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Ingress 

Artikkelen undersøker miljødekningens sammenheng med nordmenns miljøinteresse og 

miljøvernholdninger i en 20 års periode. Det demonstreres delvis samvariasjon mellom 

dekningen og miljøinteresse, men liten sammenheng mellom dekningen og miljøvern-

holdninger. Studien gir altså en viss støtte til påstanden om at mediene har en dagsor-

denfunksjon. Denne skal imidlertid ikke overdrives, og forholdet forstås trolig best som 

en transaksjonsprosess.  
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Interessen for miljø og holdningene til miljøvern går i bølgedaler. Medienes dekning, 

eller ikke-dekning, av temaet kan være en av flere årsaker til dette. Det er en vanlig på-

stand at mediene gjennom sin utvelging og prioritering av aktuelle spørsmål får publi-

kum til å rette oppmerksomheten mot de samme spørsmålene. Mediene sies å ha en så-

kalt dagsordenfunksjon. Antakelsen er at høy mediedekning av et tema fører til høy in-

teresse for temaet blant publikum.   

 

Også norske forskere har vært opptatt av denne dagsordenhypotesen (NOU 1982: 30; 

Høyer 1989; Mathiesen 1993; Waldahl 1999; Østbye 1999). Det finnes imidlertid få 

norske empiriske undersøkelser av sammenhengen mellom medieinnhold og publikums 

dagsorden. Den ene undersøkelsen som eksisterer tar dessuten bare utgangspunkt i en 

kortere, avgrensa periode (Aardal 1999). Dermed gis det grunn til å reise følgende prob-

lemstilling i en pilotundersøkelse: Hvordan samvarierer medienes dekning av miljø med 

folks miljøinteresse over tid, og hvordan samvarierer miljødekningen med folks miljø-

vernholdninger over tid? 

 

Fordi litteraturen særlig framhever dagsordenfunksjonen, er det først og fremst sam-

menhengen mellom medienes dekning og miljøinteresse som diskuteres. At mediene 

likevel kan ha en innvirkning på holdninger skal ikke utelukkes og derav problemstil-

lingens andre del.  

 

Metode 

For å besvare problemstillingen kobles data for miljødekningen i tre norske aviser med 

tall for nordmenns miljøinteresse og miljøholdning (tatt fra henholdsvis Ihlen 1999 og 

de norske valgundersøkelsene – Valen 1981/1992; Valen & Aardal 1983; Aardal & Va-
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len 1989; Valen, Aardal, Vogt 1990; Aardal, Valen, Berglund 1995; Aardal, Valen, Na-

rud, Berglund 1999; Aardal, Valen, Opheim 1999). 

 

Datasett 1) baseres på utvalg fra VG, Aftenpostens morgenutgave og Stavanger Aften-

blad. Førstnevnte er sentral fordi den er Norges største avis (opplag 370 100 i 1997, 

http://www.nal.no). Aftenposten er viktig å få med ettersom den er den største abonne-

ments- og regionavisa i Norge (286 200 i 1997). Stavanger Aftenblad er også ei stor 

regionavis (71 600 i 1997) og interessant fordi næringen i utgivelsesfylket og geografis-

ke forhold gjør at miljødekningen er annerledes enn i østlandsavisene.  

 

De tre avisene er valgt ut skjønnsmessig på bakgrunn av de trekkene som er nevnt. Men 

ettersom det finnes over 150 andre norske aviser, samt en hel rekke etermedier, kan det 

selvsagt stilles spørsmålstegn ved representativiteten til utvalget. Det er en klar svakhet 

at ikke etermedier og lokalaviser er inkludert. På den annen side forsvares utvalget ut 

fra ressurshensyn, og fordi det – iallfall for pressen – eksisterer en betydelig samva-

riasjon mellom medienes rangering av tema (Lacey & Longman 1993; Dearing & Ro-

gers 1996; Ihlen 1999). Slik sett bør undersøkelsen kunne si noe generelt om dekningen 

de største avisene har gitt temaet miljø.  

 

Fra de tre avisene hentes et utvalg redaksjonelle tekster som omtaler miljøproblemer og 

-spørsmål. Miljøproblem er uønska bieffekter på levende organismer og deres livsbe-

tingelser. Miljøspørsmål dreier seg om karakteren, årsakene og konsekvensene av prob-

lemene, om menneskets forsøk på å kontrollere, bevare eller restaurere miljøet, samt de 

politiske, sosiale og økonomiske konsekvenser av dette (Djerf Pierre 1996).  

 



 5 

Tidskuttene som er valgt korresponderer med stortingsvalgene 1977–97, og dermed 

også med valgundersøkelsene. Utvalget inkluderer to «konstruerte uker» fra disse årene, 

satt sammen av andre mandag i januar, tredje tirsdag i februar og så videre (etter ek-

sempel fra Østbye, Helland, Knapskog & Hillesund 1997). I tillegg er den tilfeldig valg-

te toukersperioden 1–15. mars i hvert av årene inkludert. Totalt ga dette et utvalg på 

1032 tekster fordelt på Aftenposten, 394; Stavanger Aftenblad, 469; VG, 169. Som alle-

rede nevnt er det stor samvariasjon i medienes dekning, og derfor vil tallene fra de tre 

avisene behandles under ett fordelt på tidskuttene (se Ihlen 1999 for ytterligere disku-

sjon).  

  

Datasett 2) består av et mål for miljøinteresse og dermed miljøtemaets plassering på 

publikums dagsorden. I perioden 1977–97 er et utvalg av norske velgere bedt om å nev-

ne en eller to saker som var spesielt viktige for deres stemmegivning. Dem som har 

oppgitt energi og miljø er tatt med her. 

  

Datasett 3) består av to mål for miljøvernholdning. I valgundersøkelsene er det under-

søkt hvor velgerne plasserer seg på dimensjonen vekst–vern. To utsagn har vært brukt i 

hele den aktuelle perioden: A) For å trygge økonomisk vekst trenger vi fortsatt industri-

utbygging, selv om dette skulle komme i strid med naturverninteressene; B) tempoet i 

utbyggingen av vassdrag bør økes. Andelene som er uenig (helt/delvis) i disse utsagne-

ne brukes som mål. Standpunktene omtales i kortform som «miljøvern før industriut-

bygging» og «miljøvern før vassdragsutbygging».  

