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Abstrakt 

 

Vetenskap i media är att betrakta som en kommunikation av vetenskaplig information till 

allmänheten. Syftet med studien har varit att ge en bild av hur ett aktuellt vetenskapligt 

problem med stor samhällelig relevans, den globala uppvärmningen, kommuniceras i svensk 

dagspress. Analysen har skett genom en kvantitativ innehållsanalys av texter om den globala 

uppvärmningen publicerade i Dagens Nyheter under åren 1993, 1997, 2001 och 2005. 

Tidigare studier inom området ”Public Understanding of Science”, PUS, har konstaterat att 

kunskaper om orsaker, effekter och konkreta lösningar relaterade till människors vardagsliv är 

viktiga faktorer för förståelsen av den globala uppvärmningen. Av antalet dagstidningstexter 

att döma så är frågan ett väletablerat problem. Så etablerat att texterna ofta krävde 

förkunskaper på området. Eftersom växthuseffekten sällan förklaras kan de som bara har en 

vag föreställning om dess betydelse ha svårt att förstå. Detta kan sägas stänga ute de läsare 

som inte är insatta i frågan, skapa missförstånd och dessutom göra det svårt att locka nya 

läsare då frågan upplevs som för svår och komplex. Frågan har i dagspressen behandlats 

fjärran från vardagliga händelser. Rapporteringen har istället ofta varit en bevakning av 

internationella möten och konferenser som handlat om den globala uppvärmningens lösningar 

vilket har styrts bort från grundproblemet, dess orsaker. Frågan beskrivs enligt min studie mer 

som ett politiskt problem kopplat till internationella avtal än som ett vetenskapligt 

forskningsområde, vars uppdagade problem måste lösas konkret nu, för att inte få förödande 

konsekvenser för mänskligheten. 
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INTRODUKTION 

 

En god kunskap och förståelse av naturvetenskap hos allmänheten är viktig för ett samhälle 

som mer och mer blir beroende av vetenskapliga framsteg och där politiken formas utifrån 

vetenskaplig expertis (Nelkin, 1995). Ändå anses vi, allmänheten, inte särskilt kunniga 

gällande naturvetenskap. Men är det verkligen nödvändigt att veta så mycket om vetenskap? 

Ur ett vardagsperspektiv är det knappast nödvändigt. Men som Nelkin påpekar är det rimligt 

att som medborgare i ett demokratiskt samhälle besitta viss kunskap om och engagemang för 

vetenskapliga frågor som våra politiker fattar beslut om. Hur kan vi då som medborgare 

skaffa oss kunskap om naturvetenskap för att bilda oss en uppfattning och åsikt? Kan 

massmedia vara till hjälp? Dagstidningen? 

 

Mitt intresse för allmänhetens kunskap och engagemang i vetenskapsrelaterade frågor bottnar 

i min oro för de globala miljöproblem som uppdagats allt mer under de senaste decennierna. 

Jag tänker då främst på utsläppen av växthusgaser och den klimatpåverkan det för med sig 

och som på sikt kommer att förändra levnadsförhållandena för allt levande på vår jord. Trots 

att frågan kontinuerligt får uppmärksamhet i media så delar inte alla människor min oro. De 

känner sig helt enkelt inte berörda. Kan denna inställning ha sin grund i medias rapportering 

av frågan?  

 

 

Syfte med studien 

 

Genom att studera medias bevakning av den globala uppvärmningen1 får jag en uppfattning 

om medias rapportering av ett aktuellt vetenskapligt problem med stor samhällelig relevans då 

politiska beslut måste tas både på det nationella och internationella planet. Genom att 

analysera innehållet i texter publicerade i landets största morgontidning får jag en 

uppskattning av vad människor får veta om problemet genom media. Utifrån detta kommer 

                                                 
1 Den globala uppvärmningen kan definieras som den klimatpåverkan som är antropogen, d.v.s orsakad av 
mänsklig påverkan genom utsläpp av växthusgaser. I vardagslag används ofta uttrycket växthuseffekt. Den 
naturliga växthuseffekten gör att jordens medeltemperatur bibehålls på en någorlunda konstant nivå. Utan en 
växthuseffekt skulle inget liv på jorden kunna exictera för då skulle medeltemperaturen ligga på ca. – 19 grader. 
De senaste hundrafemtio åren har dock jordens medeltemperatur stigit. Man talar om en förstärkt växthuseffekt 
(Bernes, 2003). Det är denna man refererar till då man talar om den globala uppvärmningen. 
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jag sedan att försöka dra slutsatser om allmänhetens möjlighet att skaffa sig en förståelse av 

den globala uppvärmningen genom dagspressen. 

 

 

Frågeställningar 

 

Mina frågeställningar tar utgångspunkt i det övergripande syftet att ge en bild av hur ett 

aktuellt vetenskapligt problem med stor samhällelig relevans, den globala uppvärmningen, 

kommuniceras i svensk dagspress. Dagens Nyheter (DN) får stå som exempel på svensk 

dagspress. Jag studerar perioden mellan 1993 och 2005.  

 

• Vad är innehållet i tidningsartiklarna om den globala uppvärmningen i DN mellan 

1993 och 2005? 

• Har placering i tidningen betydelse för innehållet om den globala uppvärmningen? 

• Vilka källor använder man sig av i artiklarna och har dessa betydelse för innehållet? 

• Presenteras den globala uppvärmningen som fakta eller kommer motstridiga åsikter 

fram? Vilken bild av vetenskap förmedlas genom artiklarna? 

• Vilka skillnader finns i de ovan nämnda aspekterna i framställningen mellan 1993 och 

2005? 
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”Public understanding of science” 

 

De forskningsinriktningar som undersöker relationen mellan vetenskap och allmänheten har 

flera benämningar. Den brittiska traditionen har gått under namnet, ”Public Understanding of 

Science” (PUS), vilket ungefär betyder, ”allmänhetens förståelse av naturvetenskap”, och 

etablerades på 80-talet, efter ett initiativ av den brittiska vetenskapsakademin. Anledningen 

var flera undersökningar som visade på britternas sviktande förtroende och stöd till 

naturvetenskaplig forskning. Sedan dess har forskningen inom området PUS gått i olika 

riktningar. Oenigheten inom forskningsfältet PUS har bland annat gällt vilken roll som 

naturvetenskaplig kunskap spelar för attityder till vetenskap och forskningsinsatser. Nedan 

följer en beskrivning av de två modeller som används som utgångspunkt i de flesta arbeten 

inom PUS. 

 

 

Bristmodellen 

 

Bristmodellens utgångspunkt vilar på antagandet om att kommunikation av vetenskap till den 

publika nivån, sker linjärt (Bucchi, 2004). Den förutsätter också att vetenskapen är 

komplicerad, för svår att förstå för allmänheten. För att göra den begriplig behövs en 

förmedlare mellan forskare och allmänhet, som tyder och klargör vetenskapliga fakta. 

Förmedlaren kan liknas vid en tolk som översätter forskningsresultat på ett för allmänheten 

begripligt sätt och kan vara t.ex. en dagstidning eller ett museum. Vetenskapsjournalister ses 

som viktiga förmedlare med direktkontakt med forskarvärlden vilket ger legitimitet, och 

vetenskapsmän i sin tur kan friskriva sig från vad som kommer ut i den publika versionen. 

Modellen förutsätter att denna förmedling av vetenskaplig information ökar allmänhetens 

acceptans och stöd till forskningen (Bucchi, 2004).  

 

Bristmodellen har kritiserats för att endast behandla allmänheten som passiv mottagare av 

information (Bucchi, 2004 s.111). Kommunikationen ses som enkelriktad och allmänhetens 

bidrag sträcker sig till att stödja vetenskapen. Tron på den linjära kommunikationsmodellen 

av vetenskap, ger stöd till tanken att ju mer allmänheten ”utsätts” för vetenskaplig information 

via media, desto mer borde den allmänna kunskapsnivån gällande vetenskap höjas och ju 

större tilltro och positiv inställning till naturvetenskaplig forskning borde allmänheten få.  
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Kontextberoende modell 

 

Brian Wynne får stå som företrädare för det andra perspektivet inom PUS. Wynne menar att 

allmänhetens förståelse av vetenskap måste ses som en interaktiv process istället för en 

envägskommunikation av fakta. Kommunikationen av vetenskaplig kunskap bör istället 

förmedlas så att den tar hänsyn och visar förståelse för allmänhetens förkunskaper (Wynne, 

1991). Människors kunskaper om vetenskap är alltså starkt kontextberoende och kan således 

inte mätas med kvantitativa frågeformulär utan måste studeras genom kvalitativa fallstudier. 

Allmänheten bygger inte sin tilltro på forskningen enbart på fakta, som kan vara svåra att 

knyta an till i vardagslivet, utan den byggs ofta på egna erfarenheter och värderingar (Bucchi, 

2004). Wynnes undersökningar visar att allmänheten kan vara skarpsinniga i sin förståelse av 

vetenskap om de sociala förutsättningarna är de rätta, men att människor är vaksamma och 

oroliga över vart forskningsresultat kan leda, och över bakomliggande intressen. Attityder till 

forskning blir därför mycket av en tillitsfråga, att människor känner förtroende för att 

forskningen sker för samhällets bästa. Institutionella förhållanden, d.v.s. vem som utför 

forskningen, på vems uppdrag o.s.v., kan spela en avgörande roll för tilltron till vetenskap och 

forskning (Wynne, 1991).  

 

De två perspektiven ovan, bristmodellen och den kontextberoende modellen medför helt olika 

lösningar på frågan hur man ska upprätthålla eller öka allmänhetens förtroende för och tilltro 

till forskning och forskningsstrategier. Bristmodellens svar är att överbrygga kunskapsbristen 

hos allmänheten genom förbättrad och ökad forskningskommunikation av olika slag. Den 

kontextberoende modellen ser inte sådana enkla lösningar utan betonar att en diskussion runt 

forskningens institutionella former, inom vilken vetenskapen skapas och presenteras, under 

mer demokratiska former är av nödvändighet (Wynne, 1991). 

