
Konstgräs som miljöfråga i  
svenska nyhetsmedier.

En kvantitativ innehållsanalys.

Research Report

Ernesto Abalo

Jönköping University
School of Education and Communication
Research Reports No. 10 • 2019



Konstgräs som miljöfråga i
svenska nyhetsmedier.

En kvantitativ innehållsanalys.

Research Report

Ernesto Abalo

Jönköping University
School of Education and Communication
Research Reports No. 10 • 2019



Konstgräs som miljöfråga i svenska nyhetsmedier.
En kvantitativ innehållsanalys.
Research Reports No. 10

© 2019 Ernesto Abalo

Published by
School of Education and Communication, Jönköping University
P.O. Box 1026
SE-551 11 Jönköping
Tel. +46 36 10 10 00
www.ju.se

ISBN 978-91-88339-21-8



 

Korrigering 
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av Myndighetsföreträdare i artiklar som kopplar konstgräs till miljön i huvudtemat. Rätt tal är 31 
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Förord 
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Abstract (svenska) 

Denna studie har som mål att undersöka hur svenska nyhetsmedier gestaltar 
konstgräs som miljöfråga. Detta görs i syfte att dels öka kunskapen om hur 
medierna rapporterar om mikroplastrelaterade miljöfrågor, ett 
forskningsområde som är outforskat i både svensk och internationell kontext, 
dels bidra med kunskap om hur miljövinsterna med konstgräs 
(återvinning/cirkulär ekonomi) porträtteras gentemot de miljörisker som det 
ger upphov till (utsläpp av plast och gummi). Rapporteringen från 15 
nyhetsmedier och ett totalurval om 250 artiklar publicerade under perioden 
2014–2018 studeras genom kvantitativ innehållsanalys. Resultaten visar att 
konstgräs som miljöfråga förekommer sparsamt i svenska nyhetsmedier, men 
att rapporteringen har ökat från och med 2016. Från och med detta år börjar 
konstgräs att allt tydligare kopplas till spridning av plast och gummi i naturen, 
vilket också är det vanligaste miljöproblemet som konstgräs kopplas till 
överlag. Detta kan, mot bakgrund av den traditionella medielogikens 
främjande av risker, i sin tur förklara mediernas ökade intresse för konstgräs 
som miljöfråga. Miljövinster med konstgräs framkommer inte i normalfallet, 
vilket betyder att denna aspekt överskuggas av de miljöproblem och risker 
som finns med konstgräs. Däremot konstaterar ungefär var tredje artikel som 
fokuserar på konstgräs och miljön i huvudtemat någon form av vetenskaplig 
osäkerhet kring konstgräsets miljöpåverkan. Gestaltningen av konstgräs som 
miljöfråga är till viss del formad av samhällsdebatten kring spridningen av 
plast i naturen, vilket ger medierna tolkningsramar för att förstå frågan, samt 
gör frågan nyhetsvärdig i sig. 

  



 
 

Abstract (English) 

The objective of this study is to examine the framing of artificial turf as an 
environmental question in Swedish news media. This is done with the twofold 
purpose to (a) expand the knowledge of how the media covers environmental 
questions tied to microplastics – something that hitherto is unexplored – and 
(b) contribute with knowledge about how the media portrays the 
environmental gains with artificial turf (recycling and circular economical 
practices) vis-à-vis the environmental risks with the materials (the spread of 
plastics). 15 Swedish news media and a census of 250 articles published 
between 2014 and 2018 have been analyzed using content analysis. The results 
show that artificial turf as an environmental question is reported sparingly, 
although the coverage has increased from 2016 compared to the previous 
years. From that year, artificial turf is more clearly connected to the spread of 
plastics and rubber, which also is the most common environmental problem 
that artificial turf is associated with in the materials. Viewed against the 
backdrop of the traditional media logic’s tendencies of favoring problems and 
risks, the linking of artificial turf with the spread of plastics can explain the 
increased media interest for the topic. Environmental gains with artificial turf 
are not normally present in the coverage, which means that this aspect is 
overshadowed by the environmental risks and problems associated with 
artificial turf. However, about every third article whose main topic centers on 
artificial turf and the environment does express uncertainty about the 
environmental impacts of artificial turf. The framing of artificial turf as an 
environmental question is to some degree shaped by the public debate about 
plastics, which gives the media frames of interpretation, as well as makes the 
topic itself newsworthy.    
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Inledning 

”Malmö FF:s krav: Förbjud konstgräs” konstaterade en kvällstidningsrubrik 
för drygt två år sedan (Wagner & Thorén, 2016). Den skånska storklubben i 
herrfotboll reagerade på att elitfotbollen i Sverige de senaste åren förflyttats 
alltmer från natur- till konstgräs, en utveckling som försvårar för de svenska 
lagen att lyckas i de europeiska turneringarna, menade de genom sin 
ordförande. ”En återgång till centralstyrning á la Sovjetunionen”, replikerade 
IF Elfsborgs ordförande Bosse Johansson (Wagner & Rosén, 2016), i en 
debatt som tycktes dela både idrottsprofiler och journalister i två läger. 
Antingen var man, såsom Malmö FF:s ledning, kritisk mot att konstgräset 
naturaliserats som underlag, vilket enligt dessa röster bland annat medförde 
en annorlunda studs på bollen, ett annat spel och en större skaderisk. 
Konstgräsgillarna, å andra sidan, välkomnade det plastiga materialet för dess 
förmåga att möjliggöra fotbollsverksamhet året om i ett land där klimatet 
annars varit en begränsning för sporten. De sistnämnda rösterna fick nog också 
medhåll från en och annan kommunpolitiker som såg besparingsmöjligheter 
med konstgräset eftersom materialet är tåligare och tillåter ett större antal 
nyttjandetimmar än naturgräsplaner. Det vill säga, flera lag kan dela en och 
samma plan. Dessutom tycks underhållskostnaderna vara lägre för 
konstgräsplaner jämfört med naturgräsplaner.  
     Ungefär samtidigt som konstgräsets vara eller icke vara debatterades i olika 
elitfotbollssammanhang kom underlaget att bli slagträ i politiska debatter på 
både kommun- och rikspolitisk nivå. Nu var det dock inte konstgräsets 
förmåga att tära på knän och hälsenor, eller dess egenskap att leda till ett 
försämrat presspel i allsvenska matcher som var i fokus, utan dess negativa 
inverkningar på miljön. Boven i dramat tycktes vara granulatet, det vill säga 
de små gummikulorna som finns på konstgräsmattan och som ger en 
dämpande effekt. Granulatet är många gånger tillverkat av återvunna bildäck 
och en av farhågorna har varit att gummipartiklarna innehåller kemikalier som 
kan vara farliga vid inandning och dessutom kan ha en negativ miljöpåverkan. 
Framförallt två rapporter tycks ha varit betydande för att uppmärksamma 
riskerna med konstgräs.  
     2006 publicerade Kemikalieinspektionen (2006) en rapport som 
utvärderade kunskapsläget om konstgräset och som mynnade ut i ett antal 
rekommendationer för framtida hantering av konstgräsplaner. I rapporten slår 
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myndigheten fast att en lokal miljörisk återfinns med gummi från återvunna 
däck då undersökningar ”har visat att zink och fenoler kan läcka ut från 
gummigranulaten och om ämnena når intilliggande vattendrag kan de påverka 
vattenlevande och sedimentlevande organismer” (Kemikalieinspektionen, 
2006, s. 19). Miljörisken bedöms dock vara av lokal karaktär då mängden 
granulat som sprids från konstgräsplaner anses vara begränsad. Vidare 
bedömer myndighetsrapporten, utifrån exponeringsberäkningar samt 
mätningar av inomhusluft, att hälsorisken för utövare sannolikt är liten. Man 
lägger dock in brasklappen att själva exponeringen ”samt eventuella allergiska 
reaktioner är dock dåligt undersökta” (Kemikalieinspektionen 2006, s. 19). 
Rapportens rekommendation är att inte välja konstgräs som innehåller särskilt 
farliga ämnen vid anläggning av nya planer, vilket ”innebär att granulat av 
återvunnet gummi inte bör användas när nya konstgräsplaner ska anläggas” 
(Kemikalieinspektionen 2006, s. 19). Till dessa rekommendationer belyser 
Kemikalieinspektionen i sin rapport också behovet att ta fram mer kunskap 
om konstgräsets risker för hälsan och miljön.  
     Om Kemikalieinspektionens rapport framförallt uppmärksammade 
hälsoriskerna med konstgräs samt dess miljörisker på ett mer generellt plan, 
blev en rapport från Svenska Miljöinstitutet IVL central för att knyta 
konstgräset till ett specifikt miljöproblem, nämligen spridningen av 
mikroplast i hav och natur. I rapporten från 2016, som sedermera uppdaterades 
2017 och som är en del i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att kartlägga 
källor till spridningen av plast i haven, pekas konstgräs ut som en potentiellt 
sett stor källa till spridning av mikroplast, det vill säga plastpartiklar som inte 
är större än 5 mm. 1 640 till 2 460 ton plast per år beräknas konstgräs släppa 
ut, en siffra som endast överträffas av plastutsläppen från däckslitage från 
trafiken (Magnusson et al., 2016). Rapportförfattarna är dock noga med att 
understryka att det inte är känt hur mycket av dessa utsläpp som faktiskt 
hamnar i haven. Vidare poängterar de att ”För flera källor som kan förväntas 
bidra med stora mängder mikroplast till havet finns det så lite data att det inte 
går att kvantifiera vilka mängder det rör sig om” (Magnusson et al., 2016, s. 
7). Rapportförfattarna gör också emfas på tillförlitligheten av rangordnandet 
av de olika utsläppskällorna som görs gällande i rapporten: ”det måste påpekas 
att här finns ett mycket stort mått av osäkerhet”, skriver de (Magnusson et al. 
2016, s. 8). 
     Men konstgräset som miljöfråga innefattar inte endast risker och problem 
för miljön, utan även möjligheter. Gummigranulatet som används på många 



9 
 

konstgräsplaner produceras som nämnts av återvunna bildäck, vilket betyder 
att produktionen av konstgräs ingår i en cirkulärekonomisk process. Cirkulär 
ekonomi innebär att material återvinns i ett kretslopp för att på så vis minska 
mängden avfall och spara på naturresurser och i längden gynna både klimat 
och miljö. Ett cirkulärekonomiskt förhållningssätt är något som uppmuntras 
på många områden i samhället, inte minst när det kommer till pantning, 
källsortering, privat konsumtion samt bränsleutvinning. EU-kommissionen 
uträttade 2015 en handlingsplan för att främja cirkulär ekonomi på olika 
områden, där hanteringen av plast är ett prioriterat område (Europeiska 
kommissionen, 2015). Vad gäller bildäck gäller sedan 1994 ett 
producentansvar, vilket betyder att tillverkare, importörer och återförsäljare 
av däck har en skyldighet att ta emot uttjänade däck och se till att de tas 
omhand på ett för miljön godtagbart sätt (SFS 1994:1236). Det är dessa 
uttjänade däck som återvinns till granulat till konstgräsplaner. Enligt en 
rapport från återvinningskoncernen Ragn-Sells (Johansson, 2018), släpper 
granulat från återvunna däck (så-kallat SBR-granulat) en mindre mängd 
växthusgaser än konkurrerande material om man ser till produktens hela 
livscykel. Dessutom är materialet billigare än vissa andra alternativ. Detta 
motiverar således användningen av granulat från återvunna bildäck, både ur 
en ekonomisk och miljömässig utgångspunkt.       
     Konstgräsets inverkan på miljön har förutom via myndighetsrapporter, 
eller vetenskapliga studier i ämnet, nått den svenska offentligheten också 
genom medierna. Medierna utgör centrala nyhetskällor för medborgarna rent 
generellt, men är också viktiga för medborgarnas förståelse för olika 
miljöfrågor (Olausson, 2011). Och det är gestaltningen av konstgräs som 
miljöfråga i svenska nyhetsmedier som föreliggande studie har som mål att 
studera. Syftet med detta är dubbelt.  
     För det första kartlägger studien rapporteringen av konstgräs i svensk press 
i syfte att öka kunskapen om hur medierna rapporterar om 
mikroplastrelaterade miljöfrågor. Både i en svensk och internationell kontext 
är studier om rapporteringen om konstgräs och mikroplaster i stort sett 
obefintliga, trots att plast i naturen är en fråga som fått ökad betydelse bland 
politiska organisationer och inom miljörörelsen (Magnusson et al., 2016). 
Kunskap behövs om hur mycket som skrivs om konstgräs som miljöfråga i 
nyhetsmedierna, vilka teman och aktörer som förekommer, vilken roll som 
rapporter och vetenskapliga studier spelar i rapporteringen och hur detta 
skiljer sig åt mellan nationellt och lokalt innehåll. Genom att få fram resultat 
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om detta bidrar studien till att bredda det vetenskapliga samtalet om 
miljökommunikation.   
     För det andra syftar studien till att bidra med kunskap om en mer specifik 
miljökommunikativ aspekt, nämligen hur medierna porträtterar potentiella 
miljövinster med konstgräset gentemot de miljörisker som det ger upphov till. 
Konstgräsfrågan belyser nämligen en komplex relation mellan å ena sidan 
miljövinster och cirkulär ekonomi och å andra sidan miljörisker och utsläpp. 
Ett analystema i studien blir därför att undersöka i hur stor utsträckning 
eventuella miljövinster med konstgräs framkommer i rapporteringen jämfört 
med miljöriskerna med materialet. 
    Ovanstående mål och syfte bryts ner i följande frågor: 
 
1. I hur stor utsträckning rapporterade svenska nyhetsmedier om konstgräs 
som miljöfråga under perioden 2014–2018?  
2. Vilka teman, genrer och källor är centrala i rapporteringen och hur skiljer 
sig rapporteringen åt mellan olika medier? 
3. Hur stort genomslag får miljövinster med konstgräs i rapporteringen jämfört 
med de miljörisker som materialet för med sig? 
 