 

Jeg skiller mellom datasett 2) og 3), interesse og holdning, ut fra følgende tankegang: 

En holdning kan defineres som «en predisposisjon til å reagere på en spesiell stimuli på 
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en spesiell måte» (Jarol Manheim 1975:7 i Waldahl 1999:115). Holdninger kan ikke 

observeres direkte, men har tre komponenter. Den første viser til folks forståelse av et 

objekt – kunnskap. Den andre viser til følelser og vurderinger av det samme objektet, 

mens den tredje forteller hvilke handlingstendenser folk har overfor objektet. Alle disse 

komponentene trenger ikke være virksomme på samme tid. Det foregår likevel en stil-

lingstagen til objektet, og ofte er det retningen denne har – den affektive dimensjonen – 

som folk knytter til holdningsbegrepet (Aardal 1993; Waldahl 1999). Slik sett blir inter-

esse smalere og mer overflatisk enn holdning. Rangeringen av tema etter ens interesse 

er riktignok brukt som et mål for en holdnings sentralitet (Aardal 1993), men det er like 

fullt klart at dette ikke har den samme affektive karakteren som spørsmålene om vekst–

vern som er nevnt over. Det er også empiriske funn som trekker i denne retningen: «Det 

å sette miljø høyt på […] dagsorden indikerer trolig bare i begrenset grad et dypere og 

varig engasjement i disse spørsmålene» (ibid.:218). 

 

Undersøkelsens validitet 

Validiteten til datasett 1) er diskutert i et annet arbeid (Ihlen 1999), men bruken av hold-

ningsmålene i datasett 3) krever minst to bemerkninger: For det første er begge 

utsagnene som skal avdekke miljøvernholdning formulert slik at det kan gi en føring for 

vekstalternativet. For det andre lar ikke miljøholdninger seg ordne i én holdningsdimen-

sjon. Det er mulig å erklære seg enig i utsagnene, men stå på barrikadene for miljøsaken 

i andre sammenhenger. I hovedsak går skillelinjene mellom prioritering av vannkraft, 

vekst–vern og holdninger til oljeutvinning (Aardal 1993). De to målene kan altså ikke 

betraktes som uttrykk for folks totale miljøvernholdning. Ideelt sett burde en bygge opp 

en større indeks (som for eksempel i Aardal et al 1999[a]). De to målene er likevel de 
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eneste som går igjen i alle valgundersøkelsene i 1977–97, og det faller derfor naturlig å 

bruke dem for å få et lengst mulig tidsperspektiv.  

   

De fremste validitetsproblemene oppstår ved koblingen av datasettene. Først og fremst 

gjelder det at temaene i valgkampen trolig preger svarene i valgundersøkelsen. En risi-

kerer at så vel interessen som holdningene som nevnes ikke er representative for året 

som helhet. Dette er problematisk fordi miljødekningen som analyseres er basert på et 

representativt årsutvalg. En trenger med andre ord ikke nødvendigvis forvente noen 

sterk sammenheng mellom svarene i valgundersøkelsen og miljødekningen i det aktuel-

le året. Dette problemet forsterkes ved at deler av artikkelutvalget ligger etter valgun-

dersøkelsene i tid, og at det for denne delen av materialet er vanskelig å påstå at det fin-

nes noe kausalforhold mellom dekning og interesse på den ene side, eller dekning og 

holdning på den annen side. Ideelt sett burde en derfor analysere medienes miljødekning 

i valgkampen, eller eventuelt bruke flere spørreundersøkelser for å få et mål for så vel 

interesse som holdninger på årsbasis. 

 

Andre validitetsproblemer oppstår fordi utvalget i valgundersøkelsene ikke nødvendig-

vis har lest avisene som undersøkes. Og det er heller ikke nødvendigvis slik at medie-

omtalen «argumenterer» for miljøsaken. Motsatt kan en sterk og visuell framstilling av 

et miljøproblem påvirke like mye som ti intetsigende oppslag om et mindre sentralt mil-

jøproblem. Dette gjør det uansett vanskelig å koble volum og vernholdning. For å øke 

validiteten her, kunne en ha inkludert mediebruk i gallupen, samt foretatt kvalitative 

intervjuer med respondentene og lagd kvalitative analyser av miljødekningen. 
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At disse grepene ikke foretas skyldes flere forhold. En kvalitativ analyse av miljødek-

ningen ville tatt for mye tid i en pilotstudie som denne. Egne spørreundersøkelser er 

praktisk umulig å gjennomføre bakover i tid, og de som finnes fra før er ikke direkte 

sammenliknbare. En analyse av miljødekningen i valgkampen ville også krevd analyse 

av hvilke tema de politiske partiene tok opp på valgmøter og i sin øvrige kommunika-

sjon med velgerne. Å skille ut bidraget fra dette i forhold til miljødekningen ville skapt 

nye metodiske problemer, og er også for omfattende for formatet på denne undersøkel-

sen. Men dersom det kan påvises en sammenheng mellom svarene i valgundersøkelsene 

og de års-representative artikkelutvalgene, vil også den førstnevnte innvendingen til 

validiteten svekkes noe. Den samla miljødekningen et år kan ha gitt et bidrag som både 

indirekte og direkte påvirker valgundersøkelsen. Valgkamper kjøres ikke uavhengig av 

hvilke stemninger som rår blant folk. I sum gjør dette at jeg forsvarer min framgangs-

måte, og mener at undersøkelsen på tross av sine svakheter kan gi et verdifullt empirisk 

grunnlag for diskusjon om mediepåvirkning generelt og forholdet til miljø spesielt.  

 

Mediepåvirkning 

Folk er aktive og skeptiske i forhold til mediedekning. Den sosiokulturelle konteksten 

og publikums fortolkningspotensial er viktige variabler for meningskonstruksjonen 

(Waldahl 1999). Studier av miljødekning og miljøholdninger viser for eksempel liten 

direkte sammenheng mellom disse størrelsene (Suhonen 1993). Framfor å være allmek-

tige eller avmektige er mediene «samtalens skillemynt». Avisforsidene angir dagens 

diskusjonstema på lunsjrom, men budskapet «blandes med egne assosiasjoner og me-

ninger» (Høyer 1989:61). Eller som det het i den første formuleringen av dette poenget:  
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[The press] may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is 

stunningly successful in telling its readers what to think about (Cohen 1963:13). 

