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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur diskursen i nyhetsrapporteringen av vargjakt såg ut på 

både lokal och nationell nivå och huruvida rapporteringen var vinklad på ett sätt som påverkade 

relationen mellan landsbygd och storstad. Detta undersöktes genom följande frågeställningar: 1. 

Hur representeras jakten, vargen och andra aktörer i rapporteringen? 2. Hur upprätthåller eller 

förändrar diskursen traditionella maktförhållanden som påverkar relationen mellan stad och 

landsbygd? 3. Med hänsyn till ovanstående punkter, finns det skillnader, och i sådana fall vilka är 

de, i den lokala och rikstäckande rapporteringen? För att besvara dessa frågeställningar 

genomfördes en kvalitativ innehållsanalys där 20st artiklar om vargjakt behandlades. Artiklarna 

kom från den värmländska lokaltidningen Värmlands Folkblad och från den rikstäckande Dagens 

Nyheter. Analysen som genomfördes är baserad på Faircloughs kritiska diskursanalys. Utöver den 

kritiska diskursanalysen begagnade sig studien även av gestaltningsteorin och teorin 

representation. Resultatet visade att de olika rösterna i artiklarna ofta ställdes i kontrast mot 

varandra genom konjunktioner som “men”, “trots” och “däremot”. Att det rörde sig om en 

konflikt var alltså någonting som tydligt accentuerades i artiklarna. Den här konflikten kunde 

också uttydas i de outtalade antaganden rörande jakten som artiklarna byggde på. Studiens 

slutsatser var att jakten framställdes som omtvistad och ifrågasatt, framförallt av djur- och 

miljöorganisationer och av EU. Framställningen av vargen var motsägelsefull och innefattade 

element som att den var en hotad art, att den inte var en hotad art, att det fanns anledning att 

vara rädd för den, att det inte fanns anledning att vara rädd för den, att det fanns alldeles för 

många vargar i Sverige och att det fanns alldeles för få vargar i Sverige. Vidare framställdes 

aktörerna jägare och boskapsägare som kompetenta, respektive missgynnade. Därutöver 

framkom det att vargjaktsrapporteringen visserligen representerade grupper som känner sig 

förbisedda i vargjaktsfrågan, såsom boende på landsbygden, men att de inte representerades på 

ett sätt som förändrar traditionella maktförhållanden. Avslutningsvis var de huvudsakliga 

skillnaderna som framträdde mellan Värmlands Folkblad och Dagens Nyheter att olika aktörer 

gavs olika stort utrymme i rapporteringen. I Värmlands Folkblad var jägare en kategori som ofta 

fick uttala sig, medan de sällan fick göra det i Dagens Nyheter. I Dagens Nyheter fick däremot 

forskare inom olika områden flera chanser att komma till tals, något som sällan skedde i 

Värmlands Folkblad. Därmed kunde en skillnad urskiljas i vem som gav möjlighet att beskriva 

vargen och vargjakten utifrån sina ord och uppfattningar.  
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Abstract 

The aim of this study was to analyze the discourse about wolf hunting in both local and 

nationwide newsmedia and whether the reporting was framed in a way that affect the relationship 

between the urban and rural. The following questions were asked: 1. How do the newspapers 

represent the hunt, the wolf and other main figures? 2. Does the discourse maintain or challenge 

traditional relations of power that affect the relationship between the urban and rural? 3. With 

question 1 and 2 in mind; Are there differences, and if so what are they, in the local and 

nationwide newsmedia? In order to answer these questions a qualitative content analysis of 20 

articles about wolf hunting was performed. The articles were from the local newspaper 

Värmlands Folkblad and the nationwide newspaper Dagens Nyheter. The analysis was based on 

Fairclough’s theory and method critical discourse analysis and in addition the theories framing 

and representation was applied for further depth and understanding. The result showed that 

voices were put in contrast to each other with conjunctions such as “but”, “in spite of” and 

“however”. Thus the newspapers framed the issue as a conflict. This conflict also manifested 

itself in various presuppositions. The study conclude that the hunt was represented as 

controversial and questioned by animal- and environmental organizations as well as the UN. The 

representation of the wolf was full of contradictions, such as being an endangered species/not 

being an endangered species, it should be feared/should not be feared and there are too many 

wolves in Sweden/there are too few wolves in Sweden. The main interest groups hunters and 

livestock owners were represented as competent (the hunters) and disadvantaged (the livestock 

owners). Other groups, who previous research mean feel overlooked, are represented in the 

newspapers but not in a way which challenge traditional relations of power. Lastly, the main 

differences in the local and nationwide newsmedia was how much influence the different voices 

had in the articles. In Värmlands Folkblad’s atricles the hunters were the prominent voice 

whereas in Dagens Nyheter’s articles hunters were neglected. However, scientists were one of the 

most salient voices in Dagens Nyheter’s but were absent in Värmlands Folkblad’s articles. Thus a 

difference could be found in who were given the opportunity to comment the issue.  
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1. Introduktion 

Vargens existens i Sverige har skapat en het debatt mellan motstridande intressegrupper som 

antingen förespråkar den eller är motståndare till den. Men samtidigt som debatten kretsar kring 

jaktaspekten illustrerar vargfrågan en djupare konflikt i samhället; den mellan stad och land 

(Sjölander-Lindqvist, 2008; Solevid & Berg, 2010, 2011). Då media besitter en central roll i 

samhället som distributör av information har media har potential att ha en markant inverkan på 

mottagaren (Neuman, Just & Criger, 1992). Därav är det av vikt att den information som 

journalister skapar inte vinklas för att gynna ena intressegruppen över den andra. Men att nyheter 

vinklas förekommer ofta enligt Entman (2010). Då vargfrågan i Sverige påverkar personers 

levnadsvillkor, exempelvis genom vargangrepp mot fårbesättningar och jakthundar, är det ett 

viktigt och intressant föremål för analys. Genom en kritisk diskursanalys av hur lokalpress 

(Värmlands Folkblad) och rikstäckande press (Dagens Nyheter) rapporterar om vargjakten, 

ämnar denna studie undersöka huruvida konflikten mellan stad och land speglas i hur lokal- och 

rikspress representerar frågan. 

1.1 Problemområde 

Vargen är ett mytomspunnet rovdjur, och för majoriteten av den svenska icke-jagande 

befolkning är den en symbol för naturen (Ericsson & Heberlein, 2003). Det finns dock 

motståndare som menar att vi skall lära oss från tidigare generationers erfarenheter av vargen 

som ett hot mot det lokala samhället. De som förespråkar vargen argumenterar dock att ingen 

har blivit skadad av vargen i vilt tillstånd i modern tid och därav saknas grund för rädslan 

(Sjölander-Lindqvist, 2008). Materialet i den här studien är från 2015, och under den perioden 

uppskattades det finnas 415st vargindivider i landet (Naturvårdsverket, 2015), varav 180st 

beräknades finnas i Värmland (Länsstyrelsen, 2015). Även om vargbeståndet i Sverige varierat 

under årens lopp så har vargjakten historiskt sett betraktats som en samhällsplikt, som även 

uppmuntrades med en utlovad skottpeng (Sjölander-Lindqvist, 2008; Solevid & Berg, 2011). 

Vargjakten har sålunda inte haft den status som den haft i andra länder där vargjakt tillägnades 

den rika adeln (Solevid & Berg, 2011). Sålunda har inte jakten haft överklassens stöd i politiken 

kring den. Idag är det dock inte överklassen som har en avgörande roll i rovdjurspolitiken, utan 

det är dagens storstäder som innefattar denna då de har en numerär överlägsenhet samt är nära 

länkade med både media och makthavare (Heberlein & Ericsson, 2005). Att jaga varg har således 

blivit en fråga som till stor del styrs av personer som inte har en daglig relation till den. Detta har 
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resulterat i att den svenska landsbygden med vargen på sin bakgård upplever sig vara åsidosatt 

(Ericsson & Heberlein, 2003; Heberlein & Ericsson, 2005).  

 

När licensjakten på varg återinfördes 2010 efter ett riksdagsbeslut 2009 hade landsbygdens 

missnöje uppmärksammats. Rovdjursutredningen som låg till grund för beslutet hade identifierat 

att attityden till de stora rovdjuren var negativ samt att det fanns en konflikt mellan vargen och 

människan och menade på att “en stark koncentration av vargstammen ska enligt utredningen 

motverkas för att begränsa konflikterna” (SOU 2007:89, s.41). Vargstammen skall således inte 

vara koncentrerad i de värmländska skogarna utan befinna sig i hela Sverige. Vidare menar 

utredningen att “för att begränsa antalet konflikter mellan människa och rovdjur behöver man 

arbeta med både miniminivåer och toleransnivåer för de stora rovdjuren” (SOU 2007:89, s.38). 

Enligt beslutet skall förvaltningsprocessen präglas av öppenhet samt dialog med både 

intressenter och övriga medborgare, vilket skall lägga grunden för en högre acceptans och 

tolerans gentemot rovdjuren. Således grundades beslutet om licensjakt på varg till viss del av det 

missnöje som rådde.  

 

Förutsättningarna för att bedriva licensjakt på varg i Sverige är, enligt 23 c § Jaktförordningen 

(SFS 1987:905) “att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar 

upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 

utbredningsområde” samt att jakten måste ta hänsyn till stammens storlek och ske under selektiv 

och kontrollerade former. Beslut om licensjakt fattas av Naturvårdsverket som i sin tur får 

delegera beslutet till länsstyrelsen i rovdjursförvaltningsområden, med förutsättning att 

föryngringen av varg överskrider miniminivån i det området (SFS 1987:905). Licensjakt är alltså 

jakt som sker i kontrollerad form efter beslut om ett visst antal djur som får skjutas och pågår 

under en bestämd tidsperiod. Utöver licensjakten bedrivs även skyddsjakt i Sverige, som till 

skillnad från licensjakten aldrig avvecklats. Enligt Naturvårdsverket bör skyddsjakten prioriteras 

framför licensjakten, trots att licensjakten anses bidra med en större acceptans för vargstammen 

samt öka rovdjursförvaltningens anseende (Sjölander-Lindqvist et al., 2010). Enligt 23 a § i 

Jaktförordningen (SFS 1987:905) bedrivs skyddsjakt i de fall då allmän hälsa och säkerhet hotas 

eller för att förhindra allvarlig skada på boskap eller egendom samt för att skydda och bevara 

livsmiljöer för vilda djur och växter. Jaktförordningen säger dock att skyddsjakt bara ska ske “om 

det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en 

gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde” (SFS 

1987:905). Skyddsjakt är således till för att förhindra att skador uppstår på både egendom och 
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djur. Skyddsjakten beviljas av naturvårdsverket men i enskilda fall får tamdjursägare ingripa. 

Enligt 28 § i Jaktförordningen (SFS 1987:905) får tamdjursägare döda rovdjur som angriper 

tamdjur, och då endast i omedelbar anslutning till händelsen, om angreppet inte går att avvärja. 

Paragraf 28 är en viktig del av jaktförordningen då den ger djurägare rätten att skydda sina djur 

samtidigt som den ifrågasätts då vissa befarar att den kan utnyttjas.  

 

Även vargens genetiska status är ämne för debatt. Vargstammen anses vara kraftigt inavlad då 

den skandinaviska vargstammen beräknas härstamma från endast fem individer, vilket innebär att 

det finns risker att den drabbas av negativa effekter (Naturvårdsverket, 2016a). Graden av inavel 

har däremot förbättrats med åren genom att invandrade vargar har bidragit med nytt blod till 

genpoolen (Naturvårdsverket, 2016a). Den svenska regeringen arbetar mot ett miljökvalitetsmål 

som eftersträvar att naturligt förekommande naturtyper och arter skall ha en gynnsam 

bevarandestatus och att statusen för hotade arter skall förbättras, samt “att tillräcklig genetisk 

variation är bibehållen inom och mellan populationer” (Naturvårdsverket, 2016b).  

 

En central intressegrupp i vargfrågan är jägare då de påverkas direkt av vargens närvaro genom 

angrepp på jakthundar samt är de som utför jakten (Heberlein & Ericsson, 2008). Forskning 

visar dock att jägare är den grupp i samhället som har mest negativ attityd till vargen (Ericsson & 

Heberlein, 2003; Solevid & Berg, 2010, 2011; Cinque, Sjölander-Lindqvist & Bendz, 2012) och 

eftersom de förespråkar jakt blir de en drivande röst i debatten.  

 

Viktigt att notera är också att vargfrågan inte har en tydlig partianknytning utan det finns både 

förespråkare och motståndare i samtliga svenska riksdagspartier (Solevid & Berg, 2010, 2011). En 

förklaring till att det inte finns en stark koppling till vänster-höger politiken kan vara att den 

svenska vargen kopplas till boendefrågan och platstillhörighet mer än till politiska ideologier, 

vilket försvårar det för rikspartier att förhålla sig till vargfrågan (Cinque et al., 2012).  

 

Samtidigt som vargjakten är det mest omdebatterade aspekten i vargfrågan indikerar tidigare 

forskning att den svenska vargfrågan har en bredare betydelse än just vargen (Ericsson & 

Heberlein, 2003; Heberlein & Ericsson, 2005; Sjölander-Lindqvist, 2008; Sjölander Lindqvist, 

Karlsson & Cinque, 2010; Solevid & Berg, 2010, 2011; Cinque et al., 2012). Det är en fråga som 

handlar om makt, intressen, levnadsvillkor och framförallt om urbanisering i Sverige (Solevid & 

Berg, 2010, 2011). Vargfrågan kan förstås utifrån två skilda perspektiv; Ena sidan förespråkar 

landsbygdens kultur, i form av bland annat jordbruk och jakt, och värnar om dess fortlevnad, 



	 4	

medan den andra sidan ser landsbygden som platsen där arter skall bibehållas (Sjölander-

Lindqvist, 2008). Vargen anses alltså antingen som ett hot mot det öppna landskapet eller som 

ett naturligt inslag i naturen.  

1.2 Vår studie 
Den här studien utgår från 72st artiklar om vargjakt från Värmlands Folkblad (VF) och Dagens 

Nyheter (DN) som publicerades under år 2015. Dessa artiklar har först analyserats kvantitativt 

för att ge en överblick över allmänna tendenser i rapporteringen om vargjakt i de valda 

tidningarna i form av förekommande teman. Av de 72 artiklarna har sedan 20st valts ut för att 

analyseras mer ingående baserat på de fem mest förekommande teman som framkommit utifrån 

den kvantitativa indelningen. Dessa teman är regelverk; godkänd jakt; skadegörelse; inhiberad & 

utebliven jakt; vargstammens status. Den kvalitativa analysen som utgör studiens huvudfokus har 

utförts med utgångspunkt i Norman Faircloughs kritiska diskurslära. Därmed kommer en 

djupare förståelse för hur språkbruk och samhälle utövar inflytande på och formar varandra 

kunna nås, då den kritiska diskursanalysen innehåller både teoretiska och metodologiska riktlinjer 

för hur detta ska göras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Utöver diskursanalysen kommer 

gestaltningsteorin (framing) och teorin representation att beskrivas och appliceras, för att tillföra 

studien ytterligare teoretisk förankring. Gestaltningsteorin kommer att ge en grund för hur 

vargjaktsrapporteringen skall uppfattas av läsaren samt vad för effekt det kan ha. Enligt Entman 

(1993) grundar sig teorin i det urval som görs när ett ämne lyfts fram; “whatever the specific use, 

the concept of framing consistently offers a way to describe the power of a communicating text” 

(Entman, 1991, s.51). Teorin representation kommer att verka som grund för diskussionen till 

hur vargjakten framställs, då representation behandlar just framställningar och dess effekt (Hall, 

2013a).  

1.3 Syfte & Frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur diskursen i nyhetsrapporteringen av vargjakt ser ut på 

både lokal och nationell nivå och huruvida rapporteringen är vinklad på ett sätt som påverkar 

relationen mellan landsbygd och storstad. Eftersom det finns lite tidigare forskning som 

behandlar diskursen kring den svenska vargfrågan i nyhetsmedia och hur detta kan påverka den 

rådande konflikten mellan stads- och landsbygd, ämnar studiens frågeställningar till att fylla detta 

kunskapshål.  
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Frågeställningar  

1. Hur representeras jakten, vargen och andra aktörer i rapporteringen? 

• Vilka teman förekommer inom vargjaktsdiskursen? 

• Vilka får uttala sig i vargjaktsfrågan och vilka utelämnas? 

• Gynnar rapporteringen en intressegrupp mer än en annan? 

• Vad är frånvarande och vad förutsätts i artiklarna? 

 

2. Hur upprätthåller eller förändrar diskursen traditionella maktförhållanden som 

påverkar relationen mellan stad och landsbygd? 

 

3. Med hänsyn till ovanstående punkter, finns det skillnader, och i sådana fall vilka är de, 

i den lokala och rikstäckande rapporteringen?  
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2. Tidigare forskning & teori 
I det här kapitlet kommer forskning om attityder kring varg att presenteras för att ge en grund till 

hur det svenska samhället upplever vargen, vilket är viktigt för att förstå varför vargjakten är en 

känslig fråga. Attityden kring varg har dessutom inverkan på politiken och kan således bestämma 

huruvida vargen skall få finnas eller ej. Vidare kommer gestaltningsteorin, teorin om 

representation och kritisk diskursanalys att beskrivas; vilka utgör studiens teoretiska grund.  

2.1 Forskning kring varg 

2.1.1 Attityder gentemot varg 

Forskning har påvisat att attityden kring den svenska vargen är generellt positiv samtidigt som att 

den inte är lika stark som den en gång varit (Williams, Ericsson & Heberlein, 2002, Heberlein & 

Ericsson, 2008). Samtidigt är forskningen om attityder kring varg tvetydig. Trots detta anser 

majoriteten av befolkningen, jägare som icke-jägare, att varg skall få finnas i den svenska faunan 

(Ericsson & Heberlein, 2003). Det som forskning har påvisat påverkar personers attityd 

gentemot vargen är bland annat bostadsort, familjehem, utbildning/kunskap, ålder, erfarenhet 

och huruvida man är jägare eller inte (Williams et al., 2002; Ericsson & Heberlein, 2003; 

Sjölander Lindqvist et al., 2010; Solevid & Berg, 2010, 2011; Cinque et al., 2012). Nedan kommer 

de mest signifikanta aspekterna som påverkar attityden kring varg att presenteras. Därefter 

kommer attityden i och uppfattningen av den mediala bilden av vargen att redovisas. 