Studien använder sig av kvantitativ innehållsanalys för att besvara 
forskningsfrågorna. Metoden är vanlig inom medie- och 
kommunikationsvetenskapen för att systematiskt kartlägga och påvisa 
samband mellan olika typer av medieinnehåll (Neuendorf, 2017; Nilsson, 
2010). De teoretiska utgångspunkterna som studien använder för att tolka 
resultaten centrerar kring medielogik och mediernas gestaltning (på engelska 
framing) av olika teman och händelser. 
    I det följande avsnittet ges en kortfattad översikt över kunskapsläget 
gällande mediernas rapportering om miljöfrågor. Avsnittet följs av en 
presentation över studiens teoretiska utgångspunkter, innan metoden 
presenteras och diskuteras. Därefter presenteras resultaten från den 
kvantitativa innehållsanalysen. Slutligen, diskuteras huvudresultaten i syfte att 
bringa slutsatser och ge uppslag för vidare forskning.  
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Miljökommunikation – kunskap och 
kunskapsluckor 

Detta avsnitt tecknar en generell bild över fältet som föreliggande studie avser 
bidra till, nämligen miljökommunikation. Forskningsöversikten har inte som 
ambition att vara heltäckande utan syftar istället till att ge en bakgrund av 
forskningsfältet, presentera viktiga forskningsbidrag, samt argumentera för 
behovet att utforska nyhetsmediers rapportering om konstgräs som miljöfråga. 
För mer djuplodande insikter i fältet hänvisas läsaren till Hansen och Cox 
(2015) och för en systematisk genomgång av fältet utifrån fackgranskade 
artiklar rekommenderas Comfort och Park (2018). 
     Miljökommunikation har likt dess syskonfält riskkommunikation 
(Nohrstedt, 2010; Painter, 2013) och vetenskapskommunikation (Phillips et 
al., 2012) blivit ett slags tvärvetenskapligt forskningsfält som både teoretiskt 
och metodologiskt har stark anknytning till den traditionella medie- och 
kommunikationsvetenskapen. Denna anknytning vilar förutom på många 
forskares disciplinära hemvist till stor del på intresset att undersöka medier, 
traditionella såsom digitala, och dessas viktiga roll för kommunikationen om 
olika miljöfrågor. Comfort och Park (2018) visar i sin översikt att forskning 
om miljökommunikation har ökat kraftigt de senaste åren. 2016 publicerades 
76 vetenskapliga artiklar på området i fackgranskade tidskrifter som indexeras 
i databasen Web of Science, vilket kan jämföras med att färre än tio artiklar 
publicerades 2006 (Comfort & Park, 2018). Samma författare visar att 
journalistiken utgör ett viktigt studieobjekt inom fältet och att det framförallt 
är journalistiska texter som studeras, framför produktion eller reception, ett 
argument som också framförs av Hansen (2011). Comfort och Park (2018) 
noterar att det skett ett skifte inom miljökommunikationsforskningen efter 
millennieskiftet. Från att ha utforskat kommunikationen av miljörisker 
generellt har miljökommunikationsforskningen till största del kommit att 
fokusera på den medierade kommunikationen av klimatförändringar (för en 
problematisering av denna inriktning, se Olausson & Berglez, 2014; för en 
översikt, se Schäfer & Schlichting, 2014). 
     Miljökommunikationsforskningen tycks helt sakna studier om 
medieringen av konstgräs som miljöfråga. Sökningar på ”artificial 
turf”/”synthetic turf” tillsammans med ”media”, ”journalism” och 
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”communication” ger inga relevanta träffar på sökmotorn Primo som 
tillhandahålls av Jönköping Universitys webbibliotek. Istället tycks forskning 
om konstgräs överlag vara antingen sportrelaterad eller handla om kemikalier 
eller ha annat naturvetenskapligt fokus. Inga relevanta träffar erhålls heller 
efter sökningar på ”microplastics” tillsammans med ”media”, ”journalism” 
och ”communication” på samma sökmotor. Detta visar att även medieringen 
av mikroplast som miljöfråga tycks vara outforskad. 
     Trots att det inte tycks finnas några studier av medieringen av konstgräs 
eller mikroplast som miljöfråga, lämnar studier om mediernas gestaltning av 
andra miljöfrågor viktiga bidrag, inte minst om hur nordiska medier 
porträtterar miljöfrågor. En studie om hur svensk press gestaltar miljörisker i 
Östersjön – ett forskningstema som av de studier som finns publicerade får 
betraktas som det som ligger närmast föreliggande studie – visar att 
rapporteringen följer traditionella medielogiker i sitt närmande av problemet 
(Jönsson, 2011). Detta medför att miljöriskerna främst får utrymme om de går 
att koppla till politik, ekonomi, till någon kris eller någon olycka. I sin tur 
medför detta bland annat att riskerna för övergödning blir ett centralt tema 
eftersom det kan konstrueras som ett hot. Vidare, också detta enligt 
medielogiken, är de centrala aktörerna i medieberättelsen olika typer av 
experter, vilket medför att medborgare i stort sett osynliggörs (Jönsson, 2011). 
En finsk studie om representationen av övergödning av vatten (Lyytimäki, 
2007) understryker också mediernas behov av att få miljörisker att passa en 
viss dramaturgi som synliggör symptomen för miljöriskerna, vilket är 
sammankopplat med att medierna har svårt att fånga långsamma processer 
som orsakar miljörisker. 
     Viktiga bidrag för förståelsen av mediernas gestaltning av miljöfrågor, har 
också lämnats av medieforskningen om klimatförändringar. Olausson (2009) 
poängterar vikten av att miljöfrågor hör samman med specifika händelser för 
att bli en del av medierapporteringen, och visar att svenska medier använder 
sig av transnationella, nationella och lokala förståelseramar för att 
begripliggöra klimatförändringarna men också för att skapa en grogrund för 
ett gemensamt agerande gentemot klimatproblemet. Vidare visar studien att 
medierna är motvilliga att ge plats åt den vetenskapliga ovissheten som finns 
kring klimatförändringar. Det sistnämnda har, menar Olausson, att göra med 
att sådana konstruktioner skulle underminera de tolkningsramar som medierna 
förespråkar. Detta är en viktig insikt att ha med sig till studiet av konstgräs 
som miljöfråga, eftersom mediernas konstruktion av frågan, och 
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rekontextualiseringen av vetenskapliga resultat om denna fråga, kan anpassas 
till ett specifikt perspektiv som medierna har och som gör mediebilden mer 
slagkraftig.      
     Forskningsöversikten visar alltså att miljökommunikation är ett etablerat 
och växande forskningsfält som de senaste åren framförallt fokuserat på 
journalistik och på gestaltningen av klimatförändringar. Viktiga bidrag har 
också lämnats till den generella förståelsen av hur medielogiken formar 
gestaltningen av miljöfrågor och utmaningarna som detta medför.  
     Översikten visar också att kunskapsluckor finns, inte minst om hur 
medierna gestaltar konstgräs och mikroplast som miljöfrågor. Häri bidrar 
föreliggande studie med ny kunskap inom framförallt tre områden. För det 
första kartlägger studien förekomsten av konstgräs som miljöfråga i svensk 
nyhetspress och kan således visa hur vanligt förekommande ämnet är i 
nyhetsmedierna. För det andra kan studien visa vilka typer av miljöproblem 
som konstgräs associeras till i medierna. Som tidigare nämnts har konstgräs 
associerats både till kemikalier som medför risker för människan och till 
mikroplast som medför risker för naturen. Genom att visa vilka teman 
konstgräs associeras till vid olika tidsperioder kan det skönjas om 
gestaltningen av konstgräs som miljöproblem varierar över tid. För det tredje, 
bidrar studien med ny kunskap genom att visa vikten som miljövinster med 
konstgräs (återvinning/cirkulär ekonomi) ges gentemot miljöriskerna med 
konstgräs (olika utsläpp). Denna analys bidrar således inte endast med 
kunskap om konstgräs som miljöfråga i sig, utan också om hur olika 
miljöperspektiv belyses. Sammantaget bidrar studien med att bredda 
miljökommunikationsforskningen, genom att lägga en första byggsten för 
förståelsen av konstgräs som miljöfråga i medierna. 

Teoretiska utgångspunkter 

Detta avsnitt presenterar studiens teoretiska utgångspunkter, vilka utgör 
glasögonen genom vilka materialet tolkas och förstås (Olsson, 2008). Två 
perspektiv sammanvävs till ett teoretiskt ramverk i denna studie: medielogik 
och gestaltning. 
      Ett begrepp som varit betydelsefullt för förståelsen av varför medierna 
agerar som de gör och tycks främja vissa händelser och perspektiv framför 
andra är det om medielogik, som myntades av Altheide och Snow (1979) i 
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slutet på 1970-talet. Begreppet vill fånga formerna för mediernas verksamhet, 
det vill säga hur material organiseras och anpassas till ett visst format, samt 
hur detta samspelar med de förväntningar som publiken och det övriga 
samhället har på medierna och dess innehåll (Karidi, 2018). Medielogiken är 
sammanknuten med den professionella kulturen som råder inom 
medieorganisationer, det vill säga sättet att tänka och de regler och ideal som 
finns för skapandet av medieinnehåll (se Tuchman, 1978; Gans, 1979; Palm, 
2002).  
     Vad karaktäriserar då medielogiken? Generella uttryck för medielogiken 
kan vara mediernas intresse för händelser framför processer, men också för 
det konfliktfyllda och det personliga (Karidi, 2018). Som Karidi (2018) 
påpekar gör en del medieforskare skillnad på olika typer av mediers logik; 
nyhetsmediernas sätt att förhålla sig till vad som har ett värde att publiceras 
skiljer sig från logiker som finns i exempelvis digitala medier. Fortsättningsvis 
fokuseras på nyhetsmediernas logik.  
     Vad är det då som skapar nyhetsmediernas logik? Varför har ”en människa 
bet en hund” ett större nyhetsvärde än ”en hund bet en människa”, för att nu 
ta ett nästintill uttjatat exempel? En del av svaret ligger i mediernas 
förhållande till de strukturer som omgärdar dem och som villkorar deras 
verksamhet. Nyhetsmedier, speciellt vinstdrivande sådana, befinner sig i en 
konkurrenssituation med varandra, vilket i sin tur ger incitament att publicera 
vad som är säljbart men också vad som är snabbt och så lite resurskrävande 
som möjligt (Davis, 2010). Samtidigt måste nyhetsmedierna leva upp till sin 
demokratiska roll i samhället, granska makten och leverera trovärdig och, i 
alla fall på nyhetsplats, information som lever upp till mediernas 
objektivitetsideal. Det är således i denna dialektik som nyhetsmediernas 
verksamhet äger rum och som nämnda logik konstitueras. Förhållandet är 
långtifrån problemfritt. Som forskare har påpekat (Ekström & Nohrstedt, 
1996; Phillips et al., 2010), ger det upphov till etiska problem för 
nyhetsmedierna.  
     Miljöfrågor, med dess inneboende komplexitet och dess starka koppling 
till vetenskapen, visar sig inte alltid vara kompatibla med medielogiken. I en 
intervjustudie med svenska miljöjournalister och som syftar till att förstå 
klimatjournalisters professionella ideal i förhållande till den traditionella 
medielogiken, finner Berglez (2011) tre olika sätt att förhålla sig till 
medielogiken. Det finns journalister som säger att de försöker anpassa 
rapporteringen om klimatförändringar till rådande medielogik. Miljöfrågorna, 
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menar journalisterna, paketeras då på så sätt så att de passar in i ett ramverk 
av enklare, personifierade och i viss mån spektakulära händelser. Vidare finns 
det journalister som ser miljön och klimatet som något som står utanför 
medielogiken. Dessa uppfattar miljöfrågornas komplexitet, samt 
nödvändigheten att förstå de vetenskapliga resonemangen bakom, som 
inkompatibla med förväntningarna att skapa snabba och enkla nyheter. 
Kompromissen blir helt enkelt för stor. Den tredje gruppen journalister 
uppfattar medielogiken som något som behöver förändras för att bättre kunna 
rapportera om klimatet. Här handlar det om en önskan att införa fler 
vetenskapliga resonemang när klimatfrågor blir nyheter, att söka integrera 
miljöfrågor i ”vanliga” nyheter, eller på annat sätt förändra medielogiken. 
    Sammantaget kan sägas att för att miljöfrågor, såsom konstgräset, ska bli 
mediala tycks det krävas det att de passar in i rådande medielogik. Detta kan 
i sin tur ha konsekvenser på hur ofta som konstgräsfrågan rapporteras, vilka 
teman och källor som framträder i mediebilden, samt hur vetenskapliga 
resonemang vävs in i medietexterna. 
     Frågan om medielogik är starkt förbunden med diskussionerna kring det 
engelska begreppet framing, som här översätts till gestaltning. Begreppet har 
sin grund i Erwing Goffmans socialpsykologiska forskning på 1950-talet, men 
har sedan, med vissa adaptioner, kommit att bli ett centralt begrepp inom den 
medie- och kommunikationsvetenskapliga forskning som intresserar sig för 
medieinnehåll. Entman (2007, s. 164) definierar gestaltning som “the process 
of culling a few elements of perceived reality and assembling a narrative that 
highlights connections among them to promote a particular interpretation”. 
Gestaltning handlar således om att lyfta fram vissa aspekter av en verklighet 
för att skapa en berättelse som i sin tur främjar vissa tolkningar före andra. 
Välutvecklade gestaltningsramar (på engelska frames), påpekar Entman 
(2007), fyller oftast fyra funktioner: definition av ett problem, kausal analys, 
moraliskt övervägande och främjandet av lösningar.  
     Genom att gestalta en fråga på ett specifikt sätt – det vill säga genom att 
lyfta fram vissa aspekter före andra, låta specifika aktörer få definiera vad som 
skett samt utelämna vissa teman – främjar man samtidigt vissa tolkningar och 
lösningar framför andra. Viktigt här är att komma ihåg det som Carvalho 
(2008) poängterar, nämligen att det inte handlar om att välja mellan att 
gestalta eller inte gestalta, utan om hur man gestaltar. När nyhetsmedier väljer 
en specifik ”vinkel” på en nyhet görs detta ibland omedvetet – det handlar för 
redaktionerna om att fånga en händelse, eller få en viktig aktör att yttra sig om 