 

Mediene har det som kalles en dagsordenfunksjon (’agenda-setting function’) 

(McCombs & Shaw 1972/1997). En dagsorden eller en agenda kan defineres som et sett 

tema som kommuniseres på et gitt tidspunkt innen et betydningshierarki (Dearing & 

Rogers 1996). Mediene, publikum og politikerne kan ha hver sin dagsorden, men den 

opprinnelig antakelsen er at dersom et tema har høy plassering på medienes dagsorden 

vil den også plasseres høyt på de to andre agendaene. Et flertall av empiriske studier 

støtter dette (Dearing & Rogers 1996; McCombs 1997), og også mer spesifikt for miljø-

spørsmål (Atwater, Salwen & Anderson 1985; Suhonen 1993; Ader 1995; Mikami, 

Takeshita, Nakada, Kawabata 1995). 

 

I tillegg til at mediene øver direkte innflytelse på publikums dagsorden, er det også re-

gistrert en indirekte effekt: Mediene påvirker individers oppfatning av hvor andre folk 

plasserer tema på sin dagsorden (Høyer 1989; Gunther 1998). Derfor kan skillet mellom 

intrapersonlig og interpersonlig dagsorden være viktig. Førstnevnte viser hvilke saker 

folk kjenner til og oppfatter som viktig. Sistnevnte viser hvilke saker folk snakker med 

andre om, og har dermed størst betydning (Waldahl 1999). Denne artikkelen må imid-

lertid nøye seg med den førstnevnte typen ettersom valgundersøkelsene ikke inkluderer 

spørsmål om hvilke saker folk snakker med hverandre om. 

  

Tradisjonelt finnes det uansett tre retninger innen dagsordenforskning (Dearing & Ro-

gers 1996): 1) Dem som undersøker hvilke tema som er på publikums dagsorden og 

sammenlikner med medienes. 2) Dem som er interessert i hvordan tema havner på poli-

tikernes dagsorden. Og her kan mediene være en av mange forklaringsfaktorer. Medie-
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nes dagsorden virker både direkte og indirekte – via publikums dagsorden. 3) Dem som 

bruker mediesosiologisk teori for å undersøke hvordan medienes dagsorden settes. 

  

Denne artikkelen kan plasseres dels i den førstnevnte, men også dels i den siste tradisjo-

nen ettersom det nevnte teorifeltet brukes for å forstå svingningene i miljødekningen. 

Det antas at seks kategorier av faktorer trekker sammen eller motvirker hverandre til 

ulik tid (se Ihlen 1999 for nærmere diskusjon): 

 

• Markedsoverveielser: Mediene kan framkalle og forsterke, men også utnytte en ek-

sisterende miljøinteresse blant folk. Økt miljøinteresse kan så gi grunnlag for ytterli-

gere økt miljødekning. Medieprofil er et viktig ledd i konkurransen om publikum. 

• Medienes redaksjonelle politikk, styrt av blant annet journalistenes ideologi og hold-

ninger til hvilke tema som bør dekkes. 

• Tilskrevne eller faktiske egenskaper ved miljøbegivenhetene som gjør at mediene 

regner dem som godt stoff. 

• Miljøtemaets relasjoner til andre tema, og dets evne til å konkurrere med disse og 

passere nyhetsterskelen.  

• Temaets grad av institusjonalisering og status på politikernes dagsorden, og dermed 

om det produseres nyheter. 

• Miljøbevegelsens strategiske og profesjonaliserte arbeid for å påvirke mediene. 

 

Kritisk innvending I: Tolkning og makrokategorier 

Dagsordenstudiene kritiseres gjerne for ikke å fortelle noe om hvordan publikum tolker 

medieomtalen. De viser heller ikke om mediedekning er en ressurs for å forstå miljø-

problemer og deres forhold til sosiopolitisk praksis (Hansen 1991). Videre hevdes det at 
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studiene mister sin forklaringskraft ved at de sammenlikner variabler på et makronivå. 

Kategoriene «miljøinteresse» og «miljødekning» er for sammensatte til at de kan analy-

seres mot hverandre (ibid.; Kosicki 1993).  

  

Svaret på anklagene har i det store og hele vært ‘disaggregation’. Istedenfor å operere 

med breie kategorier har dagsordenforskerne forsøkt å bryte dem ned ved for eksempel 

å sammenlikne på et lokalt og individuelt nivå. En annen strategi er å studere enkeltem-

ner i dagsordenprosessen. For eksempel kan en nøye seg med å undersøke medienes 

dekning av klimaspørsmålet og folks interesse for dette. På den annen side – dersom en 

nøyer seg med å fokusere på et emne kan en komme til å ignorere hvordan andre emners 

plassering svinger og hvordan det påvirker ens eget studieobjekt. Det er med andre ord 

styrker og svakheter ved begge tilnærmingsmåtene (Dearing & Rogers 1996).  

  

Et annet svar på kritikken har vært å sette fokus på hvilke formidlingsrammer mediene 

benytter. Studiet av rammer beveger dagsordenstudiene til et nivå to der en ikke lenger 

bare ser på om et emne vektlegges, men hvordan egenskaper ved emnet framstilles og 

så i sin tur påvirker publikums holdninger (Kosicki 1993; McCombs 1997; Ghanem 

1997; Takeshita 1997; Jasperson 1998). Enkelte dagsordenforskere går derfor i rette 

med tradisjonens utgangspunktet og sier at «the news also tells us how to think about it» 

(McCombs & Shaw 1993:62). 

  

Disse grepene er likevel nødt til å ligge i denne omgangen. Det er de breie kategoriene 

miljødekning, rangering av emnet energi og miljø, samt vernholdning som brukes. Hel-

ler ikke journalisters bruk av rammer er det plass til å ta opp (se Ihlen & Andersen 1999 



 12 

for diskusjon av slik analyse). Dette noterer jeg som en svakhet ved arbeidet, men for-

svarer det ut fra at det er en pilotundersøkelse av de norske forholdene. 

 

Kritisk innvending II: Påvirkningsgrad 

Det hevdes at mange dagsordenstudier overdriver medienes dagsordenfunksjon 

(McQuail 1987; Carragee, Rosenblatt, Michaud 1987; Burd 1991; Hansen 1991; Dalton, 

Beck, Huckfeldt, Koetzle 1998; Aardal 1999). For eksempel finnes det mange tilfeller 

der selv ikke svært omfattende dekning av politiske tema har påvirka den offentlige 

interessen (Norris, Curtice, Sanders, Scammell, Semetko 1999). Dagsordenforskere har 

imidlertid lenge påpekt at de slett ikke betrakter dagsordenfunksjonen som universell, 

men at de er opptatt av å kartlegge effektens ’conditionality’. Det vil si, en bør finne ut 

når medienes dekning påvirker dagsorden (McCombs 1981; Kosicki 1993).  