 

Bostadsort 

Den mest signifikanta aspekten som påverkar attityden är bostadsort. Forskningen är enig om att 

personer på landsbygden tenderar att ha en mer negativ attityd till vargen medan personer i 

städer tenderar att ha en mer positiv attityd (Williams et al., 2002; Ericsson & Heberlein, 2003; 

Karlsson & Sjöström, 2007; Heberlein & Ericsson, 2008; Solevid & Berg, 2010, 2011; Cinque et 

al., 2012). Ju närmre ett vargrevir en person befinner sig desto större negativ effekt har det på 

dennes attityd till varg (Karlsson & Sjöström, 2007). En möjlig förklaring till detta kan vara att 

det är större sannolikhet att folk på landsbygden träffar på vargen och/eller känner någon som 

har gjort det (Ericsson & Heberlein, 2003), således är även erfarenhet av varg större på 

landsbygden än i storstäder. Det är dock viktigt att notera att attityden skiljer sig även på 

landsbygden beroende på hur centralt man bor (Cinque et al., 2012). Karlsson och Sjöström 

(2007) menar att detta beror på att personer i vargtäta områden exponeras för mer negativ 
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information om vargen än andra. I vargtätaområden uppmärksammar även lokal och regional 

media vargfrågan mer frekvent än i övriga län (Solevid & Berg, 2011).  

 

Kunskap & Erfarenhet 

Kunskap och erfarenhet av rovdjur är påverkande faktorer i attityden till varg (Williams et al., 

2002; Ericsson & Heberlein, 2003; Karlsson & Sjöström, 2007). Det har påvisats tendenser att ju 

mindre kunskap personer har om vargen, desto mer positiv blir attityden gentemot den (Ericsson 

& Heberlein, 2003, Heberlein & Ericsson, 2008). Sålunda tenderar jägare, som Ericsson och 

Heberlein (2008) fann ha mest korrekt kunskap om vargen, ha den mest negativa attityden till 

vargen. Det skall dock tilläggas att jägare löper större risk att få sina hundar attackerade av vargen 

och har därför mer negativ erfarenhet av rovdjuret (Ericsson & Heberlein, 2003). Att erfarenhet 

påverkar personers attityd till vargen har flera studier påvisat (Williams et al., 2002; Ericsson & 

Heberlein, 2003; Karlsson & Sjöström, 2007). Studier från USA och Skandinavien visar att de 

grupper i samhället som med störst sannolikhet kan få en direkt erfarenhet av varg, hade mest 

negativ attityd till den (Williams et al., 2002). Samtidigt finns det forskning som menar på att 

indirekt erfarenhet av varg genom media eller samtal människor emellan har större påverkan på 

attityden än en direkt erfarenhet. Karlsson och Sjöström (2007) argumenterar att detta beror på 

att en direkt erfarenhet, som exempelvis ha sett en varg i verkligheten, inte har en signifikant 

inverkan på attityden, men att negativa erfarenheter, som exempelvis angripen boskap, har större 

påverkan på attityden och då särskilt när det kommuniceras människor emellan. Vidare menar de 

att det även är en liten procent av befolkningen i vargtäta områden som faktiskt har en direkt 

erfarenhet av den.  

 

Jägare eller ej 

Som tidigare nämnt har jägare en markant mer negativ attityd till vargen och sålunda är huruvida 

man jagar eller ej en avgörande faktor till attityden. En anledning till detta är att deras kunskap 

och erfarenhet av vargen är störst (Ericsson & Heberlein, 2003) men också att de tillhör en 

kategori människor som har intressen som krockar med vargens tillvaro. Motståndare till 

vargjakten menar bland annat att jakten grundas i ett egenintresse från jägarnas sida, som 

exempelvis att de känner en konkurrens om vilt och därav hotar möjligheterna till jakt 

(Sjölander-Lindqvist et al., 2010). Dock finns det forskning som visar att majoriteten av jägarna 

inte heller anser att detta är ett acceptabelt argument för jakten (Ericsson, Heberlein, Karlsson, 

Bjärvall & Lundvall, 2004). Samtidigt visar samma undersökning att jägare är mer positivt 

inställda till jakt på varg än den övriga befolkningen. Jägarna i studien av Sjölander-Lindqvist et 
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al. (2010) associerade vargjakten med en plikt att värna om landsbygden och dess intressen. Flera 

av dem menade även på att det är ett sätt att ha inflytande i den omstridda frågan. Inom 

jägarkåren finns det dock stora skillnader i åsikterna om varg. En femtedel av jägarna i Ericsson 

och Heberleins (2003) studie ansåg att vargstammen skall ökas till skillnad från mer än två 

tredjedelar av icke-jägare, vilket antyder att det är en starkare opposition till vargen inom 

jägarkåren. Tidigare forskning menar även på att jägare upplever att vargjakten ifrågasätts mer än 

annan jakt och att vargen därigenom får en speciell status (Sjölander-Lindqvist et al, 2010).  

2.1.2 Uppfattningen av den mediala bilden av varg  

Både genom media och i vardagen är det är mest troligt att personer som är starkast för eller 

emot vargen tar störst del av information om rovdjuret samtidigt som det är osannolikt att detta 

ändrar deras attityd (Ericsson & Heberlein, 2003). Detta är samstämmigt med forskning som 

menar att människor uppmärksammar de nyheter som fångar deras intresse och kan också aktivt 

ignorera, omorganisera och tolka andra nyheter; hur mycket de lär sig av informationen beror på 

individens egna motivation (Neuman et al., 1992). På så sätt kan de som inte är intresserade av 

vargjakten enkelt undgå rapportering och därav inte påverkas av vad som sägs. De som med 

störst sannolikhet kan ändra sin attityd är de som är neutrala i frågan, men den gruppen har inte 

nödvändigtvis intresset att ta del av informationen frivilligt. Således kan sättet som media 

framställer vargjakten påverka deras attityd mycket lättare. 

 

Under 2010års licensjakt på varg ansåg jägare att media som inte befann sig på landsbygden i 

vargtäta områden hade en mer kritisk rapportering av jakten och att den lokala rapporteringen 

var mer positiv (Sjölander-Lindqvist et al., 2010). Den rikstäckande rapporteringen upplevdes av 

jägarna som främmande och debatten som fördes ansågs inte vara upplysande i hur jakten gick 

till. Jägarkåren ansåg att de tagit skada av massmedias rapportering av vargjakten och att bilden 

av jakten målades upp som mycket negativ och felaktig. En av jägarna menade att  “det har vänts 

till att vi är blodtörstiga jägare som väller ut i skogen och massakrerar bara för att vi gjorde en 

rejäl ansats till organisation och samordning” (Sjölander Lindqvist et al. 2010 s.36). Mycket av 

jägarnas kritik grundade sig på en bristande kunskap hos journalister och att argumenten var 

felaktiga (Sjölander-Lindqvist et al., 2010). I samma studie upplevde personer som organiserat sig 

emot jakten att dessa organisationer fick dra igång den debatt som utspelade sig och att den 

mediala uppmärksamheten som drogs till ämnet gynnade deras verksamhet (Sjölander-Lindqvist 

et al., 2010).  
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2.2 Vargen och Sveriges polarisering 
Det kan, som tidigare nämnts, konstateras att bostadsort är en av de främsta faktorerna som 

påverkar attityden till varg och att det är främst på landsbygden i vargområden som attityden är 

som mest negativ. Detta kan ha sin grund i att på landsbygden finns de personer som påverkas 

mest av vargens tillvaro. Emellertid menar forskning på att vargfrågan återspeglar en större 

konflikt i samhället; vargfrågan handlar om dispyten mellan landsbygdens intressen och den 

växande urbaniseringen (Ericsson & Heberlein, 2003; Heberlein & Ericsson, 2005; Sjölander-

Lindqvist, 2008; Sjölander-Lindqvist et al., 2010; Solevid & Berg, 2010, 2011; Cinque et al., 

2012). Vargen kan således ses som en symbol för städers dominans över den mindre folkrika 

landsbygden samt över minoriteter med starka band till naturen (Ericsson & Heberlein, 2003; 

Heberlein & Ericsson, 2005). Om urbaniseringen i Sverige ökar menar Heberlein och Ericsson 

(2005) att det kan förstärka associationer och attityder som traditionellt återspeglar skillnaden 

mellan stad och land. Detta skulle kunna innebära att den rådande dispyten kommer att växa sig 

större. 

 

Landsbygdens befolkning, särskilt jordbrukare och boskapsägare, uttrycker att vargen hotar deras 

verksamheter som i deras mening öppnar upp det svenska landskapet (Sjölander-Lindqvist, 

2008). I och med en ökande vargstam befarar de således att småskaliga jordbruk kommer att 

minska och påskynda landsbygdens urholkning. Lokala organisationer samt vargmotståndare 

kräver därför att de beslut som tas om vargen måste ta bättre hänsyn till landsbygdens 

levnadsvillkor (Sjölander-Lindqvist, 2008).  

 

Jansson (2013) menar att städer ofta återberättas på ett väldigt positivt sätt och att landsbygden 

återberättas på ett väldigt negativt sätt. Dock ansåg sig flera av respondenterna i undersökningen 

som Jansson (2013) baserar sin forskning på inte ha en åsikt om rapporteringen om landsbygden, 

vilket indikerar att landsbygden inte bevakas i samma utsträckning som städer. Fortsättningsvis 

poängterar Jansson (2013) att mycket forskning, som behandlar nyhetsmedia samt andra 

populära mediagenrer, flertalet gånger påvisat att landsbygden antingen får lite utrymme eller 

representeras på generaliserande och stereotypiska sätt. Den svenska befolkningen upplever dock 

i stort att media förstärker klyftan mellan lands- och stadsbygd (Jansson, 2013).  
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2.3 Gestaltningsteorin         
Den här studien använder Entmans version av gestaltningsteorin (framing) eftersom han länkade 

samman den med kommunikation (Cacciatore, Scheufele & Iyengar, 2016). Enligt Entman 

(1993) förklarar gestaltningsteorin kraften bakom en kommunicerad text eftersom den belyser 

hur människan påverkar och påverkas av hur information kommuniceras. Teorin grundas i det 

urval som görs när ett ämne skall betonas och lyftas fram för att göra informationen så 

framträdande som möjligt. Det finns flera sätt som gestaltningar (frames) kan göra detta på, 

exempelvis genom upprepning eller att associera informationen med kulturellt välkända 

symboler (Entman, 1993, 2007). En gestaltning förstås utifrån dess diakroniska natur, vilket 

innebär att gestaltningar bygger på att det som kommuniceras uppfattas utifrån en persons 

förförståelse som är grundad i dess kultur och tidigare erfarenheter (Entman, 2010). För effektiv 

gestaltning skall således en gestaltning överensstämma med befintliga uppfattningar om ämnet 

som lyfts fram.  

 

Entman (1993, 2010) menar att via gestaltningar definierar man problem, diagnoserar orsaker, 

gör moraliska bedömningar och erbjuder lösningar till problem. I en text är gestaltningar bland 

annat nyckelord, källor och fraser men även avsaknaden av dessa är väldigt viktig, eftersom 

viktiga aspekter inte introduceras till mottagaren som baserar sina åsikter kring den information 

som hen har om ämnet (Entman, 1993). I nyhetssammanhang är det således av stor vikt hur 

någonting framställs eftersom mottagarens attityd påverkas av denna framställning (de Vreese, 

2005).  

2.3.1 Gestaltningar av nyheter 

I nyhetssammanhang handlar gestaltningar om hur ett ämne karaktäriseras i 

nyhetsrapporteringen och hur detta påverkar mottagarens förståelse i ämnet (Scheufele & 

Tewksbury, 2007). När nyheter vinklas görs det med gestaltningar som tydligt främjar en sida 

över en annan (Entman, 2010). Detta leder till att den hämmade sidan inte utvecklas i samma 

grad, något som resulterar i att mottagarna har lättare att ta den ställning som gynnas i 

rapporteringen. Nyhetsvinkling kan stärka politiska agendor hos partier eller grupper i samhället 

genom att deras agenda kommuniceras i större utsträckning och att motsättande agendor inte 

förs fram, vilket kan resultera i att de får mer makt i samhället (Entman, 1993, 2007). De som 

påverkas mest av repetitioner av gestaltningar är mindre insatta individer och det är mer 

sannolikt att mer insatta individer ägnar sig åt att jämföra kraften hos konkurrerande 

gestaltningar (Chong & Druckman, 2007). Trots att tidigare forskning visar att majoriteten i 
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samhället inte påverkas av gestaltningar som är oförenliga med deras befintliga åsikter, kan 

gestaltningar bli avgörande när minoriteter som blivit påverkade av dem har den avgörande 

rösten i en fråga (Entman, 2010). Effekten av gestaltningar kan dock variera beroende på 

kontexten de befinner sig i (Chong & Druckman, 2007). En gestaltning kan alltså vara effektiv i 

en viss kontext men inte i en annan. Bland mindre insatta personer kan även en mindre 

övertygande gestaltning vara effektiv i en icke-konkurrerande kontext och likaså kan en stark 

gestaltning bli mindre slagkraftig i en konkurrerande kontext (Chong & Druckman, 2007). Vid 

politisk maktutövning är det därav av vikt att gestaltningar påverkar de två nyckelgrupper i 

minoriteten; de som inte har en stark ideologisk eller partianknytning samt den politiska eliten 

(Entman, 2010). Således är det av stor vikt att studera hur gestaltningar förekommer i olika 

samhällsfrågor. Trots att flera nyhetsmedier hävdar att deras rapporteringar är objektiva, menar 

Entman (2010) att vinklade nyheter är ett vanligt fenomen.  

 

Då tidigare forskning av gestaltningar i nyheter delar få konceptuella grunder, menar de Vreese 

(2005) att det finns lite enighet i hur gestaltningar skall identifieras i nyheter. De Vreese (2005) 

menar att det finns två typer av gestaltningar; sakfrågespecifika gestaltningar (issue-specific frames) 

och generella gestaltningar (generic frames). Trots att sakfrågespecifika gestaltningar möjliggör 

detaljerade analyser är de svåra att bland annat jämföra och generalisera (de Vreese, 2005). Den 

här studien kommer därav att använda de fem generella gestaltningar som Neuman et al. (1992) 

utvecklade och som Semetko och Valkenburg (2002) vidareutvecklade (de Vreese, 2005).  

• Konfliktgestaltning (conflict frame) bygger på medias dragningskraft till att bygga nyheter på 

motstridande intressen, det vill säga bygga upp en konflikt mellan exempelvis individer, 

grupper eller institutioner (Neuman et al., 1992; Semetko & Valkenburg, 2000). Ideellt 

skall journalistiken lyfta fram båda sidorna av ett ämne och därav blir konflikt gestaltning 

ett vanligt sätt för media att porträttera händelser (Neuman et al., 1992).  

• Mänskliga öden-gestaltning (human interest frame) uppstår när media fokuserar och 

beskriver individer och grupper som påverkas av en händelse för att på så vis väcka 

känslor (Neuman et al., 1992). Nyheten får således ett ansikte som bidrar till en 

emotionell vinkel på ämnet (Semeto & Valkenburg, 2000). 

• Ekonomiska konsekvenser-gestaltning (economic consequences frame) grundar sig i vinst och 

förlust, det vill säga ekonomiska konsekvenser för individer, grupper, institutioner, 

regioner och länder (Neuman et al., 1992; Semeto & Valkenburg, 2000). Ekonomiska 

konsekvenser-gestaltningar tolkas och värderas utifrån mottagarens förförståelse medan 

medias rapportering nämner finansiella förluster och/eller vinster.  
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• Moralgestaltning (morality frame) är när rapporteringen involverar en moralisk vinkel 

(Neuman et al., 1992). Eftersom journalistiken skall eftersträva en objektiv ton menar 

Neuman et al. (1992) att den moraliska vinkeln ofta anges indirekt via exempelvis citat 

från andra personer. Således är det inte journalisten som uttrycker en moralisk 

bedömning utan överlåter det till andra aktörer.  

• Ansvarsgestaltningar (responsibility frame) innebär att ett problem eller ämne rapporteras så 

att ansvaret för orsaken eller lösningen är staten, individen eller en grupp (Semeto & 

Valkenburg, 2000).  

 

Det är viktigt att notera att flera av dessa gestaltningar kan användas vid diskussioner av samma 

ämne och att de inte fastställer ett ställningstagande av ämnet utan snarare om hur ämnet lyfts 

fram i form av de argument som används (Neuman et al., 1992). En gestaltning fastställer inte i 

förväg den information som mottagaren aktivt kommer att söka efter, däremot kan gestaltningar 

forma aspekter av mottagarens världsuppfattning genom media och är därav central i den 

meningsskapande processen (Neuman et al., 1992).  

2.3.2 Kritik mot gestaltningsteorin 

Kritik mot Entmans gestaltningsteori menar att den enkelt kan misstas för dagordningsteorin 

(agenda-setting theory) eftersom båda behandlar mediers påverkan på mottagaren samt att 

Entmans forskning överlappar med tidigare studier av dagordningsteorin (Cacciatore et al., 

2016). Enkelt uttryckt är skillnaden mellan dessa två teorier att “while agenda-setting deals with 

the salience of issues, framing is concerned with the presentation of issues” (de Vreese, 2005, 

s.53). McCombs, LLamas, Lopez-Escobar och Rey (1997) menar däremot att gestaltningar tillhör 

den andra nivån av dagordningsteorin och hjälper till att utvidga den. Dagordningsteorin, som 

handlar om att medier påverkar vad som offentligheten skall anse vara viktig, utvidgas således till 

att även handla om hur medier påverkar sättet offentligheten tänker om olika ämnen (McCombs 

et al., 1997). Scheufele och Tewksbury (2007) påpekar även att tidigare forskning pekar på att 

den andra nivån raffinerar begreppet och kan även ha inflytande på hur mottagaren uppfattar 

och bedömer olika aspekter av nyheter. 

2.4 Representation 
Teorin representation handlar om textens betydelse i meningsskapandet och betyder att text 

används för att säga något betydelsefullt om omvärlden till andra (Hall, 2013a, 2013c). Text i det 

här sammanhanget används i dess vida bemärkelse som inkluderar alla former av kommunikativa 
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tillvägagångssätt. Det är via representation som förbindelse skapas mellan mening och text, och 

det är därav en viktig del i hur mening skapas och delas inom kulturer (Hall, 2013c). Personer 

inom samma kultur har ungefär samma världsuppfattning och tolkar texter på liknande sätt med 

hjälp av olika kulturellt betingade koder, som i sin tur knyter samman koncept och tecken så att 

mening skapas (Hall, 2013a, 2013c). Det är alltså koder som kopplar ihop ord med dess 

betydelse, exempelvis så är inte ordet “varg” en varg utan det är ett ord, men eftersom vår kultur 

har bestämt att ordet “varg” står för djuret har ett samband mellan ordet och djuret skapats. 

