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Problem formulation 

There are many studies on how the media produces environmental changes, but 

environmental changes are a large abstract topic. It includes many smaller parts of 

more concrete contexts. One very big problem that occurs is that human footprints 

end up in poorer countries, where natural resources are converted into goods that are 

consumed by us in the western world. Tropical forests in Borneo, Malaysia and 

Indonesia are devastated in favor of plantations of oil palm trees, which are then used 

in a variety of commodities worldwide. In this paper we want to highlight the subject 

of palm oil. We want to make people more aware of how the palm oil industry is 

conducted and where the newspapers put their focus. 

 
Aim 
The study aims to investigate whether Expressen, the Sveriges Natur, the Tidningen Syre, 

Dalarnas Tidningar and TT Nyhetsbyrån and how they are presented to citizens in those 

publications. 

 

 



 

 

Method and material 
A quantitative content analysis has been carried out consisting of a total of 14 analysis objects 

from Expressen, Sveriges Natur, Tidningen Syre, Dalarnas Tidningar and TT Nyhetsbyrån. 

Main results 
We can conclude that the topic of palm oil and the palm oil industry in the articles is an 

infected debate in which many different aspects are involved. Conflicts are the focus of 

reporting, closely followed by human responsibility for the enviroment. The categories 

have given us an overview of how many different aspects are included in the subject and 

how many concerns there are in connection with the palm oil industry. 

Keyword 
Expressen, Sveriges Natur, Dalarnas Tidningar, Tidningen Syre, TT Nyhetsbyrån, palm oil 

industry, palm oil, palm fat, framing theory. 
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Problemformulering 

Det finns många undersökningar som gjorts om hur media framställer miljöförändringar, men 

miljöförändringar är ett stort abstrakt ämne. Det inkluderar många mindre delar av mer 

konkreta sammanhang. Ett väldigt stort problem som förekommer är att mänsklighetens 

fotavtryck hamnar i fattigare länder, där naturresurser omvandlas till varor som konsumeras 

av oss i västvärlden. Tropiska skogar i Borneo, Malaysia och Indonesien skövlas till förmån 

för plantager av oljepalmer som sedan används i en mängd olika varor, över hela världen. I 

den här uppsatsen vill vi belysa ämnet palmolja. Vi vill göra människor mer medvetna om hur 

palmoljeindustrin bedrivs och vart tidningarna lägger sitt fokus. 

 

Bakgrund och syfte 
Studien ämnar att undersöka huruvida Expressen, Sveriges Natur, Tidningen Syre, Dalarnas 

Tidningar och TT Nyhetsbyrån gestaltar nyheter och därefter hur de presenteras för 

medborgarna i de publikationerna. 

 

Metod och material 
En kvantitativ innehållsanalys har genomförts bestående av totalt 14 analysobjekt från 

Expressen, Sveriges Natur, Tidningen Syre, Dalarnas Tidningar och TT Nyhetsbyrån. 

 

Huvudresultat 



 

 

Som avslutning för diskussionen kan vi konstatera att ämnet palmolja och palmoljeindustrin i 

artiklarna är en infekterad debatt där många olika aspekter spelar in. Konflikter står i fokus för 

rapporteringen, tätt följt av människans ansvar för miljön. Kategorierna har givit oss en 

överblick över hur många olika aspekter som ingår i ämnet och hur många bekymmer det 

finns i samband med just palmoljeindustrin. 

 

Nyckelord 
Expressen, Sveriges Natur, Tidningen Syre, Dalarnas Tidningar, TT Nyhetsbyrån, 

palmoljeindustrin, palmolja, palmfett, gestaltningsteori. 
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Detta examensarbete har vi nu gjort som en avslutning på vår tre år långa 

kommunikationsutbildning på Högskolan i Gävle. Inom vår inriktning som kommunikatör har 

vi lärt oss mycket om mediernas makt i samhället, och hur detta påverkar oss som mottagare. 

Vi vill tacka vår handledare Eva Ekstrand för vägledning, peppning och ett akademiskt stöd 

under tillverkningen av vår uppsats. Vi vill även tacka varandra för den ömsesidiga respekt 

och förståelse vi har visat varandra under examensarbetets uppbyggnad. Men även ett stort 

tack för förståelse och den hänsyn vi fått från våra respektive och våra barn. 
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Ordförklaringar  
 

RSPO - Roundtable on sustainable palm oil. Är en certifierad palmolja som används i livsmedel, 

smink och rengöringsmedel. 

 

PFAD - Palm fatty acid distillate. Är en certifierad palmolja som används i biodiesel. 

 

HVO - Vätebehandlad vegetabilisk olja. Den svenska HVO oljan är endast baserad på hållbara 

råvaror, vanligast är tallolja som tillverkas av restprodukter från den svenska skogsindustrin. 

Tallolja kan ses som ett gott komplement till palmolja. Främst för att det är en restprodukt, men 

även mer lokalproducerad än palmoljan som vanligtvis kommer Asien. Preem Evolution Diesel 

Plus innehåller upp till 50 procent talloljediesel (HVO). Detta ger ett minskat utsläpp av 

koldioxid med cirka 44 procent.1 

 

Palmoljeindustrin - Den industri som ser till att palmoljan kommer från planterad palm som ger 

palmolja, till slutprodukter som kan vara allt från tvål och rengöringsmedel till 

modersmjölksersättning. 

 

Industriländerna - När vi använder ordet industriländerna syftar vi främst på Malaysia och 

Indonesien. 

 

IUCN - Internationella naturvårdsunionen 

 

 

 
 
 

                                                
1 https://www.preem.se/om-preem/hallbarhet/fornybara-ravaror/faq-palmolja-och-pfad/ Hämtad 2019-05-13 
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1 Inledning 
 

Det finns många undersökningar som gjorts om hur media framställer miljöförändringar, men 

miljöförändringar är ett stort abstrakt ämne. Det inkluderar många mindre delar av mer konkreta 

sammanhang. Det är allt från koldioxidutsläpp och plast i haven till utrotning av biologisk 

mångfald och föroreningar men även skövling av regnskog. 

 

En del av mänsklighetens ekologiska avtryck handlar om hur stor plats vi tar på jordens yta, den 

ytan med natur som vi lägger beslag på för att tillgodose vår konsumtion. Ett väldigt stort 

problem som förekommer är att våra fotavtryck hamnar i fattigare länder, där naturresurser 

omvandlas till varor som konsumeras av oss i västvärlden. Tropiska skogar i Borneo, Malaysia 

och Indonesien skövlas till förmån för plantager av oljepalmer som sedan används i en mängd 

olika varor, över hela världen.2 

 

I den här uppsatsen vill vi belysa ämnet palmolja. Vi vill göra människor mer medvetna om hur 

palmoljeindustrin bedrivs och vart tidningarna lägger sitt fokus. Kanske medierapporteringen 

inte riktar tillräckligt med uppmärksamhet åt det hållet eftersom det finns många andra faktorer 

som är av större intresse för publiken? Sverker C. Jagers och Jerker Thorsell menar i sin 

undersökning ”Media- ett hot mot miljön”
3
, om rapporteringen om miljön sjunker så kommer 

även det allmänna intresset för miljön att sjunka. Därför tyckte vi att det var dags att 

uppmärksamma ämnet och fokusera på palmoljeindustrin och se hur några utvalda tidningar 

väljer att vinkla ämnet. 

 

Efter en snabb överblick över hur media framställer palmolja insåg vi att det finns många artiklar 

men att det är väldigt få som koncentrerar sig på just palmoljan.  Därför har vi gjort två 

sökningar i den här studien för att skapa en så stor bredd som möjligt på begränsad tid, detta 

kommer att beskrivas senare i metoddelen 

                                                
2 https://www.fse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/01/ekologiska_fotavtryck_lr.pdf  
3 Jagers Sverker C. & Thorsell, Jerker  Media-ett hot mot miljön. 

https://som.gu.se/digitalAssets/1294/1294161_133-144.pdf  (ej årtal.) s.139  
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1.1 Bakgrund 

 

Palmoljan är världens viktigaste vegetabiliska oljor och används dagligen av miljontals 

människor. Produktionen ökar snabbt och uppgår nu till närmare 70 miljoner ton per år, varav 

mer än 85 procent produceras i Indonesien och Malaysia. Förutom i livsmedel finns palmolja i 

smink, tvål, tvättmedel, ljus och biodrivmedel. Restprodukterna efter utvinningen av palmkärnor 

från oljepalmsodlingarna exporteras bland annat till Sverige för att bli djurfoder och biodiesel. 

Enorma ytor av regnskog har skövlats bort och ersatts av stora oljepalmsodlingar och det 

resulterar i att människor, djur och växter har fått försämrade livsmöjligheter. 

Ursprungsbefolkningens och lokalbefolkningens rättigheter och intressen hotas när ovärderliga 

ekosystem utplånas. Skövlingen av regnskog resulterar i stora mängder utsläpp av koldioxid.4 

 

Men att bojkotta palmoljan helt vore inte den bästa lösningen anser många naturorganisationer. 

WWF menar att palmolja är nationalekonomiskt viktig och det skapar viktiga arbetstillfällen och 

exportintäkter. Runt 4,5 miljoner människor enbart i Sydostasien försörjer sig på att odla 

oljepalmer. Oljepalmen är även den mest effektiva oljan att producera. Den är grön året runt och 

kräver mindre vatten, gödning och bekämpningsmedel än tex raps, solros och kokosolja. 

 

Ett alternativ är certifierad palmolja RSPO (Roundtable on sustainable palmoil) som arbetar för 

att hårdare lagstiftningar och har en betydande roll i att stoppa destruktiva oljeplantager. 

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en annan certifierad palmolja som används i biodiesel men 

även som tidigare nämnt i djurfoder. Då används endast restprodukter av palmoljeindustrin.5  

                                                
4 https://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/palmolja-och-soja/palmolja/ Hämtad 2019-05-15 
5 https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/01/ekologiska_fotavtryck_lr.pdf Hämtad 2019-05-22 
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1.2 Syfte, avgränsning och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur palmolja och palmoljeindustrin framställs i fjorton 

utvalda artiklar från 2018, varav fem artiklar analyseras mer djupgående. Vi vill undersöka hur 

palmoljeindustrin förmedlas i olika typer av tidningar samt i TT Nyhetsbyrån och hur den 

gestaltas i dessa publikationer.  

 

Syftet med undersökningen är inte att granska hur media framställer palmoljeindustrin i 

allmänhet, en sådan uppgift hade krävt ett betydligt mer omfattande material. Vårt begränsade 

urval sträcker sig till publikationerna, Expressen, Sveriges Natur, Dalarnas Tidningar, Tidningen 

Syre och TT Nyhetsbyrån. 

 

De frågor vi ställt till materialet är: 

 

1. Hur framställs palmoljeindustrin i de utvalda artiklarna? 

2. Inom vilka gestaltningsramar framställs palmoljeindustrin i de utvalda artiklarna? 

     

1.3 Reliabilitet och validitet  
 

Det är viktigt att skapa en tillförlitlighet och pålitlighet i uppsatsen men även en giltighet. 

Bryman beskriver att den kvantitativa reliabiliteten handlar om följdriktningen och 

överensstämmelsen hos ett mått på begrepp, men även pålitligheten. Tre viktiga faktorer är 

inblandade då man tar ställning till om ett mått är reliabelt eller ej - stabilitet, intern reliabilitet 

och interbedömarreliabilitet.6 Man kan mäta den kvantitativa validiteten genom olika sätt, 

exempelvis genom ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och 

konvergent validitet. Enkelt förklarat så rör validitetfrågan om huruvida en eller flera mätningar 

som gjorts i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet.7 

 

                                                
6 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, [rev.] 2. uppl. Liber, Malmö, 2011 s.160 
7 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, [rev.] 2. uppl. Liber, Malmö, 2011 s.162 
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Utifrån metodval och teorier har vi en möjlighet att skapa hög reliabilitet i uppsatsen eftersom vi 

kommer att tolka alla utvalda medietexter med samma struktur och ställa oss samma frågor när 

vi läser varje enskild artikel. Det kommer göra att vi håller oss inom samma ramar för alla 

artiklar. Kvalitativa forskare har en benägenhet att använda benämningarna reliabilitet och 

validitet på i huvudsak liknande sätt som kvantitativa forskare, då de båda strävar efter att 

utveckla kriterier för värdering av sin forskning8. 

 

2 Teori och tidigare forskning 
 

Val av teorier och tidigare forskning har kommit till utifrån vad som har varit användbart för vår 

studie. De syftar inte direkt på palmoljeindustrin, utan deras huvudsakliga innehåll är 

klimatförändringar i medier.  

 
2.1 Teori 
 

Medierapporteringen är ett av de mest betydande sätten för offentlig förståelse. Det är särskilt 

viktigt i klimatdebatten eftersom människor oftast inte konfronteras med sådana frågor i det 

vardagliga livet. Människor bildar sin uppfattning genom medierna för att sedan drar slutsatser 

utifrån sina personliga erfarenheter. Ramar, både otydliga och markanta framhäver aspekter av 

komplexa frågor, såsom klimatförändringar. Detta gör det möjligt för allmänheten att snabbt 

avgöra utifrån vilket perspektiv nyheter och debatter är skrivna, vem som bär ansvaret och vad 

konsekvenserna kan bli.9 

 

2.1.1	Gestaltningsteorin		
 

Gestaltningsteorin är ett snabbt växande fält inom medieforskningen och är troligen den 

vanligaste teorin om mediernas makt i samhället. Men den handlar inte enbart om makt. En form 

                                                
8 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, [rev.] 2. uppl. Liber, Malmö, 2011 s.352 
9 Dirikx, Astrid & Gelders, Dave. The frame is to explain: A deductive frame- analysis of Dutch and French climate 

change coverage during the annual UN Conferences of the Parties. Public Understanding of Science. Vol.19, nr. 6, 

2010: ss. 1-2 
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är hur mediernas gestaltningar av verkligheten påverkar människors uppfattningar - kognitiva 

scheman - av samma verklighet. En annan form är att medierna gestaltar verkligheten på ett visst 

sätt men inte på ett annat, för att forma någonting utmärkande i själva nyheten. En tredje form 

handlar gestaltningsteorin om mediernas innehåll och vad de representerar.10 

 

I vår studie kommer den andra och den tredje formen av Strömbäcks gestaltningsteori vara mest 

relevanta eftersom syftet är att undersöka hur palmoljan och palmoljeindustrin framställs i våra 

artiklar. Vad man väljer att framställa och inte samt att se hur innehållet presenteras. Hur 

människor påverkas av medias rapportering om palmoljan kommer inte att undersökas då vi inte 

har material som kan påvisa något i den frågan.11 

 

I Robert M. Entmans vetenskapliga artikel “Framing: Toward clarification of a fractured 

paradigm”, redogör även han om hur media använder sig av en form av inramningsmetod. Till 

skillnad från Strömbäck använder sig Entman av en mer precis begreppsförklaring av 

gestaltningsteorin: 

“Att gestalta innebär att välja vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer 

framträdande i en kommunicerande text, på ett sätt som föreslår vissa specifika 

problembeskrivningar, orsaksförklaringar, moraliska värderingar och/eller att lösa problem”
12

 

Det betyder att mediala plattformar lyfter fram kategorier ut en större kontext och skapar mindre 

kategorier och gestaltar dem på ett metodiskt sätt.13 

Entmans teori använder vi när vi ska undersöka vilka kategorier och underkategorier som 

används i samband med rapporteringen om palmolja och palmoljeindustrin.  