16 
 

en viss fråga. Samtidigt hänger gestaltningen ihop med medielogiken: en 
nyhet måste ”vinklas” på ett sätt som gör den attraktiv för läsaren och som 
lever upp till de förväntningar som samhället har på journalistiken. En 
nyhetsartikel om en miljöfråga kan inte bli hur vetenskaplig som helst, 
eftersom den säkerligen hade uppfattats som svårbegriplig och ointressant för 
gemene läsare som kanske bläddrar i lokaltidningen för att läsa vad som hände 
under gårdagen i hem- eller grannkommunen, snarare än för att få en 
grundkurs om klimatförändringar. 
     Samtidigt, som Berglez, Olausson och Ots (2017) understryker, krävs en 
ökad medvetenhet kring hållbarhetsfrågor inom journalistiken. Detta rör 
hållbarhet i förhållande till såväl ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. 
Som författarna hävdar, kräver rådande klimatkris att journalistiken är med 
och ökar medborgarnas medvetenhet kring olika miljöfrågor. Det blir således 
en del i deras samhällsansvar. Som Olausson (2011) visar, är medborgarnas 
förståelse av exempelvis klimatfrågan starkt knuten till hur medierna 
porträtterar den. Vidare, hävdar Berlgez et al. (2017), kräver den 
institutionella kris som journalistiken befinner sig i att journalistiken 
omformar sig själv och bryter mot sina traditionella logiker – både vad gäller 
hur man rapporterar om olika saker, samt de marknadslogiker som man bygger 
sin verksamhet på – för att kunna överleva i framtiden. Journalistiken måste 
således förändra sig och detta gäller inte minst förhållandet mellan 
medielogiken och miljörapporteringen. 
     Sammantaget kan sägas att förståelsen för hur medielogiken och mediernas 
gestaltning kan påverka rapporteringen av olika klimatfrågor är väsentlig för 
att i sin tur tolka och förstå svensk nyhetspress rapportering av konstgräs som 
miljöfråga. 

Metod 

Detta avsnitt avhandlar studiens val av metod, datainsamlingsteknik och urval. 
Avsnittet diskuterar också studiens vetenskapliga kvalitet samt presenterar en 
reflektion av etisk karaktär. Ambitionen är att göra studiens metodologi så 
transparant som möjligt för att möjliggöra replikerbarhet samt en kritisk 
granskning av arbetet.  
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Metod, urval och material 

Studien använder sig av kvantitativ innehållsanalys som metod för att 
analysera rapporteringen av konstgräs som miljöfråga. Metoden har använts 
inom kommunikationsforskning sedan 1950-talet, är vanlig inom den samtida 
medie- och kommunikationsvetenskapen och är en bra metod för att få en 
överblick över ett större material genom statistiska analyser (Neuendorf, 
2017; Nilsson, 2010; Riffe, Lacy & Fico, 2014). Enligt Bernard Berelsons 
klassiska definition är innehållsanalys ”ett forskningsredskap för det 
objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivandet av manifest 
kommunikationsinnehåll” (Nilsson, 2010, s. 121). Definitionen avslöjar ett 
naturvetenskapligt ideal och i viss mån också ett positivistiskt förhållningsätt 
till kommunikationsforskningen. Utan att nödvändigtvis dela dessa 
utgångspunkter har denna definitions fokusering på objektivitet, systematik, 
kvantifiering och manifest innehåll, såsom Nilsson (2010) påpekar, satt stor 
prägel på användningen av innehållsanalys som samhällsvetenskaplig metod. 
Målet är att bryta ner det manifesta innehållet i en text till olika variabler och 
värden, för att sedan kvantifiera och analysera förekomsten av dessa.  
     Föreliggande studie analyserar 15 nyhetsmedier, varav 14 är tryckta 
nyhetstidningar och det kvarvarande mediet är Sveriges Radios (SR) webb. 
Strategin bakom urvalet har varit att inkludera de sju största 
storstadstidningarna, de sju största lokaltidningarna samt ett public service-
medium. Storstadstidningarna valdes enligt samma princip som används i 
Asps (2006; 2011) Medievalsundersökningar där de sex största ingår, dock 
med tillägget av Sydsvenskan i denna grupp med motiveringen att tidningen 
är den största i Sveriges tredje största stad. De sju enskilt största 
lokaltidningarna utifrån upplaga valdes sedan, utifrån Tidningar i Sveriges 
upplagestatistik för 2017 (TS, 2017).1 Att välja tidningar utifrån upplaga 

                                                      
 
 
 
 
1 I TS statistik redovisas vissa tidningar tillsammans med andra tidningar i samma 
bolag/koncern, vilket försvårar möjligheterna att veta upplagan för den enskilda 
tidningen. Tidningar som redovisats på detta sätt har därför exkluderats från urvalet. 
Detta medför exempelvis att Barometern och Oskarshamns-Tidningen, vilka 
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innebär att tidningarna med störst publik, och säkerligen också med störst 
genomslagskraft, studeras, samtidigt som det medför risken för geografisk 
snedfördelning. Slutligen valdes också ett public service-medium (SR) med 
ambitionen att analysera eventuella skillnader mellan detta och de andra 
mediekategorierna. Webbartiklar valdes i det här fallet eftersom de till stor del 
delar både struktur och form med tidningsartiklar. Resursskäl uteslöt 
möjligheten att samla in och analysera radiosändningar. Att Sveriges 
Television (SVT) inte inkluderades förklaras med att mediet varken erbjöd 
möjligheten att söka material på deras webb eller att få en överblick över allt 
publicerat material som innehöll ett visst sökord. Tabell 1 ger en översikt över 
materialet. 
 

Medium Typ av medium Antal artiklar 
Aftonbladet Storstadstidning 4 
Borås Tidning Lokaltidning 22 
Dagens Nyheter Storstadstidning 13 
Expressen Storstadstidning 8 
Göteborgs-Posten Storstadstidning 28 
Metro Stockholm Storstadstidning 4 
Nerikes Allehanda Lokaltidning 21 
Norrköpings Tidningar Lokaltidning 27 
Nya Wermlands Tidningen Lokaltidning 9 
Smålandsposten Lokaltidning 12 
Svenska Dagbladet Storstadstidning 7 
Sveriges Radio Public Service (webb) 37 
Sydsvenskan Storstadstidning 36 
Upsala Nya Tidning Lokaltidning 14 
Östgöta Correspondenten Lokaltidning 8 
 250 Totalt 

Tabell 1. Översikt över materialet. 

En urvalsperiod på fem år sattes mellan 1 januari 2014 och 31 december 2018. 
Anledningen till detta är ambitionen att kunna registrera eventuella 
förändringar över tid, inte minst i relation Svenska Miljöinstitutet IVL:s 
rapport om mikroplast från 2016 (Magnusson et al., 2016) som kommit att bli 

                                                      
 
 
 
 
redovisas ihop, har valts bort trots att upplagan för dessa sammantaget är större än 
för Norrköpings Tidningar och Smålandsposten. 



19 
 

viktig i den offentliga debatten om konstgräs som miljöfråga. Publiceringen 
av IVL-rapporten betraktas här som ett diskursivt moment (Carvalho, 2008) 
som kan ha inverkan på rapporteringen om konstgräs. 
     Sökningar på ”konstgräs*” gjordes i databasen Mediearkivet Retriever för 
varje tidning, och för SR gjordes sökningarna på sr.se. Alla träffar från 
Mediearkivet Retriever laddades ner i sökbara PDF-dokument, i vilka 
sökningar gjordes på ”däck”, ”granulat”, ”klimat”, ”mikroplast”, ”miljö”, och 
”återv” för att hitta relevanta artiklar. För SR gicks alla träffar på sökordet 
”konstgräs” igenom och webblänkarna för relevanta träffar sparades. Ett 
totalurval skapades genom att inkludera alla artiklar som uppfyllde följande 
kriterium: artikeln ska någonstans – antingen i själva artikeltexten eller i 
medföljande bildtext eller faktaruta – koppla konstgräs till miljön, klimatet, 
eller hälsorisker på något sätt. 2 Syftet med detta är att få in ett så brett 
spektrum av material som kopplar konstgräs till miljön som möjligt. Totalt 
samlades 250 artiklar in. Av dessa finns några byråartiklar som publicerats i 
olika medier, samt några nästintill (dock inte helt) identiska 
insändare/debattartiklar som förekommer i olika medier. Ingen av dessa har 
exkluderats eftersom de publicerades i olika medier och har således nått olika 
publiker. 
     Överlag kan sägas att artiklarna som ingår i urvalet representerar en bråkdel 
av alla artiklar som innehåller sökordet ”konstgräs*” i de valda 
nyhetermedierna. De allra flesta artiklarna som gav träffar på det sökordet 
handlar om fotboll och idrottsanläggningar, utan någon direkt hänvisning till 
miljön.  

Kodning och analys 

Ett kodningsschema skapades för att systematiskt bryta ner analysenheterna, 
det vill säga artiklarna, till variabler som sedan kodats in i statistikmjukvaran 

                                                      
 
 
 
 
2 Det bör noteras att SR-artiklar som är av puff-karaktär och som på ett övergripande 
sätt sammanfattar (och hänvisar till) vad som återfinns i en sändning inte har 
inkluderats i urvalet.   
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SPSS (se Bilaga). All kodning har gjorts manuellt av rapportförfattaren genom 
att läsa igenom varje insamlad artikel och mata in variabelvärden i SPSS. 
Kodningsschemats design avser att framförallt möjliggöra följande typer av 
analys: publiceringsfrekvens i olika medier, publiceringsfrekvens över tid, 
miljöfrågor som konstgräs associeras till, huruvida konstgräs som miljöfråga 
utgör ett huvudtema, vilka aktörer som yttrar sig i artiklarna, huruvida 
artiklarna hänvisar till rapporter eller studier, samt vilka eventuella 
miljövinster med konstgräs som framkommer. 
     I formell mening är den kvantitativa ansatsen som används deskriptiv, det 
vill säga att den bygger på univariata, bivariata och enstaka trivariata 
statistiska körningar (se Djurfeldt, Larsson & Stjärhagen, 2003). Detta 
möjliggör en kartläggning av rapporteringen av konstgräs som miljöfråga. 
Den deskriptiva ansatsen kräver å andra sidan att körningarna som 
tillhandahålls av SPSS tolkas för att få en viss teoretisk betydelse. Tolkningen 
sker mot bakgrund av det teoretiska ramverket som presenterades i föregående 
avsnitt. 

Metoddiskussion 

Studiens kvalitet kan sägas vila på tre ben: validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet, vilka nu kommer att diskuteras. 
     En studies validitet bygger på att den undersöker rätt saker (Djurfeldt et al., 
2003). I det här fallet måste konstgräs som miljöfråga i nyhetsmedierna täckas 
av de analysenheter som studeras. Stegen i urvalsprocessen som presenterats 
ovan försäkrar att artiklar som rapporterar om konstgräs som miljöfråga ingår 
i urvalet. Däremot kan det breda kriteriet för inkluderandet av material i 
urvalet, det vill säga avsaknaden av skarpa yttre och innehållsliga 
avgränsningar (Nilsson, 2010), medföra att en del artiklar som endast gör lösa 
kopplingar till konstgräs och miljön i förbifarten också inkluderas i studien. 
Det finns exempel på sådana artiklar i urvalet. Denna breda ansats är dock 
medveten eftersom studiet om konstgräs som miljöfråga i medierna 
fortfarande är i sin linda och för att kartlägga den behövs ett brett spektrum av 
material. Däremot, som analyskapitlet visar, har omkodningar gjorts för att 
skilja mellan artiklar som i sitt huvudtema har konstgräs som miljöfråga och 
de som inte har det. På så vis kan man göra analyser som mer specifikt visar 
hur rapporteringen ser ut när konstgräs behandlas som huvudtema och när det 
inte gör det. 
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     Reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet och målet är att studien 
inte innehåller slumpmässiga fel och att den kan replikeras (Djurfeldt et al., 
2003). Centralt i detta är att säkerställa att kodningen går rätt till. 
Undersökningar som endast har en kodare, såsom denna, kan testa 
intrakodarreliabiliteten för att se hur systematisk kodaren varit. Detta görs 
genom att jämföra kodningen av samma material vid två olika tidpunkter 
(Riffe et al., 2014). Av resursskäl har detta inte varit möjligt. Istället har 
stickprov gjorts där en del variabler gåtts igenom för att kontrollera att 
kodningen stämmer. Detta har dock inte gjorts för alla medier och inte heller 
för alla variabler. En annan aspekt av en studies tillförlitlighet är bortfall. 
Föreliggande studie har utgått från det material som varit tillgängligt via 
Mediearkivet Retriever samt sr.se, men det är möjligt att det saknas material i 
dessa källor. Detta har inte kunnat kontrolleras. Däremot har dubbletter 
förekommit i enstaka fall och då har endast ett fall tagits med. 
     Generaliserbarhet handlar om huruvida urvalet är representativt för en 
population. Med urvalet som gjorts är urvalet representativt för de största 
storstadsmedierna, största lokaltidningarna och SR:s webbartiklar under den 
studerade perioden. Det är möjligt att inkluderandet av några fler 
lokaltidningar skulle ha inneburit vissa förändringar av resultaten, men det är 
föga troligt att det skulle inneburit större förändringar. Vad som dock bör 
understrykas är att SR:s funktion som representant för public service inte 
nödvändigtvis ger en representativ bild av webbartiklar från public service-
medier. Men materialet ger ändå en bild av dess likheter och skillnader med 
storstads- och lokaltidningar.   

