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Abstract 
Title: The climate threat in your newspaper – A study of the climate threats 

coverage in daily press and evening papers  

 

The purpose of this study was to examine the threats from climate change coverage in 

the media. The climate threats start to appear more frequently in the media and  

because of that it is important to examine what the media conveys to the viewers and 

readers since it may effect how people act when it comes to climate threats. In this 

study newspaper has been examined, more specifically daily press and evening press. 

The papers chosen was Aftonbladet and Expressen, which represented evening press, 

and Dagens Nyheter represented daily press.  

 

The method applied was both a quantitative and qualitative text analysis. With the 

quantitative method variables were formed and tested against the material. After that 

the result were analyzed qualitative to gain greater depth with the result. The theory 

used in this study is primarily framing but also agenda setting and news value are 

used. The variables were formed after the theories, which mainly focused on framing, 

and specific frames. The specific frames were: conflict frame, human interest frame, 

economic consequences frame, morality frame and responsibility frame. 

 

The result showed that the newspapers framed the issue pretty similar. All the 

newspapers used the conflict frame and the human interest frame the least. The 

responsibility frame was used often and the government was usually given the 

responsibility. The newspapers differ when it comes to morality frame and the 

economic consequences frame. The daily paper used the morality frame more often 

then the evening press and the evening press used the economic consequences frame 

more frequently, portraying the climate threat.  

 

Keywords: climate threat, climate change, framing, agenda setting, quantitative 

method, qualitative method, newspaper 
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1. Inledning 
De senaste hundra åren har jordens klimat slagit in på en ny bana. Under lång 

tid dessförinnan förändrades temperaturen ganska långsamt och måttligt, men 

i början av 1900-talet inleddes en kraftig uppvärmning. Människans utsläpp av 

växthusgaser påverkar klimatet. Problemen drabbar oss alla. 

(www.naturvardsverket.se 131115)  

 

Stigande havsnivåer, ökenspridning, svåra översvämningar, torka och 

folkhälsoproblem. I dagens samhälle är hoten ifrån klimatförändringarna många och 

forskare pekar nu på att dessa klimatförändringar troligtvis kommer utgöra allvarliga 

miljökonsekvenser för planeten, som i sin tur leder till både ekonomiska men även 

sociala problem (europeiska gemenskaperna, 2002:3,8). ”Klimathotet” är ett relevant 

begrepp att använda för dessa olika klimatförändringar och som även kommer ligga 

till grund för denna uppsats.  

 

Europeiska kommissionen har, sedan 2002, fastställt klimathotet eller 

klimatförändringarna som ett fenomen i dagens samhälle och detta fenomen berör inte 

bara oss i Sverige utan hela världen (europeiska gemenskaperna, 2002:3). Det mest 

akuta hotet ifrån klimatförändringarna är växthuseffekten, även kallad global 

uppvärmning. Människan släpper ut växthusgaser som i sin tur bidrar till att jordens 

temperatur ökar, vilket leder till klimatförändringar och klimathot som kan resultera i 

förödande konsekvenser, några nämnda ovan (www.naturvardsveket.se 131209). 

Forskare menar numera på att människans bidragande till klimatförändringar och 

klimathot idag är ett faktum snarare än en möjlighet (Forsberg, 2007:32). Idag får 

klimatförändringarna allt större plats i medier och år 2006 fick fenomenet sitt stora 

genombrott (Forsberg, 2007:59).  

 

Det finns dock en tydlig delning när det kommer till detta fenomen, de som anser att 

problemet är akut och de som tycker tvärtom (Forsberg, 2007:18). Hur medier 

förmedlar klimathotet påverkar sedan hur människor och politiker reagerar på 

klimatfrågan. Jesper Strömbäck, medievetare, menar att människor ofta vänder sig till 

medier för ledtrådar rörande problem och frågor som är viktiga eftersom de inte orkar 

gå ut och undersöka verkligheten (Strömbäck, 2004:31). I naturvårdsverkets rapport 
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”Allmänheten och klimatförändringen” från 2009 tillfrågades 1000 personer hur de 

vill få information om att minska klimatpåverkan och hela 68 % svarade genom 

medier (www.naturvardsverket.se 131206). Här tydliggörs det att människor söker sig 

till medier när de vill ha information kring klimathotet vilket motiverar vikten av att 

undersöka mediers framställning av fenomenet.  