Däremot finns det inte ett samband mellan ordet “varg” och djuret varg i andra kulturer som 

inte talar svenska, utan då skapar exempelvis ordet “wolf” ett samband med djuret för en 

amerikan och ordet “loup” för en fransman. 

 

En ofta förekommande form av representation är användandet av stereotyper. Stereotyper är 

enkla mentala representationer av världen och kan vara antingen förskönande eller svartmålande 

(Gilman, 1985). I Gilmans (1985) mening skapas stereotyper när vår bild av omvärlden är hotad 

och blir därav en del av hur vi hanterar och tar kontroll över motsättningar till vår 

världsuppfattning. Således hjälper de till att strukturera nya intryck. En stereotyp av en person 

reducerar denne till ett fåtal simpla och väsentliga karaktärsdrag, som i sin tur blir till koder 

genom vilka hen blir igenkänd (Hall, 1992, 2013b). Dessa karaktärsdrag bygger på enkla, livliga, 

minnesvärda och igenkännbara aspekter av personen som sedan överdrivs och förenklas. En 

stereotyp tar således inte hänsyn till unika och nyanserade aspekter. På så sätt bidrar stereotyper i 

skapandet av klyftan mellan vad som anses vara normalt och acceptabelt från det som anses vara 

onormalt och oacceptabelt (Hall, 2013b). Framställningen av personer som är markant 

annorlunda, som hädanefter kommer kallas för de andra, tenderar att framställas på ett binärt sätt, 

exempelvis som goda/onda eller vi/dem (Hall, 2013b). Trots att sådana binära skillnader kan 

påvisa mångfald utifrån dess extremer så understryker Hall (2013b) att det kan vara ett 

reducerande sätt att skapa mening, då det inte påvisar nyanser. Gilman (1985) menar dock att det 

är så vi lär oss som barn att bygga upp världen och så som vi förhåller oss till oss själva. När 

stereotypen av de andra är förskönande representerar de vad vi räds att vi inte kan åstadkomma 

medan en svartmålande stereotyp är vad vi är räds för att bli (Gilman, 1985). Bye (2003) 

beskriver till exempel hur manliga jägare på den norska landsbygden, då ändrade 

levnadsförhållanden hotade deras förhållningssätt till sig själva och till deras omgivning, utsåg 

manliga jägare från städer till de andra; ett främmande element som skiljde sig avsevärt från dem 

själva. Deras identitet som män på landsbygden skapades och stärktes därmed i relation till de 
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jagande stadsborna, som de betraktade som sin motsats (Bye, 2003). På så vis kan man säga att 

de hanterade den osäkerhet som deras förändrade levnadsförhållanden väckte. 

 

Inom media är det vanligt att stereotyper reproduceras, exempelvis fann Eriksson (2010) i sin 

studie om representationen av Norrland i filmen Jägarna av Kjell Sundvall från 1996, att 

norrlänningar i filmen representerades som arbetslösa, skattesmitare, omoderna och bittra. 

Recensionerna i media hade delade åsikter om den här representationen och journalister försökte 

koppla filmen till verkliga händelser i Norrland, och på så sätt reproducerar de stereotyper som 

framställs i filmen (Eriksson, 2010). Media försökte alltså även legitimera de stereotyper som 

skapats samt återskapats i filmen. Hall (2013b) menar att stereotyper är ett nyckelelement i 

utövandet av symboliskt våld. Samstämmigt med detta menar även Eriksson (2010) att 

reproduktionen av stereotyper är en förutsättning för maktordningen i världen samt att det 

medför verkliga materiella konsekvenser. 

 

Inom representation finns tre teorier om hur språk i form av text används vid återgivandet av 

omvärlden; reflekterande (reflective), avsiktlig (intentional) och konstruktionistiskt (Hall, 2013c). Den 

här studien kommer att utgå ifrån den konstruktionistiska teorin, vilken behandlar huruvida 

mening är konstruerad i eller via text. Inom den konstruktionistiska teorin av representation är 

alla tecken arbiträra, det vill säga det finns inget naturligt samband mellan tecken och dess 

mening, och det är kulturellt konstruerade koder som skapar mening (Hall, 2013c). Den 

konstruktionistiska teorin av representation bygger på språkvetaren Saussures modell av signifier 

och signified (Hall, 2013c). Med signifier menas avbilden av något och signified är det koncept 

som kopplas i hjärnan när man hör eller ser en signifier (Hall, 2013c). Kritik mot Saussures 

modell menar att han inte gör en koppling till hur ord och bild även kan referera till något samt 

att det fokuseras lite på informella interaktiva aspekter av kommunikation, men framförallt 

handlar kritiken om att Saussure inte undersöker hur makt påverkar texten (Hall, 2013c). Makt 

och maktskillnader behandlas däremot genom diskursanalyser. Det diskursiva angreppssättet av 

den konstruktionistiska teorin har sin grund i Michel Foucaults något snävare sätt att se på 

representation, och cirkulerar kring hur kunskap, utöver mening, skapas genom vad han kallar 

för diskurs (Hall, 2013c). Diskurs definieras, enligt Foucault (refererad till i Hall, 2013c), som en 

grupp uttalanden som tillhandahåller ett språk för hur man skall representera en viss typ av 

kunskap om ett ämne. Vidare menar Foucault (refererad till i Hall, 1992) att diskurser påverkar 

och påverkas av olika praktiker. Dessa praktiker kallar han för diskursiva praktiker och det är de 

som skapar mening.  
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Mycket av Foucaults intresse kretsar kring relationen mellan makt, kunskap och diskurs vilket 

enligt Hall (2013c) utvidgar den konstruktionistiska teorin av representation från att vara en rent 

formell teori till att innefatta även historiska och praktiska inslag. Foucault (1980) är noga med 

att klargöra att makt handlar om långt mer än bara kuvande och förbud, vilka är egenskaper som 

ofta förknippas med makt. Dessa är nämligen inte egenskaper som nödvändigtvis gör människor 

medgörliga och benägna att lyda:  

What makes power hold good, what makes it accepted, is simply the fact that it doesn't 

only weigh on us as a force that says no, but that it traverses and produces things, it 

induces pleasure, forms knowledge, produces discourse. (Foucault, 1980, s. 119) 

Makt skall alltså inte betraktas enkom som en kuvande kraft, utan förstås bättre som ett 

skapande nätverk inom det sociala livet. Foucault (1980) menar även på att staten, även om den 

är viktig i sammanhanget, inte ensam står för maktutövande i våra samhällen, trots att den utgör 

en kuvande och förbjudande kraft genom diverse rättssystem. En förutsättning för att staten ska 

bli åtlydd, är dock att den bygger på redan etablerade maktrelationer som på så sätt skänker den 

legitimitet.  

 

Makt och kunskap är sammanflätade enligt Foucault (1980). Med detta menar han att en viss 

kunskap, oavsett den stämmer eller ej, kan medföra riktiga konsekvenser. Makt skapar kunskap, 

oavsett den är sann eller ej, och kunskap förutsätter och utgör maktrelationer (Foucault, 1980). 

Den kunskap som en diskurs skapar utgör därav en viss typ av makt och sålunda har den som 

skapar diskursen makten att göra den sann (Hall, 1992). Sanning har följaktligen en ständig 

relation till makt, då maktsystem producerar och upprätthåller sanning samtidigt som den effekt 

sanning har på makt medför och förlänger den (Foucault, 1980). Foucault (1980) menar att inom 

varje samhälle finns det så kallade régimes of truth, det vill säga sanningsordningar, som bestämmer 

vad som är sant och falskt. Dessa kan utgöras av exempelvis diskurser som inom gruppen 

accepteras och klassificeras som sanningsenliga. Inom samhället finns det även 

personer/instanser vars status medför rätten att bestämma om vad som är sant respektive falskt 

(Foucault, 1980). En av de instanser som Foucault (1980) identifierar som särskilt inflytelserik är 

media. Det är alltså inte frågan om vad som är sanning och vad som är osanning, utan om hur 

man i ett samhälle kommer överens om vad som ska betraktas som sanning.  

 

Foucaults diskurslära ligger till grund för Norman Fairclough kritiska diskursanalys som den här 

studien baseras på, då det är den variant av teorin och metoden som hittills blivit mest grundligt 
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utarbetad (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I nästa avsnitt kommer de huvudsakligen 

teoretiska aspekterna av Faircloughs kritiska diskursanalys att behandlas medan de 

metodologiska aspekterna kommer att behandlas under metodkapitlet.  

2.5 Teorin bakom Faircloughs kritiska diskursanalys 
Fairclough (1995) använder sig av en kombination av två olika synsätt för att beskriva sin 

tolkning av begreppet diskurs. Det ena synsättet är vanligt inom språkvetenskapen, vilket 

betraktar diskurs som interaktion och sociala handlingar, och intresserar sig alltså för hur 

människor samspelar med varandra. Det andra synsättet har starka kopplingar till bland annat 

Foucaults verk, och här betraktas diskurs istället som en social konstruktion av verkligheten, och 

därmed som en kunskapsform. Fairclough (1992, 1995) betraktar följaktligen diskurs som 

kommunikativa uttryckssätt (exempelvis talat och skrivet språk) som både skapar och skapas av 

sin sociala kontext. Han talar om diskursiva- och sociala praktiker, och menar att språkbruk ska 

förstås som en diskursiv praktik, i det att det inte bara är frågan om enskilda, individuella 

aktiviteter utan något som hänger samman med samhällsordningen i stort. Den icke-diskursiva 

sociala kontexten däremot, som bland annat kan utgöras av politiska, ekonomiska eller kulturella 

inrättningar, är en social praktik. Dessa olika praktiker påverkar och formar alltså varandra. 

Utöver den här ganska övergripande innebörden, kan ordet diskurs också bära en annan 

betydelse. Fairclough (1995) menar att en och samma text kan rymma ett flertal olika diskurser, 

och han definierar denna andra typ av diskurs på följande sätt: “A discourse is the language used 

in representing a given social practice from a particular point of view” (s. 56). Man skulle alltså 

kunna säga att en diskurs är språkbruk som tar sig uttryck på ett visst sätt med anledning av att 

den som uttalar sig gör det från ett särskilt perspektiv.  

 

Att det är aktuellt att tala om kritisk diskursanalys, istället för bara diskursanalys, härleder 

Fairclough (1992, 1995) till det maktutövande som till viss del sker genom språkbruk, och som 

inte alltid är lätt att uppfatta utan tenderar att försiggå utan att uppmärksammas. Det som enligt 

Fairclough (1992) skiljer kritiska och icke-kritiska angreppssätt från varandra, är alltså att de 

kritiska angreppssätten inte bara eftersträvar att beskriva diskursiva praktiker, de ger sig även i 

kast med att reda ut hur ideologier och maktrelationer bidrar till att forma diskurs, samt hur 

diskurs har inverkan på hur folk förstår sin omvärld. Således strävar den kritiska diskursanalysen 

efter att synliggöra dessa dolda egenskaper som texter besitter.  
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Makt är ett centralt begrepp när man studerar diskurser. Massmedia når ut till stora publiker, 

men de uppgifter som presenteras i media är inte detsamma som den oförvanskade verkligheten, 

utan representationer av verkligheten (Fairclough, 1995). Dessa representationer är därtill 

influerade av värderingar och åsikter hos de som varit delaktiga i att skapa dem (Fairclough, 

1995). Därmed ligger det en poäng i att vara uppmärksam på underliggande ideologier och 

intressen som eventuellt kan ha haft inflytande på och format dessa återgivningar (Fairclough, 

1995). Fairclough (1992) beskriver ideologier som verklighetskonstruktioner som finns 

införlivade i olika diskursiva praktiker, och de bidrar till att maktförhållanden skapas, upprätthålls 

och förändras. Särskilt effektiva blir de när folk har vant sig vid dem till den grad att de verkar 

naturliga och självklara och det inte längre faller någon in att ifrågasätta dem (Fairclough, 1992). 

För att mer specifikt komma underfund med hur språket i media fungerar ideologiskt, och hur 

det medverkar till att konstruera vår omvärld, menar Fairclough (1995) att det är lämpligt att 

fokusera på representationer, identiteter och relationer i texter. Representationer avser hur världen, 

genom media, framställs på ett specifikt sätt istället för att framställas på andra möjliga sätt, och 

hur detta bidrar till skapandet av kunskaps- och betydelsesystem utifrån vilka människor förstår 

sin omvärld. Identiteter handlar om vilka sociala identiteter som media återger och vilka 

kulturella värden, såsom exempelvis individualism eller konsumism, som dessa identiteter för 

med sig. Detta påverkar hur människor förhåller sig till identitet. Relationer handlar slutligen om 

hur relationerna preciseras mellan publik; programledare, reportrar eller annat mediafolk; och 

olika experter såsom exempelvis vetenskapsmän och politiker, och detta har inverkan på hur 

människor förstår och förhåller sig till olika sociala relationer. Följaktligen kan språkbruk 

antingen bidra till att bevara samhället sådant som det är genom att upprepade gånger återskapa 

och cementera de förhållningssätt till kunskaps- och betydelsesystem, sociala identiteter och 

relationer som redan förekommer inom en kultur, eller till att åstadkomma förändring genom 

mer nydanande användning (Fairclough, 1995). 
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3. Metod 
Studiens metod har sin grund i kritisk diskursanalys. Detta är ett adekvat metodval eftersom 

studien avser undersöka huruvida nyhetsartiklar, som förväntas vara opartiska texter, verkligen 

lever upp till denna förväntning när de rapporterar om vargjakten i Sverige, samt identifiera 

eventuella underliggande meningar i artiklarna som kan påverka maktbalansen mellan landsbygd 

och storstad. Studiens ansats är därmed väl förenlig med den kritiska diskursanalysen, som är en 

metod som inte nöjer sig med att enbart beskriva diskursiva praktiker, den eftersträvar även att 

synliggöra hur maktrelationer och ideologier formar diskurser, och hur diskurser bidrar till att 

konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem (Fairclough, 

1992). Valet av ett huvudsakligen kvalitativt tillvägagångssätt är även förenligt med en av 

utgångspunkterna inom hermeneutiken; tolkning kan vara nödvändig för att man ska kunna reda 

ut vad en text betyder i de fall då dess betydelse inte är “omedelbart tillgänglig eller entydig” 

(Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004, s.65). Den kvalitativa analysen kombineras dock 

med en mindre kvantitativ analys som tjänar till att ge en överblick över vissa allmänna tendenser 

i rapporteringen om vargjakt i de valda tidningarna. Denna överblick syftar till att sålla ut vilka 

kommunikativa händelser som den kvalitativa analysen bör fokusera på. 

3.1 Urval 
Studien baseras på nyhetsartiklar från både lokal och rikstäckande tryckt press. Även om antalet 

läsare för tryckt press på senare år har sjunkit, så är det fortfarande fler svenskar som tar del av 

nyheter via tidningar i pappersformat än via digitala plattformar när det gäller morgontidningar 

(Andersson, 2015). Då det är mest relevant att analysera artiklar som nått ut till och lästs av 

många personer, har alltså svenskarnas läsvanor bidragit till att avgöra urvalet. Därtill, vilket 

ytterligare motiverar beslutet att analysera just tryckt press, menar Neuman et al. (1992) att de 

som har nyhetstidningar som primär källa för nyheter är mer informerade av samhällsproblem än 

de som ser på nyheter via TV. Trots att studien av Neuman et al. (1992) har några år på nacken 

så är den fortfarande relevant, då den visar att det krävs mer engagemang att läsa nyheter än att 

se på dem. När man ser på nyheter antingen på datorn eller på TVn så finns det utrymme för 

mer distraktioner och att göra andra saker samtidigt. Vidare fann Neuman et al. (1992) att 

nyhetsmagasin innehåller mer kontext och upplysande element än andra medium. De fann även 

att ju längre text artikeln har desto fler referenser till källor och definitioner av koncept och 

begrepp innehöll den. Nyhetstidningar har även en struktur som presenterar information tidigt i 

texten och blir därav effektiva vid inlärning (Neuman et al., 1992). Forskning har även påpekat 
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att de som har nyhetstidningar som primärkälla för politiska nyheter samtycker med de 

gestaltningar som framförs (McCombs et al., 1997). Således kan man argumentera för att 

tidningar har en större inverkan på hur folk tar in nyheter eftersom de innehåller mer fakta och 

kräver ett större engagemang, därav blir det även särskilt intressant att analysera den här typen av 

medium.  

 

Nyhetsartiklarna som analyserats är tagna från Värmlands Folkblad (VF) och Dagens Nyheter 

(DN). Vintern 2014/2015 fanns ca.43% av Sveriges vargpopulation i Värmland vilket gör det till 

Sveriges mest vargtäta område (Naturvårdsverket, 2015, 2016; Länsstyrelsen, 2015). Därför är 

det relevant att granska VF, som är en stor lokaltidning som säger sig bevaka och fördjupa sig i 

det som är väsentligt för värmlänningar (Värmlands Folkblad, 2016). DN å andra sidan är en av 

Sveriges största rikstäckande tidningar, och de har därtill som uttalad målsättning att vara 

“Sveriges huvudstadstidning” samt att de i Stockholmsregionen “ska vara den mest lästa 

tidningen” (Dagens Nyheter, 2017). Därutöver menar DN på sin hemsida att att deras läsare är 

“nyfikna, vetgiriga och har moderna, urbana värderingar” (Dagens Nyheter, 2017), vilket antyder 

att de nyheter som lyfts fram kommer vara framtagna med stadsbors intressen i särskild åtanke. 

Genom att jämföra hur en lokaltidning som täcker ett område som till stor del består av mindre 

tätorter och landsbygd, och en rikstäckande tidning med särskilt fokus på huvudstaden skriver 

om samma ämne, är avsikten att eventuella skillnader mellan rapportering från landsbygden och 

rapportering från storstaden ska framträda. 