Reflektion av etisk karaktär 

Eftersom studien är en del i ett uppdragsforskningsprojekt och har ambitionen 
att både tillgodose uppdragsgivarens önskemål med studien och att bidra med 
ny kunskap till det vetenskapliga samtalet om konstgräs som miljöfråga i 
medierna, är det viktigt att klargöra hur dessa olika intressen påverkat studiens 
utformning. 
     Svensk Däckåtervinning AB (SDAB), som är uppdragsgivaren, är 
intresserad av hur konstgräs konstrueras som miljöfråga i medierna eftersom 
de själva producerar gummigranulatet som är centralt för konstgräs som 
miljöfråga. Det är utifrån deras önskan att veta mer om hur svenska medier 
hanterat frågan som projektet initierats. Ulrika Olausson, som är 
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projektledare, har sedan skickat in ett förslag med en skiss över projektet, där 
föreliggande studie utgör den första delstudien, vilken SDAB accepterat. Ett 
avtal mellan Jönköping University och SDAB har sedan skrivits, där det bland 
annat framkommer att projektet inte har kommersiella bindningar som 
påverkar studiens objektivitet, oberoende eller öppenhet, samt att publicering 
av resultaten får ske utan SDAB:s godkännande. 
     SDAB har sedan presenterat önskemål om vilken typ av medier som ska 
ingå i studien samt vilka teman som avhandlas. Dessa önskemål har sedan 
förhandlats med rapportförfattaren och projektledaren för att studien ska 
kunna uppfylla kvalitetskrav utifrån ett medie- och 
kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Ett preliminärt kodningsschema 
presenterades för SDAB innan materialinsamlingen satte igång. Justeringar i 
kodningsschemat har gjorts under studiens gång utan att SDAB blivit 
kontaktat. 
     Forskningsprojektet har således både skapats och fortskridit med en hög 
grad av vetenskaplig frihet och autonomi gentemot uppdragsgivaren.   

Resultat 

Detta avsnitt presenterar resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen. 
Resultaten presenteras utifrån tre olika teman: den generella rapporteringen 
om konstgräs som miljöfråga, konstgräs som miljöproblem, samt analyser av 
fall där huvudtemat är konstgräs som miljöfråga. 

Den generella rapporteringen om konstgräs som 
miljöfråga 

Rapportering över tid 

Överlag kan sägas att konstgräs som miljöfråga är något som får sparsamt 
utrymme i svensk journalistik, även om rapporteringen ökat rejält de senaste 
åren. Som Tabell 2 visar, publicerades under 2014 och 2015 totalt sett färre 
än 20 artiklar per år som gjorde någon koppling mellan konstgräs och miljön. 
2017 var det undersökningsår med flest publicerade artiklar, 98 stycken, vilket 
motsvarar knappt 7 artiklar per år och undersökningsmedium. Under detta år 
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publicerade alltså varje undersökt medium ungefär en artikel varannan månad 
som gjorde någon slags hänvisning till konstgräs i relation till miljön.  
     Men det bör noteras att rapporteringen har ökat från och med 2016 och 
även om antalet artiklar totalt sett minskade mellan 2017 och 2018, är 81 
artiklar för 2018 en fördubbling jämfört med 39 artiklar för 2016. En liknande 
trend, med en uppgång i antal artiklar från och med 2016 samt en smärre 
nedgång mellan 2017 och 2018 består även om man separerar material från 
dagstidningarna från SR-materialet, vilket också Tabell 2 visar. 
     Denna uppgång sammanfaller med att konstgräsets inverkan på miljön 
uppmärksammats i offentligheten under denna period. Svenska Miljöinstitutet 
IVL:s rapport om mikroplast (Magnusson et al., 2016), där konstgräset 
beräknas orsaka stora utsläpp, publicerades exempelvis 2016. Detta kan ha 
dragit till sig mediernas uppmärksamhet om konstgräsets miljörisker och gjort 
det till ett ämne som passar mediernas dramaturgi, enligt den gängse 
medielogiken.  
 

 
Tabell 2. Antal artiklar som kopplar konstgräs till miljön, över tid. N=250. 

Den generella rapporteringens textgenrer 

Tittar man på hur artiklar som kopplar konstgräs till miljön ser ut över olika 
textgenrer, kan man skönja att den allra vanligaste typen är nyhetsartiklar (61 
procent, 153 artiklar), följt av insändare/debatt (14 procent, 35 artiklar) och 
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kategorin Övrigt (11 procent, 28 artiklar) (N=250).3 9 procent (22 artiklar) 
utgörs av sportmaterial och 3 procent av ettapuffar (7 artiklar). Ledare samt 
kommentarer/kolumner på nyhetsplats utgör 1 procent var (3 respektive 2 
artiklar).  
     En korstabulering mellan textgenrer och år visar att nyhetsartiklar är den 
klart dominerande textgenren alla fem undersökningsåren sett till hela 
materialet.4 2014 utgjorde 71 procent nyhetsartiklar, vilket kan jämföras med 
67 procent för 2015, 64 procent för 2016, 57 procent för 2017 och 62 procent 
för 2018. Insändare/debattartiklar gick från att vara helt frånvarande 2014 till 
att utgöra ungefär var femte artikel mellan 2015 och 2017 (20, 18 respektive 
18 procent dessa år). Under 2018 gick andelen insändare/debattartiklar ner till 
att utgöra 9 procent av materialet. Att notera är också att ettapuffar var helt 
frånvarande de två första undersökningsåren, men kom att utgöra 5 procent 
2016 (2 artiklar), 3 procent 2017 (3 artiklar) och 3 procent 2018 (2 artiklar). 
Även om andelen ettapuffar är liten säger dessa siffror något om frågans 
genomslagskraft, vilken tycks ha blivit större från och med 2016 eftersom 
konstgräsets relation till miljön då synliggjorts på förstasidorna där de 
viktigaste frågorna ges plats. 
     Om man jämför hur fördelningen av textgenrer ser ut mellan storstads- och 
lokaltidningar är nyhetsartiklar även här den vanligaste texttypen för båda 
mediekategorierna. 49 procent av storstadstidningarnas material (49 artiklar) 
och 59 procent av lokaltidningarnas (67 artiklar) är nyhetsartiklar. 
Insändare/debattartiklar förekommer med 13 procent i storstadspressen (13 
artiklar) och 20 procent i lokalpressen (22 artiklar). Att notera är att 
ledarartiklar endast förekommer i storstadspressen, även om andelen är låg (3 
procent, 3 artiklar). Ytterligare en sak att notera är att kategorin Övrigt är 
betydligt större i storstadspressen än i lokaltidningarna (20 mot 7 procent). I 
denna kategori ingår exempelvis material från bilagor, featurematerial och 
specialsektioner. 
        Sammantaget visar de presenterade siffrorna vad gäller textgenre att 
konstgräs som miljöfråga är något som framförallt behandlas på nyhetsplats. 
                                                      
 
 
 
 
3 Alla procentsatser avrundas uppåt till närmaste heltal. 
4 Viktigt är att notera att för SR är det endast nyhetsmaterial som förekommer. 
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Detta betyder att frågan har ett visst nyhetsvärde, det vill säga är värd att 
nämnas i nyhetssammanhang, även om det nödvändigtvis inte är så att frågan 
utgör nyhetsartiklarnas huvudtema. 
 

Huvudtemats fokusområde 

Innan vi tittar på hur fördelningen av artiklarnas huvudteman ser ut är det på 
sin plats att klargöra hur själva kodningen har sett ut för detta. I syfte att 
nyansera vilka typer av miljörelaterade teman som förekommer, samt särskilja 
dessa från andra teman, har följande huvudteman kodats in: 
Återvinning/cirkulär ekonomi (artiklarna handlar i huvudsak om återvinning), 
Miljöproblem och miljörisker (artiklarna handlar i huvudsak om olika risker 
och problem med direkt anknytning till natur, hav och närmiljö), Sociala 
problem och risker, samt hälsorisker (artiklarna handlar om olika risker för 
människan och samhället utan att i huvudsak handla om naturen/miljön), 
Politisk/parlamentarisk fråga (artiklarna handlar om politiska frågor på lokal, 
nationell eller internationell nivå), samt Övrigt (artiklarna har övriga teman). 
Tanken med denna kodning är att särskilja olika typer av huvudteman för att, 
i enlighet med gestaltningsteorin, kartlägga i vilken kontext som konstgräs 
kopplas till miljön. 
     Vad har då artiklarna som på något sätt kopplar konstgräs till miljön för 
huvudteman? Sett till hela urvalet centrerar nästan hälften av alla artiklar kring 
miljöproblem och miljörisker (48 procent, 121 artiklar). Detta huvudtema följs 
av kategorin Politisk/parlamentarisk fråga (12 procent, 30 artiklar), med andra 

Exempel: Hur konstgräs kopplas till miljön i nyhetsartiklar 
 
- Vi har inga belägg för att det är dåligt för miljön, men det kändes inte rätt att ha så mycket 
plast på skolgårdarna. Det var en magkänsla, säger Mats Söderbom på Borås stads 
servicekontor. Borås Tidning, 20160620. 
 
Till exempel framförde den norska miljöministern ett förslag att det framöver kan vara idé 
att de nordiska länderna tar fram en gemensam strategi för konstgräs som är en stor källa 
till mikroplast. Dagens Nyheter, 20170503. 
 
Upp till 40 ton mikroplaster hamnar i Östersjön – varje år, men kosmetiska produkter är en 
förhållandevis liten källa till mikroplaster i havet. De två största källorna är gummipartiklar 
från bildäck, 7.670 ton per år och konstgräsplaner 1.640 – 2.460 ton per år. Expressen, 
20180205. 
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ord artiklar som i första hand handlar om frågor som centreras kring politiska 
församlingar. 7 procent av artiklarna har sociala problem och risker, inklusive 
hälsorisker, som huvudtema (17 artiklar). Detta följs av artiklar som centrerar 
kring återvinning, vilka utgör 6 procent av materialet (14 artiklar). Dessa 
siffror visar att det är i rapporteringen av miljöproblem som det är vanligast 
att konstgräs kopplas till miljön, vilket är föga överraskande sett till 
medielogiken som premierar frågor av polemisk karaktär. Att drygt var tionde 
artikel som kopplar konstgräs till miljön har ett huvudtema som rör politiska 
eller parlamentariska frågor förklaras med att konstgräsets inverkan på miljön 
har diskuterats på politisk nivå, inte minst när det rör budgetering av 
kommunala anläggningar. Vidare bör det noteras att kategorin Övrigt är stor 
för denna variabel, 27 procent (68 artiklar). I denna återfinns många artiklar 
som exempelvis har byggandet av konstgräsplaner, sport, eller annat som 
huvudtema och som kopplar konstgräs till miljön i ett bitema. 
     Analysen visar förändringar över tid för vilka huvudteman som 
förekommer, vilket Tabell 3 visar. Från 2016 och framåt har huvudtemat för 
artiklar som kopplar konstgräs till miljön varit miljöproblem och miljörisker i 
omkring hälften av fallen. Motsvarande siffror är lägre för de tidigare 
undersökningsåren, även om dessa ska tas med viss försiktighet eftersom det 
är få enheter i varje kategori. Värt att iaktta är också att andelen artiklar med 
huvudtemat Sociala problem och risker, inklusive hälsorisker, sjunker kraftigt 
från och med 2016, medan det inte är någon större skillnad i antalet artiklar. 
Detta betyder att antalet artiklar som fokuserar på sociala problem inte 
minskat nämnvärt, utan istället har rapporteringen om renodlade miljöproblem 
överlag ökat kraftigt.     
 

År Återvinning Miljöprob. Sociala 
prob. 

Politisk/ 
parl. 

Övrigt Totalt 

2014 0% (0) 29% (5) 35% (6) 12% (2) 24% (4) 100% (17) 
2015 0% (0) 20% (3) 20% (3) 7% (1) 53% (8) 100% (15) 
2016 0% (0) 54% (21) 5% (2) 15% (6) 26% (10) 100% (39) 
2017 12% (12) 56% (55) 5% (5) 9% (9) 17% (17) 100% (98) 
2018 3% (2) 46% (37) 1% (1) 15% 

(12) 
36% (29) 100% (81) 

Totalt      100% (250) 
Tabell 3. Artiklarnas huvudtema över tid (antalet inom parentes). N=250. 