 

Folks interesse følger altså ikke nødvendigvis den offentlige debatten slik den kommer 

til uttrykk i mediene. En hel rekke variabler har blitt trukket fram for å forklare dette, 

både på mikro- og makroplan. Eksempler på det første er personlig erfaring, en persons 

behov for orientering, mediebruk, personlig kommunikasjon og oppfattelse av kildens 

troverdighet. Eksempler på det siste er mediekonkurranse og grad av profesjonalisering 

blant journalistene (McCombs 1981; Kosicki 1993; Gooch 1996; Waldahl 1999). Det er 

ofte påstått at en finner en svakere dagsordenfunksjon på det lokale planet enn på det 

nasjonale (Palmgreen & Clarke 1991). Andre studier peker på at mediedekningen har 

mindre betydning der publikum har delte holdninger om et emne. I slike tilfeller spiller 

sosial interaksjon en større rolle (Zhu 1993).  
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I en norsk undersøkelse kartla en hvilke enkelthendelser som hadde skapt miljøinteresse 

(Wollebæk 1997). Naturvernerne vektla personlige opplevelser/erfaringer, men både for 

dem og befolkningen for øvrig var mediene svært viktige. «Ozonlaget» og «drivhusef-

fekten» var nevnt som konkrete eksempler, og informasjonen om dette er det få som har 

personlig erfaring med. Til sammen tilsier dette at det er en betydelig påvirkning fra 

mediene i forhold til å få satt slike tema på dagsorden, selv om faktorene som er nevnt 

over begrenser effekten i gitte situasjoner. 

 

For å ta hensyn til de begrensende variablene har dagsordenprosessen også vært beskre-

vet som en transaksjonsprosess. Dagsorden konstrueres som et resultat av en «forhand-

ling» mellom to aktive deltakere – mediene og publikum (McCombs 1981; McCombs et 

al 1995; McCombs 1997). Det heter seg at påvirkningen er et resultat både av medie-

innholdet og den sosiale situasjonen det enkelte publikumsmedlemmet befinner seg i.   

 

Kritisk innvending III: Påvirkningsretning 

Det er ikke nok å finne en korrelasjon mellom to størrelser som miljødekning og miljø-

interesse for å kunne trekke slutninger om kausalsammenhenger (McQuail 1987; Carra-

gee et al 1987; Dalton et al 1998). Et vanlig grep for å si noe om påvirkningsretningen 

har derfor vært å forfølge temas plassering på dagsorden over tid. En kan for eksempel 

ha en «baseline» undersøkelse av temas dagsordenplassering, og deretter la det gå en 

viss periode mellom måling av medienes dagsorden og publikums dagsorden 

(McCombs, Danielian, Wanta 1995; Dearing & Rogers 1996). 

 

Mange dagsordenforskere gjør imidlertid den feil at de opererer innen et lineært overfø-

ringsparadigme. De søker etter hvordan mediene påvirker folks interesse, og finner net-
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topp dette (Hansen 1991). Det er imidlertid grunn til å problematisere påvirkningsret-

ningen. Det eksisterer neppe noen lineær, enkel forbindelse mellom medieomtale og 

publikums dagsorden. For eksempel er det i visse tilfeller observert hvordan mediene 

responderer på miljøbekymring hos sitt publikum, framfor at de initierer den (Anderson 

1997). I den norske undersøkelsen som tar for seg medieinnhold og publikums range-

ring av ulike emner er det også påpekt at publikums agenda var forholdsvis stabil, og at 

det godt kan hende at det var mediene som tilpassa seg publikums agenda (Aardal 

1999). En slik omvendt dagsordenfunksjon er notert for tema som for eksempel utdan-

nelse og helsevesen (Kosicki 1993; McCombs et al 1995).  

 

Det nevnte begrepet transaksjonsprosess er også brukt mer eksplisitt for å problematise-

re påvirkningsretningen mellom medier og publikum (Dalton et al 1998; Waldahl 1999; 

Suhonen under utgivelse). Som påpekt tidligere er markedsoverveielser å regne som en 

viktig faktor som påvirker medieinnhold. Med en tiltakende kommersialiseringen av 

mediene blir det stadig viktigere å møte publikums interesser. Det kan gjøre sitt til at det 

blir en vekselvirkning og en spiraleffekt mellom de to agendaene. En miljøinteresse hos 

publikum plukkes opp og forstørres på medienes dagsorden. Dette kan i sin tur føre til 

høyere plassering på publikums dagsorden, noe som fører til høyere plassering på medi-

enes dagsorden og så videre. En regner med at det er en sterk korrelasjon mellom medi-

enes dagsorden og publikums, men tar ikke dette som noe endelig bevis for kausalitet.  

 

Metaforen om et marked har også blitt brukt for å beskrive et slikt transaksjonsforhold: 

I et marked er reklame viktig, men det er også kundenes preferanser og valget av de 

produktene som tilbys. Markedet og produktene påvirkes ikke bare av en aktør, men av 

interaksjonen mellom mange aktører (Dalton et al 1998). Mindre metaforisk: Mediene 
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kan virke strukturerende på publikums diskusjoner, men dette diskusjonsforløpet kan 

også virke tilbake på medienes innhold (Waldahl 1999).  

 

Slik det er skrevet tidligere vil også medienes dagsorden påvirkes av politikernes og 

øvrige kilders dagsorden. Dermed går det an å snakke om et agendatriangel der makt-

sentra, mediene og publikum påvirker hverandres dagsorden gjensidig, innenfor visse 

sosiale/kulturelle og fysiske rammer (Suhonen, under utgivelse). De fysiske rammene er 

de fenomenene som kan bli tema, det være seg et oljeutslipp eller en eksplosjon i et 

kjernekraftverk. Den sosiale/kulturelle rammen kan sies å bestå av fortolkningsrammer, 

måter å organisere og betrakte omverdenen på. Det sentrale poenget i denne artikkelens 

forbindelse er at påvirkningen mellom de ulike aktørene nødvendigvis vil ha ulik styrke 

og ulik retning gitt blant annet de faktorene som er nevnt i forbindelse med politike-

re/kilder og publikum. Det er spesielt dette aspektet ved transaksjonsperspektivet som 

skal diskuteres i det videre, men da med hovedvekt på påvirkningsretningen mellom 

medienes og publikums dagsorden.   