 

Med sökorden “vargjakt”, “skyddsjakt varg” och “licensjakt varg” urskildes relevanta artiklar från 

sådana som behandlade andra aspekter av vargens tillvaro i Sverige. Att rapporteringen om själva 

jakten av varg är särskilt intressant att studera beror på att det är den mest kontroversiella 

aspekten av debatten, och följaktligen ett ämne som det skrivs mycket om och som väcker starka 

känslor och reaktioner. Dessutom förefaller det, just i fråga om jakt, vara sannolikt att skillnader i 

rapportering mellan landsbygd och stad kommer att manifestera sig, då tidigare forskning visar 

att folk på landsbygden, och då framförallt i områden där det finns varg, överlag har en mer 

positiv inställning till vargjakt än folk i städer (Ericsson et al., 2004). Urvalet har därtill avgränsats 

till att enbart omfatta artiklar från år 2015. Att just 2015 har valts beror på att analysen av 

artiklarna ska vara aktuell. Vid tidpunkten för insamling av material var dock år 2016 ännu inte 

till ända, varför en analys av 2016 års artiklar inte var möjlig. Genom att inkludera artiklar från ett 

helt år kommer materialet att rymma rapportering från tiden under själva vargjakten, såväl som 

rapportering före och efter jakten. Rapporteringen kan nämligen tänkas kretsa kring olika 
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moment av ämnet under olika delar av året, och exempelvis sätta ett större fokus på 

överklaganden då jakten närmar sig, ett större fokus på hur många vargar som skjutits medan 

jakten pågår, och ett större fokus på konsekvenser av jakten då jakten har slutförts. Att då täcka 

hela 2015 års rapportering medför att studien har en chans att fånga upp flera av de olika 

element och nyanser som rapporteringen av vargjakt består av. Detta är i sin tur särskilt viktigt 

eftersom studien innehåller ett inledande kvantitativt element, och det vore olyckligt om 

resultatet av dessa blev snedvridet. 

 

En sökning på artiklar från år 2015 med de utvalda sökorden resulterade i 97st träffar från VF 

och 54st träffar från DN. Vissa artiklar återfanns under flera av sökorden, och då detta skedde 

gallrades dubblettexemplar bort. Därefter gallrades även debattartiklar, insändare och ledare bort. 

Detta berodde dels på att det ligger en högre relevans i att analysera de texter som tidningarna 

själva formulerat och som i den meningen kan sägas innehålla tidningarnas “egna ord”. Detta 

utesluter alltså debattartiklar och insändare. Dessutom sållades ledare bort eftersom syftet är att 

undersöka texter som ger intryck av att vara objektiva framför texter med en oförtäckt vinkling. 

Vidare har ett fåtal artiklar som inte huvudsakligen behandlar ämnet vargjakt, men som ändå dök 

upp i artikelsökningen därför att de innehåller något av sökorden “vargjakt”, “skyddsjakt varg” 

eller “licensjakt varg”, sållats bort. Detta för att försäkra oss om att artiklarna som analyseras 

verkligen är relevanta med avseende på studiens syfte. Det ingår helt enkelt inte i studiens 

målsättning att undersöka i vilka olika sammanhang ordet vargjakt omnämns, intentionen är 

istället att analysera nyhetsrapporteringen om vargjakt. Efter gallringen kvarstod totalt 72st 

artiklar; 45st från VF och 27st från DN.  

3.2 Tillvägagångssätt & analysstrategier  
Studiens data samlades in med hjälp av mediearkivets hemsida. Analysverktyget Nvivo användes 

när artiklarna kodades. Ett kodschema konstruerades för studiens kvantitativa moment (se bilaga 

1. Kodschema för tema). Kodschemat utformades efter att artiklarna lästs igenom för att först få 

en förståelse för materialet, därefter skapades teman utifrån de huvudteman som ofta återkom. 

Med huvudtema avses det tema som artikeln genomgående behandlar och som framgår tydligt 

genom titel och ingress. I de fall ingress inte fanns var artikeln kortfattad och huvudtema 

baserades då på titel och innehåll. För mer detaljerad information om hur de olika teman 

definierats och kodats se bilaga 1. Analysen av huvudteman tjänade till att identifiera typiska drag 

hos artiklarna som kunde ligga till grund för bortgallringen då 72 artiklar skulle reduceras till 20. 

Målet var alltså att 20 artiklar som var karakteristiska för vargjaktsrapporteringen skulle kunna 
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väljas ut som föremål för den kritiska diskursanalysen. Efter att artiklarna delats in i huvudtema 

sållades artiklar som hade TT som sitt ursprung bort eftersom det främst är tidningens egna 

diskurs som är intressant för den här studien. I de fall då det inte inte fanns artiklar skrivna av 

den egna redaktionen i det givna temat inkluderades dock TTs artiklar för att det skulle bli två 

stycken från varje tidning. För varje tema slumpades två stycken artiklar från vardera tidning för 

att undvika att materialet påverkades av personliga åsikter från författarna. 

För studiens kvalitativa moment har kritisk diskursanalys och dithörande analysverktyg legat till 

grund. Då den kritiska diskursanalysen erbjuder en mängd olika verktyg, och då Fairclough 

(1992) rekommenderar att man bara använder sig av just de som är av relevans för det området 

man studerar och den frågeställning man strävar efter att besvara, har vi varken möjlighet eller 

nytta av att tillämpa dem alla. Analysen kommer därför enbart att begagna de verktyg som på ett 

tydligt sätt är relevanta för studiens ändamål. 

3.3 Kritisk diskursanalys som metod 
Då den kritiska diskursanalysen intresserar sig för både språkbruk och för de sammanhang som 

detta uppstår i, består analysen som Fairclough (1992, 1995,) förespråkar av tre olika nivåer, en 

med fokus på text, en med fokus på den diskursiva praktiken och en med fokus på den sociala 

praktiken. Viktigt att betona är att när Fairclough (1992, 1995) talar om text, avser han text i 

ordets breda bemärkelse, vilken omfattar skrivet såväl som talat språk, rörlig bild, ljudeffekter 

och fotografier. På text-nivån fokuserar analysen på egenskaper i texten som hör ihop med 

sådant som grammatik, vokabulär, och hur ordsatser knyts samman (Fairclough, 1992, 1995). 

Den diskursiva praktiken avser de processer som hör ihop med en texts produktion och 

konsumtion, och själva analysen kretsar kring intertextualitet och identifierandet av olika 

diskurser som förekommer i texten (Fairclough, 1992, 1995). Den sociala praktiken omfattar de 

kulturella och sociala omständigheter som utgör analysföremålets kontext (Fairclough, 1992, 

1995). Dessa tre nivåer är olika delar av vad Fairclough (1995) kallar en kommunikativ händelse, det 

vill säga det specifika föremålet som analyseras, och som i denna studie alltså utgörs av 

nyhetsartiklar. Utöver den kommunikativa händelsen intresserar sig den kritiska diskursanalysen 

även för något som kallas diskursordningen. Diskursordningen består av alla de diskurstyper - alltså 

de diskurser, genrer, och röster, för att nämna några - som används inom ett område eller en 

institution (Fairclough, 1992, 1995). Exempelvis kan en särskild diskursordning råda i skolan, 

medan en annan råder i hemmet (Fairclough, 1995). Vid analysen av den kommunikativa 

händelsen fokuserar alltså analytikern på det särskilda, och vid analysen av diskursordningen är 

det mer generella tendenser som är av intresse (Fairclough, 1995). 
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3.3.1 Text-nivån 

Genom att analysera de lingvistiska dragen i texter, är målet att förstå hur skildringar av 

representationer, relationer och identiteter, skapar kunskaps- och betydelsesystem samt bygger 

upp sociala relationer och identiteter (Fairclough, 1995). Då representationer analyseras är det av 

intresse att försöka reda ut vilka val som har gjorts då texten blivit till, vilka motiv som ligger 

bakom dessa val, samt vilka ideologier och maktförhållanden som kan sammanlänkas med dem 

(Fairclough, 1995). Beträffande sociala relationer och identiteter så är det av intresse att försöka 

reda ut hur relationen mellan läsare och textförfattare byggs upp, om den antar en informell eller 

formell ton, om det är en nära eller mer kylig relation, och så vidare, respektive hur läsares och 

textförfattares identiteter byggs upp, exempelvis huruvida olika statusar, roller eller 

personligheter framhävs mer än andra (Fairclough, 1995). På den kommunikativa händelsens 

text-nivå kommer den här studien att inrikta sig på transitivitet och modalitet. Fairclough (1992, 

1995) menar att transitivitet huvudsakligen hör ihop med konstruerandet av kunskaps- och 

betydelsesystem. Modalitet hör ihop med både konstruerandet av kunskaps- och betydelsesystem 

och med konstruerandet av sociala relationer. Dock menar han att uppdelningen inte är definitiv, 

och att överlappningar alltså förekommer i det avseende att både identitets- och relationsaspekter 

kan framträda då man fokuserar på sådant som påverkar kunskaps- och betydelsesystem. 

Begreppen transitivitet och modalitet beskrivs var för sig nedan: 

 

Transitivitet är ett grammatiskt begrepp (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).“När man 

analyserar transitivitet ser man på hur händelser och processer förbinds (eller inte förbinds) med 

subjekt och objekt. Man är intresserad av att klarlägga de ideologiska konsekvenser som olika 

framställningsformer kan ha” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 87). Detta gör man genom 

att granska nominaliseringar och passiviseringar i satser (Fairclough 1992, 1995). 

Nominaliseringar är satser där processer och/eller aktiviteter byts ut mot substantiv (Fairclough 

1992, 1995), som till exempel “Det var många skadeskjutningar i år”. Genom nominaliseringar 

kan satsens agent utelämnas, då nominalfrasen ofta tar agentens plats, vilket får till följd att det 

blir underförstått snarare än uttryckligen konstaterat vem som egentligen har gjort vad mot vem 

(Fairclough 1992, 1995). I exemplet ovan blir det alltså underförstått att det är vargar som har 

skadeskjutits, och jägare som har skjutit, men det blir inte explicit uttryckt. Passiviseringar å 

andra sidan är satser i passiv form där agenten har utelämnats (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000), exempelvis “13 vargar sköts i går”. Ett skäl till att skriva i passiv form och utelämna 

agenten kan vara att denne antingen är självklar, okänd eller irrelevant, men det kan även vara 

politiska eller ideologiska motiv som ligger bakom beslutet, då effekten blir att medverkan och 
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ansvar fördunklas (Fairclough, 1992). Nominaliseringar och passiviseringar ger således samma 

effekt (Fairclough 1992, 1995). Genom att studera passiviseringar och nominaliseringar är 

avsikten att det ska uppenbaras vilka ideologiska konsekvenser som olika satsuppbyggnader i 

VFs och DNs vargjaktsartiklar kan ha. 

 

Modalitet är, liksom transitivitet, ett grammatiskt begrepp och det handlar om i hur hög grad 

texten instämmer i eller tar avstånd från de påståenden den innehåller (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000; Fairclough, 1992, 1995). En text kan till exempel rakt av hävda att någonting är 

eller inte är på ett visst sätt, men den kan även anta en mer nyanserad position (Fairclough 1992). 

Ibland läggs exempelvis inte påståenden fram med någon större bestämdhet, de kanske rentutav 

föregås eller åtföljs av så kallade hedges som tjänar till att tona ned effekten av det sagda 

(Fairclough, 1992, 1995). Ord som “lite” och “ungefär” är exempel på hedges som fungerar på 

det sättet. (Fairclough, 1992). Det finns även en skillnad mellan subjektiv- och objektiv 

modalitet. Fairclough (1992) menar att subjektiv modalitet innebär att textförfattaren tydligt 

klargör att hen uttrycker sin egen mening, vilket exempelvis kan göras genom formuleringar som 

“Jag tycker att”, medan objektiv modalitet å andra sidan innebär att påståenden presenteras utan 

att kopplas samman med en källa, som till exempel i formuleringen “Det är så att”. Följaktligen 

medför objektiv modalitet att det inte framgår vems perspektiv det är som framförs, det kan vara 

textförfattarens eget perspektiv eller en annan individs- eller grupps perspektiv, men det framstår 

som att det är allmängiltigt (Fairclough, 1992). Sålunda menar Fairclough (1992) att objektiv 

modalitet är ofta ett tecken på någon typ av maktutövande. Han framhåller även att media har en 

benägenhet att använda objektiva modaliteter mer än subjektiva. Likaså anger han att det är 

karakteristiskt för media att presentera tolkningar som fakta genom att hellre rakt av hävda att 

något förhåller sig eller inte förhåller sig på ett sätt, än att använda hedges för mer nyanserade 

ställningstaganden. Genom att studera modalitet i artiklarna kommer det alltså att framgå 

huruvida VF och DN gynnar och/eller missgynnar olika sidor av dispyten genom att instämma 

mer i vissa påståenden och ta avstånd från andra. 

3.3.2 Den diskursiva praktiken  

Analysen av den diskursiva praktiken består, liksom analysen av text-nivån, av moment där fokus 

ligger på egenskaper hos texten (Fairclough, 1992). De textegenskaper som är av intresse på den 

här nivån är de som huvudsakligen tjänar till att lyfta fram sådant som har med produktions- och 

tolkningsprocesser att göra (Fairclough, 1992). Alla kritiska diskursanalyser har inte samma 

huvudfokus och istället för att hela tiden sätta texten i centrum, är det även möjligt att undersöka 
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hur texter faktiskt skapas och hur de tolkas av sina läsare (Fairclough, 1995). 

Receptionsundersökningar kan exempelvis ingå som en del av analysen av den diskursiva 

praktiken och bidra till att kasta ljus över hur läsare tolkar texten, men det är inte särskilt vanligt 

förekommande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). De analysmetoder som Fairclough (1995) 

själv föreslår låter texten och språket ha en mycket framträdande roll. I denna studie består 

analysen av den diskursiva praktiken enbart av textanalys, och läsare har alltså inte blivit 

tillfrågade om hur de tolkar de utvalda artiklarna. Inte heller har analysen tagit hänsyn till de 

förhållanden som gällt på de redaktioner där texterna tillblivit. Analysen av den diskursiva 

praktiken kommer i den här studien att kretsa kring antaganden (presuppositions) och röster 

(voices).  

 

Med antaganden avses de förmodanden som förekommer på en implicit nivå, och som alltså 

antyds snarare än i direkt bemärkelse uttrycks i en text (Fairclough, 1992, 1995). Att det är viktigt 

att vara uppmärksam på de implicita betydelserna i en text kommer sig av att det ofta är i det 

underförstådda och i det utelämnade som ideologier verkar (Fairclough, 1995). Antaganden 

relaterar till intertextualitet på så sätt att textförfattaren, då denne i sin text bygger på en 

förutsättning, tar för givet att hen och hens läsare tidigare har påträffat andra texter där detta 

implicita har blivit explicit uttryckt (Fairclough, 1992, 1995). Att bygga på förutsättningar på det 

här viset bidrar till att de återgivna verkligheterna framstår som övertygande och sanna 

(Fairclough, 1995). Fairclough (1992) ger ett exempel på hur implicita betydelser kan förekomma 

i texter, och beskriver hur en textförfattare, genom att nämna Det sovjetiska hotet, förutsätter att 

Sovjet faktiskt utgör ett hot. Genom att lyfta fram och synliggöra element som inte nämns 

uttryckligen i VFs och DNs artiklar, men som ändå har en underförstådd närvaro i texterna, är 

avsikten att analysen ska kunna uppdaga vad som antyds i artiklarna om vargjakt.  

 

Eftersom det ingår i den här studiens målsättning att undersöka hur olika aktörer i 

rapporteringen kring vargjakt framställs, är det ett logiskt val att fokusera på diskurstypen röster. 

I och med att media till stor del ägnar sig åt just medierande av framstående personers yttranden, 

kan det vara givande att studera närmare hur detta medierande av röster går till (Fairclough, 

1995). Fairclough (1995, 1992) talar om representerande diskurs (representing discourse) och 

representerad diskurs (represented discourse). Den förstnämnda utgörs av reporterns röst, medan 

den sistnämnda utgörs av de röster reportern medierar. De vars röster vanligtvis figurerar i 

nyhetsrapportering är personer som besitter expertkunskaper inom olika offentliga områden och 

som därmed kan kallas just experter (Fairclough, 1995). Det som gör det viktigt att fokusera på 
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rösterna i nyhetsrapporteringen, är att medias redogörelser sällan återger röster på ett opartiskt 

sätt (Fairclough, 1995). Även i en text som vid första åsynen ger sken av att förhålla sig neutralt 

till rösterna den återger, kan man vid närmare betraktande ofta urskilja tecken som antyder det 

motsatta (Fairclough, 1995). Exempelvis så kan man vara uppmärksam på huruvida reportern 

gör tydlig skillnad mellan representerade och representerad diskurs (Fairclough, 1995). Om de 

röster som representeras i texten citeras så har en tydligare skiljelinje upprätthållits mellan de 

olika diskurserna, än om reportern så att säga införlivar de röster som representeras i sin egen 

diskurs och på så sätt ger dem ställning som mer legitima (Fairclough, 1995). Man kan också leta 

efter tecken på att texten genom gestaltning har blivit vinklad på ett sätt som kan vara avgörande 

för hur läsare kommer att tolka representerad diskurs (Fairclough, 1995). Genom att låta ett citat 

föregås eller följas av verbet “påstod”, snarare än det neutrala “sade”, kan en skribent få 

sanningshalten i det sagda att framstå som tvivelaktig (Fairclough, 1995). På liknande sätt kan 

innehållet i texten som föregår eller följer ett segment representerad diskurs påverka läsares 

tolkningar (Fairclough, 1995). Därutöver är det av vikt var i texten olika formuleringar placeras 

eller var olika röster får komma till uttryck (Fairclough, 1995). Medan exempelvis rubriken och 

slutet av en artikel är särskilt viktiga placeringar, så är artikelns mittdel en betydligt mindre 

förmånlig placering (Fairclough, 1995). Om en formulering som hör till en viss representerad 

diskurs, eller röster från en viss representerad diskurs, placeras på särskilt förmånliga positioner i 

texten, kan detta gynna diskursen i fråga (Fairclough, 1995). Vidare kan studier av konjunktioner 

ge en större inblick i hur röster rangordnas i en artikel (Fairclough, 1995). Genom att undersöka 

hur olika röster ramas in och rangordnas kommer studien kunna dra slutsatser om vilka röster 

som främjas i de olika tidningarna.  