 	
                                                
10 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 2. uppl. 
Studentlitteratur, Lund, 2009. s. 120 
11 Ibid s.120  
12 Entman. Robert. M. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Oxford, UK: Oxford University 

Press. 1993. s. 52 
13  Entman. Robert. M. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Oxford, UK: Oxford University 

Press. 1993. s. 52 
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2.1.2	Gestaltningsramar		
 

I Semetko och Valkenburgs vetenskapliga artikel ”Framing european politics: A content 

analysis of press and television news” menar de att i tidigare studier har det identifierats 

nyhetsramar i tidningsberättleser i samband med gestaltningsteorin. Fem olika gestaltingsramar 

har identifierats: Conflict frame, human interest frame, economic consequences frame, morality 

frame, responsibility frame. Nyhetsramar är konceptuella verktyg som medier och allmänheten 

använder sig av för att förmedla, tolka och utvärdera information. Inramningen väljer ut “vissa 

aspekter av en uppfattad verklighet för att förbättra deras saklighet”.14  

 

Konfliktramen 

Denna ram poängterar konflikter mellan individer, grupper och institutioner för att fånga 

intresset för publiken. Konflikter och problem mellan parter i media har visat sig vara ett 

lockbete för att bilda ett intresse hos läsaren.15  

 

Mänskliga intresseramen 

Denna ram ger en känslomässig vinkel och en ett mänskligt ansikte mot en presentation av en 

händelse eller ett problem. Eftersom det blir allt mer konkurrens över marknaden för nyheter är 

det svårt för journalister och debattörer att fånga läsarens intresse. Inramning av nyheter med 

mänskliga intressen är ett sätt att uppnå detta. Tanken är att skribenten vill personifiera, 

dramatisera och “emotionalisera” nyheterna för att behålla publikens intresse.16  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Denna ram har fokus på de händelser och problem relaterat till ekonomi, händelser eller problem 

som har ekonomiska konsekvenser för individer, grupper, institutioner, regioner eller länder.17  

 

                                                
14 Semetko, Holli. A & Valkenburg, Patti. M. Framing european politics: A content analysis of press and television 

news. 2000. s. 93 
15 Ibid ss. 95-96 
16 Ibid ss.95-96 
17 Semetko, Holli. A & Valkenburg, Patti. M. Framing european politics: A content analysis of press and television 

news. 2000. s. 96 
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Moralramen 

Den här ramen sätter händelser och problem i samband med moral eller religiösa principer. 

Genom att använda andras åsikter och värderingar kan nyheterna värderas mer som moraliska av 

allmänheten. Ett exempel kan vara att en tidning till exempel använder synpunkter från en 

intressegrupp som specificerar sig på en viss företeelse för att höja värdet på sin egen 

produktion.18 

 

Ansvarsramen 

Denna ram redogör händelsen eller problemet kopplat till ansvar. Det kan vara regeringen, en 

grupp människor, en individ som bär ansvaret för problemet eller lösningen till det.19 

Denna teori är relevant för vår studie och kommer ligga som grund när vi ska undersöka vilka 

ramar som används i våra 14 artiklar. Det kommer att redovisas i resultatdelen i form av en 

tabell. 

2.2 Tidigare forskning 
 

Här nedan presenteras tre tidigare studier. Alla tre studier använder sig av en kvalitativ metod 

och undersöker hur media framställer klimatförändringar, men från olika perspektiv. 

 

2.2.1	Studie	av	Astrid	Dirikx	&	Dave	Gelder	
 

“The frame is to explain: A deductive frame- analysis of Dutch and French climate change 

coverage during the annual UN Conferences of the Parties”
 20  . 

 

                                                
18 Ibid s. 96 
19 Ibid s. 96 
20 Dirikx, Astrid & Gelders, Dave. The frame is to explain: A deductive frame- analysis of Dutch and French 

climate change coverage during the annual UN Conferences of the Parties. Public Understanding of Science. 

Vol.19, nr. 6, 2010: s 1 
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Astrid Dirikx & Dave Gelders21  har gjort en tidigare studie med anknytning till 

gestaltningsramarna. I studien undersöks hur holländska och franska tidningar ramar in 

klimatförändringarna under de årliga FN-konferenserna. Studien heter “The frame is to explain: 

A deductive frame- analysis of Dutch and French climate change coverage during the annual 

UN Conferences of the Parties” och det är en kvalitativ innehållsanalys som pågick mellan 2001 

och 2007.22  

Resultatet för studien visade att fyra av de fem ramarna kunde de identifiera ur det utvalda 

materialet:  

 

Ansvarsramen och ekonomiska konsekvenser var de ramar som användes mest i artiklarna. Inom 

ekonomiska konsekvenser fokuserade artiklarna främst på ekonomiska förluster eller vinster i 

samband med händelsen eller problemet. Inom ansvarsramen fokuserade artiklarna främst på att 

hitta en syndabock och en ansvarstagare till brådskande åtgärder. Regeringen och högt uppsatta 

institutioner stod oftast som ansvariga för att lindra klimatproblemen. Det visade sig att ramen 

för mänskliga intressen användes minst i artiklarna. Artiklar om klimatförändringar inte är 

emotionella eller personliga. Moralramen var den enda ramen som inte kunde uppfattas.23 Den 

här studien visar att de ekonomiska och ansvarstagande aspekter väger tyngst i klimatdebatten, 

medan de känslomässiga och moraliska ramarna fick mindre fokus. Konfliktramen användes 

mindre ofta än ekonomiska och ansvarstagande ramarna, men desto mer regelbundet än den 

mänskliga intresseramen. 

 

2.2.2	Studie	av	Birgitta	Höijer	
 

“Emotional anchoring and objectification in the media reporting on climate change”. 

 

                                                
21 Dirikx, Astrid & Gelders, Dave. The frame is to explain: A deductive frame- analysis of Dutch and French 

climate change coverage during the annual UN Conferences of the Parties. Public Understanding of Science. 

Vol.19, nr. 6, 2010: s 1 
22 Ibid s.1 
23 Dirikx, Astrid & Gelders, Dave. The frame is to explain: A deductive frame- analysis of Dutch and French 

climate change coverage during the annual UN Conferences of the Parties. Public Understanding of Science. 

Vol.19, nr. 6, 2010: ss. 738-739 
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En annan studie som gjorts är Birgitta Höijers24 kvalitativa studie “Emotional anchoring and 

objectification in the media reporting on climate change. Den är skriven vid Örebro universitet 

år 2010 och återspeglar känslomässiga aspekter artiklar om klimatförändringar i svenska medier. 

Höijer studerade tidningen Aftonbladet och SVT: s nyhetsprogram Rapport mellan åren 2005 

och 2006 och presenterar ett resultat som visar hur de verbala och visuella representationerna i 

nyhetsrapporteringen är knutna till känslor som rädsla, hopp, skuld, medkänsla och nostalgi. Det 

hävdas vidare att känslomässiga representationer av klimatförändringar kan öka allmänhetens 

engagemang, men å andra sidan dra fokus från klimatförändringarna som är ett abstrakt, 

långsiktigt fenomen.25 

 

Höijer menar att medierade framställningar om risker och hot som binder samman klimatfrågan 

och skapar objektifiering och gör det abstrakta och okända mer känt genom att medialisera 

någonting konkret. En enkel sökning på Internet visar katastrofala bilder av klimatförändringar 

eller hjärtbrytande bilder av djur som isbjörnar som skapar känslor hos publiken. 

Genom känslomässig förankring och objektifierad syn på klimatförändringar i kända känslor 

som tex rädsla, hopp, medkänsla, nostalgi eller skuld blir företeelsen igenkänt och till synes 

begripligt. Känslorna är sedan knutna till andra liknande företeelser som vi kan jämföra med som 

exempelvis terror eller sjukdomar.26 

 

Höijer drar slutsatsen att vi kan betrakta klimatförändringarna som något vi gemensamt ska vara 

rädda för, men det finns hopp om vi uppträder på ett klimatvänligt sätt. Om vi inte gör det borde 

vi känna skuld. Medierna uppmanar oss dessutom att känna medkänsla för utrotningshotade djur 

och nostalgi för det förflutna.27 

 

 	

                                                
24 Höijer, Birgitta. Emotional anchoring and objectification in the media reporting on climate change. Public 

understanding of science. Vol. 19, nr. 6, 2010. s. 727  
25 Ibid ss. 717–718 
26 Ibid s. 727 
27 Höijer, Birgitta. Emotional anchoring and objectification in the media reporting on climate change. Public 

understanding of science. Vol. 19, nr. 6, 2010. ss. 717–718, 727  
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2.2.3	Studie	av	Dominique	Brossard,	James	Shanahan	och	Katherine	McComas	
 

“Are issue-cycles culturally constructed? A comparison of French and American coverage of 

global climate change”. 

 

Dominique Brossard, James Shanahan och Katherine McComas har tillsammans gjort en studie28 

för att jämföra medietäckningen av klimatförändringar i två dagstidningar från Frankrike och 

USA. Studien sträckte sig över en tioårsperiod (1987–1997) där en kvantitativ innehållsanalytisk 

metod användes. Med hjälp av ett speciellt kodschema framkom teman ur artiklarna, teman som 

visar vilka områden som används för rapportering om klimatförändringar. 

 

(Brossard et al. 2004. s.369) 

 

“Table 2” visar vilka teman studien fick fram och hur många artiklar från varje tidning temana 

innefattar. Resultatet visade att Frankrikes rapportering var mer händelsebaserad, fokuserade mer 

på internationella relationer och presenterade ett mer begränsat urval av synpunkter på den 

globala uppvärmningen. Den amerikanska rapporteringen lyfte fram konflikter mellan forskare 

                                                
28 Brossard, Dominique & Shanahan, James & McComs, Katherine. Are Issue- Cycles Culturally Constructed? A 
Comparison of French and American Coverage of Global Climate Change. Mass Communication & Society. Vol. 7 
nr. 3, 2004. ss. 359–377 
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och politiker mer frekvent. Den amerikanska tidningen hade även mera synpunkter på 

klimatförändringarna i sina artiklar än vad de franska tidningarna hade.29   

 
3 Metod 
 

Här kommer vi att beskriva det material vi har valt att samla in, de urval vi har behövt göra och 

till sist en redogörelse av den avgränsning vi gjort. Sedan beskriver vi den valda metoden som i 

den här studien är en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa analysen ger en förståelse av 

resultatet vi uppnått när vi har analyserat artiklarna. Men den ger oss även en tydlig överblick 

över resultatet, där vi skapat tabeller utifrån analyserna med kategorier och underkategorier. Vi 

har valt att analysera fem artiklar utifrån tolkningskretsloppet och fjorton artiklar utifrån 

gestaltningsramarna. 

 

3.1 Analysmetod 
 

Kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen är en metod där kommunikationen i skriven eller verbal form 

analyseras stegvis med ett fokus på likheter och olikheter. Vi använde oss av den kvalitativa 

innehållsanalysen när vi analyserade de fem artiklar vi slutligen fick fram, efter både urval och 

avgränsning. Det den här typen av analys oftast leder till är ett eller fler teman, temat blir den 

röda tråden och den tydliga bilden av innehållet, detta kan leda forskningen vidare.  

 

Vi utgick från Peter Dahlgren redskap för “tolkningskretslopp” vilket vi hade som underlag till 

vår undersökning. Vi analyserade artiklarna utifrån, textens intentioner, den avsedda/tänkbara 

                                                
29 Brossard, Dominique & Shanahan, James & McComs, Katherine. Are Issue- Cycles Culturally Constructed? A 
Comparison of French and American Coverage of Global Climate Change. Mass Communication & Society. Vol. 7 
nr. 3, 2004. s. 359 
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publiken, textens uppbyggnad och tematiska fält.30 Vi valde då att skapa tabeller för att ge 

läsaren en överskådlig bild av hur palmoljeindustrin presenteras i de utvalda artiklarna. 

 

3.2 Material, urval och avgränsning 
 

Material 

Vi bestämde oss för att använda en kvalitativ innehållsanalys. Till en början gjorde vi sökningar 

för att få fram artiklar att analysera till vår undersökning, detta gjordes i "Retriever 

Mediearkivet"31 som är en databas och används för artikelsökningar på nordiska tidskrifter. Vi 

testade oss fram i sökningen till en början, för att få en överblick över de artiklar som publicerats 

under en längre tid. Först gjorde vi sökningen under en period av tre månader, mellan 2019-01-

01 till 2019-04-01, då fick vi fram i princip bara fram artiklar som handlade specifikt om 

palmolja i drivmedel. Vi utökade perioden och specificerade sökningen till artiklar som 

publicerats på svensk webb och i svensk tryckt press. Vi valde att söka på artiklar som var 

skrivna och publicerade under perioden 2018-01-01 till 2019-01-01 med sökordet “palmolja” 

och fick då ett resultat med 1988 artiklar. Bland annat på grund av tidsbrist att hinna analysera 

1988 artiklar eller ens göra urval från dessa så gick vi vidare i sökningen. Då sökte vi på samma 

tidsintervall, men istället med sökorden “palmoljeindustrin”, “palmolja” och “palmfett”, då fick 

vi istället ett resultat på 124 träffar i "Retriever Mediearkivet" Detta var artiklar som publicerats 

på svensk webb och i svensk tryckt press. När vi räknade bort alla dubbletter från artiklar fick vi 

94 träffar kvar i Retriever. Då sorterade vi bort den enda artikeln som var skriven av TT 

Nyhetsbyrån och gjorde istället en unik sökning på TT Nyhetsbyrån för att få fram ett bredare 

resultat. Vi sökte då endast på ordet: “palmolja” och fick ett resultat på 27 artiklar, av dessa 27 

artiklar fanns det fem dubbletter som vi tog bort, kvar fanns 22 artiklar. Tidsintervallen vi 

använde i sökningen för TT Nyhetsbyrån var densamma som för de andra tidskrifterna, 2018-01-

01 till 2019-01-01. 

 

Urval 
                                                
30 Jarlbro, Gunilla. Vilken metod är bäst - ingen eller alla?: metodtillämpning i medie- och 
kommunikationsvetenskap Vad säger medierna och vad betyder de? Dahlgren, Peter (red.), ss 87–95. 
Studentlitteratur, Lund, 2000 
31 https://web.retriever-info.com/services/archive/search Hämtad 2019-04-30 
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När vi hade fått ett resultat med 94 artiklar gjorde vi ett urval och valde att behålla de artiklar 

som innehöll fem eller fler av våra sökord, som vi använde för att hitta artiklarna från första 

början: “palmolja”, “palmoljeindustrin” och “palmfett”. Kvar fanns då 24 artiklar - 18 från 

svensk webb och 6 från svensk tryckt press. Nyckelorden vi valde att basera sökningen på, var 

ord som vi ansåg var mest förekommande i den tidigare forskningen vi läst om 

palmoljeindustrin. Vi använde oss av olika tidningar dels för att det inte fanns så många artiklar 

om palmoljeindustrin i samma tidning dels för att vi ville ha variation på artiklarna. Vi märkte att 

det fanns en variation eftersom vi läste alla artiklar innan vi gjorde urvalet. Vi har valt ut de här 

artiklarna för de innehåller mest information som berör vårt ämne. 