 

Her plasseres figur 1), tabell 1) og 2)  

 

Miljødekningen versus miljøinteresse  

Figur 1) viser hvordan miljødekningen øker i tidsrommet 1977–81. I 1981 står slaget 

om utbygging av Alta-elva, den mest dramatiske konflikten i norsk etterkrigstid. Kon-

flikten er nåtidig, visuell, involverer kjente personer og aksjonistene tar i bruk virkemid-

ler som egner seg godt for mediedekning (Ihlen 1999). 

 



 16 

På tross av økningen i miljødekning går overraskende nok andelen som erklærer energi 

og miljø som viktigste sak i motsatt retning i samme periode. Andelen er mer enn hal-

vert i forhold til forrige tidskutt, og miljøsaken synker fra å være rangert som nest-

viktigst, til en femteplass (Aardal 1993). Dette er i strid med dagsordenhypotesen, men 

avviket kan gis minst to forklaringer: For det første når den viktigste miljøsaken – Alta 

– toppunktet tidlig i 1981. Valgundersøkelsen utføres seinere dette året, da andre tema 

kan ha overtatt. Langvarig og intens miljøfokusering kan føre til at folk går lei, og retter 

oppmerksomheten andre steder. Alta-aksjonen går i oppløsning på vårparten, og neder-

laget fører også til en nedgang for miljøbevegelsen. Motløsheten kan ha bredd seg også 

utover aksjonistenes rekker og gitt utslag i målingene av interesse (Berntsen 1994). 

 

For det andre kan de øvrige sakene på dagsorden ha hatt større appell. Dagsorden i 1981 

er dominert av abortspørsmålet og skattepolitikk (Valen & Aardal 1983). Begge disse to 

sakene har større konsekvens for folk flest enn Alta-utbyggingen. Skatter og avgifter 

kjenner man på pengepungen, mens abortdebatten involverer sterkere moralsk-religiøse 

dimensjoner for flere enn det Alta-konflikten gjør. Samtidig er det mange som tar av-

stand fra aksjonsformen til utbyggingsmotstanderne (Aardal 1993). 

  

Fra 1981 til 1985 synker miljødekningen og er på sitt laveste i hele undersøkelsesperio-

den. Dette uten at det er grunn til å tro at miljøstatusen er noe bedre. Snarere tvert imot 

er 1985 året da miljøbevegelsen avdekker mye miljøkriminalitet, og det er en rekke me-

dievennlige miljøvernaksjoner (Ihlen 1999). 

 

Den lave miljødekningen i denne perioden har en parallell i lav miljøinteresse blant 

folk. Igjen er det en halvering av dem som nevner energi og miljø som en viktig sak. 
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Årene 1983–85 er karakterisert som «det store kalaset». Oljeinntektene er gode, arbeids-

ledigheten synker og det er optimisme i næringslivet (Furre 1991). Men i 1985 ser en 

kanskje også en begynnelsen på slutten på de gode tidene. 1985-valget er iallfall et spe-

sielt valg med mobilisering for trygde- og omsorgsspørsmål. Økende arbeidsledighet og 

usikre økonomiske framtidsutsikter spiller en viktig rolle (Aardal 1993). Sammen med 

lite miljødekning kan dette kanskje forklare laber miljøinteresse.  

 

Fram mot 1989 er det sterk vekst i miljødekningen noe som trolig skyldes en hel rekke 

faktorer som forsterker hverandre: Flere journalister er opptatt av miljøspørsmål. Flere 

miljøsaker passer bra for mediene fordi miljøspørsmålet er framme i autoritetsfora som 

politikk og forskning. Problemene er nåtidige, noen er dramatiske og det finnes en 

handlingsagenda for flere av dem. Miljøtemaet får en ytterligere institusjonalisering og 

miljøbevegelsen er i medvind (Ihlen 1999).  

 

Figur 1) indikerer også en svært markant økning i miljøinteressen mellom 1985–89. 

Mer enn sju ganger så mange som ved forrige tidskutt regner nå energi og miljø som en 

sentral sak. Denne økte interessen er overraskende tatt i betraktning at festen og opp-

gangen fra 1983–85 er over. Mange har store gjeldsbyrder, oljeprisene synker og regje-

ringen kjører en innstramningspolitikk som gir større arbeidsløshet. 1989 står likevel 

igjen som selve «miljøåret» (Furre 1991). I valgundersøkelsen er det bare velferds-

spørsmål som rangeres foran miljø (Aardal 1993). 

 

Den store miljøinteressen kan skyldes at det er nå mulig å ha personlig erfaring med en 

rekke av de omfattende miljøproblemene. Det er nok langt flere som opplevde selin-

vasjon i Nord-Norge og algekatastrofen langs Sørlandskysten enn problemer fra utslip-
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pene i Titania-fjorden. Men først og fremst har nok den økte miljødekningen hatt betyd-

ning, og særlig ved at en helt ny type miljøtrusler som Tsjernobyl-ulykken og oppdagel-

sen av «ozonhullet» fikk omtale. Hver for seg kan omtale av slike hendelser og dek-

ningen av dem føre til uro, og til sammen bidra til den sterke interessen for miljø (Furre 

1991; Aardal & Valen 1995; Benum 1998).  

 

Av figur 1) framgår det at det er en ytterligere økning i miljødekningen 1989–93. Flere 

faktorer spiller inn, for eksempel at journalistenes miljøinteresse fortsatt er høy. Tids-

kuttet byr også på dramatikk med hvalfangstaksjoner. Det er handlingsagendaer for fle-

re miljøtema, miljøsaken er ytterligere institusjonalisert, miljøorganisasjonene har blitt 

mer profesjonelle og får lettere innpass i mediene (Ihlen 1999). 

 

Det er imidlertid en markant nedgang i miljøinteressen, nesten ned til 1985-nivået. I 

denne sammenhengen kan det virke som om det ikke er nok at miljødekningen øker. 

Forklaringen kan søkes i at striden om norsk medlemsskap i EF (EU) er på topp. På 

miljøvernhold mener mange at miljøhensyn taler mot et medlemsskap. Men dette er 

bare en av mange dimensjoner i motstanden, og neppe den viktigste for folk som helhet. 

Uansett hersker det mer eller mindre en unntakstilstand i 1993, og andre saksområder er 

«satt på venteliste» (Aardal & Valen 1995:194f). En annen forklaring kan være at ny-

hetssendingene på så vel NRK og TV2 nedprioriterte temaet (Aardal 1999). Men etter-

som en ikke har noe målinger av etermediene fra andre år er dette vanskelig å si noe om.  