3.3.3 Diskursordningen 

Diskursordningen utgörs av de diskurstyper som används inom ett område (Fairclough, 1992, 

1995). För att det ska bli möjligt att uttala sig om diskursordningen, kommer alltså rösterna som 

analyserats i den diskursiva praktiken att slås ihop och sammanställas. I syfte att underlätta en 

jämförelse kommer rösterna från VFs artiklar och rösterna från DNs artiklar att sammanställas 

till två separata diskursordningar. 

3.3.4 Den sociala praktiken 

På den tredje nivån av den kommunikativa händelsen, det vill säga den sociala praktiken, dras 

paralleller mellan händelsens kontext och mellan fynden som tidigare gjorts under analysen 
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(Fairclough, 1992, 1995). Fokus kan då antingen ligga på den mest närliggande kontexten, eller 

på den vidare, samhälleliga kontexten (Fairclough, 1995). 

The general objective here is to specify: the nature of the social practice of which the 

discourse practice is a part, which is the basis for explaining why the discourse practice is 

as it is; and the effects of the discourse practice upon the social practice (Fairclough, 

1992, s. 237). 

Teoristudier ligger alltså till grund för de kopplingar som studien kommer kunna urskilja mellan 

upptäckterna i vargjaktsartiklarna och det större sammanhang de utgör en del av. Fairclough 

(1995) påpekar att en kritisk diskursanalys kan innefatta flera olika aspekter av den 

kommunikativa händelsens kontext. I den här studien kommer den sociala praktiken att utgöras 

av svenska folkets attityd till vargen, klyftan mellan stad och landsbygd, gestaltningar och 

representation.  

3.4 Kritik mot kritisk diskursanalys & metodologiska problem  
Det finns aspekter av Faircloughs kritiska diskursanalys som kan uppfattas som aningen 

problematiska (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Till exempel så framgår det inte ur hans 

beskrivningar av metoden hur ingående analysen av sociala och kulturella förhållanden behöver 

vara för att kunna klassas som uttömmande, och inte heller är han tydlig med vilka sociologiska 

teorier eller vilka kulturteorier som är och inte är förenliga med angreppssättet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Detta utgör följaktligen ett metodologiskt problem för denna studie, 

då det medför en risk att det finns teorier som kunnat beskriva den sociala praktiken bättre än de 

som valts. Vidare menar Winther Jørgensen & Phillips, (2000) att det kan uppfattas som 

problematiskt att det föreligger vissa svårigheter i att avgöra exakt hur det diskursiva förändrar 

det icke-diskursiva, eller, för den delen, hur det icke-diskursiva förändrar det diskursiva. Trots att 

båda komponenterna påverkar varandra, framhåller Winther Jørgensen och Phillips (2000) att det 

är vanligt förekommande inom undersökningar där kritiska diskursanalyser tillämpats, att det 

icke-diskursiva, alltså de sociala praktikerna, lyfts fram som en bakomliggande orsak till varför 

den diskursiva praktiken tar sig uttryck som den gör. Men detta till trots är ändå Faircloughs 

kritiska diskursanalys ett av de mest välutvecklade angreppssätten (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000).  

 

Något som kan betraktas som en brist med denna studies urval, är att då teman analyserades togs 

ingen hänsyn till de teman som förekom ofta men som inte utgjorde huvudfokus för artikeln de 

förekom i. Därför kan det tänkas att det finns teman som ofta återkommer i 
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vargjaktsrapporteringen, men som sällan är dominerande, och detta skulle i sådana fall studien ha 

misslyckats med att fånga upp. Därutöver kan 20 artiklar vara mer än vad som faktiskt behövdes 

för den här studien. Med färre artiklar att analysera hade studien möjligtvis kunnat bli mer 

djupgående och fokuserad. 

3.5 Validitet, reliabilitet & generaliserbarhet 
Ett sätt att stärka en studies validitet är via triangulering (Østbye et al., 2004) och eftersom 

studien använder sig av olika teoretiska ansatser stärks dess validitet. Valet av rätt analysmetod är 

av stor vikt när man vill försäkra sig om att en studie har god validitet (Østbye et al., 2004). 

Faircloughs kritiska diskursanalys bedöms vara en adekvat metod för att svara på studiens 

frågeställning, då den lyfter fram dolda aspekter i texten (Fairclough, 1995).  

 

Höijer (1990) menar att god reliabilitet förutsätter att analysen inte präglas av outtalad eller 

okontrollerad subjektivitet. Då den kritiska diskursanalysen innehåller tolkande moment 

(Fairclough, 1995) kan det alltså påverka studiens reliabilitet negativt. Fairclough (1995) menar 

dock att tolkningar ska stödja sig på de lingvistiska drag som identifieras genom analysen av text. 

Därmed har den här studien eftersträvat att förankra alla tolkningar och på så sätt undvika att de 

blir lidande av subjektivitet. Vidare belyser Höijer (1990) vikten av att subjektivitet uppdagas. 

Eftersom författarna till studien har egna åsikter i fråga om vargen, har samtliga artiklar 

analyserats och diskuterats gemensamt. Därav har analysen inte skrivits av endast en part, vilket 

medfört att personliga åsikter kunnat uppdagas och undvikas. 

 

Kvalitativa studier genererar inte resultat som är statistiskt representativa i samma mening som 

kvantitativa studier gör (Ekström & Larsson, 2010). Østbye et al. (2004) menar att kvalitativa 

studier snarare strävar efter att uppnå större förståelse för dynamiken som råder i de sociala 

sammanhang som studeras, än att alstra generaliserbara resultat. Som den kvalitativa studie detta 

är, förväntas resultatet inte gå att generalisera. Istället är avsikten att förvärva fördjupande 

kunskaper om, och ökad förståelse för, medias roll i vargfrågan. 

3.6 Etiska spörsmål 
Denna studie har inte några allvarliga etiska problem att ta i beaktande. Eftersom det material 

som studien bygger på är offentligt material från stora rikstäckande samt lokala nyhetstidningar 

behandlar studien alltså inga privata eller känsliga uppgifter. Ändock är de texter som valts ut och 
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analyserats onekligen skrivna av individer, samt involverar uttalanden av och om andra individer. 

Østbye et al. (2004) poängterar att: “när vi som forskare eller studenter ska göra undersökningar 

som berör personer måste vi explicit ta ställning till etiska frågor” (s. 126). Då denna studie alltså 

uppenbarligen kan sägas beröra personer, är det att av vikt att dessa inte hängs ut eller på annat 

sätt missgynnas av vårt förfaringssätt. Eftersom studiens inte ämnar lyfta fram enskilda individer, 

utan istället kommer att skriva om journalister och nyhetsartiklar på ett mer allmänt plan, 

undviks etiska svårigheter som berör personer. Därav benämns individer efter deras 

professionella titel och/eller efter den organisation som de uttalar sig för.  
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4. Resultat av kvantitativ data 
I det här kapitlet kommer den kvantitativa indelningen att presenteras kortfattat för att ge en 

överblick över hur vargjakten presenterats under år 2015 utifrån vilka teman som förekom. Då 

antalet artiklar för DN endast är 27st, jämfört med VFs 45st, kan dessa inte jämföras och studien 

ämnar inte göra detta. Den kvantitativa delen tjänar till att kartlägga hur de olika tidningarna 

rapporterat om vargjakten utifrån de teman som förekom.  

 
Tabell 1 - Teman fördelat över de 72st artiklarna. 

 

Utav de 72st artiklarna var det mest förekommande temat regelverk, tätt följt av godkänd jakt. 

5st artiklar passade inte in i något tema och hamnade därför i kategorin övrigt.  Se 

tårtdiagrammet nedan för antalet artiklar per tema. Se diagrammet nedan för antalet artiklar per 

teman i VFs artiklar. 

 
Tabell 2 - Teman fördelat över VFs 45 artiklar. 
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Det mest förekommande temat bland VFs artiklar var regelverk (12st av 45) som dessutom 

utgjorde 80% av det totala antalet regelverk artiklar. Detta antyder att mycket av VFs diskurs 

kretsar kring de regelverk och politiska aspekter som påverkar jakten. Se diagrammet nedan för 

indelningen av DNs artiklar per tema. 

 
Tabell 3 - Teman fördelat över DNs 27 artiklar. 

 

Det mest förekommande temat bland DNs artiklar var godkänd jakt (8st av 27). Detta tyder på 

att DNs Till skillnad från VF så var temat regelverk inte ett vanligt förekommande tema bland 

DNs artiklar, det var endast det mest framträdande temat i 3 artiklar.  

 

Som diagrammen visar är de fem mest förekommande teman regelverk; godkänd jakt; 

skadegörelse; inhiberad & utebliven jakt; vargstammens status. Dessa teman blir grunden för den 

kvalitativa analysen som kommer att redogöras under kapitlet analys & diskussion.  
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5. Resultat, analys & diskussion av kvalitativ data 
Utifrån de fem huvudteman som har identifierats, har två artiklar valts ut per tidning och tema. 

Sammanlagt ligger alltså 20st artiklar till grund för den kritiska diskursanalysen. Analysen av 

transitivitet och modalitet kommer att presenteras för alla VFs artiklar gemensamt och alla DNs 

artiklar gemensamt, då artiklarna i dessa avseenden visat upp övervägande lika drag och det 

därmed skulle innebära onödiga upprepningar om artiklarna diskuterades var för sig. Då någon 

artikel urskiljer sig från mängden kommer detta dock att poängteras.  

5.1 Textnivå 

5.1.1 Transitivitet 

VF  

Passiviseringar med utelämnad agent förekommer frekvent i VFs artiklar, som i följande 

exempel: “I ett område där det enligt schablonen skulle finnas sex vargar sköts elva vargar [vår 

kursivering]” (Vargstammens status VF 1). Särskilt vanlig är den här typen av passiviseringar i 

sammanhang där själva dödandet av vargar beskrivs. Utifrån kontexten och logiska antaganden 

går det ändå att utläsa vem agenten är. Då det i texten anges att vargar skjutits, har jägarna som 

stod för skjutandet ibland redan nämnts i artikeln, och ibland nämns de senare i artikeln. I andra 

fall kopplas skjutandet av vargar samman med licensjakt, och eftersom det enbart är jägare som 

deltar i licensjakt så blir det uppenbart att det var just jägare som sköt. Ändock kan detta ses som 

ett exempel på att ansvar fördunklas, vilket Fairclough (1992), som tidigare nämnt, menar kan bli 

effekten av, eller utgöra en motivering till utelämnandet av agent. Två av VFs artiklar skiljer sig 

dock från denna trend att tona ned jägarnas inblandning i dödandet av vargar. I Godkänd VF 2 

och Skadegörelse VF 2 framgår det tydligt vem som har gjort vad: “vargen som [...] skjutit” 

(Godkänd VF 2) och: “Och då sköt de [jägarna] den andra vargen” (Skadegörelse VF 2). När 

vargens utelämnas som aktör är det i sammanhang då den har dödat eller skadat andra djur men 

även när dess närvaro begränsar människans levnadssätt, exempelvis “Vi kan inte stillasittande se 

på när våra invånares livskvalitet begränsas. Kan man inte utöva sitt fritidsintresse utan att riskera 

att mista sin fyrbenta kamrat har det gått förlångt” (Skadegörelse VF 1). I det här citatet av 

kommunens ordförande framkommer det att det är vargen som ligger bakom detta trots att det 

aldrig uttrycks explicit. I de artiklar som vargen har utelämnats som aktör har de dock även 

förekommit som aktiva agenter som utfört attacker på djur, vilket även är mer förekommande än 
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att den utelämnas. Att vargens ansvar fördunklas är alltså något som sker vid enskilda tillfällen, 

och inte en lika tydlig trend som i fallet med jägarna.  

 

DN 

I DNs artiklar förekommer samma tendens att exkludera agenten ur situationer där vargar dödas, 

som noterades i VF. Detta sker främst genom passiviseringar med utelämnad agent, men även i 

somliga fall genom nominaliseringar, som i exemplet nedan: “Efter tre skjutna djur [vår 

kursivering] stoppades jakten” (Regelverk DN 1). Effekten blir alltså även här att den som sköt 

vargarna inte framträder. Även bland DNs artiklar finns dock undantag, vilket exemplen nedan 

visar: ”Samtidigt är det ett slag i luften, eftersom vi velat att de [jägarna] skulle skjuta båda 

vargarna” (Godkänd DN 1) och: “för att jägarna ska kunna klara av den avskjutning som 

länsstyrelserna vill ha utförd” (Godkänd DN 2). 

 

I de få fall som vargen utelämnats som agent är det vid attacker mot boskap, men det är 

vanligare att vargen är en agent i artiklarna. 

5.1.2 Modalitet 

I tidningarnas egen diskurs 

I sin egen diskurs använder VF uteslutande objektiv modalitet. De använder inte mycket hedges, 

men när så sker handlar det om reflektioner om framtiden, som i följande exempel: “Ännu kan 

förvaltningsrätten i Karlstad – kanske – tillfälligt stoppa jakten” (Godkänd VF 1), eller om saker 

de inte kan uttala sig om med säkerhet, vilket följande exempel illustrerar: “Sannolikt tillhörde en 

[skjuten varg] reviret Kläggen och resterande reviret Gårdsjö” (Godkänd VF 2). I första hand 

tenderar VF dock att behandla faktauppgifter, exempelvis genom att återge händelseförlopp eller 

hantera uppgifter om hur många vargar som finns i landet alternativt får skjutas. Åsikter och mer 

kontroversiella uttalanden låter de istället de olika citerade aktörerna stå för. Även dessa uttalar 

sig ofta med objektiv modalitet, men även subjektiv modalitet förekommer i den representerade 

diskursen. 

 

Vad gäller DNs röst och modalitet så förhåller det sig på samma sätt som i VF. De använder 

övervägande objektiv modalitet, och hedges förekommer då det handlar om sådant de omöjligen 

kan förutsäga, exempelvis “I dag kommer sannolikt Naturvårdsverket att besluta att årets 

vargjakt i Värmlands och Örebro län ska genomföras” (Regelverk DN 1). Även i DNs artiklar är 
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det de olika aktörerna som står för åsikter och kontroversiella uttalanden, och de användander 

objektiv och subjektiv modalitet på samma sätt som aktörerna i VFs artiklar.  

5.2 Diskursiva praktiken 
Under analysen av den diskursiva praktiken, kommer antaganden att behandlas per tema och 

tidning. Först kommer alltså de båda artiklarna från VF som faller inom temat regelverk att 

presenteras tillsammans, därefter de som tillhör temat godkänd jakt, och så vidare. Analysen av 

röster kommer att inledas med en överblick över vilka röster som representeras i artiklarna samt 

en kort redogörelse för gemensamma drag. Därefter kommer artiklarna att diskuteras mer 

ingående med hänseende till rösternas rangordning, och då avhandlas per tema och tidning. 

5.2.1 Antaganden 

Regelverk - VF 

I temat regelverk är det inga uttalanden där VF själva förmedlar någon underförstådd mening. 

Däremot är det de citerade rösterna, samtliga politiker, som kan tyckas uttrycka underförstådda 

meningar. Följande exempel är från centerpartiets politikers uttalande om att vargjakten 

inhiberats medan de juridiska aspekterna av jakten skall ses över: 

 

“Det här gör bara att folk allt mer ifrågasätter myndigheter och politikers beslut. Det 

riskerar ju att folk tar andra vägar för att hantera situationen” (Regelverk VF 1) 

 

Detta citat kan tolkas som att om besluten kring vargjakt inte blir tydliga kan det resultera i att 

andra frågor i samhället inte heller uppfattas som säkra. Vidare kan det tolkas som att ett tillfälligt 

stopp i jakten kan leda till stor desperation och laglöshet bland berörda parter. Men 

miljöpartisten i artikeln håller ej med, då denne anser att inhiberingen kommer att göra 

rättsprocessen säkrare samt: 

 

“Hade vi dragit igång med en licensjakt nu och upprört EU ännu mer så hade vi kanske 

blivit av med vår rätt till skyddsjakt i framtiden också” (Regelverk VF 1) 

 

Den underförstådda meningen i det här citatet är att Sverige redan har upprört EU och att rätten 

till skyddsjakt är något som Sverige inte vill förlora. Därav är det bra att jakten har inhiberats.  
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Regelverk - DN 

I DNs första artikel i temat regelverk finns inga underförstådda meningar av intresse för den här 

studien. I den andra artikeln däremot finns följande:  

“Vargjakten prövas på nytt” (Regelverk DN 2) 

 

Detta är rubriken för artikeln och i den kan det utläsas att vargjakten alltså har prövats tidigare 

och att det här inte är ett nytt fenomen.  

 

Godkänd jakt - VF 

I VFs artiklar i temat godkänd jakt levererar tidningen egna formuleringar där underförstådda 

meningar kan läsas in. Följande citat utgör ett exempel på detta: 

 

“Vargen, ett ungt handjur, dog direkt” (Godkänd VF 2)  

 

Den underförstådda meningen i citatet är att vargen inte led eftersom jägaren gjorde bra ifrån sig, 

det vill säga skottet satt där det skulle. VF förmedlar därmed en positiv bild av jägaren och 

jakten. När en jägare uttalar sig om varför jakten är bra så skapas en underförstådd mening att 

vargen är ett hot: 

 

“Dels blir vargen mer skygg för människor och hundar och så håller man beståndet nere 

så att man kan fortsätta leva som vi alltid har gjort på landet, utan att vara rädd för varg” 

(Godkänd VF 2)  

 

I uttalandet antyds att vargen hindrar livsstilen för folket på landsbygden. Att folk uppges vara 

rädda antyder även att den är farlig. Vidare kan det utläsas att jakten inte motiveras med troféer 

utan för att bibehålla landsbygdens kultur. Jakten motiveras även av Naturvårdsverket i följande 

exempel: 

 

“Vi [Naturvårdsverket] bedömer precis som länsstyrelserna i Örebro och Värmland att 

licensjakt på varg är ett verktyg för att minska koncentrationen där den är som störst” 

(Godkänd VF 1) 

 

Den underförstådda innebörden i detta yttrande blir följaktligen att en koncentration av varg inte 

är önskvärd och bör motverkas. Detta kan indikera intertextualitet, då utredningen som låg till 
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grund för den återinförda licensjakten på varg menade på att jakten skulle motverka konflikten 

mellan människan och vargen genom att minska koncentrationen av vargstammen (SOU 

2007:89). 

 

Godkänd jakt - DN 

Under temat godkänd jakt är det den första artikeln av DN som innehåller intressanta 

underförstådda meningar. Denna artikel behandlar att skyddsjakt beviljats på varg som angripit 

fårbesättningar.  