 

 

PUS idag  

 

Forskningsfältet PUS har förändrats de senaste åren. Den kraftiga kritiken mot 

”bristmodellen” har fört forskningen i olika riktningar. År 2000 släpptes en brittisk rapport 

”Science and Society”, där tyngdpunkten förskjutits i diskussionen kring hur relationen 

mellan allmänhet och vetenskap ska förbättras. Istället för en envägskommunikation av 

vetenskaplig information till allmänheten så betonades vikten av dialog med medborgarna. 
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Allmänheten skulle nu bjudas in till diskussion rörande forskning som speciellt rörde deras 

vardagsliv. Denna rapport gav stöd till den kontextberoende modellens krav på mer dialog. 

Denna förskjutning genspeglas i det nya namnet för området: ”Public Engagement of 

Science” (PEC) (Pitrelli, 2003). 

 

Man har dock inte övergett den gamla bristmodellen helt. I kombination med kontextmodellen 

kan den ge fruktsamma resultat visar studier (Sturgis & Allum, 2004). De sammanförde de 

båda perspektiven och anser att de inte behöver vara ömsesidigt uteslutande utan att de kan 

befrukta varandra. Genom en kvantitativ undersökning med frågor om naturvetenskapliga 

fakta men även kontextbundna frågor rörande forskningspolitiska förutsättningar fann man ett 

samband mellan vetenskaplig kunskapsnivå hos allmänheten och dess tilltro till forskning. De 

fann att bristmodellen och den kontextberoende modellens slutsatser samspelade med 

varandra. Respondenterna med mest positiv attityd till naturvetenskaplig forskning var de 

med högst kunskapsnivå gällande faktakunskaper och forskningens politiska och 

institutionella förutsättningar. Även det motsatta gällde, de med minst faktakunskaper och 

sämst kunskap om forskningens institutionella villkor, hade mest negativ attityd till forskning. 

Men undersökningen visade tydligt att kunskapsnivån gällande faktakunskaper hade större 

betydelse för attityden till forskning än institutionella kunskaper. I motsats till vad den 

kontextberoende modellen förutsäger så verkade den institutionella kunskapen om vetenskap 

förstärka den positiva attityd som faktakunskaper genererade. Deras studie visade på att när 

något går ”fel” under forskningsprocessen som exempelvis att ett forskningsbedrägeri 

uppdagas, så kan den del av befolkningen som har en god förståelse av vetenskapen som 

institution placera in händelsen i en forskningskontext, istället för att fördöma forskningen 

som helhet vilket är lättare för dem med sämre förståelse för forskningens komplexa natur. 

Studien visade på behov av undersökningar av båda typer: de som inspireras av bristmodellen 

och de som inspireras av den kontextberoende modellen, för att få ett fullständigt svar på 

frågan om vad som påverkar människors attityd till vetenskap och forskning (Sturgis & 

Allum, 2004). 

 

 

Den globala uppvärmningen som exempel 

 

Miljönyheter i media är i allmänhet händelsecentrerade vilket gör det lätt för en specifik 

händelse att passa in som nyhet i en tidning. Ofta karaktäriseras dock miljöfrågor av 
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långdragna förlopp i stället för konkreta händelser vilket kan göra det svårt för frågor som den 

globala uppvärmningen att passa in i den nyhetsjournalistiska formen (Anderson, 1993). Mer 

närliggande miljöproblem, som t.ex. en fabriks miljöfarliga utsläpp eller väl synliga 

oljeutsläpp i havet är alltså lättare att kommunicera än den globala uppvärmningen som är en 

långsam och osynlig process för individen. 

 

Lidskog m.fl. (1997) beskriver klimatforskning rörande den globala uppvärmningen som ett 

starkt resurskrävande och mångvetenskapligt forskningsområde. Det innefattar bl.a. kemister, 

meteorologer, geologer, mättekniker och datamodellerare som alla studerar olika aspekter av 

skeenden i atmosfären. Deras kunskap kopplas med biologers och medicinares kunskaper om 

de effekter som drabbar växter, djur och människor. Därtill kommer samhällsvetare som 

analyserar samhälliga orsaker, och lösningar som erfordras (Lidskog m.fl., 1997). 

Ovanstående visar på den globala uppvärmningens komplexitet som ämne vilket kräver en 

stor kunskapsbas för att kunna förstås i sin helhet. Detta är naturligtvis nästan en omöjlighet. 

Desto viktigare blir den information man erhåller om den globala uppvärmningen. 

 

 

Den globala uppvärmningen i massmedia 

 

Den deskriptiva ansatsen i uppsatsen syftar delvis till att även diskutera allmänhetens 

möjlighet att skaffa sig förståelse av den globala uppvärmningen genom dagspressen. 

Artiklarnas antal och förekommande innehållskarakteristika kan sägas ha olika 

uppmärksamhetsvärde och slagkraft. Det finns studier som visar på positiva samband mellan 

läsning av dagstidningar och förståelse av naturkunskap och genom att hänvisa och jämföra 

med dessa, hoppas jag kunna finna någon trovärdighet för mina slutsatser i slutet av 

uppsatsen. 

 

Nisbet m.fl. (2002) visar i en studie att massmedieanvändning spelar en roll för inställningen 

till vetenskap. De utgick från amerikanska nationella undersökningar angående 

massmedieanvändning, attityder till vetenskap och kunskap om fakta och 

forskningsprocessen. Resultaten visade tydliga statistiska samband mellan dessa faktorer. 

Dagstidningsläsande ökade ens positiva inställning till vetenskap generellt och hade även en 

positiv effekt på kunskaper om naturvetenskap som fakta och som process (Nisbet m.fl. 

2002).  
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För de flesta av oss är massmedia den viktigaste källan för information och kunskap om 

vetenskap efter att vi lämnat formell utbildning (Nelkin, 1995). Flera studier visar på 

nyhetstidningars betydelse. I en studie av Stamm m.fl. 2000, konstaterades att nyhetstidningar 

var den viktigaste källan för information om den globala uppvärmningen, tillsammans med 

diskussioner med familj och vänner. Studien visade även att allmänheten överlag kände till 

begrepp som växthuseffekt, global uppvärmning och globala klimatförändringar (Stamm m.fl. 

2000). 

 

I en annan studie om allmänhetens kunskaper om och förståelse av den globala 

uppvärmningen, kopplat till engagemang och vilja att vidta åtgärder för att minska densamma, 

framgick dock att generell miljömedvetenhet eller oro över luftföroreningar inte var 

tillräckliga faktorer för en positiv inställning till frivilliga åtgärder och politiska agendor 

syftande till att minska den globala uppvärmningen (Bord m.fl. 2000). För att överföra 

allmänhetens oro för den globala uppvärmningen till effektiva handlingar krävdes korrekt 

kunskap konstaterar författarna. Särskilt behövde man kunskap om och förståelse av 

orsakssamband, om vad som orsakat den globala uppvärmningen och vad som inte påverkat 

den (Bord m.fl. 2000). 

 

Ytterligare en studie visar att nyhetsbevakningen av bland annat den globala uppvärmningen 

ofta saknar tillräckliga basfakta samt saknar sammanhang. I en studie av Rogers (1999), där 

författaren intervjuat personer som fått läsa om den globala uppvärmningen i dagspress, fann 

hon egenskaper hos presstexter som verkar hindra förståelse. Dessa egenskaper kan beskrivas 

som brister i innehållet. Bakgrundsfakta saknades ofta gällande orsaker, bevis och effekter. 

Artiklarna förutsatte förkunskaper respondenterna inte hade. Respondenterna saknade även 

uppgifter om vetenskapen som process, hur forskarna kommit fram till sina resultat och 

uppgifter om vem som utfört vad, som de menade var nödvändiga för att kunna bedöma om 

forskningen var trovärdig. Deltagarna i studien uttryckte frustration över att 

osäkerhetsaspekterna inte förklarades. I artiklarna saknade de även information om konkreta 

effekter av den globala uppvärmningen. Respondenterna ville veta vad som handgripligt 

kunde göras för att reducera uppvärmningen och konsekvenserna av temperaturhöjningen. 

Sammanfattningsvis upplevdes texterna för grunda vad gäller fakta, för abstrakta och med för 

lite kontext för att kunna sättas in i ett sammanhang för läsarna (Rogers, 1999). 
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I en brittisk undersökning (Hargreaves m.fl., 2003) gjorde man dels en analys över det 

vetenskapliga innehållet i massmedia under sju månader, dels en nationell 

intervjuundersökning med frågor om vetenskap, åsikter och förståelse av forskningsrelaterade 

ämnen behandlat i pressen under perioden. Man studerade ämnena klimatförändringar, 

genteknik och MPR-vaccinering1. Detta för att få en uppskattning av medias roll för 

allmänhetens förståelse av naturvetenskap. Resultaten visade generellt att nyhetsmedia spelar, 

en roll för hur människor uppfattar vetenskap. De flesta människor känner till huvuddragen i 

vetenskapsrelaterade frågor som behandlas i media men ”detaljer” och information som inte 

är återkommande går ofta obemärkt förbi. Av dessa ”huvuddrag”, byggstenar, bildar sig sen 

folk en uppfattning i frågan. Detta främjar ofta förståelsen av vetenskapen men ibland så 

förenklas bilden eller så kan sammanblandas vetenskapliga fakta fel. Allmänheten är till större 

del benägen att engagera sig i vetenskapliga frågor som appellerar till ett bredare 

allmänintresse där narrativ kommuniceras på ett rättframt sätt. Undersökningen fann inget 

stöd för att vetenskap i media i sig skulle leda till ett större allmänintresse och engagemang 

utan betonar att den avgörande faktorn är om media kan visa på en tydlig koppling mellan 

vetenskap och sådant som är viktigt för människor i deras vardag (Hargreaves m.fl., 2003). 

