nyanserad bild av kärnkraftsfrågan framkommer då man närmare studerar dessa 
artiklar. Energifrågan diskuteras även allmänt men man har, föga förvånande, inga möjliga 
lösningar på problemet varför helhetsbilden av frågan inte kan påstås ge någon ljus syn på 
framtiden. I de artiklar som handlar om olja och bensin uttrycks återigen att konsumenten har 
möjlighet att påverka till en viss del då man kan bojkotta oljebolag som inte sköter sig eller 
åtminstone välja den bensin som har minst negativ påverkan på miljön. Ännu en möjlighet för 
konsumenten att påverka alltså. Dock ifrågasätts inte användandet av dessa energikällor 
speciellt mycket utan ”tas för givet”. 
 
En bred syn eller någon form av kunskap om att miljöproblem, speciellt när det gäller luft och 
vatten, sträcker sig över nationsgränser tror jag är viktigt för att skapa förståelse för dessa 
frågor. Det faktum att man i Kamratposten tar upp frågor om problem utanför Sveriges 
gränser, både då det gäller vatten och luft, tror jag kan bidra till att skapa en bredare syn på 
problematiken. 
 
Kring frågorna om sopsortering och återvinning gör ett försök till en nyanserad diskussion då 
man låter olika åsikter och synsätt komma till tals. Att återvinning som huvudämne 
dominerade över andra ämnen rörande sopor skulle kunna förklaras med att det liksom 
konsumtionsfrågor ligger nära individen och är lätt att ta till sig och praktisera i sin vardag. 
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Tips på vad man kan göra för att exempelvis öka sin återvinning skulle kunna platsa i någon 
artikel. Här saknar jag diskussionen kring konsumtionsinriktad livsstil och hur den ökar vårt 
behov av återvinning. 
 
Budskapet i artiklarna om nya miljövänliga uppfinningar är för mig en tilltro till teknik och att 
utvecklingen av denna kan hjälpa till att lösa vissa miljöproblem, en tilltro till ekologisk 
modernisering helt enkelt. Det humoristiska sättet att föra fram detta på tror jag man gör för 
att inte frågor om miljöproblem ska få en allt för trist stämpel och för att man då ibland också 
får utrymme för en mer allvarlig diskussion som den om genteknik. Man tar ju exempelvis tag 
i att diskutera de moraliska aspekter som finns inom genteknikfrågan. Artiklarna om 
miljöarbete i skolan är positiva inslag med tips och idéer om vad man kan göra för miljön på 
sin skola. 
 
Jag ser det som utvecklande för läsarens uppfattning om hur miljöarbete kan gå till att man 
diskuterar arbetet med Agenda 21 i Sverige. Som jag nämnde ovan saknar jag dock här en 
helhetsbild av den berörda frågan. Agenda 21 handlar ju inte bara handlar om miljöfrågor 
även om den vanligaste uppfattningen ser ut just så. De andra aspekter som finns i Agenda 21 
som jämställdhet och hållbar utveckling i u-länder tas inte upp i artikeln vilket förvånade mig 
eftersom de flesta artiklar i den här studien har som jag ser det strävat efter ett brett perspektiv 
och en helhetssyn. 
 
9.2 Miljödiskursen i Kamratposten 
Efter att ha studerat artiklarna om miljö och miljöfrågor under perioden 1993-2003 är min 
uppfattning miljödiskursen i Kamratposten i många fall strävar efter att förmedla en bred syn 
på de frågor som tas upp eftersom man hela tiden är noga med att visa problemen ut flera 
perspektiv och för en diskussion kring frågor där åsikterna går isär i den allmänna debatten. 
Miljöproblem som det i dagsläget inte finns lösningar till -då framtiden ser dyster ut, tar man 
också upp till diskussion. Det är alltså ingen tillrättalagd bild av miljöproblemen som 
framställs för läsarna, kanske möjligtvis en något förenklad bild. Däremot kan jag inom vissa 
kategorier av frågor sakna en djupare analys av vad som exempelvis ligger till grund för att vi 
har vissa miljöproblem (livsstil, konsumtion av varor och energi) och där också se en brist i 
det som jag ovan kallade bred syn på miljöfrågor och som jag ser som viktig för en hållbar 
utveckling. Utan en sådan djupare diskussion ser inte jag att någon ”helhetsbild” 
framkommer.  
 
Beträffande mina frågeställningar kring hur de identifierade miljöfrågorna medverkar till att 
någon speciell syn på miljö och miljöfrågor förmedlas till läsaren tror jag, med utgångspunkt 
ovanstående teorier om massmedias roll, att de frågor som får stort utrymme i tidskriften 
också är de som får stor betydelse då läsaren skapar sig en uppfattning om miljö och 
miljöfrågor. I fallet med Kamratposten är det en reflekterande, diskuterande framställning av 
miljöfrågorna som görs. De frågor eller miljöproblem där man, helt eller delvis, kan se en 
positiv utveckling mot miljövänlighet och hållbarhet får stort utrymme och bidrar till en 
känsla av att framtiden ser ljus ut. Det gäller exempelvis tilltron till ekologisk modernisering 
som även  kan ses i miljönyheterna i televisionen enligt Camilla Hermanssons slutsatser om 
tevejournalistik under perioden 1987-199892. 
  
