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Medierna som arena för miljöpolitiken

ESA VÄLIVERRONEN

Massmedierna har en betydelsefull roll som arena
för miljöpolitiken och som definierare av miljö-
problemen. I denna artikel studeras mekanismer
som tar upp miljöfrågor till samhällsdiskussion
samt den bild som medierna ger av miljöproble-
men, deras orsaker och lösningar. Man kan fråga
sig om medierna opartiskt bereder plats för den
miljöpolitiska diskussionen eller om de gynnar
vissa problemställningar och problemställare.

Mediernas intresse för miljöfrågor har under de
senaste årtiondena gått i vågor. Efter mitten av
1960-talet ökade massmediernas intresse för mil-
jöproblem snabbt i de västerländska industri-
länderna så som också i Finland. Man började då
behandla miljöfrågor som en helhet och inte enbart
som skydd av den orörda naturen eller som sepa-
rata problem. Denna utvecklingscykel nådde sin
kulmen i början av 1970-talet, varefter intresset
småningom fick vika för energikrisen. I slutet av
samma årtionde blossade intresset för miljöfrågor
upp på nytt och avtog sedan under 1980-talets
förra hälft. Följande cykel började i mitten av
1980-talet, och mot slutet av årtiondet ökade medi-
ernas uppmärksamheten för miljöfrågor synnerli-
gen snabbt (Hansen 1991; Suhonen 1994) för att
åter avta under förra hälften av 1990-talet (Hansen
1995).

Ovan beskrivna växlingar kan inte förklaras en-
bart på basen av förändringar i vår livsmiljö. Pub-
liciteten kring miljöproblemen växlar, och dessa
växlingar återspeglar förändringar i samhället och
inom kulturen. Uppgångs- och nedgångsperioderna
har onekligen samband med vissa dramatiska hän-
delser, i Finland tvisten om Koijärvi naturskydd
och internationellt kärnkraftverkskatastrofen i
Harrisburg, båda år 1979, samt Tjernobyl-olyckan
år 1986. Dessa händelser var emellertid inte enbart
separata, dramatiska nyheter, utan på flera sätt

symboliska. De utgjorde essensen av förändring-
arna i samhället och inom kulturen, och påverkade
samhällsrörelserna.

Också publiciteten kring separata miljöproblem
följer ett cykliskt mönster. Denna tolkning fram-
fördes för första gången av Anthony Downs. Enligt
Downs får ekologiska frågor typisk samhälls-
problemstatus i samband med dramatiska olyckor
och som en följd av kampanjdrivning som bedrivs
av olika intressegrupper eller experter vilka för
fram problemet i offentligheten och till allmänhe-
tens kännedom. Småningom får allmänheten ge-
nom massmedierna information om problemet och
inser att det inte kan lösas utan försakelser, ekono-
miska uppoffringar och omstrukturering av sam-
hället. Fram till denna tidpunkt har medierna på-
verkat allmänheten, men framdeles blir förhållan-
det omvänt. Människorna vill inte längre bli på-
minda om den hotande faran. Allmänhetens till-
fredsställelse över det dramatiska nyhetsstoffet
övergår i leda eller vånda, och medierna som täv-
lar om allmänhetens gunst tar upp andra frågor
(Downs 1972, 38-41).

Fastän man senare kunnat konstatera att Downs
tolkning i huvuddrag är riktig (t.ex. Suhonen 1994)
är den alltför snäv och deterministisk. Downs
framförde sin tolkning i ett skede då ekologi-
frågornas första cykel var i sin nedgångsfas i USA.
McCormick som studerat de internationella miljö-
rörelsernas utveckling har med rätta påpekat att
variationen i aktiviteten kring miljöfrågor i offent-
ligheten och politiken inte får förliknas vid en mo-
denyck. Även om den offentliga diskussionen ofta
avtar innan problemen verkligen är lösta har
miljörörelserna och övriga aktivister ofta uppnått
en del av sina mål och de aktuella frågorna fått ett
bredare godkännande i samhället (McCormick
1989, 65-66). Också medieundersökningar visar
tydligt att massmediernas intresse för miljöfrågor i
en cykels nedgångsfas alltid är högre än vid den
föregående cykelns slut (Hansen 1990, Suhonen
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1994). Enligt många opinionsmätningar har miljö-
frågorna fått en rätt stabil position i medborgarnas
medvetande fastän de under ekonomiska nedgång-
sperioder delvis hamnat i skuggan av depression
och arbetslöshet.

Downs granskar problemet med alltför stor ton-
vikt på förhållandet mellan massmedierna och all-
mänheten. Mediernas verksamhet påverkas inte
enbart av de förväntningar allmänheten antas ha.
Olika samhällsaktivisters agerande inverkar vä-
sentligt på hur långvarig och vidlyftig publicitet
enskilda problem får. Medierna representerar inte
heller hela offentligheten, utan den offentliga dis-
kussionen har flera former och arenor. Dessutom
har det under de senaste årtiondena skett flera kva-
litativa förändringar i massmediernas sätt att be-
handla miljöfrågor (Väliverronen 1996).