 

Gällande artiklarna från TT Nyhetsbyrån så hade vi fått ett resultat med 22 artiklar, då gjorde vi 

ett urval och använde oss endast av de 10 artiklar som hade palmolja som huvudnyhet, för att få 

ett så specifikt resultat som möjligt. Sedan kunde vi analysera alla artiklar från TT och få fram 

hur de gestaltades utifrån gestaltningsramarna, vilket är konfliktramen, mänskliga intresseramen, 

ekonomiska konsekvenser, moralramen och ansvarsramen. 

 

Avgränsning 

Vi valde att avgränsa oss, för att kunna göra analysen av artiklarna mer djupgående. 

Avgränsningen vi gjorde var att vi valde ut fem av de fjorton artiklar som skulle komma att bli 

analyserade och utgick från relevant innehåll, men även att artiklarna kom från olika typer av 

publikationer vägde tungt. Varför vi valde just dessa publikationer var för att få en så bred bild 

som möjligt och gjorde därför valet att fokusera på de fem artiklarna som innehöll flest av de 

sökord vi använde oss utav. Samtliga artiklar handlar om palmoljeindustrin och dess bieffekter 

på något sätt. Vi valde att använda oss av artiklar som är skrivna av olika typer av tidningar för 

att få en bred spridning på informationen i artiklarna, eftersom det är olika typer av publikationer 

så tänkte vi att det kunde skilja på vinklingen av informationen. 

 

Vi valde även att avgränsa oss bland artiklarna från TT Nyhetsbyrån, för att kunna göra analysen 

av artiklarna mer detaljerad. Avgränsningen vi gjorde var att vi valde ut de fjorton artiklarna som 

skulle komma att bli analyserade och utgick från relevant innehåll. Efter vi hade analyserat 
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artiklarna kunde vi skapa en tabell för att se hur många av artiklarna som innehöll de olika 

ramarna.  

 

3.3 Publikationerna 
 

Beskrivning av de olika tidskrifterna och artiklarna från TT nyhetsbyrån som vi analyserade med 

tolkningskretsloppet. 

 

Artikel 1 - Välj inte bort palmoljan om du värnar om miljön 

Expressen som skriver om riksnyheter och hade namngett artikeln “Välj inte bort palmoljan om 

du värnar om miljön”
32. Artikeln publicerades i Expressen 25 december 2018. Det är en 

debattartikel som är skriven av Sara Sundquist och Björn Hellman. Björn är VD för 

Livsmedelsföretagen och Sara är hållbarhetsansvarig på samma företag. 

Placeringen av artikel i tidningen går inte att påvisa eftersom vi inte har använt oss av den 

fysiska tidningen. I Retrievers sökfunktion syns varken sidnummer i tidningen eller övrigt 

material. Tidningen Expressen är en kvällstidning. 

 

Artikel 2 - EU-parlamentet tar strid för att stoppa palmoljan 

Sveriges natur som skriver sina artiklar riktat till sina medlemmar, då det är en medlemstidning. 

Denna artikel har de givit rubriken “EU-parlamentet tar strid för att stoppa palmoljan”
33, 

artikeln som just handlar om att EU-parlamentet tar strid för att stoppa palmoljeindustrin. 

Artikeln är publicerad den 17 januari 2018 i tidningen Sveriges Natur och är en nyhetsartikel av 

skribenten Jacob Hederos. Det går inte att se vart i tidningen artikeln är placerad eller vad det är 

för typ av artikel, även då vi sökt i sverigesnatur.org så framgår det inte. Inte heller när vi söker i 

Sveriges Naturs arkiv på Naturskyddsföreningens hemsida får vi fram någonting mer om 

artikeln.  

 

Artikel 3 - Djurås startar insamling för hotad orangutang 

                                                
32 https://www.expressen.se/debatt/valj-inte-bort-palmolja-om-du-varnar-om-miljon/ Hämtad 2019-04-30 
33 http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/eu-parlamentet-tar-strid-att-stoppa-palmoljan/ Hämtad 2019-04-30 
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Dalarnas tidningar skriver om lokala nyheter och har givit artikeln rubriken, “Martin i Djurås 

startar insamling för hotad orangutang”
34. Artikeln är publicerad 16 augusti 2018 i Dalarnas 

tidningar och är en artikel skriven av skribenten Knis Karin Björklöf. I den kan vi läsa om det 

rubriken berättar för oss, hur och varför Martin i Djurås startar en insamling för den hotade 

orangutangen. Dalarnas Tidningar förkortas med DT och är ett samlingsnamn för Falu-Kuriren, 

Borlänge Tidning, Södra Dalarnas Tidning, Nya Ludvika Tidning, Mora Tidning och Avesta 

Tidning som alla sex är dagstidningar. DT bevakar det som händer i Dalarnas län och finns både 

som sajt och app, men även i nyhetsbrev och på sociala medier. Ansvarig utgivare för Dalarnas 

Tidningar är Helena Nyman35. DT tillhör Mittmedia som är en av Sveriges ledande 

mediekoncerner som jobbar lokalt och som har ett tjugotal nyhetssajter, appar och 28 

dagstidningar och även gratistidningar. Dalarnas Tidningar är en dagstidning. 

 

Artikel 4 - Svårt att garantera “hållbar” palmolja 

Tidningen syre som är en veckotidning och har skrivit artikeln “Svårt att garantera hållbar 

palmolja”
36, som handlar precis om det som rubriken tyder på, att det är svårt att garantera en 

hållbar palmolja från odling till färdig produkt. Artikeln “Svårt att garantera “hållbar” 

palmolja” publicerades i Tidningen Syre den 28 juni 2018. Syretidningarna består av Syre 

Stockholm, Syre Göteborg, Landets Fria Syre, Syre Global och Syre. Alla fem tidningarna 

kommer ut både digitalt och tryckt veckovis. Detta är tidningar som publicerar normbrytande 

nyheter37. Tidningen Syre har sitt huvudkontor i Stockholm och ges ut av Mediehuset grönt som 

har funnits sedan 2015. Även Nyhetsmagasinet Syre, Syre Göteborg, Syre Stockholm, Syre 

Global, Landets Fria Syre och Fria Tidningen ges också ut av Mediehuset Grönt, som ägs av 

Lennart Fernström38. Tidningarna är helt fristående från religiösa församlingar, politiska partier, 

fackföreningar och andra intressegrupper eller organisationer39. 

 

Artikel 5 - “Ilska mot plan på palmoljeförbud” 

                                                
34 https://www.dt.se/logga-in/martin-i-djuras-startar-insamling-for-hotad-orangutang Hämtad 2019-04-30 
35 https://www.dt.se/info/om-dt-och-mittmedia Hämtad 2019-05-05 
36 https://tidningensyre.se/2018/nummer-277-278/svart-att-garantera-hallbar-palmolja/ Hämtad 2019-04-30  
37 https://tidningensyre.se/om-syre/ Hämtad 2019-04-30 
38 https://www.allabolag.se/5590005244/verksamhet Hämtad 2019-05-04 
39 https://tidningensyre.se/om-syre/ Hämtad 2019-05-04 
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TT Nyhetsbyrån är Europas mest lönsamma nyhetsbyrå och har skrivit artikeln “Ilska mot plan 

på palmoljeförbudet”
40

. TT fungerar som en stor dagstidning och sprider sitt material till 

abonnenter inom svensk dagspress, radio och television, samt andra kunder. Artikelns 

huvudinnehåll är att Malaysia kritiserar EU-parlamentets förslag att ta bort palmolja och PFAD 

ur biobränslet till år 2021, det kan resultera i stora ekonomiska förluster för landet. 

 

4 Analys & Resultat 
 

Här nedan har gjort en mer ingående innehållsanalys där vi på djupet analyserat fem av fjorton 

artiklar från olika sorters tidningar med tolkningskretsloppet. Sedan har vi granskat vilka 

gestaltningsramar vi kan identifiera på samtliga fjorton artiklar för att få en uppfattning om 

vilken vinkling artiklarna är skrivna. 

 

4.1 Innehållsanalys med tolkningskretsloppet 
 

I analysen utgick vi från Peter Dahlgrens tolkningskretslopp när vi skulle analysera fem av de 

fjorton artiklar. Tolkningskretsloppet innehåller frågor som vi ställde till de artiklar som skulle 

analyseras. Frågorna vi ställt till materielat när vi har utfört analysen är vilka mediala 

sammanhang texten har och i viss mån har vi granskat placeringen av artiklarna i det olika 

tidningarna? Vi har tagit hänsyn till textens intentioner som kan vara informativa, 

propositionella, övertalande, uppmanade, expressiva eller underhållande.41 

 

Vi har analyserat hur den avsedda tänkbara publiken är, vem eller vilka är målgruppen? Finns det 

ett sociologiskt porträtt? Vad upplevs det för levnadsvanor, smak, åsikter och vilken publik är det 

som skapas av artikeln, i artikeln? Var och på vilket sätt texten bjuder in till deltagande och 

engagemang. 

Är det journalistens ord som förekommer i artikeln eller finns det citat från en eventuell intervju, 

blev alla frågor ställda i intervjun? Är det något viktigt som borde finnas med i artikeln men som 

har utelämnats? Något vi även analyserat är hur texten är uppbyggd. Finns det en struktur eller 
                                                
40 https://web.retriever-info.com/services/archive/nextPage Hämtad 2019-05-23 
41 https://tt.se/om-oss/redaktionella/ Hämtad 2019-05-26 
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inte? Vilken information är det som förmedlas, hur trovärdig är informationen? Kanske det 

förväntas att publiken har förkunskaper inom ämnet. Från vilket perspektiv kommer 

informationen från?  

Vad är det för typ av text? Är det en artikel, debatt eller kanske en insändare? Vi har undersökt 

hur medietextens språk framförs och hur den narrativa dynamiken ser ut. Vi har också analyserat 

de tematiska fälten i artiklarna, vilket vi kunnat skapa kategorier och underkategorier från. Det 

har gett oss underlag för att få ett lättöverskådligt resultat av artiklarna som analyserats. Slutligen 

kollade vi om det förekommer det några implicita eller explicita frågor? Observera att några av 

frågor inte gick att besvara i vissa artiklar. 

 

Här nedan kommer nu resultatet utifrån tolkningskretsloppet av fem artiklar, tätt följt av 

resultatet för gestaltningsramarna av alla fjorton artiklar:  

 

4.2 Resultatet av tolkningskretsloppet  
 

Artikel 1  

Expressen, 25 december 2018: “Välj inte bort palmoljan om du värnar om miljön”  

 

Textens intentioner 

I artikeln förmedlas en motsats till majoriteten artiklar om palmolja. Här argumenteras att 

palmolja är det bästa alternativet till vegetabilisk olja i livsmedelsprodukter, kosmetika och 

rengöringsmedel. En tes är också att bojkott av palmoljeindustrin skulle skapa en motsatt effekt 

på miljön än vad som är önskvärt. WWF (Världsnaturfonden) lägger fram alternativet att svenska 

livsmedelsföretag endast ska använda sig av certifierad palmolja i sina produkter för att på så sätt 

bidra till en hållbar produktion. 

 

Texten förmedlar att man ska tänka på vad konsekvenserna blir om man skulle sluta använda 

palmolja helt och försöker skapa ett nytt perspektiv på palmoljeindustrin. Argumentet är att 

hoten mot biologisk mångfald är fattigdom. Uppemot fem miljoner människor i Indonesien och 

Malaysia är idag beroende av palmoljeproduktionen för sin försörjning konstateras det i artikeln. 
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Texten uppmanar att produkter med palmolja i inte alls är så dåligt att använda som tidigare sagt. 

Palmoljan är bättre att använda än andra vegetabiliska oljor, exempelvis kokos och soja som i sin 

tur tar upp mer markyta än palmolja. Det måste även användas mer vatten, gödning och 

bekämpningsmedel till tidigare nämnda för att få fram en produkt likvärdig palmoljan, dessa 

faktorer bidrar till en ökad miljöförstöring.  

 

Debattörerna skapar en känsla av lugn med artikeln och den ansvarskänsla vi fått av att läsa om 

palmoljeindustrin och dess förödande framfart känns inte lika intensiv. Den allvarliga 

stämningen efter att ha läst de andra artiklarna känns betydligt lättare, och att köpa produkter 

med palmolja i känns enklare.  

Det finns inget direkt underhållande med texten men den har en säljande effekt eftersom den 

avdramatiserar palmoljans användning i livsmedelsprodukter. 

 

Textens uppbyggnad 

Rubriken “Välj inte bort palmolja om du värnar om miljön” förmedlar det övergripande 

budskapet i debattartikeln. Den skapar ett intresse eftersom den visar en motsats till den 

pågående negativa debatten kring palmolja. Det finns två tillhörande ingresser som förtydligar 

rubriken: 

“Frågan om palmolja är betydligt mer komplex än diverse inlägg i sociala medier ger sken av” 

och “Faktum är att en bojkott högst sannolikt skulle leda till motsatt miljöeffekt än den 

önskvärda, skriver Livsmedelsföretagen”. Ingresserna förmedlar den problematik som skapas av 

att motsätta sig palmolja. Debattörerna vill få människor att inse palmoljans värde för både 

nationalekonomin och för produktkvalitet. 

Brödtexten är informativ och varvas med fakta och debattörernas åsikter. Den inledande delen 

handlar om hur innehållet i julgodis och choklad ifrågasätts, eftersom palmolja är en viktig 

ingrediens i många godissorter och kakor. Ofta pratas det om att man borde bojkotta produkter 

som innehåller palmolja. Detta vill debattörerna avvisa och istället påpeka att 

Livsmedelsföretagen inte bara vill att godis och kakor ska smaka gott utan även vara ansvarsfullt 

producerade.  
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Informationen är övertygande eftersom den förstärks med uttalanden från både 

Livsmedelsföretagens VD och hållbarhetsansvarig som ska verka experter i ämnet. Även WWF:s 

uttalande i artikeln om att de inte heller ställer sig bakom en bojkott av palmolja, utan arbetar 

istället för att företag endast ska använda sig av certifierad palmolja, är också en medverkande 

kraft som är trovärdigt i artikeln. Det enda som är mindre trovärdigt är att det nämns en officiell 

mätning 2015 i tredje kolumnen som saknar namn och källa. Artikeln är vinklad så att den passar 

debattörens egna åsikter och det finns en del fakta och information om palmoljeindustrins 

konsekvenser för miljön och förlusten av biologisk mångfald som inte kommer till tals. Den har 

även en kommersiell vinkling eftersom Livsmedelsföretagen fortfarande vill sälja så mycket 

produkter som möjligt. 

Konflikten som finns är mellan livsmedelsföretagen och de grupper som vill bojkotta palmolja 

helt. Publiken förutsätts ha viss kunskap inom debatten, men inte överdrivet mycket eftersom 

konflikten beskrivs tydligt i början av första kolumnen i brödtexten. Den innehåller även mycket 

information om varför diskussionen drivs på det sättet den gör. 

 

Den avsedda tänkbara publiken  

Vi betraktar att målgruppen som debattörerna vill nå ut till är allmänheten. Expressen har 

kapacitet att nå ut till hela Sverige, såväl storstad som landsbygd. Men även fast allmänheten är 

den stora målgruppen så vänder sig artikeln främst till människor som motsätter sig palmolja i 

livsmedelsprodukter. Debattörerna vill skapa en positivitet till palmoljan som råvara och ändra 

den kritiska synen. 