 

“Beslutet kom efter att länsstyrelsen förgäves provat ett batteri av åtgärder - nattskramla, 

elektrisk nattfålla och lapptyg för att hålla vargarna borta” (Godkänd DN 1)  

 

I den här meningen kan det utläsas att länsstyrelsen har gjort allt som står i deras makt för att 

lösa problemet utan att det ska behöva kosta vargarna livet. Vidare menar en vargforskare att om 

vargparet skulle skjutas: 

 

“[...] är det troligt att valparna stryker med, så det vore inte särskilt etiskt”  

 

Underförstått är det alltså fel att skjuta vargparet eftersom det får till följd att ungarna behandlas 

oetisk, och vargar förtjänar att behandlas etiskt.  

 

Inhiberad & utebliven jakt - VF 

Artiklarna om inhiberad & utebliven jakt rymmer även de outsagda innebörder. Exemplet nedan 

tar upp en av VFs egna formuleringar:  

 

“Med bara några timmar kvar till dygnet då licensjakten skulle inledas slog domen från 

förvaltningsrätten i Karlstad ned som en bomb.” (Inhiberad & utebliven VF 1)  

 

Den underförstådda meningen i det här citatet är, genom liknelsen slog ner som en bomb, att 

beslutet om inhiberad jakt kommer oväntat och att det är en stor konflikt, då bomber används i 

krigföring.  Detta understryks också genom att de i artikeln påpekar att flera miljöorganisationer 

har överklagat, även om Naturskyddsföreningen är den enda som lyfts fram.  
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“En seger för de demokratiska principerna, säger [...], talesperson för 

Naturskyddsföreningen i Värmland - som nu har gott hopp om att jakten formellt 

förbjuds” (Inhiberad & utebliven VF 1) 

 

Det är alltså mycket (de demokratiska principerna) som enligt Naturskyddsföreningen står på 

spel i vargjaktsfrågan. Vidare kan det utläsas att de anser sig vara vinnare i frågan och därav är 

bland annat jägarna förlorare, vilket återspeglar konflikten mellan de olika intressegrupperna. 

Naturskyddsföreningen uttalar sig en gång om jägarnas inställning till jakten: 

 

“När det gäller jägarnas syn på det [vargbeståndet i Sverige] vill de glesa i beståndet för 

att vargen inte ska ta för mycket älg. Men det är en helt annan historia, vilda djur är vilda 

djur.” (Inhiberad & utebliven VF 1)  

 

I det här citatet menar Naturvårdsverket att jägarna motiverar vargjakten med att älgjakten hotas. 

Citatet innehåller även en implicit innebörd då uttalandet kan förstås som att det är mindre 

problematiskt om vargen dödar vilt än om den dödar tamdjur, vilket i sin tur kan förstås som att 

jägarnas motivering till licensjakten inte är giltig, då det är så det går till i det vilda. I den andra 

artikeln i temat inhiberad & utebliven jakt kommenterar Svenska jägareförbundet beslutet om ett 

tillfälligt jaktstopp: 

 

“Vargförvaltningen handlar inte längre om biologi utan om juridik, men förtvivlan är 

förstås stor över att vi hamnat här igen” (Inhiberad & utebliven VF 2) 

 

Det finns ett missnöje över hur beslut kring vargförvaltningen fattas. Svenska jägareförbundet 

menar att de juridiska processerna kring vargförvaltningen tar för stort utrymme och att de 

biologiska aspekterna inte längre står i fokus, vilket, underförstått, de borde göra.  

 

Inhiberad & utebliven jakt - DN 

Då båda artiklarna i temat inhiberad & utebliven jakt är kortfattade finns det få implicita 

meningar av intresse för den här studien. De som finns är följande två: 

 

“Licensjakten på varg i Värmland och Dalarna som Naturvårdsverket godkänt stoppades 

i torsdags i väntan på att länsrätten ska pröva om beslutsgången bryter mot 

EUdirektiven” (Inhiberad & utebliven jakt DN 1) 
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Med detta antyds alltså att det finns en möjlighet att vargjakten faktiskt strider mot EU, eftersom 

den annars inte skulle behöva prövas. 

 

“Den omstridda vargjakten i Värmland och Örebro avblåstes i sista stund” (Inhiberad & 

utebliven jakt DN 2) 

 

Att referera till vargjakten som “den omstridda vargjakten” förutsätter att vargjakten verkligen är 

en omstridd fråga.  

 

Skadegörelse - VF 

I den första artikeln i temat skadegörelse reagerar en politiker inom Årjängs kommun på att fyra 

hundar dödats av varg: 

 

“Djurhållningen och jaktkulturen är viktiga delar i livet för väldigt många människor i 

Årjängs kommun. Vi kan inte stillasittande se på när våra invånares livskvalitet begränsas. 

Kan man inte utöva sitt fritidsintresse utan att riskera att mista sin fyrbenta kamrat har 

det gått förlångt” (Skadegörelse 1 VF) 

 

Det underförstådda i det här citatet och i artikeln är alltså att vargen verkligen begränsar 

invånarnas livskvalitet, samt att det är oacceptabelt att hundars liv sätts på spel under jakt. 

I den andra artikeln i temat uttalar sig VF om jägarna:  

 

“Jägarna kom ganska snabbt ikapp det skadade djuret [vargangripen älg] som avlivades. 

Rätten, och indirekt skyldigheten, att avliva ett skadat djur regleras i Jaktförordningens 

paragraf 40” (Skadegörelse VF 2) 

 

I det här uttalandet kan det utläsas att jägare är laglydiga samt befriar skadade djur från lidande. 

Att artikeln citerar lagtext innebär även att den utgör ett exempel på intertextualitet. 

 

Skadegörelse - DN 

I DNs båda artiklar om skadegörelse framkommer det flera underförstådda meningar. Båda 

artiklarna behandlar vargarna i Sjundareviret, sydväst om Stockholm, som attackerat 
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fårbesättningar och dödat flera får. Den första artikeln fokuserar främst på boskapsägarna samt 

på boende i området och hur de upplever situationen med vargen.  

 

“Länsstyrelsen och fårägarna har olika meningar om hur effektiva åtgärderna är. Därför 

har nattfållan inte använts, och de rovdjuravvisande staketen som började sättas upp med 

hjälp av bidrag och frivilligkrafter, blev aldrig klara. Ägarna till gården är mycket pressade 

av situationen och har även blivit polisanmälda av en vargförening. Numera avböjer de 

att tala med medier och har utsett LRF till representant” (Skadegörelse DN 1) 

 

I det här stycket framkommer det implicit att fårägarna bedömt att de av länsstyrelsen 

rekommenderade åtgärderna inte är effektiva. Vidare tycks fårägarnas ovillighet att vidta dessa 

åtgärder ha lett till att de blivit anmälda av vargföreningen, vilket i sin tur tycks ha bidragit till att 

de inte längre vill uttala sig i media. Det framkommer dock inte explicit varför fårägarna blivit 

anmälda, eller varför de inte vill uttala sig. Situationen uppges göra dem pressade, men exakt vad 

som omfattas av situationen förblir oklart. Det kan spekuleras i huruvida det rör sig om att de 

upplever sig ha blivit orättvist behandlade av media, länsstyrelsen vargföreningen eller någon 

annan. De gånger som fårägarna citeras i artikeln kan dock följande antydas: 

 

“Det är våra skötebarn de ger sig på och fåren blir alldeles stirriga. Det är en väldigt 

otrevlig situation att varje morgon inte veta hur många får som ligger döda i hagen - man 

tittar ut med fasa” (Skadegörelse DN 1) 

 

I det här citatet framkommer det, genom formuleringen “skötebarn”, att boskapsägaren har en 

nära relation till fåren, vilket antyder att det inte bara är frågan om förlorad inkomst då vargen 

ger sig på boskap, utan förlust av högt älskade varelser. 

 

“Jag är arg - inte på vargen, men på myndigheterna. Det är inte vargen som är 

utrotningshotad, utan den svenska bonden” (Skadegörelse DN 1) 

 

Den implicita meningen i det här citatet är att boskapsägaren upplever att myndigheterna 

prioriterar vargen över den svenska bonden, samt att förutsättningarna för att försörja sig som 

bonde i dagens samhälle är svåra.  
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“Fåren har vi för att hålla landskapet öppet. Man måste hitta en annan lösning för vargen 

- det bästa vore om man kunde flytta den” (Skadegörelse DN 1) 

 

Det här citatet antyder att vargen förhindrar ett öppet landskap. Trots att får dödas vill dock 

denne boskapsägaren helst inte se att vargen skjuts. I den andra artikeln i temat skadegörelse, 

som behandlar att det inte blir någon skyddsjakt på vargarna i Sjundareviret trots tre 

vargattacker, säger länsstyrelsen följande: 

 

“Det är väldigt olyckligt när varg attackerar tamdjur men det är inte aktuellt med 

skyddsjakt. Först måste ägarna vidta de åtgärder som krävs för att skydda fåren” 

(Skadegörelse DN 2) 

 

I det här citatet antyder länstyrelsen att fårägarna inte har skyddat sina får ordentligt mot vargen, 

vilket kan förstås som att de har sig själva att skylla. 

 

Vargstammens status - VF 

De underförstådda meningarna i temat Vargstammens status är följande: 

 

“Jägareförbundet i Värmland menar att erfarenheterna från årets vargjakt visar att man 

måste utveckla varginventeringen” (Vargstammens status VF 1)  

 

Här kan det utläsas att Svenska jägareförbundet är av åsikten att det finns brister i 

varginventeringen, som de indirekt menar ger felaktiga siffror i hur många vargar som finns i 

landet och därav hur många som skall omfattas av licensjakten. I artikeln citeras även Svenska 

jägareförbundet: 

 

“Sammanfattar jag vargjakten så var den lyckad och det är viktigt att påpeka att 

vargjakten i grund och botten är till för att rädda övrigt vilt i länet” (Vargstammens status 

VF 1)   

 

Här antyds alltså att övrigt vilt är i behov av att räddas från vargen. Vad som också är intressant 

är att en jägare här, liksom Naturskyddsföreningen i artikel Inhiberad & utebliven VF 1 menade 

att jägare gör, motiverar licensjakten med att vargar äter för mycket vilt. I den andra artikeln i 

temat blir Naturvårdsverket citerad: 
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“En förutsättning för en vargstam på 300 vargar är att det kommer in vargar som inte är 

besläktade med den svenska vargstammen” (Vargstammens status VF 2) 

 

Det här citatet indikerar att den svenska vargstammen behöver nytt blod för att vara livsduglig. 

 

Vargstammens status - DN 

DNs första artikel i temat vargstammens status behandlar genetiken hos de skjutna vargarna från 

årets licensjakt. I den här artikeln skriver DN: 

 

“Tidigare har licensjakt på varg motiverats med att inavel skapat missbildningar, vilket 

forskare och vargmotståndare kritiserat” (Vargstammens status DN 1)  

 

Här framstår det som att de tidigare motiveringarna till jakten saknar grund, då artikeln tidigare 

behandlat att de skjutna vargarna från årets jakt inte är särskilt drabbade av missbildningar. 

Således legitimeras även kritiken från forskare och vargmotståndare. Det är dock en eventuell 

felskrivning här då vargmotståndare i regel förespråkar jakt och att det istället borde stå 

“vargjaktsmotståndare”, men detta är inget vi kan uttala oss om. Artikeln avslutas med följande 

mening: 

 

“Ett par av årets skjutna vargar har äldre skottskador som länsstyrelserna får utreda” 

(Vargstammens status DN 1) 

 

Den här meningen kan anspela på illegal jakt eller att jägarna inte har gjort eftersök på de vargar 

som under jakten skadeskjuts.  

 

Den andra artikeln av DN i temat behandlar en varg som blivit påkörd och dess genetiska 

värde:   

 

“Vargparet är viktigt eftersom båda invandrade till Sverige österifrån 2013, och därmed 

ger nytt blod till den svenska vargstammen” (Vargstammens status DN 2)  

 

Implicit säger den här meningen att den svenska vargstammen behöver nytt blod och att det är 

viktigt, något som nu har förhindrats då den här vargen har dött i trafiken.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att ett gemensamt mönster i artiklarna både från VF och 

DN är att vargfrågan skapar konflikt mellan de olika intressegrupperna, mellan intressegrupperna 

och beslutsfattande instanser samt mellan Sverige och EU. Sålunda framkommer det att 

vargfrågan är omstridd. Att vargen utgör en pressande situation för olika intressegrupper och är i 

behov av nya gener är också mönster som kan urskiljas. 

5.2.2 Röster 

Rösterna som citerats och/eller refererats till i tidningarna är (utöver den egna representerande 

diskurs): Länsstyrelsen; politiker; privatpersoner; djur- och miljöorganisationer; rättsväsenden; 

boskapsägare; forskare och specialister; jägare; Naturvårdsverket; kritiker; vargmotståndare; 

övrigt. Se bilaga 2 för hur dessa har blivit kategoriserade. 

 

Rösterna som utgör representerad diskurs i 

VFs artiklar är följande (uppräknade i inbördes 

ordning med största kategorin först):  

• Rättsväsenden 

• Jägare 

• Länsstyrelsen 

• Politiker 

• Djur- & miljöorganisationer 

• Naturvårdsverket.  

 

Rösterna som utgör representerad diskurs i 

DNs artiklar är följande (uppräknade i 

inbördes ordning med största kategorin först): 

• Länsstyrelsen 

• Forskare & specialister  

• Naturvårdsverket  

• Djur- och miljöorganisationer 

• Övrigt 

• Boskapsägare  

• Jägare 

• Privatpersoner.  

Tabell 4 - Röster som utgör representerad diskurs i respektive tidning. 

 

Redan här kan några skillnader i hur röster representeras i VF och DN anas. Jägare är en 

återkommande röst i VFs artiklar, medan de bara representeras i en av DNs artiklar. Även 

rättsväsenden förekommer oftare i VFs artiklar än i DNs, och politiker representeras inte i en 

enda av DNs tio artiklar, men i tre av VFs. Forskare & specialister förekommer i DNs artiklar, 

men inte i VFs, och detsamma gäller boskapsägare. 

 

VF använder sig av både mer citeringar och refereringar än vad DN gör. Citat lyfts fram 49ggr 

födelat över 10st artiklar i VF och 29ggr fördelat över 8st artiklar i DN. Detta kan dock bero på 
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att urvalet av DNs artiklar består av fler kortfattade artiklar än det från VF. Gemensamt för de 

båda tidningarna är att de citerar rösterna oftare än de refererar till dem, vilket enligt Fairclough 

(1995) medför att skiljelinjen mellan representerande och representerad diskurs förblir tydlig.  

 

Det ord som oftast används av VF och DN när röster citeras är “säger”, vilket är ett vardagligt 

och neutralt sätt att uttrycka att en person yttrar sig. Både “tror” och “anser” förekommer dock i 

båda tidningarna, och används då uttalanden grundar sig på tyckande eller antaganden snarare än 

fakta. Eventuellt kan detta missgynna den diskurs som framförs då det kan uppfattas som att 

tidningen tar avstånd från det som förs fram i citatet genom att betona att det bara är en hypotes 

eller en åsikt.  

 

I följande stycken kommer de röster som artiklarna lyfter fram att analyseras med fokus på den 

rangordning respektive tidskrift placerar dem i. Artiklarna kommer att analyseras utifrån tema 

och tidskrift. De röster som lyfts fram i rubrik och/eller ingress får en mer fördelaktig position 

då de blir mer framträdande och auktoritära (Fairclough, 1995). 

 

Regelverk - VF  

I den första artikeln i temat regelverk citerar VF politiker från Miljöpartiert och Centerpartiet. 

Både regeringen och högsta förvaltningsdomstolen blir refererade. Rubriken består av ett citat 

från miljöpartiet: “Vi har inte haft en rättssäker process”, vilket ger dem en fördelaktig position 

då deras åsikt därav profileras i artikeln. Deras ställning stärks även då de får plats i ingressen 

men det är centerpartiet som får sista ordet i ingressen, då deras röst ställs mot miljöpartiets 

genom konjunktionen “men”, vilket gör att centerpartiet blir en stark motsägande röst i frågan. 

Centerpartisten får även sista ordet i artikeln, där hen framför att en inhiberad jakt inte alls, till 

skillnad från vad miljöpartiet menade, medför att rättsprocessen kring vargjakt blir mer 

rättssäker: 

 

“Det här gör bara att folk allt mer ifrågasätter myndigheter och politikers beslut. Det 

riskerar ju att folk tar andra vägar för att hantera situationen” (Regelverk VF 1) 

 

Den objektiva modaliteten i yttrandet, i kombination med att det placeras i slutet av artikeln och 

därmed inte kan ifrågasättas av någon av de andra rösterna, medför att centerpartiets röst får en 

mer fördelaktig positionering. 
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I den andra artikeln citeras politiker från Miljöpartier, Centerpartier samt Sverigedemokraterna. 

Riksdag och regering refereras endast trots att det är de röster som lyfts fram i både rubrik och 

ingress, varav politikernas röster är i artikelns mitt och avslutande del. Med konjunktionen 

“men” ställs samtliga röster mot varandra genom artikeln. Då både miljöpartiet och centerpartiet 

citeras och behandlas lika känns makten mellan dessa jämt fördelad, med undantag för att 

centerpartiet får sista ordet än en gång. SD har dock en mindre gynnsam position då de endast 

får uttala sig en gång och då mest för att stödja alliansens tillkännagivande till regeringen. Därav 

har SDs diskurs minst inflytande.  

 

Regelverk - DN 

I DNs första artikel i tema regelverk är det endast en professor i miljörätt som citeras, vilket ger 

denne en fördelaktig position. Dock gör kombinationen av flera hedges i hens egen diskurs och 

att hen “tror” vid två tillfällen istället för “säger”, att professorn och sakfrågan framstår som 

otydliga. I artikeln refereras följande röster: Naturvårdsverket; EU-kommissionen; 

miljöorganisationer; kritiker. Dessa får dock ingen betydelsefull positionering.  

 

DNs andra artikel i tema regelverk är saklig i hur det rättsliga i vargjaktsfrågan fungerar och lyfter 

inte fram några tydliga diskurser som förespråkar eller motsätter sig jakten. Det är ett justitieråd 

som citeras i artikeln men vad denne säger antyder inte något ställningstagande i frågan. Vidare är 

det endast högsta förvaltningsdomstolen som refereras i texten men som tidigare nämnt är 

artikeln sakenlig och därav kan inga tydliga positioneringar uppdagas.  