Slutsatserna gällande klimatförändringar var att massmedia missar att förklara vad som menas 

med växthuseffekten och hur den fungerar och hur forskningsprocessen går till. De flesta 

respondenter kunde dock urskilja orsaker som bidrar till växthuseffektens ökning. Viss 

sammanblandning skedde med andra luftföroreningsproblem, som ozonskiktsfrågan. Trots att 

respondenterna hade hög medvetenhet om klimatpåverkningarna rankades problemet långt ner 

på listan av vad som oroade britterna mest. Rapportförfattarna tolkar det som att medierna 

misslyckats i att kommunicera frågan som angelägen mycket beroende på att de konsekvenser 

som drabbar britterna inte är så svåra som för tredje världen, och att beskrivningen av 

problemet är för abstrakt. Det behövs mer vardagsnära praktisk information om vad man som 

individ kan göra för att minska problemet konstaterar författarna (Hargreaves m.fl., 2003). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Kombinerat mässling-, påssjuke- och röda hundvaccin. 
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Svenska attityd- och förtroendemätningar 

 

Mätningar visar att den svenska medborgaren har en hög medvetenhet om fenomenet global 

uppvärmning (Naturvårdsverket, 2005). En undersökning av allmänhetens kunskaper och 

attityder till klimatfrågan och dess utveckling över tid visade att nästan alla i den svenska 

allmänheten kände till eller hade hört talas om växthuseffekten (Naturvårdsverket, 2005). 

Hela 97 procent av respondenterna trodde att den globla uppvärmningen nu eller i framtiden 

kommer att påverka oss som bor i Sverige. Betydligt färre hade goda kunskaper om 

densamma när det gällde att ange orsaker till vad som bidrar till den ökande växthuseffekten. 

Undersökningen tog även upp medias roll som informationskälla. Knappt 40 procent av 

respondenterna var mycket eller ganska intresserade av att ta del av det som sägs och skrivs 

om växthuseffekt och klimatförändring i media och respondenterna brukade dessutom ofta 

eller ganska ofta tala om detta med vänner och bekanta (Naturvårdsverket, 2005). 

 

Föreningen ”Vetenskap och Samhälle”, VA, kom fram till liknande resultat i sin rapport, 

”Allmänhetens syn på Vetenskap 2005”. De genomför sedan 2002 en undersökning om 

allmänhetens syn på vetenskap och på forskare. Studien bygger på telefonintervjuer. En stor 

majoritet av de intervjuade, drygt 80 procent, ansåg att den vetenskapliga utvecklingen gjort 

livet bättre för oss vanliga människor under de senaste tjugo åren. Tilltron till att forskarna 

kan lösa de problem som dagens samhälle står inför var inte lika hög men har ökat de senaste 

åren. Cirka 55 procent av respondenterna ansåg att ”forskningen har goda möjligheter att 

inom tio år bidra till att bromsa klimatförändringar” (VA, 2005). Sextiofem procent av de 

tillfrågade ansåg det som ”mycket viktigt” att satsa statliga forskningsmedel på forskning om 

effektiva och miljövänliga energikällor. Andra områden som genteknik och modern historia 

fick lägre siffror, 60 respektive 30 procent. Detta tolkas i rapporten som att det är viktigt för 

forskningen att nå ut med vad den har för samhällsnytta. Kunskap kopplat till nytta ville 

många satsa sina skattepengar på (VA, 2005). Gällande förtroende för forskare och vetenskap 

i allmänhet så svarade 70 procent att de hade mycket stort eller stort förtroende för forskare 

vid universitet och högskolor. Siffran för forskare vid företag låg på 50 procent. Journalister 

fick inte lika stort förtroende. Fyrtio procent av respondenterna gav journalister på lokala 

tidningar stort eller mycket stort förtroende medan motsvarande siffra för journalister i 

rikstäckande dagstidningar endast var 30 procent (VA, 2005).  
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Metaforer 

 

Metaforer är ett gängse och viktigt verktyg i den vetenskapliga kommunikationen riktad till 

allmänheten. Att förklara och popularisera komplexa fenomen kan ofta göras effektivt genom 

att använda metaforer. Dessa påverkar vårt sätt att uppfatta, tänka och i slutänden agera 

eftersom de hjälper oss att utveckla föreställningar om företeelser. Metaforerna talar till de 

gemensamma värderingarna i vårt samhälle och skapar igenkännande (Nelkin,1995). 

Corbett & Durfee (2004) menar att den globala uppvärmningen saknar en slagkraftig metafor 

för att folk ska förstå allvaret och det akuta i problemet. Växthuseffekten som metafor är inte 

tillräckligt stark. 
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METOD 

 

Uppsatsen har en huvudsakligen deskriptiv ansats men genom jämförelser med andra studier 

gör den även anspråk på en förklarande ansats. Denna görs då med viss försiktighet. Metoden 

är i huvudsak kvantitativ men med kvalitativa inslag. 

 

 

Kvantitativ innehållsanalys 

 

Dagligdags när vi läser vår dagstidning eller konsumerar annan media ägnar vi oss 

(o)medvetet åt någon form av innehållsanalys. För att besvara mina frågeställningar kommer 

jag att analysera mina dagstidningstexter med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. Det är en 

metod som möjliggör en systematisk genomgång av stora material. En kvantitativ 

innehållsanalys bygger på att forskningsfrågorna översätts till variabler, bestående av frågor 

man ställer till materialet. Denna operationalisering utmynnar i ett kodschema vars värden 

man sedan överför till ett dataanalysprogram (Titscher m.fl., 2000). 

 

Pionjären Bernard Berelson citeras ofta. ”Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det 

objektiva, systematiska och kvantitativa beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll” 

(Berelson 1952, citerad och översatt av Nilsson, 2000 s.113). Nilsson förklarar att detta korta 

citat rymmer fyra viktiga begrepp inom den kvantitativa innehållsanalysen. För det första 

objektivitet som innebär att analysen av ett innehåll ska vara oberoende av vem som utför den. 

Systematiken är en förutsättning för objektiviteten och bygger på att analysens 

tillvägagångssätt är klart definierat i förväg så att inget relevant innehåll riskerar att missas. 

Med kvantitet menas att variabelvärdena måste beskrivas i termer av frekvens eller omfång, 

för att om möjligt kunna fastställa statistiska samband. Slutligen innebär ett manifest innehåll 

att analysen begränsas till det som klart går att utläsa ur texten (Nilsson, 2000). 

 

Mitt intresse ligger huvudsakligen i att kartlägga det manifesta innehållet i ett urval 

tidningsartiklar om den globala uppvärmningen publicerade i Dagens Nyheter (DN) mellan 

1993 och 2005. Då analysenheterna är många tycktes den kvantitativa metoden vara lämplig. 

Min ambition är även att dra generella slutsatser om samband mellan olika manifesta innehåll 

i artiklarna, vilket gör en metod med hög systematik lämplig. Genom dess systematik är det 
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även lätt att studera förändringar över tid (Nilsson, 2000). Tillvägagångssättet för metoden 

presenteras nedan, under rubriken procedur. 

 

 

Material 

 

Jag ämnar besvara mina frågeställningar med analyser av dagstidningsartiklar, texter, ur 

Dagens Nyheter (DN). Andelen av den svenska befolkningen som har för vana att läsa en 

morgontidning minst fem gånger i veckan ligger på 75 procent, en internationellt sett väldigt 

hög andel (Hadenius & Weibull, 2003). DN läses av över en miljon människor varje dag och 

kan därför anses som en av Sveriges ledande opinionsbildande dagstidningar. DN beskriver 

sig som en bred kvalitetstidning som verkar i en upplysningstradition: ”DN:s utgångspunkt är 

att människor med olika social bakgrund har rätt och möjlighet att delta i och förstå 

gemensamma angelägenheter. DN verkar i en upplysningstradition och vill bidra till att 

svenskarna förblir ett läsande och tänkande folk” (DN:s hemsida, 20060311). 

 

I tidningstexterna förekommer flera benämningar på fenomenet den globala uppvärmningen, 

ex. växthuseffekten och klimatförändringar . Detta kan verka förvirrande för uppsatsläsaren, 

därför använder jag mig konsekvent av begreppet den globala uppvärmningen i min 

redovisning. 

 

 

Urval 

 

Gällande urvalet var jag intresserad av alla texter i tidningen som huvudsakligen tog upp den 

globala uppvärmningen, däribland debattartiklar, nyhetstexter placerade på inrikes- utrikes- 

ekonomisidorna liksom insändare och liknande. Min utgångspunkt har varit att alla texter har 

potentiellt lika stort uppmärksamhetsvärde i tidningen och kan påverka den enskilda läsarens 

bild av den globala uppvärmningen. Därför har jag inte gjort någon åtskillnad mellan notiser, 

reportage och insändare m.fl. Dock har inte annonser, notiser på familjesida och recensioner 

av tv-innehåll tagits med. Eftersom jag var intresserad att följa utvecklingen av innehållet i 

texterna som berör växthuseffekten och den globala uppvärmningen över tid har jag valt ut 
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fyra år under en tolvårsperiod. Denna period startar 1993 året efter Rio-konferansen1 och 

slutar 2005 för att vara så aktuell som möjligt. Av tidsskäl har det varit en omöjlighet att göra 

ett totalurval för hela perioden 1993 till 2005. Det hade blivit ett för stort antal artiklar att 

koda inom den tidsram som detta arbete utförts inom. Istället valde jag först ut vartannat år 

mellan 1993 och 2005 men efter att ha varit tvungen att revidera mina sökord, vilket 

medförde en ökat antal texter, fick jag begränsa mitt urval till åren 1993, 1997, 2001 och 

2005. Mycket hinner förstås hända på fyra år så mindre förskjutningar i textinnehållet kan 

vara svåra att fånga upp. Istället borde de stora dragen vara desto tydligare. Inget av de valda 

åren var valår vilket skulle kanske ha påverkat antalet texter. Jag har dock kodat alla relevanta 

texter inom dessa fyra utvalda år för att få en korrekt bild av artiklarna inom ett år och på så 

sätt slippa variationer månader emellan, p.g.a. semestrar och speciella händelser. Det totala 

materialet jag använt mig av utgjordes av cirka tvåhundra texter, 196 stycken för att vara 

exakt. 

 

 

Procedur 

 

För att hitta materialet har jag använt mig av databasen Presstext2. För att få relevanta texter 

begränsade jag mig genom att söka i artiklarnas inledning. Den söksträng jag först använde 

var: växthuseffekt* OR klimatförändring* OR ”global* uppvärmning*” OR klimatpåverk* 

OR växthusgas*. Denna kompletterades sedermera med tillägget, klimat*. Den senare 

sökningen resulterade i dels överlappande träffar och även många irrelevanta. Dock bedömdes 

den nödvändig för att fånga upp alla relevanta texter angående den globala uppvärmningen. 