 

Tematiska fält  

Kategori:   Underkategori: 

Certifierad palmolja (RSPO) Livsmedel 

Kosmetika 

Rengöring 

     

Artikel 2 

Sveriges Natur, 17 januari 2018: “EU-parlamentet tar strid för att stoppa palmoljan” 
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Textens intentioner 

I artikeln framgår en förhandling mellan EU-parlamentet och EU-kommissionen om förnybart i 

energimixen ska utvidgas med 27 eller 35 procent vegetabiliska oljor i biobränslemixen. Men 

EU-parlamentet har ett annat förslag, att palmolja ska utfasas helt ur biobränslemixen till år 

2021. EU-kommissionen inte anser vara det bästa alternativet, eftersom en utfasning av palmolja 

från allt biobränsle skulle ha förödande konsekvenser för länder som försörjer sig på 

produktionen av palmolja. Detta kan leda till att förslaget dras inför rätta för diskriminerande 

lagar, av WTO (Världshandelsorganisationen). 

 

Själva artikeln frambringar inte ett sätt att tycka eller tänka på utan påvisar endast olika vägar 

framåt för en lösning mellan parterna. Dock finns en spalt om palmolja som tillägg till artikeln 

och där det finns en hel del information om certifierad palmolja (PFAD) i biobränsle i samband 

med hur mycket regnskog som skövlas och vad konsekvenserna blir. Här förmedlas en känsla av 

missnöje kring hela palmoljeproduktionen, vare sig det är certifierad eller ocertifierad palmolja 

som företagen väljer att använda sig av. Det framgår att Naturskyddsföreningen inte accepterar 

palmolja i drivmedel av något slag och ställer sig bakom EU-parlamentets förslag om utfasning 

vilket förstärker känslan av missnöje. 

 

Artikeln är inte uppmanande på något vis och har heller inget kommersiellt syfte. Den är skriven 

ur ett politiskt perspektiv och baseras på fakta. Stämningen i artikeln är formell och saklig och 

har inga direkta underhållande delar. 

 

Textens uppbyggnad 

Rubriken “EU-parlamentet tar strid för att stoppa palmoljan” beskriver en konflikt mellan EU- 

parlamentet och EU- kommissionen. Ingressen som följer “När unionens lagstiftare nu ska 

samlas för att bestämma vilken politik som ska gälla för biobränslen framöver är palmoljans 

framtid en tung symbolfråga” beskriver tydligt vad som försiggår och vad artikeln kommer att 

handla om. I den inledande delen i brödtexten presenteras skiljelinjerna kring vilket övergripande 

mål som ska gälla. Artikeln är sedan uppdelad med tre olika alternativ för en lösning mellan 

parterna.  
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Informationen förstärks eftersom skribenten har valt att ha med ett uttalande av Christofer 

Fjellner som är moderat parlamentariker i handels-och miljöutskottet. Efter varje stycke där en 

lösning har presenterats har skribenten skrivit med ett uttalande av Fjellner som förstärker det 

som förmedlas. 

 

Läsaren behöver viss förkunskap för denna artikel eftersom den har ingen inledande resumé från 

tidigare artiklar eller bakgrund om palmolja i biobränsle. Läsaren måste ha en föraning om 

politiska energiförslag och debatten inom förnybar energi. Däremot finns en informativ spalt 

som är placerad längst ner i vänstra kanten där skribenten valt att komplettera artikeln med fakta 

palmolja och debatten därikring.  

 

Skribenten väljer att vinkla artikeln till EU-parlamentets fördel redan i rubriken. Ord som 

används är “tar strid” och “stoppa palmoljan” är utmärkande och kraftfulla. Brödtexten är 

däremot skriven på ett mer neutralt sätt, dock används Christofer Fjellners uttalande om varför 

EU-parlamentet förslag borde lyftas fram trots att det kommer att stöta på problem, återigen som 

en vinkling för att stötta förslaget om utfasning av palmolja ur biobränsle. 

 

Det går inte att urskilja varifrån skribenten har fått informationen ifrån eftersom det inte finns 

några tydliga källor i artikeln. Utan källor kommer informationen från skribenten och är troligen 

baserad på Christofer Fjellners uttalanden i artikeln. Det framgår inte att det har skett en intervju 

utan endast att de har haft kontakt.     

 

Den avsedda tänkbara publiken  

I den här artikeln betraktar vi att målgruppen är något mer avskärmad eftersom Sveriges Natur 

främst vänder sig till Naturskyddsföreningens medlemmar. Men även fast den är avsedd som en 

medlemstidning är den öppen för allmänheten på nätet och man har tillgång till alla artiklar som 

skrivs. Tidningen lockar människor som vill läsa om jordens klimat och ger naturupplevelser 

med text och bild, blandat med aktuell miljöpolitik. Målgruppen för den här artikeln är 

människor som har ett intresse för palmoljans klimatpåverkan och de som vill följa debatten om 

framställningen av biobränsle.  
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Tematiska fält  

Kategori:    Underkategori: 

Biobränsle & PFAD   Utfasning av palmolja 

    Industriländer 

 

Artikel 3 

Dalarnas Tidningar, 16 augusti 2018 “Martin i Djurås startar en insamling för hotad 

orangutang” 

 

Textens intentioner 

Det informativa i artikeln trycker på hur viktigt det är att bevara regnskogen, för att 

orangutangerna ska få leva vidare och slippa att bli utrotade. Orangutangerna behöver ha kvar 

regnskogarna som skövlas åt palmoljeindustrin i Borneo och Sumatra. Martin Nilsson från 

Djurås samlar in pengar för att rädda, rehabilitera och släppa ut orangutanger i naturreservat som 

är skyddade. Men han vill även åstadkomma att skövlingen förhindras.  

Martin besökte orangutangerna på Furuviksparken och bestämde sig därefter att läsa på om 

livsvillkoren för orangutangen och bestämde sig för att göra det han kan för att ge sitt stöd till 

aporna. Detta kommer att ske med hjälp av en organisation.  

Han har en möjlighet att inspirera andra att göra samma sak som han själv eller hjälpa till på 

något annat sätt. 

 

Textens uppbyggnad 

Artikelns rubrik “Martin i Djurås startar insamling för hotad orangutang” talar tydligt för vad 

vi får läsa om i efterföljande text. Ingressen beskriver hur en resa till Furuviksparken fick han att 

plugga på om livsvillkoren för orangutangen och bestämde sig för att ge den stöd för att slippa 

utrotning. Informationen som förmedlas i brödtexten är hur Martin ska gå tillväga för att rädda 

orangutanger. Han ska samla in pengar bland annat via en julmarknad, för att sedan ge pengarna 

till en organisation som jobbar för att rädda aporna och släpper ut dem i skyddade naturreservat. 

Informationen verkar trovärdig, men vi anser att källan saknas på organisationen som han samlar 

pengar till. Det framgår inte vilken organisation han ska samla pengar till och som sedan hjälper 

djuren leva sitt värdiga liv. Förkunskaper som förutsätter att publiken har innan de läser artikeln 
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är till exempel att veta vad Furuviksparken är för något. Informationen som ges i artikeln är 

vinklad så att vem som helst i publiken skulle förstå vad det är som har hänt och vad som ska 

hända. 

Artikeln är skriven med journalistens egna ord med stöd från den intervju hon gjort med Martin 

Nilsson. I analysen anser vi att skribenten skulle frågat mer ingående frågor, till exempel namnet 

på den organisation som han ska samla pengar till. Eller fått med information om tid och plats för 

julmarknaden han ska medverka på. Skribenten har även missat att få med vart Martin skaffade 

sin information om att livsvillkoren för orangutangerna påverkas av palmolja. Hon nämner 

endast att “Efter en resa till Furuviksparken pluggade han på om livsvillkoren för orangutangen 

och bestämde sig - den behöver stöd för att inte utrotas”. 

 

Den avsedda tänkbara publiken  

Målgruppen som tar denna artikel till sig är djuraktivister, som bryr sig lite extra om att djur ska 

ha det bra och fortsätta leva vidare med rättvisa livsvillkor. Vilket är viktigast - palmolja eller att 

orangutangerna får ha “sin” regnskog ifred? 

Den publik som skapas av texten i Dalarnas tidningar är bred eftersom den når ut till många 

läsare och har många prenumeranter i olika åldrar. Tidningen ger läsarna en chans att få upp 

ögonen för Martins intresse i att rädda orangutangerna i Borneo och Sumatra och skapa en 

förståelse vad en svensk medborgare kan göra för att påverka.  

 

Martin blir i detta sammanhang en brinnande eldsjäl, där han ska samla in pengar för att hjälpa 

orangutangerna leva vidare i sina regnskogar. Han ska bland annat stå med på en julmarknad i 

Djurås där han ska sälja nyckelband, pussel, smyckesänglar och hudvårdsprodukter som inte 

innehåller palmolja. Han ska även baka kärleksmums att sälja, självklart palmoljefritt. 

 

Tematiska fält 

Kategori:    Underkategori: 

Skövling av regnskog   Biologisk mångfald 

Orangutanger 
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Artikel 4 

Tidningen Syre, 28 juni 2018 “Svårt att garantera “hållbar” palmolja” 

 

Textens intentioner 

Artikeln förmedlar att palmolja är en produkt som kommer fortsätta framställas och konsumeras. 

Internationella naturvårdsunionen kommer dock med skarp kritik i en rapport där de menar att 

palmoljeindustrin påverkar den ekologiska mångfalden, främst för tigrar och orangutanger i 

Borneo. 

Det framgår i artikeln att vi borde vidta åtgärder omedelbart för att göra den mer hållbar. Detta 

kan göras genom att tvinga bland annat Regeringar och producenter att avge och respektera 

hållbarhetslöften. Det säger IUCN:s chef Inger Andersen i en intervju med The Guardian. 

Artikeln får läsaren att reagera och skapar kunskap om hur svårt det är att garantera en hållbar 

certifierad palmolja. Den får en även att känna medlidande bland annat med djuren på Borneo. 

 

Textens uppbyggnad 

Rubriken talar för att det är svårt att kunna garantera en “hållbar” palmolja, tolkningen av 

“hållbar” kan variera i läsarens ögon. Ingressen beskriver kort men tydligt att Internationella 

naturvårdsunionen (IUCN) har kommit med en ny rapport som riktar skarp kritik mot 

palmoljeindustrin. Informationen som framställs i brödtexten tyder på att palmolja är en godartad 

olja som mättar ett stort behov, problemet ligger i hur den framställs. Det är viktigt att jordens 

befolkning börjar ställa krav på hur palmoljeindustrin ser ut - så att industrin tar fram en hållbar 

olja. En hållbar olja innebär att hållbarhetslöften ska följas, för att palmoljan ska tas fram på ett 

sätt som är bäst för alla. Informationen som framkommer ur artikeln är trovärdig då den har 

många tillförlitliga referenser. 

 

Det förväntas inte att läsaren har några förkunskaper när denne ska läsa texten, artikeln börjar 

med en kortare förklaring om hur palmoljeplantagerna breder ut sig i stora delar av världen. Den 

fortsätter sedan med att lägga fram några av alla konsekvenser. Informationen är vinklad så att 

läsaren uppfattar att det finns problem inom palmoljeindustrin - som det finns lösningar för. Men 

även att palmoljan är en så pass användbar olja som inte skulle gå att ersätta till ett bättre pris. 
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Den som har skrivit artikeln har som syfte att sprida budskapet om att läsarna ska tänka till när 

de köper produkter i exempelvis butiker. Det är bättre för producenterna och för vårt jordklot att 

köpa produkter som innehåller en certifierad olja - som är framtagen på ett hanterbart sätt. 

 

Den avsedda tänkbara publiken  

Artikeln har allmänheten som målgrupp, den är riktad med viktig information till alla användare 

till produkter innehållande palmolja. Att alla människor borde bojkotta palmolja som inte är 

certifierad. Ett sociologiskt porträtt i artikeln om hållbar palmolja är att vi lever med palmoljan i 

vår vardag, de flesta använder någon produkt innehållande palmolja dagligen. Hur förhåller vi 

våra levnadsvanor i förhållande till palmoljeindustrin?  Varför agerar inte hela jordens 

befolkning och protesterar mot den industri som tar upp stora landområden? Den industri som 

jagar bort djur- och växtliv till förmån för den extremt vattenkrävande industrin? Artikeln trycker 

på forskningen som tyder på att det är svårt att garantera att palmoljan är “hållbar” från nöt till 

färdig palmolja, eftersom industrin ofta består av lokala producenter som jobbar hårt för sin 

överlevnad. 

 

Artikeln om den hållbara palmoljan skapar en publik som har fokus på mänskliga rättigheter, 

demokrati och frihet. Texten i artikeln bjuder in till deltagande och väcker ett engagemang när 

Inger Andersen, chef för Internationella naturvårdsunionen (IUCN), berättar om att ett förbud 

mot palmolja inte skulle leda någonstans. Det skulle snarare bli tvärtom och leda till andra typer 

av olja men som kräver ännu större land för att sköta odlingarna. Det narrativa i artikeln är hur 

viktigt det är att palmoljeanvändarna ställer krav på hur palmoljan producerats innan de köper 

produkterna som innehåller palmoljan. Om användarna inte ställer krav innebär det att bland 

annat mark och djur kommer fortsätta att ta skada för den växande industrin. 

 

Tematiska fält 

Kategori:    Underkategori: 

Hållbar palmolja   Skövling av regnskog 

    Biologisk mångfald 

Tigrar 

Artikel 5 
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TT Nyhetsbyrån. 2018-01-18 “Ilska mot plan på palmoljeförbud” 

 

Textens intentioner 

Artikeln förmedlar att Malaysia kritiserar EU:s planer på att förbjuda palmolja i biobränsle. 

Malaysia är ett land som livnär sig på palmolja och är världens andra största producent av 

palmolja. Landets jordbruksminister Mah Siew Keong är djupt kritisk till förslaget och säger i 

artikeln att Malaysia kommer fortsättningsvis inte att köpa europeiska produkter om förslaget går 

igenom.  

Artikeln utgör en tveksamhet till vad man ska tycka och tänka utan man funderar istället på hur 

problemet ska lösas och vem har rätt i konflikten? Texten är inte uppmanande till läsaren på 

något vis utan den förmedlar endast konflikten mellan parterna. Känslan i texten är den ilska som 

jordbruksminister förmedlar i och med förslaget, men den ger inte läsaren någon känsla. Texten 

är inte underhållande på något vis utan har en skarp betoning. 

 

Textens uppbyggnad 

Artikels rubrik “Ilska mot plan på palmoljeförbud” ger en tydlig sammanfattning vad artikeln 

handlar om. I ingressen “Malaysia kritiserar EU:s planer på att förbjuda palmolja i 

biodrivmedel” förtydligas rubriken ytterligare och läsaren får uppfattningen om vilka parter som 

är inblandad. Brödtexten är informativ och har en tydlig inledning som gör läsaren medveten om 

bakgrunden. Resterande brödtext är varvad med uttalandet av Malaysias jordbruksminister 

tillsammans med fakta över palmoljeproduktionen. 

 

Tänkbara publiken 

Eftersom artikeln är skriven av TT Nyhetsbyrån ser vi målgruppen som allmänheten. Detta för 

att TT:s artiklar läses av nästan hela Sverige och de anser sig vara rankad som en av Europas 

mest lönsamma nyhetsbyråer. 

De personer som läser en artikel med det här innehållet är intresserad av miljöpåverkan och 

framställningen av biobränsle. 