Som kan skönjas i Tabell 4, finns skillnader gällande vilka huvudteman som 
är vanligast i de olika mediekategorierna, även om miljöproblem och 
miljörisker genomgående är det enskilda huvudtema som är störst. Till 
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skillnad från de övriga mediekategorierna är det mindre än hälften av 
lokalpressartiklarna som har miljöproblem och miljörisker som huvudtema. 
Noterbart är också att lokalpressen har en större andel Övrigt-artiklar än de 
andra två mediekategorierna. Detta kan ha förklaringen att konstgräs, i 
lokalpressen, många gånger kopplas till miljön i artiklar som huvudsakligen 
handlar om andra frågor än miljö och hälsa. Dessa kan exempelvis handla om 
sport, anläggningar eller andra lokala frågor. Vidare är det också värt att notera 
att det för SR, till skillnad från tidningarna, inte finns några artiklar som 
centrerar kring återvinning eller politiska frågor. SR särskiljer sig också 
genom sin stora andel artiklar om miljöproblem och miljörisker (70 procent), 
vilket vittnar om att det normala för SR är att miljöproblem är huvudfokus när 
konstgräs kopplas till miljön. 
 

Mediekat. Återvinning Miljöprob. Sociala 
prob. 

Politisk/ 
parlamentarisk 

Övrigt Totalt 

Storstad 5% (5) 56% (56) 5% (5) 12% (12) 22% 
(22) 

100% 
(100) 

Lokal 8% (9) 35% (39) 7% (8) 16% (18) 35% 
(39) 

100% 
(113) 

SR 0% (0) 70% (26) 11% (4) 0% (0) 19% (7) 100% 
(37) 

Totalt      100% 
(250) 

Tabell 4. Artiklarnas huvudtema mellan mediekategorier (antalet inom 
parentes). N=250. 



28 
 

 

Den generella rapporteringens geografiska fokus   

När konstgräs kopplas till miljön görs det allt som oftast i artiklar som har ett 
lokalt fokus. 74 procent av artiklarna, sett till hela materialet (N=250), är av 
lokal karaktär, vilket kan jämföras med 20 procent för artiklar med nationellt 
och 2 procent för artiklar med internationellt fokus. För de resterande 4 
procenten är artiklarnas geografiska fokus oklart. 
     Artiklar med lokalt fokus dominerar oavsett undersökningsår, vilket Tabell 
5 visar. Vad tabellen också tydliggör är att från och med 2016 har mer än var 
femte artikel ett nationellt fokus. Detta betyder att kopplingen mellan 
konstgräs och miljö då blir alltmer intressant i frågor som rör Sverige i stort. 
Med andra ord sammanfaller den totala ökningen av artiklar som kopplar 
konstgräs till miljön från och med 2016 också med ökningen av andelen 
artiklar med ett nationellt fokus.  
 
 
 
 

Exempel: Rubriker utifrån olika huvudteman (textgenre varierar) 
Återvinning 
Skräp på modet. Göteborgs-Posten, 20170909. 
 
Full rulle på däckåtervinningen. Göteborgs-Posten, 20170923. 
 
Miljöproblem och miljörisker 
Oroande halter av mikroplaster i vattnet. Metro Stockholm, 20160922.  
 
Rädsla kring mikroplaster riskerar att bli överdriven. Nerikes Allehanda, 20170929.  
 
Sociala problem och sociala risker 
Allt fler väljer konstgräs med farliga ämnen. Norrköpings Tidningar, 20141105. 
 
Inga studier visar på skador på personer eller miljö. Sydsvenskan, 20151204. 
 
Politisk/parlamentarisk fråga 
Konstgräsplan ska utredas. Smålandsposten, 20180718.  
 
"Ogenomtänkt förslag från C-ledningen om miljömålen". Svenska Dagbladet, 20170917. 
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År Lokal Nationell Internationell Oklart Totalt 
2014 82% (14)  6% (1) 0% (0) 12% (2) 100% (17) 
2015 93% (14) 0% (0) 7% (1) 0% (0) 100% (15) 
2016 77% (30) 21% (8) 3% (1) 0% (0) 100% (39) 
2017 70% (69) 24% (23) 1% (1) 5% (5) 100% (98) 
2018 72% (58) 24% (19) 3% (2) 3% (2) 100% (81) 
Totalt     100% (250) 

Tabell 5. Artiklarnas geografiska kontext över tid (antalet inom parentes). 
N=250. 

Gör man nedslag på hur geografiskt fokus är fördelat i storstads-, 
lokaltidningar och public service går det att skönja att lokalt fokus dominerar 
i alla tre mediekategorierna, även om skillnaden i fördelningen mellan lokalt 
och nationellt innehåll är minst i storstadspressen. 52 procent av 
storstadstidningarnas innehåll är lokalt, medan 37 procent har ett nationellt 
fokus (52 respektive 37 artiklar av 100). För lokaltidningarna är motsvarande 
siffror 87 procent för lokalt (98 av 113 artiklar) mot 11 procent för nationellt 
(12 artiklar). 95 procent av SR:s material har ett lokalt fokus mot 5 procent för 
nationellt fokus (35 respektive 2 artiklar av 37). Vad dessa siffror visar är att 
storstadspressen har en något jämnare balans mellan lokalt och nationellt 
innehåll som kopplar konstgräs till miljön. I förhållande till lokalpressen är 
detta kanske föga förvånande, men i jämförelse med SR är det vid första 
anblick mer slående. SR-materialets lokala karaktär förklaras av att det till stor 
del är de lokala redaktionerna som rapporterar om frågor som möjliggör 
kopplingar mellan konstgräs och miljön. Det är också värt att notera att både 
lokaltidningarna och SR helt saknar material med internationellt fokus, medan 
motsvarande siffra för storstadspressen är 5 procent (5 artiklar). 

Rapporteringens aktörer 

Aktörerna som förekommer i nyhetsmedierna (ibland kallade källor) är 
centrala för att definiera ett problem och för att leda samtalet om en viss fråga 
(Hall, Critcher, Jefferson, Clarke & Roberts, 1978). Aktörer kan förekomma i 
medierna på olika sätt. I nyhetsartiklar kan de komma till tals via citat eller 
omnämnas via referat. I andra textgenrer, såsom insändare och debattartiklar, 
kan aktörer på ett mer direkt sätt skapa och forma medieinnehåll. I det följande 
presenteras förekomsten av olika aktörstyper i den generella rapporteringen. 
Studien har registrerat följande typer av aktörer: Medborgare (som inte sägs 
företräda någon organisation), Politiker, Forskare, Företrädare för 
Miljöinstitutet IVL, Företrädare för en myndighet, Företrädare för 
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däckåtervinningsbranschen, samt Övrig aktör. Att företrädare för Svenska 
Miljöinstitutet IVL och däckåtervinningsbranschen kodats som egna 
kategorier motiveras med att det kan vara intressant att analysera hur stort 
utrymme som de får i medierna när konstgräs avhandlas. Detta med tanke på 
att båda aktörerna kan utgöra expertröster i frågan. För nyhetsartiklar har 
förekomsten av en viss aktörstyp kodats in när denne blivit citerad. För 
debattartiklar och insändare har skribenten avgjort vilken aktörstyp som 
kodats in.  
     De vanligast förekommande aktörerna är politiker, vilka förekommer i 30 
procent av artiklarna (75 artiklar) sett till hela materialet (N=250). Nästan lika 
vanliga är aktörer som representerar myndigheter, vilka återfinns i 28 procent 
av artiklarna (70 artiklar). Dessa resultat är i linje med teserna om mediernas 
byråkratiska förståelse av samhället (Allan, 1999), det vill säga att det främst 
är personer högre upp i samhällshierarkin som yttrar sig i medierna. Samtidigt 
förekommer kategorin forskare endast i drygt 7 procent av artiklarna (18 
artiklar), vilket i viss mån motsäger nämnda tes. Inte minst är detta intressant 
med tanke på att artiklarna relaterar till miljöfrågor på ett eller annat sätt, vilket 
är en domän där forskare i allra högsta grad utgör expertröster. Forskare 
förekommer i ungefär lika stor utsträckning som medborgare, som 
förekommer i 8 procent av artiklarna (21 artiklar) och som företrädare för 
däckåtervinningsbranschen, som förekommer i 6 procent av materialet (16 
artiklar). Företrädare för Svenska Miljöinstitutet IVL är den aktörsgrupp som 
förekommer i lägst utsträckning (2 procent av artiklarna, 4 artiklar). Till detta 
bör sägas att kategorin Övrigt är stor, med inkodade fall i 30 procent av 
artiklarna (74 artiklar). Anledningen till detta är bland annat att företrädare för 
olika föreningar kodats in här, likaså skribenter för opinionsmaterial som 
skrivit under pseudonym.  
     Om man endast fokuserar på nyhetsartiklar, och då undersöker vilka 
aktörer som får yttra sig i dessa, står ovanstående bild i grova drag fast även 
om fördelningen då är något annorlunda. Politiker är de vanligaste aktörerna 
och förekommer i 41 procent av de 153 nyhetsartiklarna. 
Myndighetsföreträdare förekommer i 31 procent av nyhetsartiklarna. 
Medborgare förekommer i var tionde nyhetsartikel. Forskare förekommer i 
samma utsträckning som för materialet i stort, nämligen 7 procent av 
nyhetsartiklarna. Företrädare för däckåtervinningsbranschen förekommer i 
lägre utsträckning än för materialet i stort, nämligen i 3 procent av 
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nyhetsartiklarna. Företrädare för Svenska Miljöinstitutet IVL förekommer i 1 
procent av nyhetsartiklarna. 
     Politiker är också frekvent förekommande i insändare och debattartiklar, 
nämligen i 29 procent av de 35 debattartiklar som kopplar konstgräs till 
miljön. Men denna textgenre bjuder även in aktörsgrupper som inte är så 
vanligt förekommande i nyhetsartiklar. Företrädare för 
däckåtervinningsbranschen förekommer exempelvis i 23 procent av fallen, 
och medborgare i 14 procent av fallen. Det tycks därför vara lättare för dessa 
grupper att komma till tals i opinionsmaterial än i nyhetsartiklar. 
     Sammanfattningsvis kan sägas att politiker och myndighetsföreträdare är 
viktiga aktörer i de sammanhang då konstgräs kopplas till miljön. Speciellt är 
detta fallet i nyhetsartiklar. Forskare, å andra sidan, är inte så framträdande. 
Medborgarröster och röster från däckåtervinningsbranschen är vanligast att 
hitta i opinionsmaterial.  

Konstgräs som miljöproblem 

Vi har hittills sett rapporteringens generella karakteristika för att få en 
uppfattning om den generella gestaltningen av konstgräs som miljöfråga i den 
svenska nyhetsjournalistiken. Vi kommer nu att flytta fokus från det generella 
till det specifika och undersöka vilka miljöproblem som konstgräs knyts till 
när det omnämns i medierna. På så vis kommer vi åt den specifika 
gestaltningen av konstgräs som miljöfråga. 
     Sett till hela urvalet kopplas konstgräs till olika miljöproblem. Detta kan 
exempelvis göras i huvudtemat, om en viss artikel rör konstgräs i förhållande 
till en viss miljöfråga. Eller, om artikeln i huvudsak avhandlar annat tema, kan 
det göras i specifika formuleringar i brödtexten, i en bildtext eller i en 
faktaruta. Det enskilda miljöproblem som tydligast kopplas till konstgräs 
enligt ordningen rubrik, ingress, brödtext, bildtext och faktaruta har 
registrerats. Miljöproblemen som registrerats är: (1) Spridning av plast/gummi 
i naturen, (2) Klimatförändringar, (3) Gifter, kemikalier och cancer, (4) 
Abstrakt/oklart, (5) Övrigt, och (6) Ej aktuellt. Det är viktigt att understryka 
att miljöproblemet som kodats har varit det mest framträdande i respektive 
artikel, vilket inte nödvändigtvis betyder att ett annat miljöproblem inte 
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förekommit alls i samma artikel.5 Har det inte kunnat avgöras vilket specifikt 
miljöproblem som framkommer har det kodats som Abstrakt/oklart. Samma 
värde har tilldelats flertalet artiklar som på oklart eller abstrakt sätt hänvisat 
till förslagsvis ”miljöfarligt konstgräs”, skiljt på ”miljövänligt konstgräs” och 
annat konstgräs, eller rapporterat att åtgärder vad gäller konstgräs har tagits 
på grund av miljöhänseende (utan vidare utveckling). Viktigt är också att 
poängtera att kopplandet av konstgräs till ett visst miljöproblem inte 
nödvändigtvis är detsamma som att slå fast att konstgräs orsakar vissa 
miljöproblem. Utan vad som undersöks här, är vilket miljöproblem som det 
associeras till.  
 

Miljöproblem Antal Andel 
Plast/gummi i naturen 163 65% 
Klimatförändringar 1 0% 
Gift, kem, cancer 26 10% 
Abstrakt/oklart 51 20% 
Övrigt 5 2% 
Ej aktuellt 4 2% 
Totalt 250 99% 

Tabell 6. Miljöproblem som kopplas till konstgräs. N=250. 

Tabell 6 visar hur frekvent de olika miljöproblemen förekommer i materialet. 
Tydligt är att konstgräs oftast kopplas till spridningen av plast och gummi i 
naturen, vilket förekommer i nästan två av tre artiklar. Näst vanligast av de 
definierbara miljöproblemen är de som är kemikalierelaterade, då konstgräs 
kopplas till dessa i var tionde artikel. Det kan också skönjas att konstgräs i 
stort sett inte alls kopplas till klimatförändringar. 
 