Listor på träffarna vid databassökningen och de valda texterna finns i författarens förvar. 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen kännetecknas av att man kronologiskt följer ett antal 

delmoment. Efter att ha definierat forskningsproblemet, forskningsfrågor och urval utvecklade 

jag ett kodschema bestående av ett antal variabler, frågor jag ställt till mitt material. 

Variablerna bestämde jag efter att ha studerat andra arbeten gjorda med kvantitativ 

                                                 
1 Konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992, där FN:s klimatkonvention tillkom som innebar 
att länder godtog antagandet om mänsklig påverkan på jordens klimat och att farlig klimatpåverkan skulle 
undvikas. Som en fortsättning på denna konvention utarbetades Kyotoprotokollet 1997, som mer konkret 
innehåller utfästelser för minskade utsläpp av växthusgaser (Bernes, 2003) 
2 Databas med material från bl.a DN lagrade i fulltextformat: www.presstext.se/online/ 
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innehållsanalys och efter att ha läst litteratur om den globala uppvärmningen1, däribland ”En 

varmare värld”. Detta för att få en bättre förförståelse av ämnet och komma materialet så nära 

som möjligt. Variablerna är både av redaktionellt slag men till största del är de valda för att 

fånga in de innehållsmässiga aspekterna i texterna. Klassificeringen av tidningstexterna i olika 

teman bygger på en indelning i en tidigare studie av den globala uppvärmningen i 

dagstidningar (Brossard m.fl. 2004). Några av variablerna är mer kvalitativa och är bedömda 

mer subjektivt. Jag gjorde även ibland små anteckningar angående texterna. Variabelvärdena 

sattes till vad som syntes ändamålsenlig för att täcka in variationer i materialet samt utifrån 

inläst litteratur, se ovan. En kortare förklaring till de variabler och variabelvärden som valdes 

kan studeras i bilaga 1. 

 

Sedan vidtog själva kodningsarbetet av texterna, vilket visade sig vara mer tidskrävande än 

planerat. Vissa korrigeringar i variabelvärdena utfördes i samband med detta. Efter avslutad 

kodning fördes variabelvärdena över till dataanalysprogrammet Microsoft Excel. Jag började 

att ta ut enkla frekvensfördelningar för samtliga variabler för att på så sätt kontrollera 

eventuella inmatningsfel och för att leta efter tänkbara samband. En del av redovisningen av 

innehållsanalysen bygger på sammanslagna variabelvärden. Detta för att göra framställningen 

tydligare och i vissa fall säkerställa de krav på tillförlitlighet i de statistiska beräkningarna. De 

statistiska beräkningarna utfördes i dataanalysprogrammet SPSS version 12 (SPSS 2003). 

 

 

Tillförlitlighet 

 

Endast en person har kodat tidningsartiklarna, nämligen jag själv, vilket dels är en styrka men 

även en svaghet i uppsatsen. Det positiva är att kodningen utfördes under samma premisser. 

Den negativa invändningen i kodningssammanhang gäller intrakodarreliabiliteten2. Jag har 

dock provat att slumpmässigt koda om ett antal texter och fann då bara enstaka tveksamheter, 

vilka naturligtvis korrigerades. Vidare har jag, i linje med FN:s klimatpanel IPCC utgått ifrån 

att den globala uppvärmningen och de klimatförändringar den för med sig är att betrakta som 

fakta. 

 

 

                                                 
1 Bl.a. Bernes (2003) och Djerf Pierre (1996). 
2 Intrakodarrealiabilitet avser graden av konsekvens i en och samma persons kodning (Nilsson, 2000 s.135). 
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Dataanalys 

 

Några av variablerna tyckte jag var värda att göra en statistisk dataanalys av. För att 

undersöka om det fanns positiva eller negativa samband mellan olika teman gjorde jag en 

korrelationsanalys (Spearman’s korrelationsanalys för rankade värden). Eftersom varje tema 

kunde vara primärt, sekundärt eller saknas i varje artikel, testade jag om två olika teman 

tenderade att förekomma i samma text (positiv korrelation), eller om två teman tenderade att 

inte förekomma i samma text (negativ korrelation). En signifikant korrelation innebär att två 

teman antingen förekom oftare i samma text än vad man kan förvänta sig av slumpen, eller att 

de förekom mer sällan i samma text än man kan förvänta sig av slumpen. Jag använde α = 

0.05 som signifikansnivå, och gjorde ingen korrigering av signifikansnivån för antalet utförda 

test (Bonferronikorrektion).  

 

Jag testade också om det fanns något samband mellan texternas primära tema och texternas 

placering i DN, samt mellan primära teman och källor som anges i texterna, med hjälp av χ2-

test. Nollhypotesen är att det inte finns något samband mellan variablerna, d.v.s. att man inte 

kan förutsäga texternas placering i tidningen utifrån dess primära tema. För varje tema räknar 

man ut hur många texter man förväntar sig att finna per placering, baserat på andelen texter på 

varje placering i den totala populationen kodade texter (196 stycken). Om antalet texter 

avviker från det förväntade, antingen genom att vara fler eller färre, ökar sannolikheten för att 

nollhypotesen om att det inte finns något samband mellan variablerna kan förkastas. För att 

minska risken för att det förväntade värdet i varje cell inte ska understiga fem, slog jag ihop 

antalet teman till fem (vetenskap/ny forskning, lösningar, inrikespolitik, internationella 

relationer och annat), antalet placeringar till sex (inrikes, politik, utrikes, ledare/debatt, 

vetenskap och annat), och antalet källor till tre (forskare/expert, politiker eller annan). Jag 

använde α = 0.05 som signifikansnivå.  
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RESULTAT 

 

Nedan följer en redovisning av resultaten från innehållsanalysen av tidningstexterna om den 

globala uppvärmningen i Dagens Nyheter. Det mesta av materialet redovisas årsvis men för 

variabler där värden inte varit förekommande i alla texter d.v.s. materialet varit tunt med små 

frekvenser, har åren slagits ihop till ”decennier”, 1990-talet och 2000-talet. Detta gäller även 

för variabler som bara har en stödjande funktion till frågeställningarna, däribland några mer 

kvalitativa. 

 

Totalt omfattar analysen 196 tidningstexter om den globala uppvärmningen ur Dagens 

Nyheter (DN) publicerade under åren 1993, 1997, 2001 och 2005. Fördelningen mellan åren 

ser ut enligt följande: 

 

Tabell 1. Texter om den globala uppvärmningen, antal och längd 

   1993 1997 2001 2005 Totalt 
Mängd antal 18 32 80 66 196 
  % 9 16 41 34 100 
Längd kort 4 5 9 18 36 
 % 22 16 11 27 18 
 mellan 13 26 64 43 146 
 % 72 81 80 65 75 
 lång 1 1 7 5 14 
  % 6 3 9 8 7 

 

Störst antal texter är publicerade under 2001 och tillsammans med 2005 utgör 2000-talets 

artiklar 75 procent av analysenheterna. Gällande längden på texterna gör ”Presstext” en 

indelning i ”notiser”, ”mellan” och ”långa” texter. Med notiser menas i detta sammanhang 

korta texter, vilka utgjorde 18 procent av texterna. Andelen mellanstora texter under de 

aktuella åren utgör den absoluta majoriteten, 75 procent och endast sju procent av texterna 

klassades som stora. Vid en jämförelse mellan åren kan man konstatera att största 

förändringen i artikellängd återfinns mellan 2001 och 2005. 

 

För att få en uppfattning om produktionen av texterna är ”säsongsberoende”, beroende på 

semestrar och dylikt, redovisar jag även hur fördelningen inom åren sett ut. Fördelningen ser 

inte ut att följa något mönster beroende på månad. Vid en närmare analys verkar antalet texter 

per månad istället relatera till händelser, ex. klimatpropositioner, möten och konferenser om 

den globala uppvärmningen. 
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Figur 1. Fördelning av texterna, per månad 

 

 

Placering 

 

Klassificeringen av tidningstexternas placering bygger på Presstexts indelning. Då placering 

kan sägas vara en indikator på betydelse och uppmärksamhetsvärde i en dagstidning, 

redovisar jag placeringen både totalt och årsvis, se tabell 2 och figur 2. 

 

Tabell 2. Texternas placering i DN 1993, 1997, 2001 och 2005 

Placering* antal procent 
Inrikesnyheter 58 29 
Utrikesnyheter 47 24 
Politik 39 20 
Ledare/debatt 20 10 
Ekonomi 8 4 
Vetenskap** 7 4 
Insändare 7 4 
Kultur 4 2 
Övriga*** 6 3 
Totalt 196 100 
* DN hade 2005 ett annat format. Då ändrades även indeln. av tidn. i olika avdelningar. 
** Vetenskap klassades i egen kategori först 2001 
*** Här ingår lördags-, söndags- och motorbilaga och sida kallad insidan. 
 

 17



Som vi kan se av tabellen ovan återfinns de flesta av artiklarna relaterade till växthuseffekten 

och den globala uppvärmningen på inrikes- och utrikessidorna. Tillsammans utgör de 53 

procent av alla artiklar. Ytterligare en avdelning med hög andel artiklar är politiksidorna. 
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Figur 2. Placering av texterna i DN, antal 

 

När man bryter ned ovanstående siffror över åren ser man tydligt att 2001 utmärker sig på så 

sätt att väldigt många av texterna klassas som politik, hela 40 procent, dubbelt så stor andel 

som genomsnittet av alla år. Detta kan ha sin förklaring i förhandlingarna kring Sveriges 

klimatproposition hösten 2001, vilken resulterade i flertalet texter. Anmärkningsvärt är även 

att texter saknas helt under denna kategori 2005, vilket troligen kan förklaras med 

redaktionella förändringar på DN under 2004. Texterna om den globala uppvärmningen på 

inrikessidorna är fler under 2001 och 2005 medan de på utrikessidorna ligger på samma nivå 

sedan 1997. Under 1997 står utrikes- för hälften av texterna. Detta kan förklaras av 

Kyotomötet i Japan. Både 2001 och 2005 var det också stora miljömöten, 2001 i Bonn och 

Marrakech och 2005 i Montreal. Mötena fick stor uppmärksamhet i media. År 2005 är året då 

växthuseffekten och den globala uppvärmningen uppmärksammas i hela tidningen. Problemet 

får till och med uppmärksamhet i kulturbilagan med fyra texter under året.  
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Källor 

 

Vilka källor som används i texterna kan vara viktigt ur förtroende synpunkt för läsarna. Jag 

redovisar primärkällan, d.v.s. en källa per text. Källorna har citerande eller refererade 

ursprung. Totalt sett var de vanligaste källorna i texterna forskare/experter och politiker, med 

vardera 28 procent. Under 1993 utgjorde dock forskare/experter 50 procent av 

källreferenserna. Miljöorganisationer angavs som källa i endast åtta procent av texterna totalt. 