 

Texten bjuder inte in till engagemang för läsaren. Det finns inga uppmaningar på vad 

mänskligheten borde göra utan bara information om framtidens planer och konflikten som finns.  
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Det förekommer vissa tvetydiga delar i artikeln. I sista meningen finns en kommentar från 

“miljöorganisationerna” samt att det inte finns tydliga källor på det faktabaserade. Och det som 

inte framkommer i artikeln är de katastrofala ekonomiska förlusterna industriländerna skulle få 

om förslaget går igenom.  

 

Tematiska fälten 

Kategori:    Underkategori: 

Biodrivmedel   Industriländer (Malaysia) 

 

4.2.1	Sammanställning	av	resultat	
 

Tabell 1 visar sammanställningen på vad som var mest utmärkande i fem av fjorton artiklar. Vad 

förmedlar artiklarna till publiken, hur texterna är uppbyggda, vilken publik tidningarna vill nå ut 

till och vilka teman som var utmärkande.  

Artiklar Textens intentioner Textens uppbyggnad Tänkbara publiken Tematiska fält 

Debattartikel 
 
“Välj inte bort 
palmoljan om du 
värnar om miljön” 
 

Förmedlar en positiv 
känsla till palmolja i 
livsmedel. Informativ 
med uppmanande 
inslag att palmolja är 
en bra produkt. 

Strukturerad brödtext 
med trovärdig info. 
Skriven utifrån 
experter egna ord.  
 

- Allmänheten - Certifierad palmolja 
RSPO 
- Livsmedel 

- Kosmetika 

- Rengöringsmedel 

Nyhetsartikel 
 
“EU-parlamentet tar 
strid för att stoppa 
palmoljan” 

Förmedlar ett missnöje 
till både palmolja och 
PFAD, med fokus på 
biobränsle. Informativ 
där läsaren får två 
sidor av problemet. 

Strukturerad brödtext. 
Trovärdig info ur ett 
politiskt perspektiv. 
Skriven utifrån 
journalistens ord men 
med inslag av 
experter. 

- Medlemmar  
- Miljöengagerade 

- Biobränsle 
- PFAD 
- Utfasning palmolja 

- Industriländer 

Nyhetsartikel 
 
“Martin i Djurås 
startar en insamling 
för hotad 
orangutang” 

Förmedlar en 
negativitet till 
palmoljeindustrin med 
fokus på skövling av 
regnskog och 
orangutanger. 

Trovärdig brödtext 
Skriven med 
journalistens ord, men 
har inslag av intervju 
med huvudpersonen.  

-Boende i Dalarna 
-Djuraktivister 

-Skövling av regnskog 
-Biologisk mångfald 

-Orangutanger 

Nyhetsartikel 
 
“Svårt att garantera 
hållbar palmolja” 

Negativ till 
palmoljeindustrin men 
ser palmoljan som en 
viktig produkt. 
Uppmanar att göra 
palmoljan hållbar. 
Läsaren får en känsla 
av medlidande. 

Trovärdig brödtext. 
Skriven med 
journalistens egna ord 
med inslag av 
kommentarer från 
IUCN:s chef Inger 
Andersen 

-Miljöaktivister 
-Den som vill förändra 
världen 

-Hållbar palmolja 
-Skövling av regnskog 

-Biologisk mångfald 

- Tigrar 
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Nyhetsartikel 
 
“Ilskan mot plan på 
palmoljeförbud” 

Förmedlar två sidor av 
palmoljeindustrin med 
fokus på biobränsle 
och industriländerna. 
Den förmedlar en 
negativ känsla till 
läsaren men skapar 
ändå en förståelse till 
båda sidor. 

Kort och i helhet 
tydlig. Men det finns 
tvetydliga delar. 
Texten är varvad med 
info och uttalanden av 
industrilandet. 
 
 
 

-Allmänheten - Biobränsle 
- Industriländer 

(Malaysia) 

Tabell 1 

 

Här kan vi nu se utifrån Jesper Strömbäcks42 gestaltningsteori hur innehållet i artiklarna 

presenteras. Vad vi kan se av resultat och sammanställning framställs innehållet på olika sätt. I 

majoriteten av artiklarna har palmoljan en negativ framställning. Det är bara en artikel som får 

palmoljan att framstå som någonting positivt. Texterna har tydlig information och känns 

trovärdiga eftersom det finns uttalanden av institutioner eller andra betydelsefulla personer i alla 

artiklar. Det gör att läsaren lättare kan ta till sig vad som står. Informationen är också tydlig och 

man märker ganska snart som läsare att det finns många olika problem anslutna till varandra. 

Men det stora problemet vi kan se är att majoriteten av artiklarna presenterar innehållet endast 

från en synvinkel. Många gånger har viktig information utelämnats för att ge artikeln en tydlig 

vinkling. Strömbäck43 menar att medier väljer att framställa händelser på ett sätt men inte på ett 

annat, det kan man tydligt urskilja i analysen. Endast artikel två, “EU-parlamentet tar strid för 

att stoppa palmoljan” har en spalt med fakta om palmoljeindustrin som ett komplement för att 

påpeka om palmoljeindustrins baksidor. 

Enligt Entmans44 begreppsförklaring av gestaltningsteorin, ser vi tydligt de olika ämnena i form 

av kategorier i resultatet. Kategorierna hjälper läsaren att se det problem och orsaker som finns i 

och med palmoljeindustrin. I sammanställningens högra kolumn kan vi se vilka kategorier och 

underkategorier artiklarna framställer palmoljan och palmoljeindustrin. 

 

4.3 Innehållsanalys med gestalningsramar 
 

                                                
42 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 2. uppl. 
Studentlitteratur, Lund, 2009. s. 120 
43 Ibid s.120 
44 Entman. Robert. M. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Oxford, UK: Oxford University 

Press. 1993. s. 52 
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Artiklarna som vi använt i analysen för gestaltningsramarna ligger som bilaga och kan ses på sid 

44–57 sist i uppsatsen.  

 

4.3.1	Sammanställning	av	resultat	
 

Tabell 2 visar sammanställningen på hur många gånger varje ram påträffades i alla fjorton 

artiklar, utifrån gestaltningsramarna.45   

 

Artikelnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total: 

Konfliktramen  1 1 2 1  1  1 2 1 4 3  17 

Mänskliga intressen 1  2    2 1 1    3 2 12 

Ekonomiska konsekvenser   1    1   1 2    5 

Moralramen  1  1  1 1  1  2  3 2 12 

Ansvarsramen 1 1 3 1  1     4 3  1 15 

Tabell 2 

 

Lika som Semetko & Valkenburg46 har vi kunnat identifiera ett antal ramar i totalt fjorton olika 

artiklar.  

Konfliktramen påträffades flest gånger och hade främst fokus på skövling av regnskog samt 

biodiesel. Därefter var ansvarsramen den mest förekommande och riktade in sig på certifierad 

palmolja och ansvarsfullt konsumerande. Ramen för mänskliga intressen och morlaramen var 

tredje vanligaste ramarna och fokuserade främst på palmolja i livsmedel samt där människors 

handlande stod i fokus. Ramen för ekonomiska konsekvenser användes minst och fokuseras mest 

på industriländernas ekonomiska situationer.  

 

                                                
45 Semetko, Holli. A & Valkenburg, Patti. M. Framing european politics: A content analysis of press and television 

news. 2000. ss. 93-96 
46  Ibid ss. 93–96 
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5 Diskussion 
 

I diskussionen kommer vi ta upp hur palmolja och palmoljeindustrin framställs i artiklarna med 

koppling till Jesper Strömbäcks gestaltningsteori samt Robert Entmans gestaltningsteori med 

fokus på inramningsmetoden. Dessutom diskuteras ramarna med koppling till Semetko och 

Valkenburgs gestaltningsramar, samt känslomässiga aspekter utifrån Birgitta Höijers tidigare 

forskning. 

 

Resultatet vi kunde se från vår undersökning är inte generaliserbart eftersom artiklarna är för få 

och inte representativa för pressen i allmänhet. Det går därför inte att dra allmänna slutsatser 

utifrån resultatet i tabellerna som vi skapat. De parametrar vi satt och siffrorna vi kommit fram 

till är dock lättöverskådliga och visar tydligt ett resultat till studiens syfte. 

 

Hur framställs palmoljeindustrin i artiklarna? 

Resultatet från analysen visar en tydlig bild av hur palmoljeindustrin framställs i artiklarna. 

Oftast tror man att palmoljan är något dåligt, en olja som är dålig för oss. Men i själva verket är 

det inte oljan som är problemet, utan det är industrin kring palmoljan som visat sig vara den stora 

boven. Det vi har sett när vi granskat artiklarna är att det är skövlingen av regnskog och 

utrotningen av biologisk mångfald (tigrar och orangutanger) som är de största problemen. Även 

koldioxidutsläpp som bildas när regnskogen skövlas är ett stort problem.  

 

Vi har identifierat ett antal kategorier ur fem av artiklarna. Dessa kategorier är ett sätt att rama in 

händelser för att ge en mer konkret uppfattning av ett problem. Detta går att koppla till Entman47 

vetenskapliga artikel som menar att mediala plattformar lyfter fram kategorier ur en större 

kontext och skapar mindre kategorier och gestaltar dem på ett metodiskt sätt. Här nedan 

diskuteras de olika kategorierna som vi har identifierat ur de fem artiklarna. 

 

RSPO-certifierad palmolja framställs i artiklarna på olika sätt. Dels finns en sida som vill att 

människor ska vara uppmärksamma och köpa RSPO-certifierad palmolja, som främst finns i 
                                                
47 Entman. Robert. M. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Oxford, UK: Oxford University 

Press. 1993. s. 52 
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livsmedel, smink och rengöringsmedel. Den sidan påstår att palmoljan är ansvarsfullt odlad och 

är ett bra alternativ. Den andra sidan ställer sig kritiskt till RSPO-certifierad palmolja och menar 

att det inte går att garanterna att palmoljan är ansvarsfullt odlad eftersom den inte går att spåra 

till sitt ursprung på något vis. En organisation som ställer sig kritiskt till RSPO-certifierad 

palmolja är Greenpeace i sin rapport “Certifying Destruction”
48 och menar att 

konsumentföretagen behöver gå utöver RSPO för att stoppa skövlingen av regnskog. 

 

PFAD-certifierad palmolja framställs på liknande sätt i artiklarna, men ur ett mer politiskt 

perspektiv. PFAD som används i biobränsle går inte heller att spåra till sitt ursprung. Eftersom 

PFAD inte är ren palmolja utan endast en restprodukt av palmoljeproduktionen så kan den anses 

som en bättre form av råvara. Ett företag som ställer sig kritiskt till PFAD är Preem49 som på sin 

hemsida marknadsför sin egen diesel utan PFAD, och menar att restprodukterna fortfarande är en 

bidragande faktor till skövlingen av regnskog. Biobränsle och PFAD togs upp i två av artiklarna 

och har koppling till varandra. “EU-parlamentet tar strid för att stoppa palmoljan” och “Ilska 

mot plan på palmoljeförbud” framställde palmoljeindustrin från två olika perspektiv. EU- 

parlamentet, som vill fasa ut palmoljan från biobränslemixen till år 2021, men får motstånd från 

EU-kommissionen som anser att det skulle skapa stora ekonomiska förluster för industriländerna. 

I den andra artikeln får läsaren en inblick i hur industriländerna, i det här fallet Malaysia ställer 

sig till förslaget. Dessa två artiklar förmedlade tydligt om palmoljan från fler en ett perspektiv, 

det ger läsaren en förståelse för båda sidor av problemet.  

 

Vi märkte tydligt att det ofta utelämnades viktig information i artiklarna, speciellt i den första 

artikeln “Välj inte bort palmoljan om du värnar om miljön”, som är en debattartikel. Den skrevs 

endast utifrån ett perspektiv, att man ska fortsätta konsumera palmolja för att det är det bästa 

alternativet för både produkter och för industriländerna. Argumentet var att plantage av andra 

vegetabiliska oljor skulle tära mer på miljön än vad palmoljeplantagen skulle göra. Så ser 

sanningen ut, men fortfarande nämndes ingenting om miljökonsekvenserna för den industri som 

                                                
48 Greenpeace Sweden. “Certifying Destruction”. Rapport/ publicerad av Greenpeace International, 2013   
49 https://www.preem.se/om-preem/hallbarhet/fornybara-ravaror/faq-palmolja-och-pfad/ Hämtad 2019-05-13 
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bedrivs idag. Detta går att kopplas till Strömbäcks50 gestaltningsteori som syftar på att medier 

väljer att framställa ett problem eller en händelse på ett sätt men inte på ett annat för att forma 

någonting utmärkande i själva nyheten. Det kunde vi se i mer eller mindre i alla artiklar. 

 

I artikeln “Svårt att garantera hållbar palmolja” rapporterades det om att det är svårt för företag 

att garantera att palmoljan är odlad på ett hållbart sätt. Även fast palmoljan är certifierad så riktar 

Internationella naturvårdsunionen (IUCN), lika som Greenpeace, skarp kritik i en rapport och 

påstår att den inte håller måttet för att vara certifierad. Åtgärder måste vidtas omedelbart och 

göra den mer hållbar. Även här framställs palmolja som en viktig råvara men att det är industrin 

som är problemet. 

 

Texten går över i skövling av regnskog och utrotning av biologisk mångfald som är ytterligare en 

kategori som vi identifierat. I två av artiklarna framställer man palmoljan ur djurens perspektiv. 

“Svårt att garantera hållbar palmolja” och “Martin i Djurås startar en insamling för hotade 

orangutanger”. Det är specifikt orangutanger och tigrar som är drabbad av regnskogsskövlingen 

enligt artiklarna. 

 

Palmoljeindustrin i positiv eller negativ bemärkelse? 

I majoriteten av artiklarna framstår palmoljeindustrin som någonting negativt och förmedlar en 

känsla därefter. Endast en artikel var positivt inställd till palmoljeindustrin och skapade även en 

positiv lugnande känsla. Den artikel som skapade minst känsla var artikeln om Martin i Djurås. 

Alla artiklar har överlag varit trovärdiga med uttalanden av experter eller andra kunniga 

organisationer eller institutioner. Det har dock funnits vissa otydliga delar utan källa.  

Birgitta Höijer51 tidigare studie “Emotional anchoring and objectification in the media reporting 

on climate change”, där hon återspeglar känslomässiga aspekter om klimatförändringarna, kunde 

hon tydligt se hur nyhetsrapporteringen är knuten till känslor. Även i våra artiklar kunde vi se att 

                                                
50 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 2. uppl. 
Studentlitteratur, Lund, 2009. s. 120 
51 Höijer, Birgitta. Emotional anchoring and objectification in the media reporting on climate change. Public 

understanding of science. Vol. 19, nr. 6, 2010. s. 727  
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de förmedlade känslor. Dock hade vi trott att artiklarna skulle förmedla mer starka och specifika 

känslor än vad de gjorde, och det förvånade oss en aning eftersom ämnet är så pass allvarsamt. 

 

Hur framställer gestaltningsramarna palmolja och palmoljeindustrin? 

Utifrån gestaltningsramarna har vi kunnat identifierat fem olika ramar ur alla fjorton artiklar. 

Conflict frame, human interest frame, economic consequences frame, morality frame, 

responsibility frame.52 Semetko & Valkenburg menar att nyhetsramarna är konceptuella verktyg 

som medier och allmänheten använder sig av för att förmedla, tolka och utvärdera information. 