                                                      
 
 
 
 
5 Exempelvis menar insändaren Varför anlägga konstgräs med miljöfarligt gummi?, 
publicerad i Sydsvenskan den 4 december 2015, att granulatet sprider sig i naturen. 
Denna artikel har dock kodats som att den kopplar konstgräs till gifter, kemikalier 
och hälsorisker eftersom det är detta som konstgräs kopplas till först i artikelns 
brödtext och som därmed ramar in konstgräs som miljöproblem. 
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Konstgräs och miljöproblem sett till olika faktorer 

Om man undersöker hur konstgräs kopplas till olika miljöproblem över tid, 
vilket Tabell 7 visar, kan ganska stora skillnader skönjas mellan de två första 
och de tre sista undersökningsåren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel: Hur konstgräs kopplas till olika miljöproblem (textgenre varierar) 
Spridning av plast/gummi i naturen 
Mycket av mikroplasten kommer också från konstgräset som finns på fotbollsplaner. I 
sådant gräs är plastgranulat (plast i kornform) inblandat och det följer med i dagvattnet. 
Smålandsposten, 20170912. 
 
Gummigranulatet som läggs ut för att planerna ska få bra spelegenskaper räknas som 
mikroplast och består oftast av nermalda gamla bildäck där det fortfarande kan finnas kvar 
farliga ämnen. 
     Flera ton granulat läggs varje år ut på Uppsalas konstgräsplaner för att ersätta det som 
försvunnit genom spelande, regn eller snöröjning. Stora mängder hamnar då i naturen. 
Sveriges Radio, 20180412. 
 
Gift/kemikalier/hälsorisker 
Det fyllnadsmaterial som finns i kommunens konstgräsplaner kan vara farligt för 
människors hälsa. Det består av gummikulor, så kallat SBR-granulat, som framställts av 
återvunna bildäck. Fritidsnämnden har nu beslutat att dessa successivt ska bytas ut mot 
gummikulor från nytillverkat industrigummi. Smålandsposten, 20141223. 
 
Upptäckte att Malmö kommun ska anlägga två nya konstgräsplaner, jättebra att utöka 
möjligheten för alla att idrotta. Men varför anlägga planer med svart gummigranulat eller 
plastmaterial som ifyllnad? Jag blev jätteförvånad när jag läste detta i 
upphandlingsunderlaget efter det att jag läst Malmö kommuns miljömål och policy. I 
kommunens dokument står det att alla förvaltningar ska minska användningen av 
kemikalier och att barn och ungdomars hälsa ska främjas. Sydsvenskan, 20151204. 
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År Plast/gum. Klimat Gift, 
kem 

Abs./oklart Övrigt Ej 
aktuellt 

Totalt 

2014 0% (0) 0% (0) 65% 
(11) 

24% (4) 0% (0) 12% (2) 100% 
(17) 

2015 0% (0) 0% (0) 40% 
(6) 

53% (8) 7% (1) 0% (0) 100% 
(15) 

2016 64% (25) 0% (0) 5% 
(2) 

28% (11) 3% (1) 0% (0) 100% 
(39) 

2017 77% (75) 0% (0) 6% 
(6) 

13% (13) 2% (2) 2% (2) 100% 
(98) 

2018 78% (63) 1% (1) 1% 
(1) 

19% (15) 1% (1) 0% (0) 100% 
(81) 

Totalt       100% 
(250) 

Tabell 7. Miljöproblem över tid (antalet inom parentes). N=250. 

Även om man måste vara försiktig när man tolkar procentsatserna för 2014 
och 2015, eftersom antalet fall är få, är det en märkbar skillnad innan 
respektive från och med 2016 vad gäller hur vanligt det är att det främsta 
miljöproblemet som konstgräs kopplas till är spridningen av plast och gummi 
i naturen. Konstgräs kopplas företrädesvis inte till plast- och gummirelaterade 
miljöproblem alls före 2016, samtidigt som det blir den främsta associationen 
från och med 2016. En motsatt tendens kan skönjas för gift- och 
kemikalierelaterade problem. Här utgör de, relativt sett, ganska vanliga 
miljöproblem som konstgräs kopplas till under 2014 och 2015, för att sedan 
tappa kraftigt i relevans från och med 2016. 
     Det finns också skillnader mellan hur olika mediekategorier kopplar 
konstgräs till olika miljöproblem. I fler än sju av tio artiklar inom 
storstadspressen (73 procent) respektive SR (78 procent) kopplas konstgräs 
företrädesvis till plast- och gummirelaterade problem, medan drygt varannan 
lokaltidningsartikel gör detsamma (54 procent). Denna skillnad tycks bero på 
att lokalpressen har nästan två gånger så stor andel artiklar som är kodade 
Abstrakt/oklart än resterande mediekategorier (27 procent, mot 15 procent för 
storstadspress och 14 procent för SR). Dessutom är kopplingen till gift- och 
kemikaliefrågor något vanligare i lokalpressen (13 procent mot 9 procent för 
storstadspressen och 5 procent för SR). 
     Tittar man istället på materialets geografiska fokus och hur fördelningen 
ser ut i förhållande till vilket miljöproblem som konstgräs kopplas till, kan det 
skönjas att plast- och gummirelaterade problem är det mest framträdande 
miljöproblemet i majoriteten av fallen oavsett geografiskt fokus. För artiklar 
med ett lokalt fokus är siffran 60 procent (110 av 185 artiklar), medan 
motsvarande siffra för nationellt fokus är 88 procent (45 av 51 artiklar) och 
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för internationellt fokus 80 procent (4 av 5 artiklar). Gift- och 
kemikalierelaterade frågor får företräde i var tionde artikel med lokalt fokus 
(19 av 185 artiklar). Motsvarande siffra för artiklar med nationellt fokus är 4 
procent (2 av 51 artiklar). Var femte artikel med internationellt fokus (1 av 5) 
kopplar konstgräs företrädesvis till dessa frågor. 
     Det kan också skönjas att plast- och gummirelaterade frågor är det mest 
framträdande miljöproblemet kopplat till konstgräs i 66 procent av både 
nyhetsartiklarna och insändare/debattartiklar (101 av 153 artiklar respektive 
23 av 35 artiklar). Gift- och kemikalierelaterade frågor är de mest 
framträdande miljöproblemen kopplade till konstgräs i 7 av 35 
insändare/debattartiklar (20 procent), och i 9 procent av nyhetsartiklarna (13 
av 153 artiklar). Dessa siffror visar att de plast- och gummirelaterade frågorna 
i förhållande till konstgräs har mycket stort genomslag både i nyheter och 
debatt, medan kemikalieorienterade frågor, i förhållande till konstgräs, har 
något enklare att nå debattsidorna än att bli nyheter. 
     Studien har också registrerat om den journalistiska rösten kopplar 
konstgräs till miljön någon gång i en artikel. Om man korstabulerar denna 
variabel mot vilken typ av miljöproblem som konstgräs kopplas till visar det 
sig att det är vanligt att den journalistiska rösten kopplar konstgräs till miljön 
oavsett miljöproblem. Av 140 artiklar som företrädesvis kopplar konstgräs till 
plast- och gummirelaterade problem är det 124 (89 procent) där den 
journalistiska rösten kopplar konstgräs till miljön på något sätt. Motsvarande 
siffra för gift- och kemikalierelaterade frågor är 13 av 17 artiklar (eller 78 
procent). 
     Vi har nu gjort en djupdykning i hur konstgräs kopplas till olika 
miljöproblem och sett att spridningen av plast och gummi i natur och miljö är 
det i särklass mest framträdande miljöproblemet som konstgräs kopplas till 
sett till hela materialet, oavsett mediekategori eller geografiskt fokus på 
artiklarna. Frågan är också i särklass det mest tydligast framträdande 
miljöproblemet bland nyhetsartiklar och insändare/debattartiklar i materialet. 
Det har dock inte alltid varit så eftersom nämnda miljöproblem inte var det 
mest prominenta alls före 2016. Det går således att utröna att 2016 utgör ett 
viktigt diskursivt moment (Carvalho, 2008) för gestaltningen av konstgräset 
som kopplat till spridningen av plast och gummi i naturen, något som vi 
kommer att återkomma till i slutdiskussionen.   
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När huvudtemat är konstgräs och miljö 

Vi ska i det följande koncentrera oss på de artiklar i materialet som behandlar 
konstgräs och miljö (i vid bemärkelse) som huvudtema. Detta har tagits fram 
genom att sätta ihop två variabler: en som registrerar artikelns huvudtema och 
en som registrerar huvudtemats relation till konstgräs. Ett index har sedan 
skapats för att få fram tre kategorier: (1) artikelns huvudtema rör konstgräs 
och miljö, (2) artikelns huvudtema rör antingen konstgräs eller miljö och (3) 
artikelns huvudtema rör varken konstgräs eller miljö. Vad som är intressant 
härvidlag är de artiklar vars huvudtema rör konstgräs och miljö, med andra 
ord artiklar som i sitt generella fokus knyter konstgräs till miljöfrågor. Artiklar 
som istället avhandlar antingen konstgräs eller miljö i sitt huvudtema kan 
exempelvis handla om miljöfrågor utan någon direkt anknytning till 
konstgräs, eller om (generella) konstgräsrelaterade teman som inte knyter an 
till miljön i huvudtemat. I dessa, och även i sådana där huvudtemat varken 
handlar om konstgräs eller miljö, utgör konstgräsets relation till miljön i bästa 
fall ett bitema och är därför inte relevanta för denna analys. 
     Tabell 8 visar att konstgräs och miljö är huvudtemat i 104 artiklar, vilket 
motsvarar drygt fyra av tio artiklar i urvalet.  
 

Huvudtema Frekvens Procent 
Konstgräs och miljö 104 42 
Antingen eller 110 44 
Varken eller 36 14 
Totalt 250 100 

Tabell 8. Huvudtemats fokus på konstgräs och miljö. N=250. 

Konstgräs och miljön som huvudtema: generella karakteristika 

Sett över tid har konstgräs och miljö varit huvudtema i varierande grad. 2014 
förekom ett sådant fokus i 65 procent av artiklarna (11 av 17 artiklar) och 
skulle nästkommande år förekomma i fyra av tio artiklar (6 av 15 artiklar). 
Under 2016 och 2017 förekom detta huvudfokus i omkring hälften av 

Exempel: Rubriker när konstgräs och miljö utgör huvudtemat (textgenre varierar)  
Konstgräs är ett miljöhot. Nya Wermlands Tidningen, 20161210. 
EU ger grönt ljus för spel på konstgräsplaner. Norrköpings Tidningar, 20180711. 
MP driver frågan om miljöskadligt konstgräs. Nerikes Allehanda, 20170916. 
Nytt konstgräs bra för miljön. Aftonbladet, 20170925. 
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artiklarna (19 av 39 artiklar 2016 respektive 49 av 98 artiklar 2017). Den 
lägsta noteringen hittas 2018 då 24 procent av artiklarna hade ett huvudtema 
som fokuserade på konstgräs och miljö (19 av 81 artiklar).  
     Det finns skillnader mellan de olika mediekategorierna vad gäller 
förekomsten av ett huvudtema om konstgräs och miljö. I SR-materialet 
förekommer detta fokus i 76 procent av artiklarna (28 av 37 artiklar), medan 
motsvarande siffra för storstadstidningar är 34 procent (34 av 100 artiklar) och 
för lokaltidningar 37 procent (42 av 113 artiklar). Ett huvudfokus på konstgräs 
och miljö är således i relativ mening betydligt vanligare i SR-artiklarna, vilket 
till viss del kan förklaras att endast nyhetsgenren finns representerad i public 
servicematerialet. 
     Sett till vilka artikeltyper som är vanligast när konstgräs knyts till miljön i 
huvudtemat, kan det skönjas att nyhetsartiklar är allra vanligast, då de 
förekommer i 64 procent av fallen (67 av 104 artiklar). Näst vanligast är 
insändare och debattartiklar, som förekommer i 25 procent av fallen (26 av 
104 artiklar). Värt att notera är att ledarartiklar med detta huvudfokus inte 
förekommer alls medan ettapuffar förekommer i 4 procent av fallen (4 av 104 
artiklar). Dessa siffror visar således att nyheter är centrala för att gestalta 
konstgräs som en miljöfråga, samt att debattsidorna också är en viktig arena 
för detta.  
     Tabell 9 visar andelen artiklar som olika aktörer yttrar sig i, vilket säger 
något om vilka som är drivande i gestaltningen av konstgräs som miljöfråga, 
i alla fall när detta är huvudtemat. Viktigt att komma ihåg för dessa siffror är 
att både nyhetsartiklar och andra genrer förekommer bland dessa 104 artiklar. 
Men tydligt är, om man bortser från kategorin Övrigt (30 procent, 31 av 104 
artiklar), att politiker och myndighetsföreträdare är vanligast (27 respektive 
31 procent). Medborgare och forskare yttrar sig i mindre än var tionde artikel 
(7 procent för respektive aktörsgrupp). Representanter för Svenska 
Miljöinstitutet IVL är något mer sällsynta, då de förekommer i 4 procent av 
artiklarna. Företrädare för däckåtervinningsbranschen förekommer i 12 av 104 
artiklar på temat, vilket utgör 12 procent. Dessa siffror visar att det överlag 
inte råder några större skillnader mellan materialet i stort och de artiklar som 
har huvudtema som knyter konstgräs till miljön när det kommer till 
fördelningen av olika aktörstyper. Det är politiker och företrädare för 
myndigheter som förekommer mest, och de yttrar sig i omkring var tredje 
artikel även här. Likaså yttrar sig forskare och myndigheter i mindre än var 
tionde artikel även när konstgräs knyts till miljön i huvudtemat. Det enda som 
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egentligen sticker ut är att företrädare för däckåtervinningsbranschen 
förekommer i dubbelt så stor utsträckning i artiklar som knyter konstgräs till 
miljön i huvudtemat jämfört med materialet i stort. Detta kan ha att göra med 
att denna aktörstyp är vanlig i insändare och debattartiklar där konstgräs som 
miljöfråga görs till ett huvudämne.   
 