Att frågor om miljö och miljöproblem, där det faktiskt är möjligt att skriva eller uttrycka sig i 
hoppfulla termer, får ett stort utrymme ser jag å ena sidan som bidragande till en för läsaren 
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hoppfull syn på miljöfrågor och deras utveckling. Mitt resonemang kring detta går ut på att 
om man förmedlar en bild av miljöproblemen eller en framtidsbild där allt ses som 
problematiskt utan möjlighet till lösning och förbättring så kommer ingen att vilja läsa 
artiklarna, än mindre engagera sig i frågorna i framtiden. Å andra sidan ser jag en risk med att 
skoja bort den allvarliga stämpel som vissa miljöproblem har. Det kan kanske bidra till en 
uppfattning om att problemen inte behöver tas på allvar. Med dessa tankar i bakhuvudet är jag 
tveksam till den humoristiska framställningen av vissa frågor i Kamratposten. Jag kan inte 
riktigt avgöra om det är värre att riskera att skoja bort allvarliga problem eller att läsaren 
väljer att hoppa över artikeln helt och hållet. Jag vill dock poängtera att det inte alltid skojas 
om problemen. Som jag uttryckt ovan så beskrivs även många stora miljöproblem på ett 
reflekterande sätt och miljöfrågornas allvar diskuteras. En annan fråga gäller hur mycket man 
ska skriva om miljöfrågor. Gör fler artiklar automatiskt att fler läsare engagerar sig gör miljön 
och tar till sig dessa frågor? Nej, i det här fallet tror jag att ”lagom är bäst” för att hålla 
intresset uppe. Det är ju många andra frågor och områden som är viktiga och intresserar den 
kategori av läsare som tidskriften har.  
 
Många av de lösningar som presenteras handlar om små val som är upp till var och en att göra 
i sin vardag och de riktigt stora problemen får en mer begränsad plats i diskussionen. Man 
diskuterar vikten av att välja en Krav-banan framför en konventionellt odlad banan men man 
ifrågasätter inte vår konsumtionsinriktade, energianvändande livsstil. Det faktum att stora 
globala problem som klimatförändringar inte nämns så mycket kan ge en förenklad bild av 
vad miljöfrågor egentligen är. Man kopplar tex. inte problemen med den ökade 
växthuseffekten till användandet av fossila bränslen mer än en gång under den undersökta 
tidsperioden. De riktigt stora livsstilsbesluten är alltså ingen del av den här miljödiskursen.  
Denna slutsats om att miljövänlighet i Kamratposten ofta skildras som val mellan produkter i 
affären eller som att återvinna tex. förpackningar liknar den som Camilla Hermansson drar 
om att miljöarbete i den konsumtionsorienterade miljöjournalistiken allt oftare skildras just 
som inköp av konsumtionsvaror och att återvinningstemat är viktigt93. En av Monica Djerf 
Pierres slutsatser handlar också om hur miljödiskursen förändrades på nittiotalet och även här 
syns en inriktning på konsumtionsfrågor och en framställning av miljöfrågor som praktiska 
vardagsproblem94. Liksom Hermanssons och Djerf Pierres slutsatser om miljödiskursen i 
televisionen är mitt intryck av miljödiskursen i Kamratposten att den totala konsumtionsnivån 
inte problematiseras. Man tar i stället upp diverse lösningar på hur man genom teknisk 
utveckling och återvinning ska kunna behålla denna livsstil även i framtiden.  
 
Med ovanstående i åtanke är mitt övergripande intryck att tidskriftens ambition är att 
förmedla en så hoppfull bild som möjligt av miljösituationen i Sverige och i världen (men 
med fokus på Sverige). Denna ambition om att se möjligheterna och ljusglimtarna snarare än 
problemen framkommer också i televisionens miljöbevakning enligt Djerf Pierre95. Detta 
tolkar jag, med stöd i den forskning om massmedias roll som förmedlare av budskap och 
attityder vilken presenterats ovan, som bidragande till att en inte allt för dyster bild förmedlas 
till läsaren. Detta kan å ena sidan ses som positivt för den hållbara utveckling som är målet 
med Agenda 21 i och med att det kan vara med och forma en uppfattning om att det finns 
lösningar på miljöproblem och att det därför kan vara värt att engagera sig i att hitta dessa 
lösningar. Det kan kanske bidra till ett framtida miljöengagemang och om inte annat en bättre 
förståelse för olika miljöfrågor. Risken är dock att det ibland är en allt för lättsam bild som 
förmedlas och att det kan ge en känsla av att problemen inte behöver tas på allvar.  
                                                 
93 Hermansson (2002) Det återvunna folkhemmet, s.312-15 
94 Djerf Pierre (1996) Gröna nyheter, s.372 
95 Ibid. 
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Efter den här diskussionen om vilken bild av miljö och miljöfrågor som förmedlas vill jag 
dock poängtera att jag inte gör anspråk på att beskriva läsarens slutgiltiga uppfattning om 
dessa frågor. Som nämndes i kapitel fem om massmedias roll för skapandet av 
verklighetsuppfattning och åsikter så är det inte denna bild som ensam bidrar till att skapa en 
viss uppfattning. Diskussioner i skolan och i familjen samt i andra medier är det som 
tillsammans bidrar till att man bildar sig en uppfattning om en fråga.  
 