När vi analyserade våra artiklar kunde vi hitta alla fem ramar. Konfliktramen påträffades flest 

gånger, detta var rätt väntat eftersom artiklarna innehöll flera delade meningar om både palmolja 

och palmoljeindustrin. Ansvarsramen var andra mest förekommande ramen och förmedlar att 

människan måste ta sitt ansvar, att den var andra största ramen var också rätt väntat eftersom 

både palmoljeindustrin och miljöförändringar ligger som ansvar på individer och grupper i 

världen. Det som var mest överraskande var att ramen för ekonomiska konsekvenser fann vi 

minst utav, trots att det har funnits mycket fokus på just de ekonomiska svårigheterna för 

industriländerna om palmoljan skulle sluta användas.  

 

Som avslutning för diskussionen kan vi konstatera att ämnet palmolja och palmoljeindustrin i 

artiklarna är en infekterad debatt där många olika aspekter spelar in. Konflikter står i fokus för 

rapporteringen, tätt följt av människans ansvar. Kategorierna har givit oss en överblick över hur 

många olika aspekter som ingår i ämnet och hur många bekymmer det finns i samband med just 

palmoljeindustrin. Detta har varit upplysande för oss på många sätt och vi hoppas att fler får upp 

ögonen och intresserar sig för ämnet. 

 

5.1 Konklusion 
 

                                                
52Semetko, Holli. A & Valkenburg, Patti. M. Framing european politics: A content analysis of press and television 

news. 2000. s. 93 
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Undersökningens validitet innebär att vi så nära som möjligt lyckats undersöka det vi avser att 

undersöka53. Vi anser att vi genom analyserna av artiklarna har fått svar som stämmer med syfte 

och frågeställningarna. Vi anser att validiteten för vår undersökning är mycket god, eftersom vi 

under våra analyser använt oss av tolkningskretsloppet, där vi hållit oss till de olika delar som det 

innebär att analysera artiklarna. När vi skrev frågorna utgick vi från toklningskretsloppet som 

Peter Dahlgren54 beskriver i boken “Vilken metod är bäst - ingen eller alla?”, där vi fått 

redskapet att sortera ut mediestoffet. Vi har i bearbetningen av vår kvalitativa studie fått en tydlig 

bild av reliabiliteten genom att läsa och diskutera varandras analyser. Vi har då säkerställt att vi 

har förstått och tolkat både artiklarna men även tolkningskretsloppets frågor på ett så rättvisande 

sätt som möjligt. Vi har hela tiden haft undersökningens syfte och frågeställningar som ”en röd 

tråd” i vårt arbete med sökningen och analyserna av artiklarna. 55 

 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 
 

En möjlighet till fortsatt forskning skulle kunna vara att fördjupa sig och undersöka en 

oljepalmsodling i Sumatra exempelvis. Där skulle man kunna titta på hur de har arbetat förut, hur 

de arbetar nu och hur de önskar att framtiden ser ut. Man skulle även kunna skriva om hur de 

som arbetar där påverkas. Man skulle kunna jämföra detta med en odling i Borneo också. För att 

få ett ännu tydligare perspektiv på hur det fungerar inom palmoljeindustrin.  

Eller så kan man göra en undersökning med en större innehållsanalys, där man kopplar 

gestaltningsramarna till artiklarna, men fler artiklar än vi använt. Eller kanske en undersökning 

där man kollar kategorier på flera artiklar, en tematisk analys. Men det skulle också funka att 

göra en retorisk analys, för att se vad det skrivs i artiklarna och hur informationen är vinklad. 

 

5.3 Metoddiskussion  
 

                                                
53Larsson, Sam & Lilja, John & Mannheimer, Katarina. Forskningsmetoder i socialt arbete. Andra upplagan. Lund: 
Studentlitteratur AB 2005. s. 66  
54Jarlbro, Gunilla. Vilken metod är bäst - ingen eller alla? metodtillämpning i medie- och kommunikationsvetenskap 
Vad säger medierna och vad betyder de? Dahlgren, Peter (red.), 75–100. Studentlitteratur, Lund, 2000 
55 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap. Liber ekonomi, Malmö, 2004. ss. 40–41 
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Vad hade hänt om vi istället hade använt oss av en kvantitativ enkätundersökning, vad hade vi 

fått för resultat då? Vilken skulle målgruppen då vara? Hade vi fått en lika tydlig bild av vilka 

kategorier som det skrivs mest om när det gäller palmoljeindustrin. Eller hade vi då fått fram 

mottagarnas åsikter, ja förmodligen.  

 

Vi skulle kunnat gjort vår undersökning med strukturerade intervjuer och intervjuat en grupp 

människor, exempelvis politiker eller läkare. Vad hade vi fått ut av det? Hade det varit 

intressant? Vad spelar deras tankar och idéer för någon roll? Vad hade vi kunnat gjort 

annorlunda? Kan den gruppen av människor påverka palmoljeindustrin på något sätt? 

 

Vi skulle kunnat använda oss av modellen för textanalys som Ekström och Larsson presenterar i 

boken “Metoder i kommunikationsvetenskap”
56. De har sammanställt frågor att använda som 

stöd vid textanalyser, men vi ansåg att Peter Dahlgrens57 tolkningskretslopp var tydligare och 

mer djupgående. Detta hjälpte oss i vårt arbete att analysera artiklarna på djupet. Vi är nöjda med 

vårt val av metod eftersom den har hjälpt oss att analysera de artiklar vi ville analysera. Utöver 

analysen så har vi använt oss av de olika ramarna för att se hur de olika artiklarna framställs, 

detta har gett oss en ännu tydligare bild av artiklarna i sin helhet. 

 

  

                                                
56 Ekström, Mats & Larsson, Lars. (red.) Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
2010. s.160  
57Jarlbro, Gunilla. Vilken metod är bäst - ingen eller alla?: metodtillämpning i medie- och 
kommunikationsvetenskap Vad säger medierna och vad betyder de? Dahlgren, Peter (red.), 75-100. 
Studentlitteratur, Lund, 2000 
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7 Bilaga  

De 14 artiklarna vi analyserat till vår kvalitativa innehållsanalys58 

 

Artikel 1, “Välj inte bort palmolja om du värnar om miljön”  

Expressen 2018-12-25 

Författare: Björn Hellman, Sara Sundquist 

Under julen och i samband med andra högtider när vi äter mycket godis och choklad ifrågasätts 

ofta användningen av palmolja i olika livsmedelsprodukter. Inte sällan pratas det också om att 

bojkotta produkter som innehåller palmolja. Men frågan om palmolja är betydligt mer komplex 

än diverse inlägg i sociala medier ger sken av, och en bojkott löser inte de problem som oftast 

påtalas. Faktum är att en bojkott högst sannolikt skulle leda till en motsatt miljöeffekt än den 

önskvärda.  WWF (Världsnaturfonden) anser att i stället för bojkott bör det ställas höga krav på 

leverantörer och företag att använda certifierad palmolja i sina produkter. Certifierad palmolja är 

spårbar och tillverkad på ett sätt som motverkar markförstöring och avskogning samt ställer krav 

på hållbar produktion och mänskliga rättigheter. Att vi ser till att mer av den palmolja som 

används är certifierad och hållbart producerad är det som verkligen kan göra skillnad. Palmolja 

är en viktig ingrediens i livsmedel, kosmetika och rengöringsprodukter. Palmoljans egenskaper 

är åtråvärda och produkten i sig håller mycket hög kvalitet. Alternativ till palmolja, till exempel 

kokos- eller sojaprodukter, kräver mer markyta vid produktion och mer vatten, gödning och 

bekämpningsmedel än vad palmolja gör. Att ersätta palmolja med sämre alternativ riskerar att 

leda till ökad miljöförstöring. Ett av de största hoten mot biologisk mångfald är fattigdom. 

Uppemot fem miljoner människor i Indonesien och Malaysia är i dag beroende av 

palmoljeproduktion för sin försörjning. Om Sverige och andra länder som ställer höga krav på 

hållbarhet slutar använda palmolja finns en stor risk att mindre miljömedvetna nationer får större 

inflytande över palmoljeproduktionen. Det gynnar varken miljön eller de människor som arbetar 

inom palmoljeindustrin.  I Sverige vill de allra flesta konsumenter göra medvetna val. 

Livsmedelsföretagen anser att kakor och julgodis inte bara ska smaka gott utan också vara 

producerade på ett ansvarsfullt sätt. Våra medlemmar arbetar för att öka andelen certifierad 

palmolja i de produkter de tillverkar och säljer. Vid den senaste officiella mätningen, 2015, var 
                                                
58 https://web.retriever-info.com/services/archive/search Hämtad 2019-05-09 
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nästan 97 % av palmoljan som användes inom svensk livsmedelsindustri certifierad. Det finns 

anledning att tro att den siffran är ännu högre i dag, men vi är inte nöjda förrän det är 100 %.   

Nu krävs det insatser även från politiskt håll. 2015 antog fem av EU:s medlemsstater (Danmark, 

Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland) samt Norge den s.k. 

Amsterdamdeklarationen till stöd för användning av certifierad palmolja.  

Syftet med den är att länder och organisationer arbetar aktivt för en fullt hållbar leverantörskedja 

av palmolja till senast 2020. Amsterdamdeklarationen har undertecknats både av regeringar och 

industriorganisationer i olika länder i Europa, bland andra Livsmedelsföretagen.  

Däremot har inte Sverige skrivit under, trots högt satta ambitioner i miljö- och klimatfrågan. 

Sverige vill vara ett föregångsland för grön omställning och hållbar konsumtion. Det borde vara 

en självklarhet att Sverige också stödjer deklarationen om certifierad palmolja. Genom att skriva 

på Amsterdamdeklarationen kan Sverige både öka andelen certifierad palmolja som konsumeras 

i landet, och sätta press på andra länder att göra detsamma. På så sätt ökar efterfrågan på 

certifierad palmolja, som ställer krav på hållbarhet och i slutändan gör det lättare för 

konsumenten att göra rätt. I det arbetet bör Sverige vara drivande. 

 

Artikel 2, “EU-parlamentet tar strid för att stoppa palmoljan” 

Sveriges Natur 2018-01-17 13.37 

Författare: Jacob Hederos 

När unionens lagstiftare nu ska samlas för att bestämma vilken politik som ska gälla för 

biobränslen framöver är palmoljans framtid en tung symbolfråga. EU-parlamentet enades 

under onsdagen om vilken hållning de ska ha i flera tunga energilagförslag. Nu ställs deras 

positioner mot ministerrådets diton. Under översyn av EU-kommissionen kommer de nu i slutna 

förhandlingar försöka bena fram bland annat den lag som ska stödja utvidgningen av den 

förnybara energin i Europa. Förutom skiljelinjerna kring vilket övergripande mål som ska gälla, 

27 eller 35 procent förnybart i energimixen år 2030, så pekas frågan om palmoljans framtid ut 

som en knäckfråga. Parlamentet har nämligen föreslagit att palmoljan fasas ut ur 

biobränslemixen till år 2021. 2015 stod den för omkring 20 procent av marknaden. Den linjen 

ställs nu mot rådet, som inte nämner något om palmolja i sitt förslag. Men frågan är om 

parlamentets hållning, som beskrivs som både ”banbrytande” och ”dumdristig” av politiska 

kommentatorer och förhandlare som Sveriges Natur talat med, har någon chans i slutsamtalen 
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som nu väntar. Olika vägar framåt Ett alternativ är att parlamentet kämpar med näbbar och klor 

för att förslaget om utfasningen ska finnas kvar i den färdiga lagstiftningen. Detta är något som 

bland annat EU-kommissionen kraftigt är emot, då de anser att en sådan formulering skulle leda 

till att unionen i slutändan får ta bort den regeln efter att de dragits inför rätta för diskriminerande 

lagar, av WTO, Världshandelsorganisationen. Uttalanden från storproducenterna i Indonesien 

och Malaysia pekar på att så kommer att bli fallet. Exempelvis har malaysiska bönder protesterat 

utanför EU:s ambassad i Kuala Lumpurmot vad de kallar ”grödapartheid”. Men det kan ändå 

vara värt för parlamentets förhandlare att lägga fram förslaget, menar Christofer Fjellner som är 

moderat parlamentariker i handels- och miljöutskottet. – Det har tidigare gjorts, bland annat 

rörande handel med sälprodukter som EU ville förbjuda. Det ansågs då så viktigt att göra en 

politisk markering kring frågan, även om lagstiftarna troligen redan då visste att de skulle stöta 

på problem. Detsamma gäller nog här, för parlamentet har verkligen gjort palmoljan till en 

symbolfråga, säger han till Sveriges Natur. Samtidigt är Fjellner, som själv hellre skulle se att 

kraven höjs på palmoljeproduktionen och att EU skulle gå in med stöd för att göra den 

hållbarare, orolig för att parlamentets kamp kan bli lönlös. – Det kan dock också vara så att EU-

förhandlarna hoppas på att kunna få fram en lösning när de sedan sitter i tvistlösningspanelen 

med palmoljeindustrin i WTO, säger Christofer Fjellner. Tysk oro kan hjälpa Ett andra alternativ 

är att rådet och parlamentet finner en gemensam kompromiss kring palmoljan som inte direkt 

formuleras så den kan hamna i konflikt med WTO, men som ändå får liknande effekter. Det 

finns nämligen politisk vilja även i delar av ministerrådet att finna en lösning, även om det inte 

synts utåt i deras slutliga position. Frankrikes regering har bland annat sagt att den ska minska 

importen på grund av oron för ”importerad avskogning”. I Tyskland ska miljömyndigheterna 

trycka på för att EU:s biobränslepolitik ska ta mer hänsyn till de studier som pekat på att 

palmolja har högre utsläpp än andra biobränslen. Hos de förhandlare från parlamentet och 

ministerrådet som Sveriges Natur talat med är meningarna delade kring om en sådan 

kompromiss kan vara möjlig. Jori Sihvonen vid miljöorganisationen Transport & Environment 

tror det kan bli svårt. – Men jag vill ändå vara försiktigt optimistisk, och hoppas att parlamentets 

förhandlare står på sig i den här frågan. Kan också bli ett förhandlingsbud Ett tredje alternativ är 

att parlamentets förhandlare kommer att använda förslaget om palmoljeutfasningen som ett 

förhandlingskort. Genom att inledningsvis spelar högt med vikten om en palmoljeutfasning så 

kommer de förvisso att lida en politiskt förlust när de sedan får backa från kravet i slutsamtalen. 
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Men de kommer då att kräva ett högt politiskt pris som kompensation. – Målet på 35 procent 

förnybart och palmoljan är de två tydligaste prioriteringarna för parlamentet. Frågan är vad 

ministerrådet kan acceptera, säger Christofer Fjellner (M). Slutsamtalen mellan lagstiftarna på 

EU-nivå förväntas att kunna avslutas under våren för att landa i en ny lagstiftning i maj. 