Offentlighetens mekanismer
Hurudana är de mekanismer som tar upp miljöpro-
blem till samhällsdiskussion och till människornas
medvetande? Varför väcker vissa miljöproblem
mer uppmärksamhet än andra? Hur har den all-
männa diskussionen kring miljöproblemen föränd-
rats under de senaste årtiondena?

1) Förespråkare
Samhällsproblem aktualiseras inte av sig själv som
om de framkallats av rådande omständigheter1. Det
krävs att personer, grupper eller organisationer tar
upp miljöproblemen och verkar som förespråkare
eller, som man uttrycker sig inom den konstruk-
tionistiska forskningstraditionen kring samhälls-
problem, som moralentreprenörer för frågorna.2

Att miljöfrågorna blev viktiga samhällsfrågor
under 1960- och 1970-talet berodde till stor del på
aktiviteten hos vissa samhällsrörelser, enskilda
forskare (de kritiska forskarna) och opinions-
ledare. Exempelvis forskningsvärlden som helhet
reagerade ännu då rätt passivt på miljöfrågor, och
forskare som intresserade sig för miljöproblem
framstod som oliktänkande inom sin egen grupp.

I dag är det uppenbart att diskussionen kring
miljöfrågor inte är miljöaktivisternas eller miljö-
rörelsernas ensamrätt. Den offentliga diskussio-
nens agenda styrs alltmer av myndigheter, överna-
tionella organisationer, företag, politiker och såväl
motståndare som förespråkare för miljörörelserna.
Denna förändring märktes allt tydligare i slutet av
1980-talet då miljöfrågorna som dittills varit mar-
ginella, drogs fram till samhällsdiskussionens
medelpunkt.

Andrew Jamison (1996) har studerat utveck-
lingen av nationella och internationella miljörörel-
ser. Enligt honom har miljörörelsernas verksamhet
under det senaste årtiondet karakteriserats av pro-
fessionalisering och internationalisering. Samti-
digt har den fjärmat sig från sina supportrar. Natur-
vården har övergått från amatörer till yrkesmän.
Typexempel på detta är Greenpeace och WWF, vil-
ka båda i flera avseenden verkar som övernationel-
la företag. Enligt Jamison har miljörörelsernas be-
tydelse som samhällelig reformkraft dessutom av-
tagit.

Sociologen Klaus Eder (1996) för Jamisons tes
ett steg längre. Enligt honom har miljörörelsen
mist sin roll som samhällelig ’kontradiskurs’. Un-
der den nuvarande ’postenvironmentalismens’ tid
talar man visserligen mer än förr om miljöfrågor
och ekologiska problem, men denna diskussion
drivs inte längre av miljörörelserna utan snarare av
myndigheter, företag och övernationella organisa-
tioner. Miljörörelserna har övergått från att ta ini-
tiativ till att reagera, och allt oftare måste de kon-
centrera sig på att värna sitt anseende i offentlighe-
ten.3

Fastän Jamisons och Eders tolkningar i någon
grad dramatiserar de skedda förändringarna hjälper
de oss att förstå vissa mer omfattande förändringar
i den offentliga miljödiskussionen och -politiken.

2) Legitimering
Förutom förespråkare behövs det också institutio-
ner som ger problemen samhällelig legitimation.

I fråga om legitimationens betydelse i miljö-
frågor framför man ofta Storbritannien som exem-
pel. Där var den offentliga diskussionen kring mil-
jöproblem länge tämligen svag. Först då premiär-
minister Margaret Thacher år 1988 höll sitt be-
römda tal om miljövårdens betydelse blev miljö-
frågor ett legitimt samhälleligt tema som också
togs upp av medierna.

En dylik establishment-tendens är typisk också
för massmedierna: vid behandling av miljöfrågor
stöder sig medierna på officiella auktoriteter. När
massmedierna talar om miljöproblem är det oftast
myndigheter samt forskare och andra experter som
har ordet. Miljörörelsernas andel är däremot rela-
tivt liten (Hansen 1990, Einsiedel & Coughlan
1993). Till exempel Suhonens forskning (1994) an-
gående tidningen Helsingin Sanomats miljöbase-
rade skriverier visade att i över 50 procent av artik-
larna var myndigheterna den viktigaste källan.

Då det gäller definiering av separata problem är
forskarnas roll synnerligen dominerande. Veten-
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skapen är kanske den viktigaste auktoritetskällan i
miljöpolitisk offentlighet. Det här innebär inte att
det främst är forskare som uppträder i media, utan
att så gott som alla deltagare i miljödiskussionen
stöder sina påståenden på vetenskap, dvs. på forsk-
ningsresultat, utredningar eller vetenskaplig aukto-
ritet i allmänhet (Väliverronen 1994 och 1996).