 
Tabell 9. Andel aktörer som yttrar sig. Konstgräs och miljö som huvudtema. 
N=104. 

Analysen visar också att det allra vanligaste miljöproblemet som framkommer 
när konstgräs knyts till miljön i huvudtemat är spridningen av gummi och plast 
i naturen, vilket förekommer i 72 procent av artiklarna (75 av 104 artiklar). 
Detta kan jämföras med det näst vanligaste miljöproblemet, gift- och 
kemikalierelaterade problem, som förekommer i 16 procent av de konstgräs- 
och miljöfokuserade artiklarna (17 av 104 artiklar). Dessa siffror skiljer sig 
något från motsvarande siffror för materialet i stort, då den procentuella 
fördelningen av båda nämnda miljöproblem där är lägre. Detta kan bero på att 
abstrakta och oklara kopplingar mellan konstgräset och miljön i sin tur är 
betydligt lägre för artiklar vars huvudtema kopplar konstgräs till miljön. 
Denna typ av artiklar gynnar istället en tydligare koppling mellan konstgräs 
och ett visst miljöproblem. 
    Att plast och gummi i miljön är det allra vanligaste miljöproblemet som 
knyts till konstgräs är avhängigt publiceringsår, vilket blir tydligt vid en 
trivariat analys där fördelningen över tid läggs till i analysen som 
presenterades i ovanstående stycke. 2016 knöt 18 av 19 artiklar (95 procent) 
konstgräs till plast och gummi i naturen när konstgräs kopplades till miljön i 
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huvudtemat. Motsvarande siffror för 2017 respektive 2018 är 84 procent (41 
av 49 respektive 16 av 19 artiklar). Under 2014 och 2015, som vi sett tidigare, 
förekom inga sådana kopplingar.  

Konstgräs – uteslutande ett miljöproblem? 

Innebär kopplingen mellan konstgräs och miljö i huvudtemat att konstgräs 
uteslutande beskrivs som ett miljöproblem? Studien har kodat huruvida 
miljövinster med konstgräs sägs finnas. Det kan handla om att en enskild aktör 
argumenterar för att det finns miljövinster med konstgräs, som exempelvis att 
konstgräsplaner bidrar till lägre energiförbrukning jämfört med naturgräs, 
eller att en debattartikel handlar om miljövinster med konstgräsproduktion, 
exempelvis återvinning av befintligt material. Av de 104 artiklarna som 
kopplar konstgräs till miljön i huvudtemat är det 14 procent (14 stycken) som 
nämner någon miljövinst med konstgräs. Det kan tilläggas att denna 
procentsats är högre än för materialet i stort, då 8 procent (19 av 250 artiklar) 
påkallar någon miljövinst med konstgräs. Av de 14 artiklar som kopplar 
konstgräs till miljön i huvudtemat är det 9 stycken som nämner att återvinning 
av däck kan spara på miljön, vilket är den vanligaste miljövinsten som 
förekommer bland dessa artiklar. Men överlag kan sägas att det i normalfallet 
inte påtalas några miljövinster med konstgräs, vilket gör det allra troligast att 
bilden av konstgräs är negativ när den kopplas till miljön. 
     Ett annat sätt att undersöka huruvida konstgräs fastslås vara ett 
miljöproblem är att analysera förekomsten av vetenskaplig osäkerhet om 
konstgräsets inverkan på miljön. Studien har registrerat om det någonstans i 
en artikel explicit påtalats att det förekommer någon typ av osäkerhet om 
konstgräsets inverkan på miljön, att forskningsläget är oklart eller att mer 
kunskap behövs. På så vis kan man få en uppfattning om huruvida knytandet 
av konstgräs till miljö innebär att dess miljöpåverkan slås fast. Analysen visar 
att knappt var tredje artikel som knyter konstgräs till miljön i huvudtemat 
också i någon form påtalar att det föreligger osäkerhet kring konstgräsets 
miljöpåverkan (32 av 104 artiklar). Denna siffra är högre än sett till hela 
urvalet, där motsvarande siffra är 22 procent (56 av 250 artiklar). Detta 
innebär att ju tydligare en artikels fokus är på konstgräs och miljön, desto 
större är chansen att oklarheter i denna relation påtalas. Viktigt att komma 
ihåg är att siffrorna gäller över olika textgenrer, inte bara nyhetsartiklar, och 
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att mätningen inte på något sätt kan avgöra huruvida osäkerheten som påtalas 
är riktig eller inte. 

Hänvisningar till rapporter och studier 

När det kommer till mediernas rapportering av miljöfrågor, vilka är starkt 
knutna till vetenskapliga resultat och resonemang, kan det vara fruktbart att 
undersöka i vilken utsträckning som rapporter och studier hänvisas till. 
Studien har kodat in förekomsten av hänvisningar till Rapporter som är knutna 
till institutioner som inte är lärosäten för högre utbildning, till Vetenskapliga 
studier och till Generaliserande hänvisningar till ”forskning” eller ”studier”. 
Rapporterna och studierna ska sägas handla om konstgräs eller mikroplast för 
att ett positivt utfall ska kodas in. Viktigt här är att påminna om att 
nyhetsmedier sällan gör tydliga hänvisningar till rapporter eller studier, vilket 
kan påverka denna analys validitet. Studien har exempelvis kodat in siffror 
från IVL som presenteras i en informationsruta som en hänvisning till en 
rapport, då det är troligt att dessa siffror kommer därifrån. Men detta har inte 
alltid varit enkelt att avgöra. Vidare bör det påtalas att sättet som aktörer yttrar 
sig på gjort att olika hänvisningar till forskning varit i gränslandet mellan att 
vara regelrätta hänvisningar till studier och generaliserande hänvisningar. När 
exempelvis en aktör har sagt något i stil med ”ingen av alla studier”, och 
således hänvisat till specifika studier om än i abstrakt form, har detta kodats 
som en referens till vetenskapliga studier. 
     44 procent (45 av 104 artiklar) av de artiklar som knyter konstgräs till 
miljön i huvudtemat hänvisar till någon rapport, medan 16 procent (17 av 104 
artiklar) hänvisar till någon vetenskaplig studie. Andelen artiklar som gör 
generaliserande referenser till forskning är 24 procent (25 artiklar). Vad gäller 
referenser till rapporter går det inte se några tydliga trender om huruvida 
undersökningsperiod haft någon inverkan. Även om 2016 – det vill säga året 
då Svenska Miljöinstitutet IVL:s rapport om mikroplast i haven publicerades 
– är det år då andelen artiklar som både knyter konstgräs till miljön i 
huvudtemat och hänvisar till en rapport är högst (63 procent, eller 12 av 19 
artiklar), är andelen ganska hög även för 2015 och 2017 (50 respektive 45 
procent). Till detta bör också sägas att denna trivariata analys ger få fall per 
kategori, vilket gör att det är svårt att dra några slutsatser utifrån den. Vad som 
hursomhelst kan slås fast är att även om konstgräs som miljöfråga tagit fart 
från och med 2016, tycks detta inte ha haft någon större inverkan på huruvida 
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medierna hänvisar till rapporter, som är den typ av publikation som är 
vanligast förekommande.  

Slutdiskussion 

Sammantaget visar studiens resultat att konstgräs som miljöfråga förekommer 
sparsamt i medierna, men också att rapporteringen har ökat de senaste tre åren. 
Resultaten visar också att det är vanligast att frågan behandlas i nyhetsartiklar, 
i material med lokalt fokus, samt att politiker och myndighetsföreträdare är de 
vanligaste aktörerna som förekommer i rapporteringen. Konstgräs kopplas 
vanligtvis till spridning av plast och gummi i naturen, något som fått fäste 
sedan 2016. Analysen visar också att miljövinster med konstgräs framkommer 
i liten utsträckning, men att var tredje artikel vars huvudtema centrerar kring 
konstgräs och miljön påtalar osäkerheter kring konstgräsets eller 
mikroplastens inverkan på miljön.     
     Resultaten visar också att rapporteringen har förändrats både kvantitativt 
och tematiskt från och med 2016. Rapporteringen om konstgräs och miljön 
ökar från och med 2016 jämfört med de två tidigare undersökningsåren. Från 
och med 2016 ökar också andelen artiklar med ett huvudtema som centrerar 
kring miljöproblem, och spridningen av plast och gummi i naturen blir den 
miljöfråga som huvudsakligen kopplas till konstgräs tydligast från och med 
2016. Följdfrågan blir således hur detta förklaras. Det tycks finnas två 
sammanlänkade delar i förklaringen.  
     Den ena delen i förklaringen handlar om de undersökta nyhetsmediernas 
intresse för relationen mellan konstgräs och miljön och vad som publiceras 
om detta. Resultatet visar som sagt att rapporteringen rent generellt ökar 
avsevärt från och med 2016 och att artiklar med ett huvudtema om renodlade 
miljöproblem och miljörisker ökade kraftigt från och med samma år. Här tycks 
finnas ett samband: fokus på miljöproblem gör att medierna sammantaget 
rapporterar mer om konstgräs i förhållande till miljön. Under samma period 
ökar också andelen artiklar som kopplar konstgräs till spridningen av plast och 
gummi i naturen och detta kan i sin tur förklara mediernas ökade fokus på 
renodlade miljöproblem och miljörisker (snare än sociala risker). Samtidigt 
kan man också se att från och med 2016 dominerar kopplingen mellan 
konstgräs och spridningen av plast och gummi i naturen bland de artiklar som 
fokuserar på konstgräs och miljö i huvudtemat. Alltså tycks kopplingen 
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mellan konstgräs och spridning av plast och gummi i naturen dels leda till ett 
ökat fokus på renodlade miljöfrågor i huvudtemat (rent generellt), dels till 
inramningen av konstgräs som miljöfråga när detta blir huvudtema. 
Farhågorna med plast och gummi i naturen gör konstgräs till en hetare fråga i 
medierna enligt medielogiken, vilket får konsekvenser både för hur mycket 
som rapporteras om frågan och hur det rapporteras. 
     Detta tar oss till den andra delen i förklaringen: hur det kommer sig att 
konstgräs helt plötsligt blir en fråga om spridning av (mikro)plast och gummi 
i naturen. Frågan låter sig i denna studie inte besvaras empiriskt, utan endast 
en teoretisk driven förklaring kan härvidlag tillhandahållas. Men då medierna 
i hög grad rekontextualiserar, det vill säga översätter och omformar, det som 
sker ute i samhället, finns det skäl att tro att debatten om mikroplast som tog 
fart under 2016 bidragit starkt till mediernas fokusbyte. Hösten 2015 gav 
Regeringen (2015) Naturvårdsverket uppdraget att kartlägga och åtgärda de 
viktigaste källorna till spridning av plast i haven. Svenska Miljöinstitutet 
IVL:s rapport om konstgräs (Magnusson et al., 2016) – där konstgräs beräknas 
stå för en stor andel av plastutsläppen – är en del i detta uppdrag. Även om 
författarna av IVL-rapporten är noga med att understryka osäkerheten i 
beräkningarna av olika utsläpp, uppmärksammade rapporten en miljörisk hos 
konstgräset; det vill säga ett material som blir allt vanligare i Sverige och som 
till stor del brukas av barn och unga. Detta kan mycket väl kan ha gjort frågan 
mer passande för mediernas dramaturgi och i sin tur bidragit starkt till den 
ökade uppmärksamheten kring konstgräs som miljöfråga i medierna. 
Mediernas intresse samspelar troligen också med ett ökat politiskt intresse för 
frågan, vilket i sin tur förklarar att politiker är centrala aktörer i 
medierapporteringen. Vidare har spridningen av plast och mikroplast blivit en 
allt tyngre miljöfråga de senaste åren, vilket betyder att konstgräs blir en allt 
relevantare fråga när den kan knytas till dessa frågor.  
     På så vis visar oss mediernas rapportering om konstgräs också hur 
medielogiken är kopplad till gestaltning. Kopplingen mellan konstgräs och 
spridningen av plast och gummi i naturen knyter konstgräset till ett problem, 
vilket gör det adekvat som mediefråga. Men detta problemfokus villkorar 
också mediernas gestaltning av konstgräs som miljöfråga, på så sätt att andra 
teman och miljöfrågor trängs undan. 
     Mediernas fokus på spridningen av plast och gummi i naturen i förhållande 
till konstgräs tycks också tränga undan aspekter av konstgräs som kan 
betraktas som positiva för miljön, såsom återvinning och främjandet av en 
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cirkulär ekonomi. Den låga andelen artiklar som explicit nämner någon 
miljövinst med konstgräs, samt den låga andel med ett huvudtema som 
centrerar kring återvinning, visar att eventuella miljövinster med konstgräs 
inte hör till vanligheterna i mediernas rapportering. Fokuset tycks istället vara 
på eventuella problem och risker med konstgräs, något som samstämmer med 
medielogiken och som visar att miljöfrågor anpassas till denna. Man får inte 
heller glömma att plast, bortom dess inverkningar på miljön, är något som 
kommit att bli negativt laddat i det vardagliga språket, vilket i sin tur knyter 
an till olika föreställningar om materialet. Att något är ”plastigt” uttrycker att 
något är oäkta eller billigt och står i kontrast till det naturliga och äkta. 
Debatten om plast och konstgräs ingår således i en större idékamp kring 
föreställningar om det naturliga och det artificiella, vilket till viss del också 
skulle kunna förklara att medierna väljer att associera konstgräset till problem 
snarare än möjligheter.   
     Men denna mera polemiska rationalitet som medierna antar har i det här 
fallet också konsekvenser för hur det offentliga samtalet kring miljön förs och 
för hur medborgarna ges möjligheter att bilda sig en uppfattning om hur olika 
miljöproblem kan ges hållbara lösningar. Cirkulärekonomiska lösningar 
främjas exempelvis när det kommer till pantning, källsortering och privat 
konsumtion, men när frågan om konstgräs behandlas i medierna trängs denna 
typ av lösningar istället undan. Med detta inte sagt att produktionen av 
konstgräs, eller gummigranulaten från konstgräsmattor, inte kan utgöra risker 
för miljön. Det intressanta, ur ett miljökommunikationsperspektiv, är istället 
att cirkulärekonomiska frågor inte får en framträdande roll i medierna när det 
kommer till konstgräs. En obalans i mediernas rapportering mellan å ena sidan 
konstgräs som miljöproblem och miljövinsterna med produktionen av 
konstgräs å den andra kan i värsta fall hindra medborgarna från att bilda sig 
en välinformerad uppfattning om konstgräsets miljöpåverkan. Och sett till 
miljöfrågor generellt kan medielogikens preferens för det polemiska och det 
problemfyllda främja dystopiska uppfattningar om miljön, istället för att 
belysa tänkbara lösningar på olika miljöproblem. 
     Metoden i föreliggande studie har visat sig fruktbar för att kartlägga hur 
svenska nyhetsmedier rapporterar om konstgräs som miljöfråga, för att få en 
bild av hur konstgräsfrågan gestaltas och för att få en överblick över vilka 
aktörer som är centrala i rapporteringen. Men det finns aspekter av frågan som 
inte låter sig analyseras endast genom en kvantitativ innehållsanalys av 
medieinnehåll, men som ändå är viktiga att utforska i framtiden. 
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     Rekontextualiseringen av konstgräsdebatten innehåller fler dimensioner än 
en kartläggning av mediernas rapportering. Exempelvis sker mediernas 
rapportering i ett dialektiskt samspel med andra samhällsaktörer, inte minst de 
som kan utgöra källor i medierna. Exempelvis utgör Svenska Miljöinstitutet 
IVL:s rapport om mikroplast ett viktigt inslag i samhällsdebatten som på olika 
sätt kan ha format hur medierna angripit konstgräsfrågan. Men föreliggande 
studies metod och problem fångar inte hur medierna tolkar och omtolkar det 
som olika samhällsaktörer säger om konstgräs. Inte minst är detta viktigt att 
undersöka i förhållande till vetenskapliga källor, som är högst relevanta för 
bilden som medierna förmedlar om konstgräs och mikroplast. Ett förslag på 
en framtida studie är därför att undersöka hur medierna (om)formar olika 
påståenden, resultat och tolkningar från vetenskapliga källor om konstgräsets 
inverkningar på miljön. Detta forskningsproblem kräver en kvalitativ ansats, 
företrädesvis diskursanalys som metod, för att kunna göra djuplodande 
analyser av både medietexterna och olika vetenskapliga källor. På så vis kan 
man få en bättre inblick i medieringen av konstgräs som miljöfråga och i hur 
rekontextualiseringen av vetenskapliga påståenden ser ut på språklig nivå. 
Detta skulle lämna ett viktigt bidrag till forskningen om medialiseringen av 
konstgräs som miljöfråga, ett studieobjekt som fortfarande är i sin linda. 
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Bilaga. Kodningsschema med 
instruktioner 