I antal ökade dessa dock över åren. 

 

0

5

10

15

20

25

30

for
sk

are
/ex

pe
rt

po
liti

ke
r

myn
dig

he
t

nä
rin

gs
liv

miljö
org

.

an
na

n*

1993
1997
2001
2005

* annan betyder hopslagning, se förklaring nedan 

Figur 3. Citerade eller refererade källor i DN, antal 

 

Det stora antalet i kategorin ”annan” källa beror på en ihopslagning av journalisters egna, ej 

namngivna källor, telegrambyråer som TT, Reuter och AFP, referens till själva mötet, samt 

ledare och insändare som ofta är sina egna källor. Näringslivet förekommer som referens 

/källa mest under 2001, detta beroende på tidigare nämnda klimatproposition och diskussioner 

runt utsläppsrättigheter. Senare i redovisningen kommer jag även att koppla ihop källor med 

texternas innehåll, teman. 
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Innehåll – teman 

 

Temat för en artikel anger vad den huvudsakligen handlar om. En text om en nypublicerad 

artikel angående den globala uppvärmningen klassas således under temat ”nya forskningsrön” 

och en text om miljömötet i Kyoto under temat internationella relationer.  

Tabell 3. Tema i texterna, antal 

 

 

Teman 1993 1997 2001 2005 Totalt 
Nya forskningsrön 8 1 7 12 28 
Vetenskaplig bakgrund 1 0 3 1 5 
Oenighet, forskare 1 2 1 0 4 
Effekter av glob. uppvärm. 1 2 4 5 12 
Lösningar, glob. uppvärm. 0 7 10 13 30 
Ekonomiska aspekter 0 0 4 0 4 
Inrikespolitik 7 7 13 6 33 
Internationella rel. 0 12 33 17 62 
Väder/naturkatastrof 0 1 1 5 7 
Annat 0 0 4 7 11 
Totalt 18 32 80 66 196 

Tabell 4, på nästa sida, visar även de sekundära teman jag observerat. Nästan 70 procent av 

texterna innehöll även sekundära teman, oftast ett. Vi ser att i fyra fall var ett tema vanligare 

som sekundärt än som primärt. Dessa teman var ”lösningar”, ”vetenskaplig bakgrund”, 

”ekonomiska aspekter” och ”effekter av den globala uppvärmningen”. Det mest 

förekommande temat är ”lösningar” som finns antingen primärt eller sekundärt i 55 procent 

av texterna. De minst förekommande temana var ”oenighet bland forskare”och 

”väder/naturkatastrofer”. 

 

Tabell 3 visar vad texterna hade för huvudtema, klassat som primärt tema. Vi ser att under 

1993 handlar de flesta texter om antingen nya forskningsrön eller inrikespolitik. Mellan 1993 

och ser vi att något hänt. De mer vetenskapliga temana har nästan försvunnit och fokus ligger 

mer på teman av politisk karaktär. Under 1997 och 2001 är det ”internationella relationer” 

som dominerar som huvudtema. Fördelningen mellan temana 2005 är jämnare vilket tyder på 

att rapporteringen i DN runt den globala uppvärmningen är mer differentierad. Temat 

”lösningar” har för varje studerat år kommit i fokus allt mer, men totalt sett under de fyra åren 

är det dock de internationella relationerna som fått mest uppmärksamhet i DN. Då 

växthuseffekten och den globala uppvärmningen är ett globalt problem är detta inte så 

konstigt.  
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Tabell 4. Antal och andel primära och sekundära tema i texterna. 

  Nya  Vetenskaplig Oenighet Effekter av Lösningar, Ekonomiska Inrikes- Internationella Väder/
Teman forskningsrön  bakgrund forskare   glob.uppvärm. glob.uppvärm.  aspekter politik relationer naturkatastrof
Tema primärt                  
N 28       5 4 12 30 4 33 62 7
%          14 3 2 6 15 2 17 31 4
Tema sekundärt                  
N 0 18 2 17      78 12 7 17 3
%        0 9 1 9 40 6 4 9 1
Temat saknas                  
N 168 173 190 167  88 180 156 117 186
%      86 88 97 85 45 92 79 60 95 
Total N 196 196 196 196 196 196 196 196 196 
 

 

Tabell 5. Korrelationsanalys mellan teman, korrelationskoefficienter enligt Spearman’s korrelationstest för rankade värden    N=196 

  Nya  Vetenskaplig Oenighet Effekter av Lösningar,   Ekonomiska Inrikes- Internationella Väder/
Teman forskningsrön  bakgrund forskare   glob.uppvärm. glob.uppvärm.  aspekter politik relationer naturkatastrof
Nya forskn. 1 0,12 -0,07 0,21**    -0,42*** -0,12 -0,21** -0,33*** -0,03 
Vetensk. bakgr.   1,00 0,29*** 0,12 -0,34*** -0,05 -0,15*  -0,20** 0,13 
Oenighet     1,00 -0,07 0,02     0,05 -0,09 -0,10 -0,04
Effekter       1,00 -0,36*** -0,02 -0,18*   -0,27*** 0,14*
Lösningar         1,00 0,14 0,23**   0,14* -0,24**
Ekonomi           1,00 -0,01 -0,14 -0,07 
Inrikes pol.             1,00 -0,28*** -0,12 
Internat. rel.               1,00 -0,19** 
Väder/naturkat.                 1 
*  Korrelation är significant på 0.05 nivån (tvåsvansad sannolikhet) 
** Korrelation är significant på 0.01 nivån (tvåsvansad sannolikhet) 
*** Korrelation är significant på 0.001 nivån (tvåsvansad sannolikhet) 
 



För att få reda på vilka tema som tenderar att förekomma i samma artikel, d.v.s. korrelerar, 

har jag gjort en korrelationsanalys som redovisas i tabell 5, se föregående sida. Denna tabell 

visar att tidningstexter som tar upp oenighet bland forskare även har vetenskaplig bakgrund 

som tema. Dock förekommer oenighet endast i sex artiklar. Man ser också att artiklar om ny 

forskning även handlar om effekter. Artiklar som har lösningar, inrikespolitik eller 

internationella relationer som tema tenderar att inte samtidigt handla om nya forskningsrön, 

vetenskaplig bakgrund, eller effekter, vilket visas av negativa korrelationer. Detta betyder att 

man inte diskuterar lösningar i artiklar som beskriver den globala uppvärmningen. Däremot 

förekommer lösningar som tema i artiklar som handlar om inrikespolitik och internationella 

relationer som teman tillsammans. Detta indikerar att teman av mer vetenskaplig natur som: 

nya forskningsrön, vetenskaplig bakgrund, oenighet bland forskare och effekter av den 

globala uppvärmningen inte förekommer i samma texter där politik i vid bemärkelse runt 

problematiken behandlas ex. i texter med teman som inrikespolitik, internationella relationer 

och den globala uppvärmningens lösningar. 

 

 

Teman och placering 

 

Tabellen nedan påvisar att det finns ett starkt samband mellan en texts placering i tidningen 

och vad den handlar om, dess tema. 

 

Tabell 6. Placering av teman 

   Placering       
Teman   Inrikes Politik Utrikes Ledare/deb. Vetenskap Annat Totalt 
Vetenskap/ Observerad 22 0 2 2 7 4 37 
forskning Förväntad 11 7 9 4 1 5 37 
Lösningar Observerad 6 5 4 5 0 10 30 
 Förväntad 9 6 7 3 1 4 30 
Inrikespolitik Observerad 10 16 2 4 0 1 33 
 Förväntad 10 7 8 3 1 4 33 
Internat.  Observerad 8 15 31 7 0 1 62 
relationer Förväntad 18 12 15 6 2 8 62 
Annat Observerad 12 3 8 2 0 9 34 
 Förväntad 10 7 8 3 1 4 34 
Totalt   58 39 47 20 7 25 196 
 

Tabell 6 visar en korstabell över placering och teman. Ett χ2-test visade på ett statistiskt 

signifikant samband mellan placering och teman (χ2 = 127; 20 frihetsgrader; P<0,0001). De 

 22



observerade frekvenserna avviker således starkt från vad vi kunnat förvänta oss om inget 

samband mellan placering och innehåll funnits. De största avvikelserna från de förväntade 

frekvenserna fanns för artiklar om vetenskap/forskning, inrikespolitik och internationella 

relationer. Texter om vetenskap/forskning var överrepresenterade på inrikes- och 

vetenskapssidorna och underrepresenterade på politik och utrikessidorna. Inrikespolitik var 

överrepresenterat på politiksidorna på bekostnad av utrikessidorna. Texter om internationella 

relationer förekom främst på utrikessidorna men var föga överraskande underrepresenterade 

på avdelningen för inrikesnyheter.  

 

 

Teman och källor 

 

Liksom för placering fanns det också ett samband mellan källor och teman. 

 

Tabell 7. Källor i förhållande till teman 

   Källor    
Teman   Forskare/expert Politiker Annan Totalt 
Vetenskap/forskning Observerad 34 0 3 37 
 Förväntad 11 10 16 37 
Lösningar Observerad 7 2 21 30 
 Förväntad 9 8 13 30 
Inrikespolitik Observerad 1 19 13 33 
 Förväntad 9 9 14 33 
Internat. relationer Observerad 3 32 27 62 
 Förväntad 18 17 27 62 
Annat Observerad 11 2 21 34 
 Förväntad 10 10 15 34 
Totalt   56 55 85 196 
 

Tabell 7 visar en korstabell över källor och teman. Ett χ2-test visade på ett statistiskt 

signifikant samband mellan tema och källor (χ2 = 134; 8 frihetsgrader; P<0,0001). 