Ett typiskt drag för dagens miljöpublicitet är ut-
vecklingen av mediestrategier. De aktiva inom
miljöpolitiken frambringar ett stort antal medie-
händelser eller färdigt material för offentligheten,
och medierna ger ut detta material som sådant utan
kritisk eller kontextuell tolkning.

3) Inramning
Utryckssätten i miljöfrågor kan lämpligen beskri-
vas med begreppen ram och inramning. Massmedi-
erna använder inramning och försöker därigenom
strukturera separata händelser eller mer omfat-
tande fenomen till en begriplig helhet med orsaker
och följdverkningar. Beroende på valet av ram kan
en separat händelse eller ett vidlyftigare fenomen
ges helt olika tolkningar.

En väsentlig del av inramningen består av valet
av namn för problemet samt vilka verbala eller vi-
suella symboler man använder för att beskriva och
definiera det. Man använder då exempelvis meta-
forer, exempel, slagord och visuella bilder.

Ramarna anger gränserna för hur man diskute-
rar en händelse eller ett fenomen. Om till exempel
ett samhälleligt problem placeras inom ramen
’konflikt’ erhåller man typiskt en för-eller-emot-
ställning och diskussionsdeltagarna tvingas att
välja sida vare sig de vill det eller inte. Även om
miljöproblemen naturligtvis bär på verkliga ekono-
miska och politiska konflikter har denna för medi-
erna typiska tendens delvis gjort det omöjligt att
föra en vettig samhällsdiskussion.

Inramningen påverkar väsentligt vilken uppfatt-
ning man får om mijöproblemen, deras konsekven-
ser och lösningar. I den forskning jag gjorde om de
lappländska skogsskadorna som miljöhot eftersträ-
vade jag att med hjälp av begreppet ’ram’ beskriva
hur uppfattningen om skogsskador förändrades i
offentligheten från senare hälften av 1980-talet till
mitten av 1990-talet. Fram till slutet av 1980-talet
definierade ramen sjukdom skogsskadorna som en
hotande ekokatastrof som snabbt hotade att för-
störa skogarna i norr. Följden blev att man på olika
håll i Finland började finna tecken på skogsskador
förorsakade av luftföroreningar. Efter denna period
blev konflikt den förhärskande ramen och det cen-
trala temat behandlade meningsskiljaktigheterna
mellan forskare, myndigheter och politiker samt

det sociala dramat som dessa meningsskiljaktighe-
ter åstadkom. Småningom inplacerades problemet
med skogsskador inom ramen kontroll och för-
svann därmed från diskussionsagendan. Denna ram
gav uttryck för en strävan att se skogsskadorna inte
som ett samhällsproblem utan som ett rent veten-
skapligt eller administrativt problem. Kontroll-
ramen lindrade skräcken som man känt inför en
hotande ekokatastrof samt den groende osäkerhet
över att problemet eventuellt inte kunde lösas en-
bart på vetenskaplig grund (Väliverronen 1996).

Dylika ramar kan enligt min uppfattning använ-
das i vidare bemärkelse för att beskriva föränd-
ringar i miljödiskussionen under det senaste årti-
ondet. Från 1980-talsslutets ekokatastrof- och
skräckvisioner har man genom tvister och till-
stramande mediespel kommit fram till den kon-
trollerade diskussionens tid som domineras av
myndigheternas och forskarnas lugnande och för-
medlande utlåtanden. Som exempel kan vi ta ska-
dorna i ozonskiktet eller klimatförändringen. Ännu
i början av detta årtionde presenterades dessa feno-
men som synnerligen hotfulla medan de numera
oftast behandlas som processer som kan behärskas
med hjälp av vetenskap och teknologi.

Men utan tvivel kommer en ny cykel att starta –
om den inte redan har startat. Denna nya cykel
kommer dels att likna de föregående, dels däremot
att vara ny och oförutspåbar.

Övergår oron över miljön i aktion?
Massmedierna har en central roll i att förmedla in-
formation om miljöproblemen samt i att väcka och
upprätthålla allmänhetens intresse för miljöfrågor.
Suhonen som studerat förändringar i journalistiken
och medborgarnas attityder i miljöfrågor har gjort
en intressant iakttagelse: enligt opinionsmät-
ningarna ökade medborgarnas oro över miljöhot
märkbart under 1980-talet samtidigt som beredska-
pen att själv vidta åtgärder eller göra ekonomiska
uppoffringar för att avhjälpa detta hot minskade.
Under 1980-talet presenterade massmedierna allt
fler miljöproblem och -hot för allmänheten, vars
oro över miljöhoten ökade. Varför resulterade inte
denna oro i en vilja att verka i frågan? En av orsa-
kerna är enligt Suhonen att människorna upplever
miljöproblemen som alltmer avlägsna. Opinions-
undersökningarna visar att finländarna tror att de
allvarliga mijöhoten huvudsakligen ligger utanför
landets gränser. Den här uppfattningen stärks av
mediernas sätt att behandla internationella miljö-
frågor och globala hot (Suhonen 1994, 181-183).