 

Artikel 3, “Martin i Djurås startar insamling för hotad orangutang” 

Dalarnas Tidningar 2018-08-16 18:00 

Författare: Knis Karin Björklöf 

Efter en resa till Furuviksparken pluggade han på om livsvillkoren för orangutangen och 

bestämde sig - den behöver stöd för att inte utrotas. Nu är Martin Nilsson från Djurås i full 

fart med att samla in material och prylar att sälja vid julmarknaden. - Jag hoppas få in så mycket 

som möjligt, det är viktigt att regnskogen finns kvar för orangutangen. Martin har alltid vurmat 

för och månat om vilda djur; senast var det tigrar han samlade in pengar till. Och nu är det dags 

för nästa projekt. Till vardags arbetar han på Dagcentret i Djurås, närmare bestämt i köket. - I 

början av juni åkte vi, ett gäng från dagcentret, till Furuviksparken där vi bland annat såg 

orangutanger. Då bestämde jag mig för att läsa på om dem, och lärde mig att orangutangen är 

hotad på grund av den växande palmoljeindustrin. För att få fram palmolja skövlas regnskogen 

på Borneo och Sumatra där orangutangerna lever. Martin ville göra något åt saken, och pratade 

med sin särbo -och nu försöker de sig gemensamt på detta insamlingsprojekt. Martin har hittills 

hunnit med att ringa runt till butiker över landet som har smyckesdelar, pärlor och pysselsaker. - 

Vi har fått in en hel del bra saker, men just nu saknar jag gosedjur som ser ut som orangutanger, 

berättar Martin. Vi kommer finnas med på julmarknaden här i Djurås och sälja bland annat 

nyckelband, smyckesänglar, pussel, hudvårdsprodukter utan palmolja och kanske gosedjur. Och 

pengarna går direkt till en organisation som jobbar för att rädda, rehabilitera och släppa ut 

orangutanger i skyddade naturreservat, liksom med att förhindra skogsskövlingen och 

produktionen av palmolja. - Troligen kommer jag stå själv på marknaden då min särbo studerar i 

Malmö, men i så fall får jag säkert hjälp av någon annan här på dagcentret. Vi kommer också att 

baka kärleksmuffins till marknaden - utan palmolja så klart. Den som vill hjälpa Martin att hjälpa 

orangutangerna kan handla på marknaden eller höra av sig till honom på 

niskanen1989@gmail.com. 
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Artikel 4, “Svårt att garantera ”hållbar” palmolja” 

Tidningen Syre 2018-06-28 18.34 

Författare: Klas Lundström 

Internationella naturvårdsunionen (IUCN) kommer med skarp kritik mot 

palmoljeindustrin i en ny rapport. Till Europa importeras till stor del 

”hållbarhetscertifierad” palmolja, andra forskare pekar dock på hur västvärldens krav 

krockar med lokala omständigheter. Palmoljeplantager breder ut sig i stora delar av världen 

och i takt med en större global konsumtion och svåra ekologiska följder för den ekologiska 

mångfalden i allmänhet och tigrar och orangutanger på Borneo i synnerhet. ”Vi konstaterar att 

oljepalmsutvinning är en av de större drivkrafterna för avskogning (efter nötkreaturhållning och 

lokala jordbruk) för de negativa effekterna på den globala biologiska mångfalden”, summerar 

IUCN. IUCN:s chef Inger Andersen förespråkar emellertid inte bojkott eller förbud mot 

palmolja som någon hållbar lösning. Den typen av drastiska åtgärder skulle bara bana väg för 

andra och än mer ”landhungriga oljor” att täppa igen hålet efter palmoljan, menar hon i en 

intervju med The Guardian. – Palmoljan är här för att stanna och vi behöver vidta omedelbara 

och koncentrerade åtgärder för att göra den mer hållbar genom att tvinga regeringar, producenter 

och försörjningskedjan att avge och respektera hållbarhetslöften, säger Andersen. Palmoljan blir 

en allt viktigare och kortsiktig gröda i utvecklingsländer. På landsbygden lägger bolag ofta 

beslag på stora landområden där skogar skövlas och växt- och djurliv sjasas bort till förmån för 

den vattenkrävande industrin. Nya hållbarhetscertifikat förser numera EU-marknaden med till 

stor del ”hållbar palmolja” som utvunnits på platser och av producenter som tillgodoser arbetares 

rättigheter, ser efter miljön och inte bedriver sin verksamhet på stulen mark. Men trots löften om 

”hållbar palmolja” är det svårt att garantera palmoljans väg från nöt till produkt, särskilt som 

industrin till stor del består av lokala producenter som kämpar för sin överlevnad, menar Joss 

Lyons-White, bevarandeforskare vid Imperial College i London och som forskat om 

hållbarhetsfrågan inom palmoljeindustrin. – ”Skövlingsfri” palmolja är förvisso möjlig, men vår 

forskning visar att det är ytterst svårt för bolag att garantera det i nuläget, säger Lyons-White till 

Imperial Colleges tidning Imperial. 

 

Artikel 5, “Ilska mot plan på palmoljeförbud”   
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TT Nyhetsbyrån. 2018-01-18 

Malaysia kritiserar EU:s planer på att förbjuda palmolja i biodrivmedel. EU-parlamentet 

röstade i veckan genom en första version av ett förslag som ska minska energikonsumtionen för 

att nå globala klimatmål. I planen, som inte är slutgiltigt godkänd, finns ett förbud mot palmolja i 

fordonsbränsle från och med 2021. Malaysia, världens andra största producent av palmolja, 

tycker att planerna är protektionistiska. Förvänta er inte att vi ska fortsätta köpa europeiska 

produkter, säger landets jordbruksminister Mah Siew Keong. Tillsammans med Indonesien står 

Malaysia för nära 90 procent av palmoljeproduktionen i världen. Palmoljan har kritiserats 

eftersom regnskogar skövlas för att ge plats åt odlingarna, enligt miljöorganisationer. 

 

Artikel 6, “Snabbklappen kan vara en klimatbov” 

TT Nyhetsbyrån. 2018-12-23 Linda Bergdahl/TT  

På väg mot julmiddagen, men har glömt att köpa julklapp? För många blir chokladasken 

en snabblösning när det saknas en present. Men se upp så att du inte ger bort en nypa 

klimatförstöring. Flera chokladaskar innehåller palmolja, vars plantager slår ut livsviktig 

regnskog.  Det är vanligt att chokladen innehåller palmolja, säger Maria Rydlund, sakkunnig på 

Naturskyddsföreningen. Den finns ofta i fyllningar och chokladkonfekt, i kexchoklad till 

exempel. Oljan gör bland annat att chokladöverdraget inte kladdar lika mycket. Den har i princip 

fast form i rumstemperatur och ger heller ingen bismak, utan är smaklös. Så efterfrågan på 

palmolja är stor, och ökar, säger hon. "Inte hållbart på sikt" Palmoljan kommer inte helt att 

försvinna, tror Maria Rydlund. Men det spelar faktiskt roll hur vi som konsumenter beter oss. En 

EU-förordning från 2014 anger att producenter måste ange vilka oljor en produkt innehåller, så 

kika på innehållsförteckningen. TT: Om jag får en ask med palmoljechoklad, ska jag slänga den? 

Nej, du behöver inte bojkotta eller slänga bort någonting. Men prata om det! Låt det bli ett 

samtalsämne vid julbordet. Vår konsumtion påverkar vår värld och dess överlevnad. Hur kan jag 

minska mina avtryck? säger Maria Rydlund. Palmoljan utvinns ur oljepalmer som odlas på 

plantager, framför allt i Malaysia och Indonesien. För att ge plats åt plantagerna skövlas enorma 

arealer regnskog och ofta används bekämpningsmedel som är förbjudna i Europa i produktionen. 

Det är inte hållbart på sikt. Det leder till klimatförändringar och plantagerna konkurrerar ut annat 

viktigt jordbruk. I Borneo försvinner skogsområden som är oerhört viktiga för orangutanger, som 

inte finns någon annanstans i världen, säger Maria Rydlund. Det finns även andra heta produkter 
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i jul att se upp med om man vill undvika palmolja. Det gäller såväl paraffinljus och godsaker 

som glass och godis. Den är också vanlig i pepparkakor och andra färdigbakade kakor. Ekologisk 

variant finns Naturskyddsföreningen ger grönt ljus för ekologisk palmolja, men den är 

fortfarande ovanlig. Ja, den kommer i mycket små volymer. Det finns också en RSPO-certifierad 

olja, Roundtable on sustainable palm oil, men den dras med många problem och brister, anser vi, 

och certifieringen bör skärpas, säger Maria Rydlund. Hennes tips är vi blir mer observanta i 

butiken – eller bakar 1mer av våra godsaker själva. Och så bör vi alla konsumera mindre, 

allmänt. Chokladpralinerna innehåller ofta palmolja. En egenskap man vill åt är att oljan inte 

klibbar så mycket. Chokladpralinerna på bilden har ingen koppling till texten. | 

 

Artikel 7, “Forskare: Biobränsle skadar miljön” 

TT Nyhetsbyrån. 2018-12-12 

Sveriges satsning på biobränsle är både onödig och till skada för klimatet, skriver 

forskarna Stefan Wirsenius och Timothy D Searchinger – Chalmers respektive Princeton – 

på Dagens Nyheters debattsida. De båda forskarna sågar den så kallade reduktionsplikten, som 

gäller sedan den 1 juli med syftet att gradvis öka inblandningen av biobränslen i bensin och 

diesel. Men Wirsenius och Searchinger visar i en ny studie att klimatutsläppen sannolikt tvärtom 

kommer att öka. "Det gäller för alla vanliga typer av biodrivmedel och oavsett om de tillverkas 

av palmolja från Indonesien eller av raps från Sverige. Till exempel kan biodiesel gjord av 

svensk raps ha mer än dubbelt så hög klimatpåverkan som fossil diesel", skriver de i Dagens 

Nyheter. Orsaken är att tillverkningen av biodrivmedel kräver stora markarealer som förutsätter 

avskogning. "Detta gäller oavsett om marken avskogas i dag som en direkt följd av ökad 

biodrivmedelsproduktion eller om den avskogats för länge sedan."Sveriges satsning på 

biobränsle är både onödig och till skada för klimatet, skriver forskarna Stefan Wirsenius och 

Timothy D Searchinger på Dagens Nyheters debattsida. 

 

Artikel 8, “Palmolja fortfarande kvar i pepparkakor” 

TT Nyhetsbyrån. 2018-12-08  

Skövling av regnskog och cancerframkallande ämnen – trots alla larm är palmoljan kvar i 

många sorters pepparkakor ute på svenska butikshyllor. Den omdiskuterade ingrediensen 

finns kvar, fast nu i certifierad form. Det sägs att man blir snäll av att äta mycket pepparkakor. 
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Hur det är med den saken är oklart – desto klarare är att konventionell tillverkning av en vanlig 

ingrediens, palmolja, har bidragit till regnskogsskövling, enligt Världsnaturfonden (WWF). 

Certifieringar kan motverka utvecklingen och skydda skogen, och många svenska 

pepparkakstillverkare bakar numera med certifierad olja. Men det finns fler problem. Farliga 

ämnen Visserligen har palmoljan till viss del ersatt det omdiskuterade transfettet. Men samtidigt 

har det visat sig att palmoljan, som har hög koncentration av mättat fett, innehåller farliga 

ämnen. EU:s livsmedelsorgan Efsa har tidigare larmat om att så kallade glycidylestrar, som 

bildas vid raffinering, tros öka risken för cancer. Svenska rekommendationer för intag av 

palmolja saknas. Men det är klart att Livsmedelsverket vill att industrin ska hålla nere halterna 

eftersom det är otrevliga ämnen som kan bildas vid tillverkningen av palmolja, säger verkets 

toxikolog Lilianne Abramsson. Ändå finns oljan nästan överallt: i tandkräm, smörgåsmargarin, 

modersmjölksersättning, tvål, djurmat, glass, bröd, kex. Och i pepparkakor – enligt 

innehållsdeklarationer på flertalet pepparkakor och pepparkaksdegar som saluförs i handeln. 

Lågprismärket Eldorado, ägt av Axfood, bakar pepparkakor med så kallad RSPO-certifierad 

palmolja av flera skäl. Det är både en fråga om konsistens och pris, säger presschef Claes 

Salomonsson och tillägger att Axfood jobbar för att bli av med palmolja i sitt sortiment på sikt. 

Göteborgskex har valt att rata palmolja helt. Fullständigt. Det är våra konsumenter som 

efterfrågat det, säger kommunikationschef Ulrika Sten på Orkla Confectionery & Snacks som 

äger Göteborgskex. Varumärket Gille saluför tre julpepparkakor varav två utan palmolja. På sikt 

hoppas man fasa ut palmoljan helt. Vi har bytt ut recepten efterhand. Det är gamla hederliga 

recept, så det tar tid att utveckla, säger Mikael Carlsson, vd på Continental bakeries som 

producerar Gille pepparkakor. Certifiering ingen garant De kaktillverkare som använder 

palmolja uppger att den är certifierad, något som Världsnaturfonden uppmuntrar till. Men 

innebär det alltid att oljan i kakan är schysst tillverkad? Nja, säger Margareta Renström, 

rådgivare inom marknadsförändring på Världsnaturfonden. Det kan vara både och, säger hon och 

jämför certifieringen av palmolja med att köpa så kallad "grön el": Du gynnar det – men vet inte 

om elen som kommer via dina ledningar är grön. För att vara på säkra sidan kan tillverkare även 

ställa krav på fysisk spårbarhet för att få veta var oljan i kakan kommer ifrån. Men alla olika 

nivåer av certifiering och krav på spårbarhet – och vad det egentligen betyder – utgör en djungel. 

I alla fall för den vanliga konsumenten. Den som läser på kakornas innehållsförteckningar blir 

sällan klokare, konstaterar Margareta Renström. Det finns produkter som innehåller palmolja, 
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men det står på förpackningen att den är certifierad. Olyckligt, det hjälper inte konsumenten. 