  

Miljødekningen øker videre utover på 90-tallet og fram mot 1997. Fortsatt er det stor 

miljøinteresse hos journalistene, og en hel rekke miljøhendelser tilfredsstiller medie-

krav. Viktige tema er institusjonalisert og knytta til en handlingsagenda som for eksem-
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pel de internasjonale klimaforhandlingene. I tillegg er miljøorganisasjonene godt synli-

ge, noe som igjen trolig skyldes økt profesjonalisering eller rett og slett at deres posisjon 

som kilder er blitt mer «naturlig» (Ihlen 1999).  

 

Figur 1) viser at det også er en svak økning i andelen som nevner energi og miljø som 

viktig fra 1993 til 1997. Energi og miljø er likevel ikke rangert høyere enn på en femte-

plass, bak tema som helse/sosial, økonomi, barn/familie og utdanning. Spesielt 

eldreomsorg og helsevesen regnes som viktig (Aardal et al 1999[b]).  

 

Det er to ulike måter å lese dette funnet på. Enten kan en betrakte det som en svak støtte 

til dagsordenhypotesen, eller som en svekkelse ettersom økningen i miljøinteressen ikke 

er større. Utfra den førstnevnte lesemåten kan en si at økningen antakelig ikke er større 

fordi de andre temaene oppleves som mye nærmere den enkeltes livssituasjon og der-

med får forrang. Det kan også hende at mediedekningen av akkurat disse temaene er 

større enn dekningen av miljø, selv om den sistnevnte økte. 

 

Her plasseres figur 2) og tabell 3) 

 

Miljødekningen versus miljøvernholdningene 

Miljødekningen øker fra 1977 til 1981. I figur 2) ser en imidlertid at de to målene for 

vernholdninger peker i hver sin retning. Det er en synkende andel som vil prioritere 

miljøvern framfor fortsatt industriutbygging. Andelen som vil verne vassdrag er derimot 

konstant. Folk velger å skille mellom industri- og vassdragsutbygging, noe som illustre-

rer at miljøholdninger ikke lar seg ordne i én holdningsdimensjon. Men på tross av at 

det er et flertall som ikke ønsker økt tempo i vassdragsutbyggingen er over tre fjerdede-
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ler for at Alta skal bygges ut (Valen & Aardal 1983). Uten å undersøke formidlings-

rammene er det imidlertid vanskelig å si noe om bidraget den økte miljødekningen gir i 

akkurat dette tilfellet. I denne saken kunne imidlertid en slik analyse vært svært givende 

ettersom sakskomplekset var så vidt dominerende, og valgundersøkelsen og andre må-

linger har spørsmål som går direkte på konflikten.  

 

Fra 1981 til 1985 synker miljødekningen markant, og miljøinteressen er på et lavmål. 

Paradoksalt nok øker imidlertid andelen med vernholdninger. Dette kan ses som en støt-

te til påstanden om at mediene har en begrensa påvirkningskraft, og at de først og fremst 

klarer å påvirke publikums dagsorden og ikke holdninger. Mediene nedprioriterer miljø-

spørsmålet, men dette påvirker ikke de mer grunnleggende holdningene om det samme 

temaet. På den annen side er det verdt å huske på at positiv holdning til miljø ikke nød-

vendigvis omsettes i topprangering av dette emnet.  

 

Det er verdt å merke at de miljøsakene som er på trykk i 1985 kanskje betyr mer for 

vernholdninger enn tidligere. Dette året dominerer stoff om industriforurensning (Ihlen 

1999). Fiendebildet syntes ganske klart når miljøvernere kan grave opp gifttønner. Mil-

jøproblemene virker mer konkrete, og kan dermed bidra til økte vernholdninger.  

 

Fra 1985 til 1989 øker miljødekningen markant, og miljøinteressen er på topp. Ikke 

uventa er det også et oppsving for vernholdningene. For første gang i undersøkelsespe-

rioden er det dessuten et flertall som sier nei til å prioritere industriutbygging på bekost-

ning av miljø. Andelen som sier nei til økt vassdragsutbygging er også på sitt høyeste 

(Aardal 1993). Som for den økte miljøinteressen gjelder det at økningen nok skyldes 



 21 

miljøtruslenes omfang og karakter, økt personlig erfaring med miljøproblemer og kan-

skje også økt miljødekning. 

 

Miljødekningen fortsetter å øke fram mot 1993, men figur 2) viser at den ikke «vedlike-

holder» andelen som vil prioritere miljøvern framfor fortsatt industriutbygging. På den 

annen side er det bare en ubetydelig nedgang for andelen som vil verne vassdrag. Men 

disse funnene er spesielt interessante med tanke på at miljøinteressen er så lav i 1993. 

Trolig har folkeavstemningen om EU trengt energi og miljø vekk fra publikums dagsor-

den, men uten at det får særlig negative konsekvenser for synet på vassdragsutbygging. 

Og kanskje nedgangen i andelen som vil prioritere miljøvern framfor industriutbygging 

skyldes at noe av «moteeffekten» fra 1989 har avtatt? Med samme innstilling kan en 

fokusere på hvor liten nedgangen faktisk er, til tross for økonomisk harde tider, komp-

lekse «nye» miljøproblemer, avpolitisering av miljøspørsmålet og endring av miljøideo-

logi. I 1989 hadde vekst med vern-ideologien en markant framgang, mens gruppa av 

reine veksttilhengerne økte markant fram til 1993 (Aardal & Valen 1995). På tross av 

dette er det altså grunn til å bemerke at vernholdningene fortsatt er høyere enn i noen av 

de tre første periodene som undersøkes. Det kan for så vidt tenkes at en hadde opplevd 

en mye større nedgang i vernholdninger dersom mediene ikke hadde økt sin dekning. 

  

Også fram mot 1997 fortsetter økningen i miljødekningen. Tallene for vernholdninger 

er imidlertid divergerende. Det er en liten økning i andelen som vil prioritere miljøvern 

framfor fortsatt industriutbygging. Samtidig er det en liten nedgang i andelen som vil 

verne vassdrag. Bevegelsen i hver retning er imidlertid på ubetydelige to prosentpoeng, 

og igjen blir det vanskelig å si noe om hvordan den økte miljødekningen kan påvirke 

uten å analysere innholdet. Det er for eksempel interessant at også andelen som vil prio-
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ritere industriutbygging steig, og det er med andre ord færre usikre respondenter i dette 

tidskuttet. Om dette er noe som reflekteres i miljødekningen er et interessant spørsmål, 

og igjen ville en analyse av formidlingsrammene vært på sin plass. 