Forskare/experter var överrepresenterade som källor i texter om vetenskap/forskning och 

underrepresenterade i texter om inrikespolitik och internationella relationer. För politiker 

gällde det omvända förhållandet: de var överrepresenterade som källor i texter om 

inrikespolitik och internationella relationer, men förekom inte alls som källor i texter om 

vetenskap/forskning. Politiker var något oväntat även underrepresenterad som källa i texter 

med temat ”lösningar”. Istället var det källor som fanns under ”annan” källa som här var 

överrepresenterad, bl.a. andra tidningar, näringsliv och miljöorganisationer. 
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Geografisk lokalisering  

 

Med geografisk lokalisering menar jag vart i världen händelsen eller ”temat” äger rum. 

I vissa fall har det varit svårt att tolka och ibland framgår det inte, vilket varit fallet i sju 

procent av det totala antalet texter. I figur fyra redovisas vart temat utspelar sig, ex. utspelar 

sig oftast inrikesnyheter i Sverige. 
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Figur 4. Geografisk lokalisering av innehållstemat, en per text, antal 

 

DN:s bevakning av vad som sker i Sverige är under både 1990-talet och 2000-talet den största 

kategorin, se figur 4. Texter om vad som hänt i Asien gäller klimatmötet i Kyoto, Japan, 1997. 

Händelser i Nordamerika, mest USA, och Europa får förutom inrikesnyheter stor 

uppmärksamhet under 2000-talet. Exempel på vad som händer i våra grannländer i Norden 

rapporteras det föga om. 
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Drabbade områden 

 

Med drabbade områden menas länder där effekten av den globala uppvärmningen ägt rum 

eller förväntas äga rum. Då långt ifrån alla texter innehöll information om effekter saknas 

även uppgifter om drabbade områden i dessa, vilket var fallet i 36 procent av texterna. 
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Figur 5. Drabbade länder/områden, en eller flera per text, antal 

 

När det gäller vilka länder eller områden som omnämns som drabbade av den globala 

uppvärmningens effekter, ser mönstret lite annorlunda ut jämfört med geografisk lokalisering. 

Sverige är inte längre i fokus utan det talas mer diffust om globala effekter. Under 2000-talet 

har det dock börjat skrivas mer om hur Sverige drabbas. Den ”övriga världen” där man kan 

vänta stora och mycket negativa effekterna av den globala uppvärmningen, nämns vid färre 

tillfällen i texterna som de gånger Sverige drabbas. Då ska man komma ihåg att övriga 

världen består av många länder i hela Afrika, Australien/Oceanien, Mellan- och Sydamerika 

och dessutom polarområdena. 
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Effekter 

 

Den globala uppvärmningen för med sig klimatförändringar som påverkar livsbetingelserna 

för allt levande på jorden. Vilka länder och områden som drabbas redovisades ovan. Här 

följer de effekter eller konsekvenser som omnämns i texterna. Det är inte alla artiklar som 

nämner effekter. Under 1990-talet återfinns de i 40 procent av texterna och under 2000-talet i 

35 procent. Omnämnda effekter återges i figur 6. Effekter som nämns förekommer i ett 

liknande mönster mellan de två årtiondena. Vanligast förekommande är 

temperaturförändringar, sedan havsnivåhöjning och därefter översvämningar. 
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Figur 6. Effekter av den globala uppvärmningen, en eller flera per text, antal 

 

Temperaturförändringen som effekt brukar ofta uttryckas som ett intervall. I tidningstexterna 

nämndes nästan uteslutande den genomsnittliga temperaturhöjningen. Detta trots att det 

regionalt kommer att bli stora skillnader i temperaturhöjningen. För Sveriges del gäller 

temperaturhöjning, ökad nederbörd och ekosystemförändringar, bl.a. förändringar i 

utbredningsområden för växter och djur. 
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Orsaker 

 

Man kan dela upp den globala uppvärmningens orsaker i naturliga och antropogena, 

mänskligt orsakade. I mitt material är den övervägande andelen orsaker som nämns 

antropogena. Orsakerna till den globala uppvärmningen ligger ofta implicit i tidningstexterna. 

Bara i hälften av artiklarna på 1990-talet och endast i en fjärdedel på 2000-talet nämns orsaker 

till den globala uppvärmningen explicit. De orsaker som nämns kan studeras i figur 7. Utsläpp 

av växthusgaser, till största delen koldioxid, är den mest frekventa orsak som nämns under 

perioderna. Vem som står för dessa utsläpp nämns dock sällan. Ett tiotal tidningstexter tar upp 

bilismen och hushållens energianvändning explicit. Även industrins utsläpp nämns sällan 

direkt utan döljs i den allmänna kategorin ”utsläpp av växthusgaser”. 
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Figur 7. Orsaker till den globala uppvärmningen, en eller flera per text, antal 

 

 

Lösningar 

 

Med lösningar på den globala uppvärmningen menas åtgärder som minskar påspädningen av 

antropogent orsakade utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Detta kan åstadkommas genom 

övergång till mer miljövänliga energikällor eller genom att spara energi. De lösningar som 

presenteras för att minska den globala uppvärmningen som DN-läsarna erbjuds kan utläsas av 

figur 8. 
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Figur 8. Lösningar som presenteras i DN, en eller flera per text, antal 

 

Vi ser att lösningen ”internationella överenskommelser” dominerar starkt, motsvarande totalt 

40 procent av lösningarna, därefter ”nationella beslut”, d.v.s. lagstiftning i de flesta fall. En 

förändring i hushållens konsumtion står endast för motsvarande sex procent av lösningarna 

men antalet texter som föreslår sådana ökar över åren. Lösningar inom industrin omnämns 

explicit än färre gånger. Ovanstående lösningar som kan kallas politiska lösningar kan 

åstadkommas genom avtal, reformer och lagstiftningar. De vetenskapliga/tekniska 

lösningarna står för en betydligt lägre andel av lösningsförslagen. ”Kärnkraft” som lösning, 

nämns bara explicit ett fåtal gånger men kan döljas implicit i andra texter. Satsningar på 

förnybar energi och ny teknik redovisas var för sig men kan ibland betyda ungefär samma 

sak. Om man slår samman dessa kategorier står dessa lösningar för totalt 18 procent vilket är 

samma andel som ”nationella beslut”. ”Annan” lösning, totalt 12 procent, står för olika 

förslag på handel med utsläppsrätter samt några texters förslag på att spara eller ransonera 

energi och är något som främst nämns under 2000-talet. 
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Metaforer och mänskligt drama 

 

I kunskapsbildandet om komplexa fenomen spelar metaforer ofta en hjälpande roll. Den 

vanligaste metaforen i texterna om den globala uppvärmningen var ”växthuseffekten”. Den är 

så vanlig att man knappt tänker på att det är en metafor. Andra metaforer i materialet var 

feber, febertopp och feberutbrott. I en text återfanns en ”megametafor”; ”växthuseffekten har 

träffat industrialismens hjärtpunkt…jorden är en komplicerad kropp” (DN 19930222). Då 

metaforer bygger på igenkännande är det inte konstigt att de flesta har med kroppen att göra. 

Innan jag påbörjade mitt kodningsarbete av texterna trodde jag att ”mänskliga draman” i form 

av personvinklingar skulle förekomma frekvent i mitt material. Men jag har bara funnit två 

varav den ena beskrev en fiktiv person. 

 

 
Den globala uppvärmningen – ren fakta eller forskning under osäkerhet  
 

I majoriteten av de tidningstexter jag analyserat, beskrivs den globala uppvärmningen som ren 

fakta. I drygt 15 procent av artiklarna under 1990-talet och knappt tio procent under 2000-

talet kommer osäkerhetsaspekter och tvivlande åsikter fram. Utav dessa artiklar med 

osäkerhetsaspekter återfinns majoriteten i texter med vetenskaps- eller forskningsrelaterade 

teman. Osäkerhetsaspekterna gällde mest de prognoser som görs för att förutsäga den globala 

uppvärmningens konsekvenser. Den sjunkande andelen avspeglar det idag närmaste kompakta 

stödet bland forskare, särskilt efter den senaste IPPC-rapporten 2001, att den globala 

uppvärmningen och de klimatpåverkningar den för med sig är mänskligt orsakad, genom 

utsläpp av växthusgaser.  
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DISKUSSION 
 
 
Uppsatsens syfte har varit att få en övergripande bild över hur ett aktuellt vetenskapligt 

problem med stor samhällelig relevans, den globala uppvärmningen, kommuniceras i svensk 

dagspress. Utifrån denna bild har jag sedan försökt dra slutsatser om allmänhetens möjlighet 

att skaffa sig en förståelse av den globala uppvärmningen och i förlängningen även av 

naturvetenskap, genom dagspressen. För att kunna nå syftet har jag genom en kvantitativ 

innehållsanalys analyserat texter angående den globala uppvärmningen hämtade från landets 

största morgontidning, Dagens Nyheter. Jag har även haft ambitionen att göra jämförelser 

över tiden. Jag har studerat åren 1993, 1997, 2001 och 2005. 

 

Nedan följer en diskussion kring de resultat som jag funnit. Som utgångspunkt för dessa har 

jag haft några frågeställningar som jag väljer att besvara i tur och ordning. Vartefter det faller 

sig naturligt anknyter diskussionen också till den teoribildning jag anförde i början av 

uppsatsen ”Public Understanding of Science”, PUS. 

 

• Vad är innehållet i tidningsartiklarna om den globala uppvärmningen i DN mellan 

1993 och 2005? 