Fakta: Det här är palmolja TT Cancerframkallande? Enligt Livsmedelsverket innehåller många 

livsmedel med vegetabiliska oljor glycidylestrar och 2- och 3-MCPD-estrar. Högst halter har 

hittats i palmolja.2- och 3-MCPD-estrar påverkar olika organ beroende på hur mycket av ämnet 

man fått i sig. Mest känsliga är njurarna.Glycidylestrar (GE) kan öka risken för cancer.Ämnena 

2- och 3-MCPD-estrar och glycidylestrar bildas när vegetabiliska oljor, framför allt palmolja, 

renas vid hög temperaturHur farligt är det?Enligt Livsmedelsverket skadar den mängd vi får i oss 

inte hälsan. Samtidigt skriver verket på sin hemsida att vi ändå "bör minska mängden vi utsätts 

för" för att ha en säkerhetsmarginal.Certifierad olja?Ungefär 20 procent av palmoljan är RSPO-

certifierad. Det finns flera olika certifieringar och hållbarhetsstandarder, bland annat Rainforest 

Alliance.Certifieringen är kritiserad. Bland annat av Greenpeace hänvisar till att den enklaste 

formen av certifiering inte ger någon garanti för att den palmolja som används faktiskt är 

certifierad.Viktig för tredje världen?Ja, produktionen erbjuder människor arbete och en 

försörjning samt exportintäkter. Merparten av olja produceras i Indonesien och Malaysia. Men 

konventionellt producerad palmolja är ett problem då stora områden regnskog skövlas till förmån 

för oljepalmsodlingar, enligt VärldsnaturfondenKällor: Livsmedelsverket , Världsnaturfonden, 

Greenpeace, EFSA Fakta: Är det palmolja i pepparkakan? TT Är det palmolja i pepparkakan – 

och vet man var oljan kommer ifrån? Så här svarar tillverkarna:Nyåkers:Nyåkers har en sorts 

pepparkakor som uppges vara palmfri. Övriga förpackningar saknar information om palmoljan 

som finns i kakorna, och företaget svarar ej på TT:s frågor.Certifiering: OklartSpårbarhet: 

OklartIca:Icas egna pepparkakor innehåller palmolja.Certifiering: RSPO-certifieradSpårbarhet: " 

Den segregerade oljan spåras till kvarn."Eldorado:Dessa pepparkakor innehåller vegetabiliskt 

fett som innehåller en blandning av palm-och rapsolja.Palmoljan är RSPOcertifierad.Spårbarhet: 

Nej. "Har inte hela spårbarheten", säger tillverkaren.Gille:Har successivt fasat ut palmoljan i sina 

pepparkakor och har numera bara en pepparkaksprodukt som innehåller palmolja.Certifiering: 

RSPO–certifieradSpårbarhet: SegregeradGöteborgskexAll palmolja borta ur pepparkakorna 

sedan 2016.Annas pepparkakor:Skriver på hemsidan att "pepparkakor bakas med margarin där 

en blandning av olika oljor ingår och palmolja är en av dessa."Certifiering: RSPO–

certifieradSpårbarhet: Segregerad palmoljaSkogaholm:Saluför pepparkaksdeg som innehåller 

palmolja.Certifiering: Ja, RSPO-certifierad.Spårbarhet: Ja, "spårbar till 

kvarnen".Änglamark:Pepparkakor och pepparkaksdeg från Änglamark bakas med ekologisk 
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palmolja.Certifiering: RSPO IP certifieradSpårbarhet: Fysiskt spårbar till 

odlingen.Coop:Pepparkakorna innehåller inte palmolja, utan bakas på shea och kokos.Källor: 

Tillverkarnas hemsidor, innehållsförteckningar samt presstjänster Fakta: RSPO-certifiering och 

spårbarhet TT RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil – är ett regelverk som ställer krav på 

bland annat arbetsvillkor och skydd för regnskog:"Inga nya plantager får röjas i vad som är kvar 

av orörd regnskog och andra viktiga ekosystem".Endast en certifiering är ingen garanti för att 

palmoljan är schysst producerad.Vill man veta var exakt den certifierade palmoljan kommer 

ifrån så finns fyra olika handelssystem och certifieringsordningar inom RSPO:• Identity 

Preserved: Här hålls certifierad palmolja från ett ursprung separat från palmolja som inte är 

certifierad genom hela värdekedjan. Oljan blir då helt spårbar tillbaka till sitt ursprung.• 

Segregerad: Här hålls certifierad palmolja separat från icke-certifierad palmolja genom hela 

värdekedjan – men den blandas med certifierad palmolja från annat ursprung. Oljan kan inte 

spåras hela vägen, dock tillbaka till kvarnen.• Mass balance: Certifierad och icke-certifierad 

palmolja blandas. Oljan är inte spårbar.• Book and Claim: Det här är snarare ett symboliskt 

verktyg att stötta produktionen av certifierad palmolja: en viss summa betalas till en producent 

som odlar certifierad palmolja. men oljan som någon köpt är inte spårbar, och den kan vara både 

konventionell eller certifierad.Källa: WWF, Greenpeace , hallbarpalmolja.se  

 

Artikel 9, “Dubbla känslor inför syntetisk diesel”  

TT Nyhetsbyrån/Jens Trulsson. 2018-11-26  

Med alarmistiska klimatrubriker pockar miljön på samvetet. Men vad kan man göra om 

man äger en dieselbil och inte har råd eller lust att byta till ett miljövänligare alternativ? 

Lösningen kan finnas på macken – om ditt fordon är godkänt.  

I teorin heter räddningen för dieselbilar HVO, vätebehandlad vegetabilisk olja. Bränslet är till sin 

uppbyggnad i stort sett kemiskt identisk med fossil diesel.  HVO är ett andra generationens 

biobränsle som raffineras genom en hydreringsprocess. Detta ger bränslet i princip identiska 

molekyler med fossil diesel. Därmed slipper man också algbildning i tanken och igenstoppade 

bränslefilter som var problemen med första generationens biobränslen, säger Carl-Erik 

Stjernvall, teknisk expert på Motormännen. PFAD och palmolja Men användandet av HVO är 

inte helt problemfritt. På grund av stor efterfrågan har PFAD (palm fatty acid distillate – en 

restprodukt från tillverkningen av palmolja) i allt högre grad använts, och i vissa fall, ren 
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palmolja för framställningen. Enligt en rapport från Energimyndigheten stod palmolja och PFAD 

tillsammans för hela 44 procent av det totala råvaruunderlaget för framställning av HVO i 

Sverige under 2017. Det bidrar till djungelskövling och koldioxidutsläpp i Sydostasien.  

Det är ett dilemma att vi har dammsugit världen på HVO-bränsle, säger Svante Axelsson, 

nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Det är lite bakvänt att skogslandet Sverige 

importerar så mycket med tanke på vilka möjligheter vi har att utveckla inhemska biobränslen. 

Regeringen har precis klubbat igenom en förordning som inte längre klassar PFAD som en 

restprodukt. Därmed är den utesluten från den svenska marknaden till dess den uppfyller de 

spårbarhetskriterier som ställs på andra råvaror till biodrivmedel. Vi vet att efterfrågan på PFAD 

bidrar till ett ökat tryck på regnskogen i Sydostasien. Nu kommer den att stängas ute tills den blir 

spårbar. Det gör att schyst producerat biodrivmedel kan konkurrera på lika villkor, säger Johanna 

Grant, ordförande i Gröna Bilister. Få bilmodeller I dag är det bara Nissan, Peugeot, Citroën och 

DS som har godkänt HVO i sina dieselmotorer. Mercedes har meddelat att man ska börja sälja en 

E 220 d som ska kunna köras på ren syntetisk diesel, och Volvo gör ett test med taxibilar i 

Göteborg för att utvärdera bränslet. Utöver detta gör Scania, i samarbete med Volkswagen, ett 

fälttest där Scanias anställda får tan2ka HVO i sina personliga fyrcylindriga modeller från Audi, 

Seat, Skoda och VW. Fakta HVO TT + Cetantalet för HVO (hur lättantändligt bränslet är) är 

något högre än för fossil diesel, medan energiinnehållet är något lägre. Andelen svavel och 

aromater ligger på en tiondel, respektive en femtedel.+ HVO uppfyller inte gällande 

dieselstandard (EN590). En ny har tagits fram (EN15940) och det krävs att fordonstillverkarna 

godkänner den standarden för att man ska kunna tanka HVO med garantierna intakta.Källa: 

Preem. För- och nackdelar med HVO TT Fördelar+ Förnybart och hållbart.+ Upp till 90 procent 

lägre utsläpp av växthusgaser.+ Blandbar med vanlig diesel (drop in fuel).+ Ger ingen 

algbildning i tanken.+ Kan lokalproduceras.+ Lägre utsläpp av svavel- och kväveoxider.+ 

Luktfri.+ Kladdar inte.Nackdelar+ Liten påverkan på avgasvärden som kväveoxider (NOx) och 

partiklar (viktigt med effektiv avgasrening som EGR och partikelfilter).+ Få tankställen än så 

länge.+ Inblandning av palmolja och PFAD förekommer och riskerar skövling av djungel.+ Få 

fordonsmodeller är godkända.Källa: Auto motor & sport, Energimyndigheten, Gröna Bilister, 

Motormännen. Hittills är det få aktörer inom bilbranschen som har godkänt HVO i sina 

dieselmotorer. 
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Artikel 10, “Slut med skattelättnad för palmoljeprodukt”   

TT Nyhetsbyrån. 2018-11-15  

Från och med den 1 juli 2019 kommer inte längre palmoljeprodukten PFAD att få 

miljarder i skattelättnader av svenska staten, skriver Sveriges Natur.  PFAD (palm fatty 

acid destillate) är en restprodukt som består av oätliga fettsyror från tillverkningen av ätlig 

palmolja, och används i produktionen av förnybar diesel. Regeringen föreslog i fjol att ospårbar 

PFAD inte längre ska klassas som restprodukt och därmed inte omfattas av skattelättnader. 

Finländska Neste – en av de största försäljarna av förnybar diesel i Sverige – lobbade dock emot 

beslutet med hänvisning till oro för att ren palmolja skulle ersätta PFAD. Alliansen, med stöd av 

Sverigedemokraterna, röstade då för att regeringen skulle utreda frågan, och beslutet förhalades.  

 

På torsdagen fattade dock regeringen beslutet om att PFAD från den 1 juli inte längre kommer att 

klassas som restprodukt, och därmed inte omfattas av skattelättnader. Jag är glad att vi kunnat ta 

det här beslutet. Det är bra både för producenterna, som får en långsiktighet och för 

konsumenterna som nu får de veta vad det är de får i tanken, säger Eva Svedling (MP), 

statssekreterare för klimat och internationellt utvecklingssamarbete, till Sveriges Natur. 

 

Artikel 11, “Allhelgona – ljushögtid med miljöpåverkan”  

TT Nyhetsbyrån. 2018-11-03  

Runt om i Sverige vallfärdar människor under allhelgonahelgen till kyrkogårdar och 

minneslundar för att tända ljus. Men den stämningsfulla kyrkohögtiden har en baksida.  

Gravljusen innehåller ofta ljusmassa från palmolja. Dessutom har de vanligen en behållare i plast 

och ett lock i metall, skriver Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Tidningen 

tipsar om Svanenmärkta blockljus av stearin i en återbrukbar gravlykta som alternativ. Alla 

helgons dag är en kristen högtid som funnit i det svenska kyrkoåret sedan medeltiden. Sedan 

1953 firas den alltid på den lördag som infaller mellan den 31 oktober och 6 november. Förra 

året besökte nästan 40 procent av svenskarna en kyrkogård under allhelgona, visar en 

undersökning från Svenska kyrkan. Fakta: Palmolja TT. Palmolja är en vegetabilisk olja som 

finns i bland annat i kakor, godis, choklad, popcorn för mikron, tvål, smink, färdiglagade 

livsmedel, biobränslen och ljus. Palmoljan utvinns ur oljepalmer som odlas i stora plantager, 

framför allt i Indonesien och Malaysia. Indonesien producerar hälften av all palmolja i 
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världen.Stora arealer regnskog har huggits ned för att ge plats åt oljepalmsodlingar. Det är 

vanligt att det kemiska bekämpningsmedlet parakvat, som är hälsoskadligt, används på 

plantagerna.Den ekologiska palmoljan står för endast 0,2 procent av den totala 

produktionen.Källa: Naturskyddsföreningen Många har under alla helgons dag besökt Västberga 

kyrkogård i Stockholm för att tända ljus och minnas sina anhöriga. 

 

Artikel 12, “Grön "tsunami" sveper över Pakistan”  

TT Nyhetsbyrån. 2018-10-20  

Nønne Schjærff Engelbrecht/TT En grön våg sköljer över Pakistan. Varje dag ska i 

genomsnitt 5,5 miljoner träd planteras för att bekämpa klimatpåverkan i landet. 

Skogsförvaltaren Mohammed Riasat har vigt tre årtionden åt att jobba i områden som drabbats 

av illegal skogsskövling, byggprojekt och talibankontroll i Pakistan. När jag ser ett fullvuxet träd 

huggas ner så känns det som om en nära anhörig har dött. Och när jag ser ett nytt träd komma 

upp känner jag en stark anknytning till det, säger han till The Washington Post. Omfattande 

skogsavverkning har länge varit ett problem i Pakistan, något som har förvärrat 

klimatförändringarnas påverkan i landet. Över 40 procent av skogsarealen försvann mellan åren 

1990 och 2015, enligt Världsbanken. Den illegala skövlingen pekas ut som den främsta orsaken, 

men naturkatastrofer har försämrat situationen ytterligare. Tio miljarder träd Men i september 

tog den nyblivne premiärministern Imran Khan det första spadtaget i ett projekt som är tänkt att 

vända utvecklingen. Det har döpts till ungefär "tsunamin av tio miljarder träd" – med målet att 

just plantera tio miljarder träd under en femårsperiod, för att återställa de skogsområden som har 

avverkats i decennier. Träden ska motverka erosion längs floderna och minska risken för 

översvämningar. Samtidigt är förhoppningen att de ska öka chanserna för nederbörd under 

Pakistans allt längre perioder av torka. Den tidigare cricketstjärnan Imran Khan var för fyra år 

sedan drivande i ett skogsplanteringsprojekt i mindre skala ("tsunamin av en miljard träd") i 

provinsen Khyber Pakhtunkhwa. Under lite mer än två år återskapades 350 000 hektar skog 

genom att plantera omkring en miljon träd per dag. Och nu är det alltså dags för den andra vågen.  

Under det nya projektets första dag planterades 1,5 miljon träd. Men för att nå målet måste 

planteringstakten mer än trefaldigas. Dyra klimatförändringar Pakistan är ett av de länder i 

världen som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Över hälften av invånarna är helt beroende 

av naturen för att få mat på bordet och varje år förlorar landet mer än motsvarande 150 miljarder 
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kronor på grund av klimatförändringarna, enligt FN.Pakistan är dock inte enda landet i världen 

som planterar träd i rykande fart. Sedan juli 2016 innehar Indien världsrekordet i att plantera flest 

på en dag – närmare 49,3 miljoner stycken. Och i Afrika pågår projektet "Stora gröna muren" 

som syftar till att hejda ökenspridningen, där en "mur" av träd planteras tvärs över kontinenten, 

från Senegal i väst till Djibouti i öst. Fakta: Skog och klimatförändringar TT. Träd och skog 

spelar en viktig roll i regleringen av klimatet eftersom de tar upp koldioxid från atmosfären. 

Omkring en tredjedel av den koldioxid som kommer från fossilt bränsle upptas av 

skogen.Forskare uppskattar att världens skogar innehåller 50 procent mer koldioxid än 

atmosfären.Varje år förstörs omkring 12 miljoner hektar skog. Avverkning står för runt 25 

procent av världens koldioxidutsläpp.Produktion av lantbruksprodukter som kött och palmolja 

står för omkring 70 procent av skogsavverkningen.Källa: FN  

 

Artikel 13, “44”   

TT Nyhetsbyrån. 2018-04-02  

44 procent av matbutikernas lösgodissorter innehåller palmolja. Det visar SR Ekot, som har 

gått igenom innehållsförteckningen på flera sorters lösgodis som säljs i matbutikerna Willys, 

Lidl, Coop, Hemköp, Ica och Citygross. Palmolja är en vegetabilisk olja som kritiseras av flera 

miljöorganisationer eftersom regnskogar skövlas för att ge plats åt dessa palmodlingar. (TT)  

 

Artikel 14, “Palmolja vanligt i lösgodis” 

TT Nyhetsbyrån. 2018-04-02  

Många av de plockgodissorter som säljs i svenska matbutiker innehåller palmolja. Det 

visar en undersökning som SR Ekot har gjort. Ekot har gått igenom innehållsförteckningen på 

flera sorters lösgodis som säljs i matbutikerna Willys, Lidl, Coop, Hemköp, Ica och Citygross. 

Nästan hälften av de undersökta godisarna, 44 procent, visade sig innehålla palmolja. Palmolja är 

en vegetabilisk olja som finns i många produkter som vi använder i dag. Oljan har kritiserats av 

flera miljöorganisationer eftersom regnskogar skövlas för att ge plats åt odlingar. Godis är, rent 

spontant, faktiskt onödig klimatpåverkan. Om man vill tänka på miljön ska man vara försiktig 

överhuvudtaget, säger Margareta Renström på Världsnaturfonden, till Ekot. 

 