9.3 Miljödiskursen och omvärlden 
Det faktum att min undersökning sträcker sig över tio år bidrar till att minska risken för 
felaktiga slutsatser om att en viss miljöfråga fått mycket uppmärksamhet. Att det är en period 
på tio år som undersökts gör att exempelvis samhällelig påverkan, som ökad debatt till följd 
av ett val eller ett uttalande från någon högt uppsatt person, inte får lika stor betydelse för hur 
stort utrymme en fråga fått totalt i tidskriften. Betydelsen av att ett fåtal nummer saknas, och 
att det eventuellt skulle kunna påverka slutresultatet, är inte heller så stor med den relativt 
långa undersökningsperioden i åtanke. Att samhällsdebatten, val, internationella 
överenskommelser, olyckor och kanske vilka personer som för tillfället arbetar på 
Kamratpostens redaktion påverkar tidskriftens innehåll och vilka frågor man tar upp ser jag 
som självklart. Jag har ju inte i den här studien intresserat mig för vilka frågor som tas upp 
vilket år eller hur fördelningen ser ut över tid utan fokuserat på miljödiskursen som helhet 
vilket är ännu en anledning att jag inte lagt så stor vikt vid förhållandet mellan aktuella 
samhällsfrågor och miljödiskursen. Det är också föga förvånande att det, som jag nämnt 
tidigare, ges stort utrymme till individnära frågor som de om beteende, konsumtion och 
återvinning även om andra frågor kanske ibland varit mer aktuella i den övriga 
samhällsdebatten. Det handlar ju trots allt om att skriva sådant som läsaren kan och vill ta till 
sig. Jag vill framhålla att de flesta artiklar i den här studien faktiskt är skrivna på ett både 
lättfattligt och ofta humoristiskt sätt vilket borde medföra att man som läsare både kan och vill 
ta till sig innehållet. 
 
9.4 Idéer för fortsatt forskning 
En möjlig utveckling av den här studien som jag tycker vore intressant att göra skulle kunna 
vara att gå vidare med att relatera resultatet till större ”miljöhändelser” i samhället under den 
givna tidsperioden. På så sätt skulle man kunna dra ytterligare slutsatser om huruvida antalet 
artiklar som trycks i tidskriften angående ett visst ämne är proportionerligt med samma ämnes 
utrymme i samhällsdebatten. Att intervjua Kamratpostens läsare om hur de uppfattar artiklar 
om miljö och i vilken omfattning de läses vore också ett sätt att fördjupa studien. Man skulle 
även kunna använda material från exempelvis etermedia som grund för en bredare analys av 
miljödiskursen för barn och ungdomar. 
  
9.5 Slutsatser kring media, barn och miljö 
Det råder ingen tvekan om massmedias och den skrivna textens betydelse som medskapare till 
den uppfattning vi har om vad som är verkligheten omkring oss. Detta gäller även då vi 
skapar oss en uppfattning om miljö och miljöfrågor. Det sätt vilket media förmedlar dessa 
frågor på får alltså betydelse för hur vi ser och uppfattar dessa frågor. Agenda 21-dokumentet 
och Rio-deklarationen lägger bland annat stor vikt vid barn och ungdomars roll i arbetet för en 
hållbar utveckling. Därför är det också viktigt hur frågor som rör en hållbar utveckling, 
exempelvis miljöfrågorna, förmedlas till dessa barn och ungdomar. Kamratpostens 
miljödiskurs förmedlar oftast de miljöfrågor som tas upp i olika artiklar på ett reflekterande 
och nyanserat sätt. Fokus ligger på de individnära miljöfrågorna som kan ses som lättast att ta 
till sig och relatera till sitt vardagsliv och en tendens att undvika de mer svårdefinierade 
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miljöfrågorna som exempelvis den om energianvändning och växthuseffekten är tydlig. Att 
man undviker att diskutera vissa frågor kan inte sägas bidra till förmedlande av någon 
heltäckande bild av tidens miljöfrågor. Det faktum att man lägger mycket vikt vid frågor om 
konsumtion och återvinning och inte tar upp de mer komplexa och svåråtgärdade 
miljöproblemen kan bidra till att en förenklad bild där miljöproblemens allvar inte 
uppmärksammas. Att förmedla frågorna på ett sätt som ger en helhetssyn och som uppmuntrar 
till engagemang torde vara det bästa sättet att få barn och ungdomar att vilja vara med i 
arbetet med att nå en hållbar utveckling och därmed också det bästa sättet att nå en framtida 
hållbar utveckling.  
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