Jämsides med detta verkar det som om begrep-
pet miljö hade mist sin symboliska kraft att attra-
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hera och aktivera människor. I och med att begrep-
pet har spritt sig till alla levnadsområden har det
urlakats och trivialiserats. Eftersom offentligheten
ger en bild av att alla verkar för miljön krävs det
inte mer några insatser av den enskilda medborga-
ren, problemen är så att säga under kontroll.

En orsak till att miljöproblemen upplevs min-
dre betydelsefulla – vid sidan av depressionen, ar-
betslösheten och den leda som följde på ’miljöbo-
omen’ vid 1990-talsskiftet – är att det under de se-
naste åren inte dykt upp nya dramatiska miljö-
frågor. Sura regn, otsonhål och drivhuseffekt domi-
nerade i offentligheten i början av 1980- och 1990-
talet. Den senaste av de ’stora’ miljöfrågorna,
skyddet av biodiversiteten, är snarare en vag para-
plyterm än ett miljöhot som kan specificeras och
dramatiseras. Ett potentiellt symtom är att 1990-
talets ’stora miljöfråga’, djurskyddet, också har
väckt mycken kritik i offentligheten.

Det är naturligtvis inte överraskande att miljö-
problemen för medborgarna ofta ter sig som av-
lägsna och abstrakta hot som inte berör dem kon-
kret. Flera av de miljöproblem som idag anses cen-
trala är ju svårförnimbara, komplicerade globala
processer. Dessutom förekommer det i dagens mil-
jöoffentlighet och -politik drag som snarare unde-
rtrycker än uppmuntrar folks vilja att verka för
miljön. Sådana är till exempel expertdominansen
vid definiering av miljöproblemen samt mediernas

sätt att presentera miljöproblemen som abstrakta
hot eller tvister experter emellan.

Liksom politiken överhuvudtaget, har också
miljöpolitiken allt tydligare blivit en imagepolitik,
där olika aktörers möjlighet att framträda i offent-
ligheten väsentligt beror på deras förmåga att
skapa en trovärdig bild av sig själv. Förmågan att
producera färdigt material, ’medieevenemang’ el-
ler forskningar och utredningar för massmedians
behov är en annan central resurs. Eftersom mass-
mediernas nyhetsförmedling präglas av rutinmäs-
sighet och brådska kan färdiga kommunikeer pu-
bliceras oredigerade om upphovskällan anses all-
mänt pålitlig. Det här leder till att medierna allt-
mer medvetet används i politiskt syfte vilket i sin
tur bidrar till att i offentligheten öka utbudet av
motstridig information kring miljöfrågorna.

Vetenskapens och experternas roll då det gäller
att definiera och lösa miljöproblem är inte på långt
när så entydig och neutral som man ofta påstår.4

Eftersom vetenskaps- och expertisbaserad auktori-
tet också används för att berättiga politiska och
ekonomiska intressen krävs det av både medierna
och allmänheten en helt ny förmåga att kritiskt in-
hämta och tolka information.

Översättning Margareta Ekman

Noter

1. Vissa miljöproblem får offentlig uppmärksamhet en-
dast om de har förespråkare. En färsk undersökning
om den finska miljöns framtid visade att bearbetning
av jord och därav följande erosion är ett centralt mil-
jöhot. Det är svårt att föreställa sig vilka kretsar som
skulle ställa upp som förespråkare i denna sak. Det
samma gäller också andra långsamma förändrings-
processer som inte kan uppvisa dramatiska vänd-
ningar eller dramatiseras i offentligheten.

2. Beträffande grunderna för det konstruktionistiska
angreppssättet inom miljösociologin se t.ex. Hanni-
gan 1995.

3. En av orsakerna till att miljörörelsernas och -organi-
sationernas roll försvagas står att finna i åtstram-
ningen av mediespelet. Till exempel i USA har vissa
industri- och ultrahögerfinansierade organisationer
lyckats undergräva miljörörelsernas positiva image i
offentligheten. I Europa har miljörörelsernas offent-
liga image än mer lidit av – paradoxalt nog – deras
framgång. Medier och redaktörer som vill slå vakt
om sin obundenhet ställer sig allt mer kritiskt till
miljöorganisationer som alltför väl lyckas få fram sitt

budskap i medierna. Ett typexempel på detta är
Greenpeace.

4. Se närmare t.ex. Väliverronen 1993 och 1994.
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