 

Konklusjon og diskusjon 

Denne undersøkelsen lar en del spørsmål henge i lufta, men samtidig tydeliggjør den to 

forhold ved mediepåvirkning: For det første sannsynliggjøres det at mediene har en viss 

dagsordenfunksjon også for miljøspørsmål. Denne skal imidlertid ikke overdrives og 

forholdet bør forstås som en transaksjonsprosess. Dette innebærer at påvirkningsret-

ningen også går andre veien, fra publikum til mediene, og at både publikum og mediene 

betraktes som aktive i konstruksjonen av dagsorden. For det andre viser undersøkelsen 

at publikums holdninger til miljøspørsmål ikke svinger i særlig takt med volumet i mil-

jødekningen. Dette er noenlunde i tråd med det en kunne forvente seg på bakgrunn av 

teoridiskusjonen og gjennomgangen av tidligere forskning.  

 

Miljødekning og miljøinteresse 

Studien viser en samvariasjon mellom miljøinteresse og miljødekning i tre av fem 

sammenlikninger mellom tidskutt: 1981–85, 1985–89 og 1993–97. Mellom de to øvrige 

tidskuttene, 1977–81 og 1989–93, hadde størrelsene en negativ korrelasjon. Det er imid-

lertid gode forklaringer på dette: Den negative sammenhengen 1977–81 må forstås ut 

fra at valgundersøkelsen fant sted på et tidspunkt da en stor miljøkonflikt var tapt og 

folk var lei av miljø. Valgkampen i 1981 hadde skattespørsmål og abortsaken i sentrum, 

og Høyre-bølgen var på topp. Den negative sammenhengen for 1989–93 må forstås i lys 

av at EU-avstemningen helt overskygga andre tema i 1993 og prega valgkampen. I til-
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legg kan det hevdes at 1989 utgjorde en «ekstrem» tilstand der miljø var på mote, og at 

en i 1993 måtte forvente en retur fordi moter er flyktige av natur.  

 

Begge de negative korrelasjonene peker hen på et av validitetsproblemene som er disku-

tert i metodekapittelet. Valgundersøkelsene er nødvendigvis påvirka av valgkampen og 

hvilke tema som er oppe her. Hva avisene skriver resten av året kan spille mindre rolle. 

Valgkampen er spesiell i og med at partiene i enda større grad kommer med utspill, og 

politikerne har hyppigere direkte kontakt med velgerne på valgmøter, etc. I en valgkamp 

kan ulike tema lanseres, og det kan skapes et klima der mediene kårer politikere og de-

res forslag til vinnere eller tapere. Stadig hyppigere bruk av spørreundersøkelser under 

selve valgkampen kan også forsterke dynamikken der tema nærmest får et eget kretsløp 

under valgkampen, noe som i sin tur påvirker resultatene fra valgundersøkelsen. Dette 

til tross, det er fremdeles slik at valgkampen ikke pågår i noe vakuum, den blir også 

påvirka av interessen, holdningsklimaet og mediedekningen i året for øvrig. En klar 

indikasjon på dette er den samvariasjonen som er demonstrert i de øvrige tidskuttene i 

denne undersøkelsen. Mediedekningen må antas å ha påvirka publikums dagsorden di-

rekte, og indirekte via politikernes valgkamp, også utenom valgkampen.  

 

Det er særlig to av sammenlikningene mellom tidskutt som tyder på en dagsordenfunk-

sjon for mediene. For det første var det en markant nedgang i miljøinteressen da miljø-

dekningen var på et lavmål i 1985. Motsatt var det en tydelig parallell økning i miljøin-

teresse og miljødekning til 1989. Men samtidig er det slik at tidsintervallene mellom 

undersøkelsene er så vidt lange at det er en teoretisk mulighet for at det ikke går an å 

slutte om kausalitet. En kan altså tenke seg en omvendt dagsordenfunksjon der avisene 
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har latt seg påvirke til å skrive mer eller mindre om miljø på grunnlag av en oppfatta 

manglende eller økende miljøinteresse hos publikum.  

 

Det mest fruktbare perspektivet er trolig å betrakte forholdet mellom medier og publi-

kum som en transaksjonsprosess, slik poengtert tidligere (McCombs 1981, 1997; Dalton 

et al 1998; Waldahl 1999; Suhonen under utgivelse). Det er klart at mediene i visse til-

feller har en dagsordenfunksjon. Dette gjelder for eksempel i forhold til de miljøprob-

lemene det ikke er mulig for publikum å ha personlig erfaring med, så som ozon- og 

klimasaker. Mediene har også helt klart en koordinerende funksjon, og det er usannsyn-

lig at en landsomfattende interesse for et tema kan oppstå helt uavhengig av dem. 

Transaksjonsbegrepet er imidlertid nyttig for å forstå hvordan mediene og publikum kan 

forsterke ulike tendenser hos hverandre. Fram mot 1989 kom for eksempel flere folk i 

kontakt med miljøproblemer enn før, noe som kan ha ført til et press på mediene for å ta 

opp dette. Ved å skrive mer om problemene kan mediene ha forsterka temaets plasse-

ring på publikums dagsorden, og en kan ha fått en videre vekselvirkning eller spiralef-

fekt. At flere har blitt medlemmer i miljøorganisasjoner, at partier med miljøprofil har 

fått høyere oppslutning, at antallet leserbrev om miljø har steget og så videre, kan ha fått 

avisene til å skrive mer om miljøproblemer. At avisene har skrevet mer om miljøprob-

lemer kan ha fått flere til å engasjere seg i miljøbevegelsen, velge partier med miljøpro-

fil etc. Det samme kan ha skjedd i de andre tidskuttene der en finner en positiv korrela-

sjon. Mediene vil ikke fortsette å ta opp tema som verken publikum eller politikere ikke 

finner interessante.  

 

Transaksjonsbegrepet innebærer altså at forholdet mellom mediene og publikums inter-

esse ikke forstås som noen lineær overføringsprosess der den ene aktøren påvirker den 
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andre ensidig. Interessen oppstår ikke gjennom at informasjon flyter fra en kilde via 

mediene til publikum eller andre institusjoner. Tvert imot, aktørene påvirker hverandre, 

og dagsorden konstrueres av disse. Medienes dekning interagerer med den eksisterende 

interessen hos publikum.  