 

Det innehåll DN kommunicerar till sina läsare angående den globala uppvärmningen kretsar 

kring fyra teman: Internationella relationer, inrikespolitik, vetenskap/forskning och den 

globala uppvärmningens lösningar. Då det nu råder i det närmaste konsensus runt den globala 

uppvärmningens uppkomst och orsaker verkar ju dessa teman högst relevanta och borde 

erbjuda en fullständig rapportering runt ämnet. Men det finns problem. En korrelationsanalys 

avslöjar att dessa teman saknar anknytning till varandra vilket gör det svårt för läsaren att få 

en sammanhängande bild av den globala uppvärmningen. Visserligen återfinns lösningar i de 

inrikespolitiska texterna och i texter om internationella relationer men lösningar saknas helt i 

texter om vetenskap och forskning. Detta betyder att man inte diskuterar lösningar i de 

tidningstexter som beskriver och förklarar den globala uppvärmningen. Man får troligen inte 

både orsakerna bakom och förslag till lösningar av den globala uppvärmningen i samma text. 

Detta kan ses som en brist i texterna ur förståelsesynpunkt och stämmer väl överens med 

tidigare forskning som just pekar på vikten av sammanhang (Bord m.fl., 2000; Rogers, 1999). 
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Temat internationella relationer är det starkast dominerande under åren jag studerat. Totalt 

återfinns det som tema i ungefär dubbelt så många texter som vart och ett av de tre andra 

temana. Fokuseringen på internationella konferenser och möten gör att problemet känns långt 

borta och att lösningen sköts av proffs. Kopplingen till våra vardagliga liv tycks fjärran i 

dessa texter. I texter med inrikespolitik som tema är dock sambandet med lösningar mer 

positivt. De nationella lösningarna borde kännas mer nära även om konkreta lösningsförslag 

saknas i de flesta fall. Av de lösningar på den globala uppvärmningen som nämndes i texterna 

var ca. en fjärdedel av sådan art att de kan relateras till individens energianvändning av något 

slag. Att hushållen ska bidra till detta uttrycktes dock bara i sex procent av de lösningar som 

angavs i texterna. 

 

Tidningstexterna med vetenskaps- eller forskningsteman handlade till största del, 75 procent, 

om nya forskningsrön kopplade till uppvärmningens effekter. Ett svagt positivt samband 

fanns mellan temat ”nya forskningsrön” och ”vetenskaplig bakgrund” men var inte signifikant 

vilket betyder att bara en liten del av texterna med nya forskningsrön relaterat till den globala 

uppvärmningen samtidigt innehöll vetenskaplig bakgrundsinformation. Detta ger en bild av 

att läsarna till stor del får lösryckta fragment, små portioner, av vetenskapliga fakta utan 

närmare koppling till problematiken som helhet. Detta liknar resultat från tidigare studier som 

konstaterar att dagspressens texter om den globala uppvärmningen saknar bakgrundsfakta och 

förutsätter förkunskaper hos läsarna (Rogers,1999). 

 

Majoriteten av tidningstexterna har tillkommit som en reaktion på händelser, internationella 

klimatmöten, inrikespolitiska beslut och vetenskapliga artiklars publicering. Detta ligger i 

linje med att det oftast är händelsecentrerade miljönyheter som syns i media (Anderson, 

1993). En jämförelse kan göras med en studie som analyserat en amerikansk (The New York 

Times) och en fransk (Le Monde) dagstidnings bevakning av den globala uppvärmningen 

under perioden 1987-1997. Innehållstemana var i stort sett detsamma som i denna studie. 

Författarna fann att de amerikanska tidningstexterna fördelade sig ganska jämnt mellan 

temana medan de franska hade klart mest fokus på internationella relationer (Brossard m.fl. 

2004). Eftersom studien inte är jämförbar i tid kan jag bara försiktigt antyda att mina texter 

verkar stämma bättre överens med den franska rapporteringen av frågan, då nästan en 

tredjedel av DN:s texter hade temat ”Internationella relationer”.  
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Konsekvenser, effekter, av den globala uppvärmningen förekom i bara ca. trettiofem procent 

av texterna och beskrevs generellt som väldigt negativa. De effekter som Sverige drabbas av 

beskrevs som inte så ”farliga” och kan till och med uppfattas som positiva, ex. ge varmare 

somrar och längre växtperioder. Riktigt alarmerande effekter som havsnivåhöjningar och 

torka, vilket leder till svält och befolkningsomflyttningar i Afrika och i andra länder långt 

ifrån oss i Sverige, beskrevs mer hotfullt. Som medborgare kan man uppfatta detta på två sätt, 

antingen tänker man solidariskt och börjar energispara eller också tänker man att ”det där 

drabbar ju inte mig” och fortsätter konsumera energi som vanligt.  

 

I rapporteringen av den globala uppvärmningen förekom det bara två texter med 

personvinkling, mänskligt drama, vilket kan tyckas konstigt då den globala uppvärmningen 

kan få så stora konsekvenser för människor runt om i världen. Men det kanske är just det som 

är anledningen. Vi här i Sverige kommer att drabbas förhållandevis lätt, enligt prognoserna, 

av den globala uppvärmningen. Dock skulle en mer frekvent rapportering från mer svårt 

drabbade länder underlätta identifikation med offer och empati för de drabbade. Dessutom 

skulle sociala och mer kontextbundna aspekter komma fram, vilket skulle påverka 

allmänhetens förståelse av problematiken på ett positivt sätt, jmf Wynne, 1991. 

 

De metaforer som används i samband med den globala uppvärmningen, förutom 

”växthuseffekten”, hade alla med kroppen att göra och då metaforer bygger just på 

igenkännande är det inte konstigt. Men jag måste hålla med Djerf Pierre (1996) och Corbett & 

Durfee (2004) i att dessa inte är särskilt slagkraftiga för att folk ska förstå allvaret och det 

akuta i problemet. Om nu kroppen bara har feber går det ju lätt att ta ner med lämplig 

medicin. Eller det kanske rent blir bra av sig självt. Den medicin som DN rekommenderar är 

en stor dos internationella överenskommelser utan koppling till allmänhetens vardagliga liv.  

 

• Har placering i tidningen betydelse för innehållet om den globala uppvärmningen? 

 

De flesta texterna om den globala uppvärmningen återfanns på DN:s inrikes- och utrikessidor. 

Sambandet mellan placering och vad texten handlar om var mycket stort. Detta är inget 

konstigt utan mer en självklarhet i en tidning som har olika avdelningar för olika nyhetsstoff.  

I den rikstäckande undersökningen Riks-Som, som bl.a. mäter medievanor, rangordnades 

innehållskategorierna inrikesnyheter och utrikesnyheter som de två viktigaste avdelningarna i 

dagstidningen (Strid, 2004). Detta kan betyda att texter som hamnar utanför dessa avdelningar 
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läses i betydligt mindre utsträckning. Följden för läsaren kan dock bli att den missar vissa 

aspekter av den globala uppvärmningen. 

 

• Vilka källor använder man sig av i artiklarna och har dessa betydelse för innehållet? 

 

Resultaten av min analys visar att forskare/klimatexperter och politiker står för majoriteten av 

de källor som uppges i texterna om den globala uppvärmningen. Det kan tyckas förvånande 

att det är lika andel forskare och politiker som citeras och refereras i en så till synes starkt 

forskningsanknuten fråga. Förklaringen kan ligga i att dels har rapporteringen av de politiska 

händelsena, möten m.m., runt frågan varit stor vilket lett till att frågan numer presenteras som 

ett internationellt politiskt problem, i motsats till ett internationellt vetenskapligt problem, dels 

kan det bero på journalistikens arbetssätt som tenderar att använda väletablerade och officiella 

källor (Bucchi, 2004). 

 

Källornas förekomst i olika teman och delar av tidningen skiljer sig dock väldigt mycket åt. 

Det råder i det närmaste vattentäta skott mellan forskare och experter å ena sidan i texter om 

vetenskap och forskning och politiker som uttalar sig i texter rörande inrikespolitik och 

internationella relationer. Då förtroendet för forskare är mycket större än för politiker, 

(Holmberg & Weibull, 2004) kan tilliten för att komma fram till en lösning av problemet 

påverkas negativt.  

 

Monika Djerf Pierre fann i sin studie om televisionens nyhetssändningar att källor som 

politiker och forskare/experter var överrepresenterade i miljöinslagen. Vidare konstateras att 

miljöorganisationer och myndigheter inte haft den framträdande roll man kunnat förvänta 

inom miljöområdet. Hon tycker även att för få vanliga människor får komma till tals (Djerf 

Pierre, 1996). Resultaten från denna undersökning pekar på samma sak. Vanliga medborgare 

får ej komma till tals förutom i enstaka fall. De miljöorganisationer som framkom som källor 

utgjorde tillsammans åtta procent av källorna och var väletablerade organisationer som 

Svenska Naturskyddsföreningen och WHO.  

 

• Presenteras den globala uppvärmningen som fakta eller kommer motstridiga åsikter 

fram? Vilken bild av vetenskap förmedlas genom artiklarna? 
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I den övervägande majoriteten av tidningstexterna beskrevs den globala uppvärmningen som 

fakta och sanning. Endast cirka tio procent av texterna tog upp viss oenighet och osäkerhet 

runt frågan. Oftast ifrågasatte man inte orsakssambanden utan osäkerhetsaspekter i 

prognoserna för effekterna. Detta konstaterar jag är helt i linje med var forskningsfronten 

befinner sig idag. Enligt FN:s klimatpanel, IPPC, som består av mer än trehundra forskare, är 

det ställt utom allt rimligt tvivel att den globala uppvärmningen förorsakas av mänsklig 

påverkan genom utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Att frågan framställs så 

samstämmigt i svensk dagspress kanske beror på att det råder politiskt enighet i frågan. 

Sverige har varit aktivt drivande i förhandlingar om reduceringar av växthusgaser vid 

internationella klimatmöten bland annat. I amerikansk press är oenigheten dock framträdande, 

delvis beroende på starka lobbygrupper inom oljeindustrin. En annan orsak är de amerikanska 

journalisternas bristande kunskaper om den globala uppvärmningen (Wilson, 2000). 

 

• Vilka skillnader finns i de ovan nämnda aspekterna i framställningen mellan 1993 och 

2005? 