 

Godkänd jakt - VF  

I den första artiklen från VF i tema godkänd jakt blir Naturvårdsverket och 

Naturskyddsföreningen citerade. Därutöver refereras det till länsstyrelsen, samt till “flera 

miljöorganisationer”, vilka de är framkommer dock inte. Konjunktionen “men” sätter de olika 

rösterna i kontrast till varandra. Naturskyddsföreningen får mer utrymme i artikeln och kan 

därav anses ha mer inflytande i ämnet men Naturvårdsverket lyfts fram i ingress och avslutar 

artikeln, vilket gör att Naturvårdsverket lyfts fram i artikelns mer fördelaktiga delar. Däremot 

refereras det till “flera miljöorganisationer” i ingressen på tidningens framsida och däri kan 

Naturskyddsföreningen inkluderas.  

 

I den andra artikeln i tema godkänd jakt är det två olika jägare, samt en besiktningsman och en 

rovdjursansvarig från länsstyrelsen som citeras i artikeln. Utöver dessa blir ingen refererad. 
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Jägarnas röster kommer fram i ingressen och i artikelns första hälft, och beskriver upplevelsen att 

jaga varg, samt lägger fram egna synpunkter på varför jakten är viktig. Rösterna från länsstyrelsen 

dominerar i resten av artikeln och bidrar med fakta om vad som sker efter att en varg blivit 

skjuten. Rösterna ställs inte mot varandra, och någon tydlig rangordning dem emellan framträder 

inte. Artikeln är huvudsakligen en återberättelse av jakten ur jägarnas perspektiv och de 

synpunkter jägarnas lägger fram blir inte ifrågasatta av någon motpart. I den avslutande delen av 

artikeln citeras länsstyrelsen som är nöjd med hur jakten inletts och således förstärks jägarnas 

diskurs och blir därav den mest framträdande. 

 

Godkänd jakt - DN  

I DNs första artikeln i tema godkänd jakt behandlas skyddsjakten som beviljats på vargar som 

angripit fårbesättningar. I artikeln citeras länsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), 

boskapsägare och en forskare och utöver dessa refereras djurrättsorganisationen Wolf 

Association Sweden till en gång. I ingressen får ingen av dessa uttala sig men både Länsstyrelsen 

och Naturvårdsverket omnämns. Via diverse konjunktioner sätts rösterna i artikeln i relation till 

varandra. Exempelvis kan intressekonflikten anas mellan boskapsägare, LRF och länsstyrelsen, 

då länsstyrelsen avslog ansökan om skyddsjakt på de vargar som angripit fårbesättningarna. 

Forskaren i artikeln är den avslutande rösten och med konjunktionen “men” i citatet “Men det är 

inte troligt att problemet med rivna får försvinner om en varg är kvar” bidrar denne till att 

underminera länsstyrelsens bedömning som lösning på problemet med vargen och således även 

boskapsägarnas och LRFs begäran. Då forskaren refereras som vargforskare anses denne vara 

expert på vargen samt dess beteende, vilket medför att forskaren får en maktposition i artikeln. 

Boskapsägarna får ingen framträdande roll i artikeln trots att det är dem som beslutet berör, utan 

får endast reagera på beslutet som fattats. 

 

I den andra artikeln i temat är den enda rösten som citeras från Svenska Jägareförbundet medan 

kammarrätten, miljöorganisationer och Naturvårdsverket refereras till. Kammarrätten 

positioneras i kontrast till miljöorganisationerna. Jägareförbundet får sista ordet och får därav en 

stark position, som även förstärks av att de är den enda citerade rösten. Därutöver uppdagas inga 

anmärkningsvärda positioneringar. 

 

Inhiberad & utebliven jakt - VF  

I VFs första artikel i temat inhiberad & utebliven jakt, är Naturskyddsföreningen den enda rösten 

som blir citerad. Refererade blir dock både förvaltningsrätten och jägare, men deras plats i 
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artikeln är ytterst marginell. Naturskyddsföreningens röst lyfts fram både i ingress och i slutet av 

artikeln, och frånvaron av andra framträdande röster medför att Naturskyddsföreningens diskurs 

är den som framträder tydligast och utan att bli ifrågasatt. Artikeln skildrar således den 

inhiberade jakten ur Naturskyddsföreningens perspektiv. Dock så använder VF “anser” vid ett 

av hens uttalanden vilket kan förstås som ett klargörande av att det handlar om just en åsikt. Värt 

att tillägga är dock att det på samma uppslag i tidningen finns ytterligare en artikel (som inte 

analyserats) som skildrar samma händelse ur jägarnas perspektiv.  

 

Rösterna i VFs andra artikel i temat utgörs av en före detta lagman, länsstyrelsen, Svenska 

jägareförbundet, Naturskyddsföreningen och förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten blir aldrig 

citerad, utan refereras bara till angående beslutet att inhibera jakten som de har fattat. Dock 

presenteras lagmannen som “före detta lagman vid förvaltningsrätten i Karlstad”, så möjligtvis 

ska detta förstås som att hen för förvaltningsrättens talan. Då den före detta lagmannen citeras 

vid tre olika tillfällen i artikeln, både i dess början och mot slutet, är detta en röst som får en 

central position i texten. Svenska jägareförbundets röst lyfts visserligen fram i underrubriken: 

”Det här är ett hån mot landsbygdsbefolkningen”, men i själva artikeln ges de begränsat 

utrymme och citeras endast en gång i artikelns mittdel. Genom konjunktionerna “men”, 

“däremot” och “även” sätts artikelns olika rösterna i relation till varandra, och det framgår vilka 

som står i konflikt och vilka som är av samma åsikt. Därmed kretsar artikeln kring de skilda 

reaktioner som den inhiberade jakten gett upphov till.  

 

Inhiberad & utebliven jakt - DN  

I DNs första artikeln i temat omnämns både länsstyrelsen och Naturvårdsverket och dessa ställs 

mot varandra med konjunktionen “men”. Rösterna återges på ett förvirrande sätt så att det inte 

klart framgår vem som har gjort vad, därav kan ingen tydlig rangordningen av dessa göras 

förutom de redan etablerade maktpositioner som råder.  

 

I den andra artikeln kommer den enda rösten från miljö- och djurrättsorganisationen WWF och 

därav är de den dominerade rösten i frågan om att vargjakten uteblev. 

 

Skadegörelse - VF  

Den första artikeln från VF på temat skadegörelse handlar om Årjäng kommuns bekymmer med 

varg som angripit hundar. Den enda rösten som framträder tillhör ordföranden i Årjängs 
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kommunstyrelse. Artikelns titel: “Invånarnas livskvalitet begränsas” är en formulering av vad hen 

uppger i artikeln, nämligen att:  

 

“Vi kan inte stillasittande se på när våra invånares livskvalitet begränsas” (Skadegörelse 

VF 1) 

 

Att kommunstyrelsens ordförandes röst lyfts fram i titeln på det här viset, samt att rösten, som 

yrkar på skyddsjakt, är den enda som förekommer i artikeln, medför att synpunkten får en 

framskjuten position. 

 

I den andra av VFs artiklar på temat skadegörelse blir framför allt Svenska jägareförbundet, men 

även ett stycke lagtext citerade. I artikeln, som handlar hur jägare påträffade en svårt vargriven 

älg som de: “tvingades skjuta”, berättar Svenska jägareförbundet om händelsen. 

 

Skadegörelse - DN 

De röster som citeras i DNs första artikel på temat skadegörelse är följande: boskapsägare, 

privatpersoner, länsstyrelsen, LRF (representant för boskapsägarna), vargforskare och 

Viltskadecenter på SLU. I ingressen refereras “alla” en gång och då i meningen “Nu väntar alla 

spänt på dagens beslut från länsstyrelsen om skyddsjakt”. Detta indikerar att frågan berör 

samtliga parter samtidigt som det tydligt framgår i artikeln att det är boskapsägarna som är mest 

berörda. Forskaren motsäger en privatpersons uttalande om vargens beteende och då forskaren 

refereras som vargforskare blir denne överordnad privatpersonen då denne anses ha mer 

kunskap i frågan. I artikeln betonas att det är en meningsskiljaktighet mellan boskapsägare, 

privatpersoner och länsstyrelsen. Den avslutande rösten är från SLU som kommenterar vargen i 

förhållande till jakt med följande citat: 

 

“Vi har en ständigt växande vargstam och det går bra för vargen i sverige. Man måste 

lyssna på djurägarna också” (Skadegörelse DN 1) 

 

Det här citatet stärker boskapsägarnas diskurs genom att poängtera att deras röst skall tas hänsyn 

till. Vidare är det även boskapsägarna som får större utrymme i artikeln och kan därav anses ha 

den dominerade rösten i artikeln.  
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I den andra artikeln är den enda rösten länsstyrelsens och därav är det den diskurs som 

dominerar i artikeln. Men trots att länsstyrelsen utgör den enda rösten blir denna ifrågasatt av 

DN då konjunktionerna “trots” och “men” sätter länsstyrelsen i kontrast till den diskurs DN för. 

Detta kan ses tydligt i rubriken, “Ingen skyddsjakt - trots tre vargattacker”, i vilket DN sätter 

beslutet länsstyrelsen fattat i perspektiv med boskapsägarnas problematik med vargen. Vidare är 

boskapsägarnas röst åsidosatt i artikeln då de inte får uttala sig, och då länsstyrelsen menar att 

deras problem med vargdödade får endast är “olycklig” men inte viktig nog för att vargarna skall 

skjutas, såvida de inte vidtar de åtgärder länsstyrelsen förespråkar. Artikeln avslutas med frågan 

“vad gör man när man möter varg i skogen?” som DN ställer och den besvaras av länsstyrelsens 

besiktningsman, som säger: 

 

“Många tycker det är obehagligt att vargen inte verkar rädd för människor. Därför ska 

man föra så mycket liv som möjligt, då lunkar de snart i väg. Själv skulle jag nog stå tyst 

och iaktta för att kunna ta en bild” (Skadegörelse DN 2) 

 

Det här citatet kan tolkas avfärda personers rädsla för vargen då denne menar att vargen räds 

ljud och att besiktningsmannen inte är rädd. 

 

Vargstammens status - VF  

Den första av VFs artiklar på temat vargstammens status innehåller röster från Svenska 

jägareförbundet, länsstyrelsen och högsta förvaltningsdomstolen. I ingressen framkommer det 

att jägarnas åsikt är att det skall vara en utökad licensjakt då antalet vargar i landet förefaller vara 

fler än tidigare beräknat. Den här synpunkten sätts dock i kontrast mot Länsstyrelsens synpunkt 

genom konjunktionen “men”.  

 

“Vargjakten är avslutad och enligt Svenska jägareförbundet finns det betydligt fler vargar 

i länet än vad schablonantalen visar. Men någon mer jakt blir det inte i år, enligt 

länsstyrelsen” (Vargstammens status VF 1) 

 

Effekten blir att Svenska jägareförbundet och länsstyrelsen ställs mot varandra, men vid fortsatt 

läsning av artikeln framgår det att motsättningarna dem emellan trots allt inte är särskilt stora. 

Länsstyrelsen uttrycker belåtenhet över hur årets jakt har utförts och de uppger att de 

tillsammans med jägarna ska se över vad som bör förändras inför nästa års jakt. Artikeln avslutas 

till sist med att högsta förvaltningsdomstolen citeras angående huruvida beslut om licensjakt ska 
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kunna överklagas eller ej. Trots att förvaltningsdomstolens röst lyfts fram på slutet, är det 

Svenska jägareförbundet och länsstyrelsen som är de mest framträdande rösterna i artikeln.   

 

Rösterna i den andra artikeln utgörs av Svenska jägareförbundet, Naturvårdsverket och 

länsstyrelsen. Artikeln behandlar hur många vargar som behövs för att den svenska vargstammen 

ska klassas som “långsiktigt livsduglig”. I ingressen ställs Naturvårdsverket och Svenska 

jägareförbundet mot varandra på följande sätt: 

 

“300 vargar krävs för en gynnsam bevarandestatus, enligt en färsk utredning från 

Naturvårdsverket. Svenska jägareförbundet anser att det är på tok för många. - Det 

åligger inte forskarna att bedöma” (Vargstammens status VF 2) 

 

Naturvårdsverkets ståndpunkt länkas alltså samman med forskning, medan Svenska 

jägareförbundet ger intryck av att vara en aning irrationella då de utan vidare motivering 

motsätter sig forskningen. Senare i artikeln skriver dock VF att Svenska jägareförbundet menar 

att det finns vetenskapliga belägg för de siffror som de förespråkar. Här får alltså läsaren en 

förklaring till Svenska jägareförbundets ståndpunkt, men då dessa vetenskapliga belägg aldrig 

klarläggs så kvarstår en ovisshet rörande huruvida det verkligen finns vetenskapliga belägg, eller 

om det bara är Svenska jägareförbundet som påstår att det gör det. Att Svenska jägareförbundet 

därtill uppges “anse” saker, istället för att “säga”, kan tolkas som att VF är angelägna om att 

tydliggöra att det rör sig om Svenska jägareförbundets åsikter i frågan, och att uttalandena 

därmed inte har samma status som fakta. Länsstyrelsens röst är den som är mest framträdande i 

artikelns senare del, men denna röst utgör inget ställningstagande. 

 

Vargstammens status - DN  

Den enda rösten som får uttala sig i den första av DNs artiklar på temat vargstammens status är 

en viltpatolog på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och denne är sakenlig. De refererade 

rösterna är naturvårdsverket, forskare och “vargmotståndare”. Då artikeln är kortfattad får dessa 

väldigt lite utrymme. Artikeln vinklas så att det skall förstås att vargarna är friskare än man 

tidigare trott, samt att jaktens tidigare motiveringar om missbildningar till följd av inavel i 

vargstammen inte stämmer. Den här diskursen förs av forskare och vargmotståndare och det 

framkommer i den avslutande delen av artikeln, vilket ger det här argumentet tyngd. Utöver detta 

uppdagas ingen större maktpositionering. 
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Den andra artikeln är en kommentar om att en påkörd varg var genetiskt viktig och den enda 

rösten som tas fram i den här artikeln är Naturvårdsverket. Då artikeln är kortfattad ges inte 

mycket utrymme för motsägande röster eller tolkningar.  

5.3 Diskursordningen 
Utifrån de röster som presenterats i avsnittet innan kan följande diskursordningar urskiljas för 

VFs och DNs vargjaktsrapportering. Först skall dock noteras att den röst som utgörs av 

förvaltningsrätten, kammarrätten, högsta förvaltningsdomstolen, riksdag, regering och lagtext 

förekommer i flera artiklar i både VF och DN, men har inte en särskilt framträdande roll. De 

refereras främst till för att de är instanser som behandlar beslut kring vargjakten och de saknar 

ett eget utpräglat förhållningssätt i frågan. Därav kommer deras röst inte att analyseras vidare. 

5.3.1 Diskursordningen i VFs artiklar 

Diskursordningen som omfattar VFs artiklar karaktäriseras av en blandning av olika diskurser, 

där intressegruppen jägare, som främst representeras av Svenska jägareförbundet, för den mest 

framträdande diskursen. Jägarnas diskurs talar om vargen som ett hot mot såväl älgstammen som 

tamdjur, samt mot människan och livet på landsbygden. Därutöver menar de att vargstammen är 

för stor och förespråkar därav en utökad licensjakt. Diskursen innefattar följaktligen resonemang 

om att jakten är till för att rädda vilt och tamdjur, göra vargen mer skygg för människor samt för 

att minska beståndet så att landsbygdens kultur av jakt och djurhållning kan bibehållas. I och 

med att jägarnas röst är en av de mest framträdande i VFs artiklar, får dessa synpunkter stort 

inflytande i frågan.  

 

Djur- och miljöorganisationerna står också för några av de mer framträdande rösterna i VFs 

artiklar. Deras diskurs framförs främst av Naturskyddsföreningen och handlar dels om att 

licensjakt på varg inte borde genomföras och dels om att jaktförordningen strider mot lagen. 

Denna diskurs ställs ofta i kontrast till de diskurser som förespråkar vargjakt. Röster i den här 

intressegruppen får ofta en framträdande roll. Då vargen omtalas av dessa framkommer det att 

vargar visserligen dödar tamdjur, men att det inte sker i någon större utsträckning i Värmland, att 

det främst rör sig om särskilda revir som befattar sig med sådant samt att skyddsjakt då kan vara 

en tänkbar lösning. Vargstammen uppges vara på en “acceptabel” nivå.  

 

Länsstyrelsens diskurs är inte lika utkristalliserad då de både behandlar beslut i frågan och uttalar 

sig från diverse avdelningar inom länsstyrelsen, som exempelvis besiktningsmän. Diskursen är 
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oftast sakenlig men ibland visar de stöd för jägarnas diskurs, trots vissa meningsskiljaktigheter. 

Då de uttalar sig om vargen rör det sig främst om vargstammens genetiska status och vikten av 

att förbättra denna med nytt blod från invandrande vargar. Då de uttalar sig om jakten och jägare 

är det främst positivt.  

 

Naturvårdsverkets diskurs förekommer inte ofta. Då de är en beslutsfattande enhet i frågan så 

uttalar de sig sällan utöver de belut som fattats. Därav ställs de ofta i relation till de olika 

intressegrupperna, exempelvis jägarnas önskemål om en mindre vargstam. Naturvårdsverket 

lyfter även de fram behovet av att värna om vargens genetiska status. Licensjakten talar de om 

som ett verktyg för att minska koncentrationen av vargstammen där den är som störst, en åsikt 

som även delas av länsstyrelsen. Vidare anses jakten som skett lyckad vilket även innebär att 

jägarna gjort ett bra jobb. 

 

De diskurser som framförs av diverse politiker ställs oftast i relation till varandra. Den diskurs 

som centerpartiets riksdagsledamot för är mest framträdande och sätts oftas i kontrast till 

miljöpartiets. Även diskursen som Årjängs kommunstyrelses ordförande för är väldigt 

framträdande, då den varken motsägs eller konkurrerar med någon annan i artikeln. Denna 

diskurs liknar jägarnas och innefattar föreställningen om att vargen utgör ett hot mot livet på 

landsbygden och mot jaktkulturen. Sverigedemokraternas diskurs har minst inflytande och är 

därav underordnad de andra.  

 

Boskapsägarnas röster är frånvarande i VFs artiklar, men deras intressen vävs in och lyfts fram i 

jägarnas diskurs, exempelvis då den inhiberade jakten kallas: “ett hån mot 

landsbygdsbefolkningen” (Inhiberad & utebliven jakt VF 2). Detsamma sker i politikernas 

diskurs då ordförande i Årjängs kommunstyrelse menar på att djurhållningen är viktig för flera 

på landet.         