 

Transaksjonsbegrepet minner samtidig om at dagsordenfunksjonen ikke skal overdrives, 

en påminnelse en også får i de to siste tidskuttene. Miljøinteressen har økt noe mellom 

1993–97, men sett i forhold til at miljødekningen aldri har vært større burde en forvente 

en enda høyere miljøinteresse dersom medienes dagsordenfunksjonen var like sterk som 

deler av litteraturen framstiller den som. En nærmere kartlegging av de «kondisjoneren-

de» variablene her ville vært på sin plass, jamfør diskusjonen om påvirkningsgrad. 

 

Miljødekning og vernholdninger 

Som nevnt i innledningen har artikkelen blitt konsentrert om forholdet mellom medie-

dekning og miljøinteresse, noe som også framgår av teoridiskusjonen og presentasjonen 

av empirien. Diskusjonen om hvordan en skal forklare holdningsendringer er utelatte, 

og det er den mer overflatiske størrelsen interesse som først og fremst har stått i fokus. 

Dette valget er gjort dels av ressurs- og plasshensyn, dels fordi det makroorienterte da-

tamaterialet legger begrensninger og dels med henvisning til litteraturen som hevder det 

først og fremst er nettopp interesse som mediene kan påvirke. Undersøkelsen synes 

langt på vei å bekrefte dette siste. Det er liten sammenheng mellom miljøvernholdninger 

og volumet i miljødekning. Det er bare mellom 1985–89 det kan vises til en positiv kor-

relasjon for dekningen og begge delvariablene for miljøholdning. Den eneste andre po-

sitive korrelasjonen er 1993–97, men da bare mellom miljødekningen og andelen som 

vil prioritere miljøvern framfor industriutbygging. Det er imidlertid også en vekst i an-
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delen som har den motsatte holdningen, og andelen som ikke vil bygge ut vassdrag er 

mer eller mindre konstant.  

 

Det må bemerkes at de to delvariablene for vernholdning skiller seg fra hverandre. Øns-

ket om å prioritere miljøvern framfor industriutbygging svinger mye. Samtidig er ande-

len som vil verne vassdrag forbausende stabil mellom kuttene 1977–85, og 1989–97. 

Gjennom hele undersøkelsesperioden er andelen som vil verne vassdrag større enn an-

delen utbyggingstilhengere. I den sistnevnte perioden er den likevel vesentlig mye stør-

re enn den første. Dette kan kanskje tolkes som en indikasjon på at den økte miljødek-

ningen i denne perioden likevel har hatt en viss innvirkning. En annen indikasjon på 

dette er at andelen som vil prioritere miljø framfor industriutbygging også er betraktelig 

mye høyere i siste halvdel av undersøkelsesperioden. Slik sett kan en kanskje likevel 

anta at miljødekningen påvirker holdninger, men at denne innvirkningen er langt mer 

begrensa enn påvirkningen av dagsorden. Holdningene er forholdsvis stabile og en bør 

derfor ikke regne med de helt store endringene verken på kort eller lang sikt, selv om 

miljødekningen skulle øke.  

 

Avsluttende kommentar 

Framtidige studier av forholdet mellom miljødekning og miljøinteresse bør forsøke å 

relatere de to datatypene til de metodiske anbefalingene som finnes i litteraturen om 

dagsordenforskning for å kunne si noe nærmere om påvirkningsretningen. Medieutval-

get bør økes, og aller helst også inkludere lokalaviser og etermedier. Ettersom det er 

hyppige målinger foran valgene, kunne en også sett nærmere på miljødekningen i akku-

rat disse periodene og forsøke å isolere bidraget mediene har i forhold til politikernes 

direkte kommunikasjon med velgerne. Et enklere alternativ er å bruke målinger utenom 
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valgkamptid. Et minstekrav er uansett at en gransker den historisk og kulturelt betinga 

situasjonen i hvert tidskutt. Antakelig er et historisk perspektiv det beste, men da må 

også målingene være sammenliknbare.  

 

For å komme over på dagsordenstudienes andre nivå og si noe om hvordan holdninger 

påvirkes, er det nødvendig å analysere miljødekningens forståelsesrammer og hvilket 

bidrag disse gir. I tillegg kunne en også benytte kvalitative intervjuer av publikum. Der-

som en holdt fast ved en kvantitativ tilnærming burde en supplere det todimensjonale 

målet for vernholdninger, og bygge opp en mer omfattende indeks. Eventuelt burde det 

analytiske fokuset konsentreres om enkeltdimensjoner i vernholdninger eller interesse 

for spesifikke miljøtema og deretter relateres til dekningen av det samme temaet.  

 

Denne undersøkelsen fungerer uansett som en påminnelse om at økt dekning av miljø-

spørsmål ikke nødvendigvis trenger gjøre det store utslaget hva gjelder holdninger. I 

forhold til å få satt temaet på publikums dagsorden synes imidlertid saken å være en 

annen. Styrken og påvirkningsretningen kan imidlertid problematiseres.  
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Tabell 1) Antall miljøsaker (note a) 

 1977 1981 1985 1989 1993 1997 

Aftenposten, Stavanger Aftenblad og VG  113 156 108 189 205 261 

 

 

(Note a) I utvalgets marsuker utgjør miljøstoffet i 1977: 2,5 % (N=4492), 1981: 3,2 % (N=4824), 1985: 2 

% (N=5358), 1989: 3,4 % (N=5632), 1993: 3,7 % (N=5506) og 1997: 4,5 % (N=5816). Dette bekrefter 

inntrykket som gis i figur 1), men fordi datasettet med absolutte tall antas å ha høyere reliabilitet er det 

dette som brukes.  

 

 

Tabell 2) Miljøinteresse 

 1977 1981 1985 1989 1993 1997 

Energi og miljø viktigst 25 12 5 37 7 10 

N= 1730 1596 2180 2195 2194 2050 

 

 

 

Tabell 3) Miljøholdninger (note b) 

 1977 1981 1985 1989 1993 1997 

Miljøvern før industriutbygging  27 17 27 42 33 35 

Miljøvern før vassdragsutbygging 47 47 49 59 58 56 

N= 1730 1596 2180 2195 2194 2050 

 

(Note b) «Miljøvern før industriutbygging» og «Miljøvern før vassdragsutbygging» hadde N= 2054 og 2055 i 

1997 (Aardal et al 1999a:33f). 
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Figur 1) Miljøartikler og miljøinteresse
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Figur 2) Miljøartikler og miljøvernholdninger 
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