 

Då antalet artiklar skiljer sig markant åt mellan åren och antalet studerade år är få, är det 

vanskligt att dra några generella slutsatser om utvecklingen över tid. Jag kan endast konstatera 

att DN:s bevakning har ökat mycket över de studerade åren. Dock publicerades något fler 

texter angående den globala uppvärmningen under 2001 än 2005. Detta kan bero på 

tsanumikatastrofen i december 2004 och som fick en mycket stor mediatäckning under stora 

delar av 2005. Placeringen av texterna har gått i riktningen mot ett mer differentierad 

spridning i hela tidningen. Detta kan ses som att frågan nu nått alla samhällets delar och att 

det är ett gemensamt problem värt att ta upp i hela tidningen. Ur förståelsesynpunkt kan det 

vara ett bra sätt att sprida uppmärksamheten på och fånga upp olika sorters läsare.  

 

De teman som texterna tagit upp under åren har skiftat. År 1993 handlade de flesta texterna 

om nya forskningsrön. Under 1997, 2001 och 2005 handlade de istället om internationella 

relationer, d.v.s. om internationella förhandlingar, klimatmöten och konferenser runt den 

globala uppvärmningen. Temat inrikespolitik har legat konstant under åren förutom under 

2001, då en stor klimatproposition förhandlades fram och resulterade i ett antal texter. Texter 

med lösningar som tema har ökat i antal över hela perioden från 1993 då ingen text handlade 

om lösningar som tema till 2005 då en femtedel av texterna handlar i huvudsakligen om 

åtgärder för att minska den globala uppvärmningen. De flesta förslagen till lösningar var av 
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politisk art som kräver beslut i form av avtal, lagstiftning eller reformer. De tekniska mer 

vetenskapliga lösningarna kom i skymundan. Detta är synd då det är dessa konkreta tekniska 

lösningar som ex. byte av värmekälla i våra hus och bilar drivna med alternativa bränslen som 

ger vardagsrelevans för den enskilde individen. 

 

Hargreaves m.fl. (2003) drog slutsatsen att det inte är vetenskapen i sig utan dess kopplingar 

till politik och ett bredare allmänintresse som är utmaningen för media. I min analys av 

tidningstexter om den globala uppvärmningen fann jag inte en enda text med ”nya 

forskningsrön” eller ”vetenskaplig bakgrund” som huvudtema sammankopplad med politik 

rent generellt eller forskningspolitik i synnerhet. Detta måste ses som en stor brist enligt den 

kontextberoende modellen. Om nu förståelse av och engagemang för bl.a. miljöproblem 

bottnar i dessa kopplingar mellan naturvetenskap och politik, måste min slutsats bli att DN 

misslyckas med att förmedla den globala uppvärmningen till allmänheten på ett 

tillfredsställande sätt. Vidare saknas vardagsrelevans då konkreta lösningsförslag på åtgärder 

som hushållen och den enskilda människan kan vidta nästan helt saknas. Även 

identifikationsskapande personvinklingar saknas. 

 

Min studie visar att texter angående den globala uppvärmningen med teman om vetenskap 

och forskning nästan uteslutande handlade om problemets vetenskapliga utveckling, nya 

forskningsrön, och effekter. Att lösningar lämnas utanför kan upplevas som negativt för 

läsarna, som inte får någon helhetsbild av frågan. Då mätningar visar att vi svenskar trots allt 

är rätt optimistiska vad gäller att kunna minska problemet med den globala uppvärmningen 

och vår tilltro till naturvetenskaplig forskning är stor (Naturvårdsverket, 2005) kommer 

troligen vår kunskap om den globala uppvärmningen från någon annan källa än 

dagstidningen. För trots att jag i mitt kodningsarbetet av texterna stött på texter som verkat 

informativa och bra är de allt för få till antal. Att läsa om den globala uppvärmningen i 

dagspress och försöka få till en komplett bild av frågan verkar vara en omöjlighet. Det kan 

närmast liknas vid att försöka lägga ett ofullständigt pussel. Risken att ge upp är uppenbar. 

Men kanske måste man inte förstå de komplexa samband som den globala uppvärmningen 

vilar på, kanske räcker det att acceptera och vilja bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. 

Men det förutsätter ju att man får veta vilka konkreta åtgärder man som individ kan åta. 

Tyvärr innehöll texterna inte denna information utan stannade vid de politiska lösningarna. 
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Fortsatt forskning 

 

Även om DN är Sveriges största morgontidning skulle det vara befogat att även studera den 

regionala och lokala pressens bevakning av den globala uppvärmningen. Dessa tidningar 

kommer mer den lilla människan tillgodo och kanske speglar andra perspektiv än rikspressen. 

 

Ett annat forskningsperspektiv vore att göra en kvalitativ undersökning över olika 

befolkningsgruppers förståelse och kunskap om den globala uppvärmningen samt varifrån de 

fått denna kunskap ifrån. Problemet borde nu vara så etablerat att den unga generationen 

möter frågan redan i grundskolan. Ett ytterligare intressant forskningsprojekt vore att studera 

Internet som informationskälla när det gäller att erhålla eller söka information om vetenskap, 

exempelvis den globala uppvärmningen. 
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Variabelvärden   Bilaga 1. 
Bakgrundsvariabler och redigeringsvariabler   
     
V1 Löpnummer (år, mån, dag, id)   
V2 Placering (avdelning)    
 Var i tidningen är texten placerad?   
 Ledare, andraledare  1  
 Debatt  2  
 Nyheter/Sverige/Inrikes  3  
 Stockholm  4  
 Utrikes  5  
 Politik  6  
 Vetenskap  7  
 Ekonomi  8  
 Insändare  9  
 Annan  0  
V3 Artikelstorlek    
 Kort  1  
 Mellan  2  
 Lång  3  
V4 Artikelförfattare/Upphov    
 TT eller annan telegrambyra 1 namn 
 Nyhetsjournalist  2  
 Vetenskapsjournalist  3  
 Politiker  4  
 Företagare/ industriföreträdare 5  
 Ekonom/ bankman  6  
 Vetenskapsman/forskare  7  
 Organisation  8  
 Allmänhet/ enskild medborgare 9  
 Annan  0  
     
Innehållsvariabler    
     
V5 Källor    
 Vilka källor framträder eller anges i texten?   
     
 IPCC- FN:s klimatpanel  1  
 Forskare vid universitet  2  
 SMHI   3  
 EU:s klimatexperter  4  
 Annan klimatexpert  5  
 Politiker  6  
 Myndighet  7  
 Näringslivet/ Industin  8  
 Miljöorganisation  9  
 Ekonom/ Bankman  10  
 Allmänhet/ Enskild medborgare 12  
 Annan  0  
     
V6 Händelse/Tema     
   Primärt Sekundärt 
 Nya forskningsrön/forskningsrapport 1 11 
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 Allmän vetenskaplig bakgrund 2 22 
 Oenighet bland forskare – olika åsikter beskrivs 3 33 
 Effekter av uppvärmningen  4 44 
 Lösningar på klimatfrågan  5 55 
 Ekonomiska aspekter   6 66 
 Inrikespolitik  7 77 
 Internationella relationer/konferenser 8 88 
 Naturkatastrof/olycka  9 99 
 Väder  10 100 
 Annat   0  
V7 Geografisk lokaliserig    
 I vilken del av världen äger händelsen/temat rum? 
 Globalt/internationellt  1  
 Nationellt- Sverige  2  
 Regionalt- Sverige  3  
 Lokalt- Sverige  4  
 Sverige- Stockholm  5  
 Annat nordiskt land  6  
 Norden  7  
 Västeuropa  8  
 Östeuropa  9  
 EU  10  
 USA/Nordamerika  11  
 Afrika  12  
 Asien  13  
 Australien/Oceanien  14  
 Polarområdena  15  
 Sydamerika  16  
 Framgår ej  0  
     
V8 Orsaker    
 Vad anges som orsaker till den globala uppvärmningen 
 Naturliga orsaker    
 Solfläcksaktivitet (solstrålningsitensitet) 1  
 Jordaxelförskjutning  2  
 Vulkanutbrott (stoff i atmosfären) 3  
 Annan naturlig orsak  4  
 Antropogena orsaker    
 Koldioxid utsläpp  5  
 Andra växthusgaser  6  
 Bilism  8  
 Hushållen  9  
 Skogsavverkning/skövling  10  
 Jordbruket  11  
 Flygtrafiken  12  
 Kolkraftverk  13  
 Industriutsläpp  14  
 Annan antropogen orsak  15  

 
Anges ej/Ligger implicit i texten (ej uttalat men 
förutsätts) 0  

     
V9 Effekter    
 Varmare klimat  1  
 Kallare klimat  2  
 Översvämningar  3  
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 Havsnivåhöjning  4  
 Glaciärer minskar/issmältning vid polerna 5  
 Förändrad nederbörd  6  
 Stormar  7  
 Torka  8  

 
Förändringar för djur och växtlighet (biologisk 
mångfald) 9  

 Befolkningsomflyttningar/ Etniska motsättningar 10  
 Ohälsa/sjukdom  11  
 Annan effekt  12  

 
Anges ej/Ligger implicit i texten (ej uttalat men 
förutsätts) 0  

V10 Klimatmodeller     
 Temperaturhöjningsintervall 
 Tidshorisont  tidsspannet anges 
 Anges ej  0  
     
V11 Drabbade områden    
   
 Anges ej  0  
     
V12 Lösningar    
 De åtgärder som framkommer i texten är:  
 Minska koldioxidutsläppen genom:   
 Nationella politiska beslut  1  
 Internationella politiska överenskommelser 2  
 Industrin vidtar åtgärder  3  
 Förnyelsebara energikällor  4  
 Kärnkraft  5  
 Annan teknisk lösning  6  
 Hushållen - förändrad konsumtion 7  
 Anna lösning  10  
 Anges ej  0  
     
Artiklarnas/texternas framtoning    

V13 

Den globala uppvärmningen 
beskrivs 
som: 
Ett oomtvistat faktum  1  

 Ett omtvistat/osäkert forskningsområde 2  

V14 
Den globala uppvärmningen 
beskrivs    

 
 Positivt   1  
 Negativt/hotfullt  2  
 Både positivt och negativt  3  
 Neutralt  4  
     
V15 Metaforer    
 Förekommer  1 vilka… 
 Förekommer ej  2  
V16 Mänskligt drama    
 Förekommer  1 vilka… 
 Förekommer ej  2  
V17 Anmärkningsvärt    
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