V1 – Kodningsdatum 
Exempel: 7 februari 2019 skrivs 20190207. 
 
V 2 – ID-nummer för artikeln 
01xx = Aftonbladet 
02xx = Borås Tidning 
03xx = Dagens Nyheter 
04xx = Expressen 
05xx = Göteborgs-Posten 
06xx = Metro Stockholm 
07xx = Nerikes Allehanda 
08xx = Norrköpings Tidningar 
09xx = Nya Wermlands Tidningen 
10xx = Smålandsposten 
11xx = Svenska Dagbladet 
12xx = Sydsvenskan 
13xx = Upsala Nya Tidning 
14xx = Östgöta Correspondenten 
15xx = Sveriges Radio (webbartiklar) 
 
V 3 - Publikationsdatum 
Exempel: 1 januari 2018 skrivs 20180101. 
 
V 4 – Artikeltyp 
1 = Nyhetsartikel, notis (ej reportage) 
2 = Kommentar, kolumn, krönika eller analys på nyhetssidor 
3 = Ledare 
4 = Insändare eller debattartikel 
5 = Sportnyhet, alternativt kolumn eller kommentar/analys på sportsidor 
6 = Ettapuff 
7 = Övrigt (exempelvis bilaga, reportage) 
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V 5 - Skribent 
1 = Egen reporter 
2 = Ledarskribent 
3 = Medborgare/företrädare för föreningslivet 
4 = Politiker 
5 = Företrädare för IVL 
6 = Företrädare för en myndighet (kommun räknas hit, även forskare som inte 
knyts till 5, 7 eller 8) 
7 = Företrädare för SDAB eller däckbranschen 
8 = Annan näringslivsföreträdare 
9 = Övrig (används också för insändarpseudonymer) 
 
V 6 – Geografisk kontext 
Vilken geografisk kontext handlar artikeln om i första hand? Med ”i första 
hand” avses den geografiska kontext som återges i antingen (a) sektion, (b) 
rubrik, (c) ingress eller (d) brödtextens första stycke, enligt given ordning. 
Sverige i jämförelse med andra länder kodas 3. Material som refererar till en 
viss svensk ort, men i förhållande till andra svenska orter kodas 2.  
1 = Lokal 
2 = Nationell 
3 = Internationell 
4 = Oklart 
 
V 7 – Huvudtemats natur 
1 = Återvinning/cirkulär ekonomi 
2 = Miljöproblem och miljörisker 
3 = Sociala problem och sociala risker (inklusive hälsa) 
4 = Politisk/parlamentarisk fråga 
5 = Övrigt 
 
V 8 – Huvudtemats relation till konstgräs 
Rör huvudtemat konstgräs specifikt? 
1 = Ja 
2 = Nej 
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V 9 – Om konstgräs konstrueras som ett problem för miljön, vilken typ 
av miljöproblem framkommer i huvudsak? (Enligt ordning: rubrik, 
ingress, brödtext, bildtext, faktaruta).  
1 = Plast i hav och natur (här räknas också spridning av gummi/granulat i 
naturen) 
2 = Klimatförändringar 
3 = Övrigt 
*Denna variabel har sedan kodats om där kategorin Övrigt delats upp. Se 
variabeln ProblemNy. 
 
V 10 – Kopplar den journalistiska rösten konstgräs till miljön vid minst 
ett tillfälle? 
1 = Ja 
2 = Nej 
Denna variabel är endast aktuell för redaktionellt material.  
Vid referat till aktörer kodas 1. 
 
V 11 – Kommer någon medborgare som inte explicit sägs företräda en 
organisation till tals i artikeln? 
1 = Ja 
2 = Nej 
 
V 12 – Kommer någon politiker till tals i artikeln? 
1 = Ja 
2 = Nej 
 
V 13 – Kommer någon forskare till tals i artikeln? 
1 = Ja 
2 = Nej 
Studenter som framkommer i egenskap av författare till en studie kodas 1. 
 
V 14 – Kommer någon företrädare för IVL till tals i artikeln? 
1 = Ja 
2 = Nej 
 
V 15 – Kommer någon företrädare för en myndighet till tals i artikeln? 
1 = Ja 
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2 = Nej 
Företrädare för kommun och stad kodas 1. 
 
V 16 – Kommer någon företrädare för SDAB eller annan aktör inom 
däckåtervinningsbranschen till tals i artikeln? 
1 = Ja 
2 = Nej 
 
V 17 – Kommer någon övrig aktör till tals i artikeln? 
1 = Ja 
2 = Nej 
 
V 18 – Hänvisar artikeln, antingen i brödtexten eller faktarutor, till minst 
en specifik rapport från en myndighet, ett råd, IVL eller 
Naturskyddsföreningen gällande konstgräs eller mikroplast som en 
miljöfråga? 
1 = Ja 
2 = Nej 
1 kodas även när artikeln hänvisar till siffror/resultat från exempelvis IVL som 
rör konstgräs/mikroplast som miljöfråga. 
1 kodas även när rapporten rör konstgräs/mikroplast och hälsan. 
 
V 19 – Hänvisar artikeln, antingen i brödtexten eller faktarutor, till minst 
en specifik vetenskaplig studie, eller annan studie från en högskola eller 
ett universitet gällande konstgräs eller mikroplast som miljöfråga?  
1 = Ja 
2 = Nej 
1 kodas även när det hänvisas till exempelvis ”inga av de genomgångna 
studierna…”. 
 
V 20 – Hänvisar artikeln, antingen i brödtexten eller faktarutor, till 
forskning i generella termer (exempelvis att man hänvisar till 
”forskning” eller ”studier”) gällande konstgräs eller mikroplast som 
miljöfråga? 
1 = Ja 
2 = Nej 
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V 21 – Refererar den journalistiska rösten till någon specifik rapport eller 
studie vid minst ett tillfälle i artikeln? 
1 = Ja 
2 = Nej 
 
V 22 – Refererar medborgare, antingen genom citat eller 
opinionsmaterial, till någon specifik rapport eller studie vid minst ett 
tillfälle i artikeln? 
1 = Ja 
2 = Nej 
 
V 23 – Refererar politiker, antingen genom citat eller opinionsmaterial, 
till någon specifik rapport eller studie vid minst ett tillfälle i artikeln? 
1 = Ja 
2 = Nej 
 
V 24 – Refererar forskare, antingen genom citat eller opinionsmaterial, 
till någon specifik rapport eller studie vid minst ett tillfälle i artikeln? 
1 = Ja 
2 = Nej 
 
V 25 – Refererar företrädare för IVL, antingen genom citat eller 
opinionsmaterial, till någon specifik rapport eller studie vid minst ett 
tillfälle i artikeln? 
1 = Ja 
2 = Nej 
 
V 26 – Refererar företrädare för en myndighet, antingen genom citat eller 
opinionsmaterial, till någon specifik rapport eller studie vid minst ett 
tillfälle i artikeln? 
1 = Ja 
2 = Nej 
Företrädare för kommun eller stad kodas 1. 
 
V 27 – Refererar företrädare för SDAB eller andra företrädare för 
däckåtervinningsbranschen, antingen genom citat eller opinionsmaterial, 
till någon specifik rapport eller studie vid minst ett tillfälle i artikeln? 
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1 = Ja 
2 = Nej 
 
V 28 – Konstateras det någonstans i artikeln att konstgräs kan ge vinster 
för miljön eller vara miljövänligt? 
1 = Ja 
2 = Nej 
Koda 2 om endast kork avses som miljövänligt material. 
*Variabeln har sedermera reviderats och matats in på nytt (se variabler 
MiljövinsterNy och Typ_miljövinst) för att bättre få fram konstruktioner av 
eventuella miljövinster med konstgräs. 
 
V 29 – Konstateras det någonstans i artikeln att konstgräsets eller 
mikroplastsens inverkan på miljön är oklar? 
1 = Ja 
2 = Nej  
 
V 30 - Medium 
1 = Aftonbladet 
2 = Borås Tidning 
3 = Dagens Nyheter 
4 = Expressen 
5 = Göteborgs-Posten 
6 = Metro Stockholm 
7 = Nerikes Allehanda 
8 = Norrköpings Tidningar 
9 = Nya Wermlands Tidningen 
10 = Smålandsposten 
11 = Svenska Dagbladet 
12 = Sydsvenskan 
13 = Upsala Nya Tidning 
14 = Östgöta Correspondenten 
15 = Sveriges Radio (webbartiklar) 
 
ProblemNy – Om konstgräs knyts till miljöproblem, vilken typ av 
problem framkommer i huvudsak? (Enligt ordning: rubrik, ingress, 
brödtext, bildtext, faktaruta.) 
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1 = Spridning av (mikro)plast eller gummi/granulat i hav och natur 
2 = Klimatförändringar 
3 = Övrigt 
4 = Gift, kemikalier, cancer, hälsofaror 
5 = Abstrakta konstruktioner 
6 = Oklart 
7 = Ej aktuellt 
Koda 6 för konstruktioner av typen som hänvisar till konstgräs som problem 
för ”miljö och hälsa”. 
Koda 5 för abstrakta hänvisningar till ”miljövänligt” konstgräs. 
 
MiljövinsterNY – Hänvisar artikeln till konkreta miljövinster med 
konstgräs? 
1 = Ja 
2 = Nej 
Om endast kork eller annat material framställs som miljövänligt, koda 2. 
Vid hänvisning till ”miljövänligt konstgräs” utan att mer konkret information 
ges, koda 2. 
Hänvisas till installation av reningsverk eller liknande i avsikt att minska 
spridning av plast, koda 1.  
 
Typ_miljövinst – Vilken typ av miljövinst har konstgräs enligt artikeln? 
1 = Konstgräset kan återvinnas 
2 = Återvinning av däck ger någon slags miljövinst 
3 = Konstgräs innebär minskad energiförbrukning eller minskad gödsling 
4 = Konstgräs innebär minskade utsläpp 
5 = Övrigt 
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