5.3.2 Diskursordningen i DNs artiklar 

I diskursordningen för DNs artiklar är forskare & specialisters röster bland de mest 

framträdande. Den här gruppen uttalar sig från olika områden av expertis och tar inga direkta 

ställningstaganden i vargfrågan. Vargstammens genetiska status är ett återkommande tema i 

diskursen, och fokus läggs på att nytt blod skall tillföras den svenska stammen. Även vargens 

beteende kommenteras och förklaras. De får ofta en fördelaktig positionering och deras 

uttalanden ifrågasätts inte, men kan däremot fungera tillrättavisande gentemot andras uttalanden.  
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Naturvårdsverket, som tidigare nämnt, är en beslutsfattande enhet och uttalar sig ofta sakenligt i 

de beslut som fattats och ställs ofta i relation till de olika intressegrupperna.  

 

Röster från djur- & miljöorganisationerna förekommer i flera artiklar men får överlag lite 

inflytande i artikeln. Deras diskurs förespråkar vargens intressen och motsätter sig därav jakten 

och lagen om ett överklagandeförbud. Djur- & miljöoganisationernas diskurs i DNs artiklar lyfter 

inte fram vargen explicit men det går att utläsa att de kämpar för vargen då de överklagar 

vargjaktsbesluten. 

 

Länsstyrelsen omnämns ofta, och likt Naturvårdsverket är de en beslutande instans som oftast 

förekommer i samband med de beslut som tas och de intressegrupper de berör. Då de uttalar sig 

görs det sakenligt utifrån det beslut som har fattats i frågan. I fråga om vargen lyfter de både 

fram problematiken i att boskapsägare förlorar djur, och frågan om vargens genetiska status.  

 

Boskapsägarnas diskurs, som dels förs av enskilda fårägare men även av LRF, förekommer i 

några av artiklarna. Det talas då om vargen som ett problem, då den angripit fårbesättningar, 

vistats i tätbebyggt område samt verkat orädd för människor. Skyddsjakt är deras förslag på en 

lösning. Då boskapsägarnas diskurs är som mest framträdande, artikel Skadegörelse DN 1, ligger 

fokus på upplevelser och känslor angående vargens närvaro. Ett återkommande tema inom 

diskursen är att vargen hindrar ett öppet landskap. Boskapsägarnas diskurs kan möjligen 

uppfattas som kontroversiell, vilket skulle förklara varför de utsett LRF till representant. 

Motiveringen som anges är att de: “är mycket pressade av situationen”, men då det ej definieras 

exakt vad i situationen som gjort dem pressade, kan man spekulera i huruvida det möjligtvis 

skulle kunna röra sig om att deras tal om skyddsjakt fått negativ respons (Skadegörelse DN 1).  

 

Jägarnas diskurs framförs endast en gång och är då den enda rösten i artikeln (Godkänd DN 2) 

och får därigenom en stark positionering, men då deras diskurs för övrigt utelämnas har jägarna 

lite inflytande i DNs artiklar. Denna röst talar sakenligt och menar på att jakten baseras på de 

beslut som länsstyrelsen fattar.  

 

Röster från privatpersoner får relativt mycket utrymme i artikeln Skadegörelse DN 1, och dessa 

framför sina olika åsikter beträffande huruvida vargen är rädd för människan och huruvida 
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människan har skäl till att vara rädd för vargen. Då de uttalar sig utifrån skilda perspektiv är det 

knappast aktuellt att tala om en gemensam diskurs för privatpersoner. 

5.4 Den sociala praktiken 
Merparten av artiklarna, både från VF och DN, kretsar kring konflikterande intressen hos olika 

aktörer. Huruvida detta är en rättvis spegling av en verklig konflikt eller om det snarare rör sig 

om nyhetsmediernas, av Entman (2010) noterade, tendens att vinkla sin rapportering är en fråga 

som förtjänar att beaktas. Närvaron av element i artiklarna som signalerar om en konflikt, såsom 

antaganden och det ideliga användandet av konjunktioner som ställer olika aktörer mot varandra, 

skulle kunna förstås mot den bakgrund att media har en benägenhet att bygga nyheter kring just 

konflikter mellan olika grupper (Neuman et al., 1992; Semetko & Valkenburg, 2000). Det är alltså 

tänkbart att en konfliktgestaltning har bedömts vara en passande utgångspunkt för 

rapporteringen av vargjakt, samt ett lämpligt sätt att lyfta fram olika sidor av ämnet, och att 

artiklarna således präglats av detta. Tidigare forskning kring vargfrågan talar dock för att 

konflikten mellan olika intressegrupper i vargjaktsfrågan inte enbart är någonting som media har 

fabricerat ihop för att fånga läsarnas intresse. (Men därmed inte sagt att detta utesluter 

möjligheten att konflikten förstoras i medias skildringar.) Enligt studier handlar, som tidigare 

nämnts, vargfrågan om dispyten mellan landsbygdens intressen och den växande urbaniseringen 

(Ericsson & Heberlein, 2003; Heberlein & Ericsson, 2005; Sjölander-Lindqvist, 2008; Sjölander-

Lindqvist et al., 2010; Solevid & Berg, 2010, 2011; Cinque et al., 2012). Detta tyder alltså på att 

det är frågan om en konflikt som i högsta grad är verklig för de som upplever att deras intressen 

negligeras.  

 

Mänskliga öden-gestaltningar kan tydligt urskiljas i artiklarna Godkänd VF 2 och Skadegörelse 

DN 1 då artiklarna återspeglar jägarnas och boskapsägarnas upplevelser och känslor i respektive 

händelse. Effekten av det här blir att både licensjakten (Godkänd VF 2) och skyddsjakten 

(Skadegörelse DN 1) får ett ansikte, vilket väcker känslor hos läsaren (Neuman et al., 1992; 

Semeto & Valkenburg, 2000).  

 

I DNs artiklar är intressegruppen jägare praktiskt taget exkluderade, medan de är en 

framträdande aktör i VFs artiklar. Detta kan ha sin grund i att VF är en regional tidning i 

Sveriges vargtätaste län, där jakten alltså huvudsakligen äger rum. Jägarnas frånvaro i DN å andra 

sidan kan möjligtvis vara ett tecken på att jägarnas jaktintresse strider mot DNs läsares 

“moderna, urbana värderingar” (Dagens nyheter, 2017). Då jägare associerar vargjakt med att 
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värna om landsbygden (Sjölander-lindqvist et al., 2010), förefaller jakten vara närmare förknippad 

med rurala värderingar än urbana. Detta är något som även framkommer i VFs artiklar, där 

jägare och politiker uttrycker att jakten är viktig för många på landet och därför borde främjas.  

 

Jägare exkluderas inte enbart som röst i DNs artiklar. De är inte heller i någon större 

utsträckning närvarande i de sammanhang i artiklarna, vilket gäller både VF och DN, då vargar 

dödas. Passiviseringar med utelämnad agent förekommer, som tidigare nämnts, frekvent. Då 

agenten utelämnas blir det oklart vem som gjort vad och vem som bär ansvaret (Fairclough, 

1995). Det kan därför endast genom kontexten och tidigare kunskap om ämnet, det vill säga de 

kulturella koder som Hall (2013a, 2013c) menar binder samman tecken med koncept, förstås att 

det är jägare som har skjutit vargen. Att sudda ut jägarna ur sammanhanget på det här viset kan 

möjligtvis vara ett medvetet val av tidningen, då det är ett kontroversiellt ämne och det således 

kan uppfattas som oförsiktigt att hänga ut individer 

 

Intressegruppen boskapsägare får en relativt framträdande roll i DNs artiklar vilket är 

anmärkningsvärt då djurhållning oftast förknippas med landsbygden och då DNs målsättning är 

att vara “Sveriges huvudstadstidning” (Dagens nyheter, 2017). I VFs artiklar är intressegruppen 

boskapsägare frånvarande, vilket kan förefalla märkligt då boskapsägare i Värmland, som rymmer 

en stor del av landets vargpopulation, nog också utsätts för en del vargangrepp mot boskap. Att 

det även i Värmland finns boskapsägare med en åsikt i frågan är följaktligen troligt och att dessa 

inte kommit fram i analysen kan möjligen bero på det slumpmässiga urvalet av artiklar som 

genomfördes. De antaganden och uttalanden som menar på att vargen skapar en pressad 

situation för boskapsägare kan kopplas till tidigare forskning, som menar på att boskapsägare 

upplever att vargen hotar deras verksamhet och därigenom det öppna landskapet som deras 

verksamhet medför (Sjölander-Lindqvist, 2008).   

 

Forskare och specialister lyfts fram i DNs artiklar men inte i VFs. Där får istället Svenska 

jägareförbundet, Naturskyddsförening och diverse personer inom länsstyrelsen och 

Naturvårdsverket stå för expertutlåtanden. Rimligtvis kan det innebära en viss problematik att 

förlita sig på grupper med utpräglade egenintressen, såsom Svenska jägareförbundet och 

Naturskyddsföreningen, för faktauppgifter i en fråga. Att objektiv modalitet därtill används så 

pass frekvent, både inom representerande och representerade diskurser, kan bidra till att 

personliga åsikter framstår som allmängiltiga faktum (Fairclough, 1992). Foucault (1980) menar 

att det inom ett samhälle finns personer/instanser vars status medför rätten att bestämma om 
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vad som är sant respektive falskt. I VFs artiklar förefaller således Svenska jägareförbundets och 

Naturskyddsföreningens representanter vara några av dessa personer. Men då de båda aktörerna 

med motstridande agendor ändå lyfts fram i rapporteringen, medför detta att det inte bara är den 

ena sidan som får bestämma vad som är sant och falskt i vargjaktsfrågan.  
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6. Slutsatser & Framtida forskning 
Hur representeras jakten, vargen och andra aktörer i rapporteringen? 

Jakten framställs framförallt som omtvistad och ifrågasatt av djur- och miljöorganisationer och 

EU. Detta är återkommande i VFs och Dns artiklar. Vargen representeras mångsidigt och 

motsägelsefullt och bilden som målas upp av vargen innefattar element som att den är en hotad 

art, en icke-hotad art, en art som utgör ett potentiellt hot mot människor och som därmed 

sprider rädsla, en art som är rädd för människor och undviker dem, en problematisk art som 

borde decimeras och en värdefull art i behov av beskydd och av nya gener från invandrande 

vargar. Även detta gäller både i VFs och DNs artiklar. Jägare och boskapsägare är de två aktörer 

som har intressen som i direkt bemärkelse påverkas av vargen, och således är dessa de viktigaste 

aktörerna att lyfta fram här. Jägare framställs som kompetenta då både Naturvårdsverket och 

Länsstyrelsen uttrycker belåtenhet med jakten i VFs artiklar. Eftersom jägare har stort utrymme i 

VFs artiklar blir deras diskurs framträdande. I DNs artiklar utelämnas jägare i alla utan en av 

artiklarna. Boskapsägare skildras i DNs artiklar som offer för vargangrepp, samt som missnöjda 

med myndigheters beslut. Således framstår de som en missgynnad grupp i frågan och även om de 

blir representerade så ges deras röster inte särskilt stort utrymme och följaktligen får deras 

diskurs inte heller något större inflytande. I VFs artiklar är boskapsägare så gott som helt 

utelämnade och omtalas endast av andra aktörer.  

 

Hur upprätthåller eller förändrar diskursen traditionella maktförhållanden som påverkar 

relationen mellan stad och landsbygd? 

I artiklarna framkommer det att vargfrågan återspeglar konflikten mellan stad och land, något 

som bekräftas av tidigare forskning (Ericsson & Heberlein, 2003; Heberlein & Ericsson, 2005; 

Sjölander-Lindqvist, 2008; Sjölander-Lindqvist et al., 2010; Solevid & Berg, 2010, 2011; Cinque 

et al., 2012). Många olika röster och diskurser sammanvävs i rapporteringen och även grupper 

som forskning (Ericsson & Heberlein, 2003; Heberlein & Ericsson, 2005) påvisat känner sig 

förbisedda, såsom boende på landsbygden, lyfts fram. Men även om dessa aktörers diskurs alltså 

representeras i artiklarna, så ställs den ofta mot myndigheter och forskare, det vill säga 

auktoriteter som kan sägas besitta maktpositioner, och därmed återskapas snarare än utmanas 

traditionella maktförhållanden. Jägare och boskapsägare är intressegrupper som kan 

sammankopplas med den sida som Sjölander-Lindqvist (2008) menar förespråkar landsbygdens 

djurhållning och jaktkultur samt som värnar om dess fortlevnad. Eftersom dessa 

intressegruppers röster får lite utrymme och inflytande i DNs artiklar gynnas inte dessa avsevärt 
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av rapporteringen.  I VFs artiklar däremot för samma grupp en mer framträdande diskurs. Den 

andra sidan i konflikten, som Sjölander-Lindqvist (2008) menar ser landsbygden som platsen där 

arter skall bibehållas, lyfts även den fram i både DN och VF men har inte kunnat påvisats vara 

vare sig gynnad eller missgynnad. Således tar respektive tidning inte något tydligt parti för någon 

sida, utan låter båda komma till tals. 

 

Med hänsyn till ovanstående punkter, finns det skillnader, och i sådana fall vilka är de, i 

den lokala och rikstäckande rapporteringen?  

Den huvudsakliga skillnaden mellan VF och DN ligger i vilka röster som får utrymme och 

därmed möjlighet att beskriva vargen och vargjakten utifrån sina ord och uppfattningar. I VF är 

jägares röster framträdande när det kommer till detta, medan forskare till stor del fyller denna 

funktion i DNs artiklar. Därtill har studien kunnat notera att DN knappt behandlar licensjakten, 

medan VF knappt behandlar skyddsjakten. Huruvida detta har att gör med brister i studiens 

urval, eller om det tyder på skillnader beträffande intressefokus för de två tidningarna har dock 

inte studien kunnat fastslå. Vidare rapporteras vargjakten i större utsträckning av VF än DN, 

vilket överensstämmer med forskning som påvisar att media i vargtäta områden uppmärksammar 

vargfrågan mer frekvent (Solevid & Berg, 2011) 

6.1 Framtida Forskning 
Framtida forskning inom ämnet kan involvera intervjuer eller enkäter för att ta reda på hur 

befolkningen i områden med och utan varg upplever nyhetsrapporteringen av vargjakt. Detta för 

att få en bredare förståelse för den konflikt som berör vargjakten. Alternativt kan debattartiklar 

och insändare analyseras för att ta reda på vilka andra röster och synvinklar som lyfts fram i 

nyhetstidningarna. Även ledare kan vara ett intressant föremål att studera närmare, då det blir en 

mer personlig röst från tidningen som uttalar sig.  

 

De bilder som publiceras i samband med artiklarna kan även undersökas genom en semiotisk 

bildanalys för att utöka analysen av hur jakten, vargen och andra aktörer representeras. Detta 

eftersom Fairclough (1995) menar att textanalysen bör kombineras med semiotiska 

tillvägagångssätt då man arbetar med pressmaterial som innefattar både text och bild.  

 

Alternativa nyhetskanaler, som exempelvis tidskrifter från specifika intressegrupper, exempelvis 

Svensk Jakt (Svenska jägareförbundets tidskrift) eller Sveriges Natur (Naturskyddsföreningens 

tidskrift), kan bli en förlängd analys av hur diskursen förs i de olika intressegrupperna.   
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7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 

Studien har visat att rapporteringen av vargjakten i VF och DN skiljer sig åt beträffande vilka 

röster som ges möjlighet att beskriva vargen och vargjakten. Ur ett samhällsperspektiv kan detta 

eventuellt ses som ett problem, då det innebär att vissa får företräde och därigenom mer makt 

i frågan, medan andra i sin tur nekas att dela med sig av sina erfarenheter och åsikter. Detta 

skulle kunna leda till att situationer övervägande återges av röster med särskilda agendor, vilket 

kan bidra till att förhållanden framställs på ett skevt sätt.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Kodschema för tema 

Tema Definition 

Regelverk Huvudtema som behandlar lagar, regler och/eller politik kring vargjakt 

Godkänd jakt Huvudtema som behandlar jakt som godkänts, genomförts och/eller pågår 

Skadegörelse 

Huvudtema som behandlar skada orsakad av varg på egendom, boskap, 

tamdjur och/eller vilt 

Inhiberad & 

utebliven jakt Huvudtema som behandlar jakt som blivit stoppad eller utebliven 

Vargstammens 

status 

Huvudtema som behandlar förvaltning, ökning/minskning av 

vargstammen, utbredning, inavel och/eller vargens genetiska status 

Överklagan Huvudtema som behandlar överklagan av vargjaktsbeslut 

Aktivism Huvudtema som behandlar aktivism kring vargjakt 

Illegal jakt Huvudtema som behandlar misstänkt, utförd och utredning av illegaljakt 

Hot & trakasserier Huvudtema som behandlar hot och/eller trakasserier gentemot personer 

Övrigt När huvudtemat inte överensstämmer med de ovan 

  Huvudtema = det tema som artikeln genomgående behandlar 
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Bilaga 2. Kodschema för röster 

Kategori Definition 

Jägare 

Privatpersoner som jagar och/eller Svenska jägareförbundet och/eller 

person som uttalar sig för organisationen 

Rättsväsenden 

Olika rättsinstanser och personer som jobbar med rättsliga frågor. Ex. 

Kammarrätt, förvaltningsrätt, poliser och lagmän som inte knutits till 

specifik organisation som de uttalar sig för 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen som aktör och/eller person som uttalar sig för länsstyrelsen 

Naturvårdsverket Naturvårdsverket och/eller person som uttalar sig för organisationen 

Boskapsägare 

Personer som innehar tamboskap (ex. fårägare) och/eller Lantbrukarnas 

Riksförbund då de representerar boskapsägare 

Djur- & 

miljöorganisationer 

Organisation och/eller person som uttalar sig för organisation som 

arbetar för djurs rättigheter och miljön. Ex. Naturskyddsföreningen 

Politiker Politiker från regering, riksdag och/eller kommuner 

Forskare & 

specialister  Forskare, professorer, personer med specialistkunskap 

Privatpersoner Privatpersoner. Ex. hundägare, boende, markägare 

Övrigt Personer där det inte tydligt framkommer var de tillhör.  Ex. kritiker 

 
 