 

Medier har stort inflytande på opinionen och rapporteringen kring klimathotet kan 

därför ha inflytande över hur allmänheten och politiker ställer sig till klimatfrågan, 

ifall de väljer att tackla den eller inte (Forsberg, 2007:25). I och med detta har medier 

stor makt och det är därför viktigt att undersöka hur dessa framställer klimathotet, 

främst med avseende på om det finns tydliga skillnader i medierapporteringen och 

vad dessa i sådana fall kan bero på. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur klimathotet, i form av 

klimatförändringarna, framställs i dagspress respektive kvällspress hösten 2013.  

 

För att klargöra uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Hur gestaltas klimathotet i Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen? 

• Framkommer det några skillnader eller likheter kring framställningen av 

klimathotet i kvällspressen och dagspressen, i så fall vilka? 

• Vad ges klimathotet för typ av nyhetsvärde i respektive tidning? 

 

1.3 Disposition 
Efter introduktionen av uppsatsen som getts i och med inledning, syfte och 

frågeställningar fortsätter sedan denna uppsats med kapitel två rörande tidigare 

forskning och teori. Där tas relevant tidigare forskning och teori upp för denna studie, 

främst med fokus på gestaltningsteori. Sedan följer kapitel tre för material och metod. 

Här presenteras det valda materialet och hur urvalet avgränsats. Vidare beskrivs den 

valda metoden för denna studie och hur tillvägagångssättet skett. I kapitel fyra 
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presenteras resultatet och en resultatanalys. Uppsatsen avslutas med kapitel fem där 

en slutdiskussion återkopplar till studiens syfte och frågeställningar.  

 

1.4 Bakgrund 
Hoten ifrån klimatförändringarna uppmärksammades av meteorologer redan 1988, 

vilket ledde till att FN grundade klimatpanelen IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) vid samma tid (www.naturvardsverket.se 131206). I december 1990 

inleds förhandlingar inom FN för att bekämpa klimatförändringarna, vilket visar att 

det internationella samfundet nu tar fenomenet på allvar. Förhandlingarna resulterar i 

en ramkonvention som antas 1992 i Rio och som träder i kraft mars 1994. 

Konventionen syftade till att år 2000 stabilisera koldioxidutsläpp i industrialiserade 

länder (europeiska gemenskaperna, 2002:5). Det främsta hotet som nästan alltid 

diskuteras i och med klimatförändringarna är just utsläpp av växthusgaser och 

koldioxid som i sin tur leder till att jorden blir varmare, vilket kan resultera i 

förödande konsekvenser. Dessa utsläpp har ökat ända sedan den industriella 

revolutionen (europeiska gemenskaperna, 2002:3). Många samarbeten och protokoll, 

för att minska klimatförändringarna, bildades när hoten blev en realitet, exempelvis är 

Kyotoprotokollet en välkänd konvention som bildades 1997 för att minska utsläppen. 

EU visade stort engagemang kring detta och lyckades faktiskt minska sina utsläpp 

med 4 % vilket var halvvägs för att uppnå Kyoto-målet (europeiska gemenskaperna, 

2002:11). Som sagt är utsläppen fortfarande det största hotet och det krävs stort 

engagemang, både globalt och lokalt, för att minska utsläppen och EU är ett bra 

exempel på att det faktiskt är möjligt när samarbete sker.  
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2. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring klimathotet i media samt det 

teoretiska ramverket som denna studie utgått ifrån för att besvara frågeställningarna. 

Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen är framing, även kallad gestaltningsteorin 

på svenska. Även kringliggande teorier kommer att tas upp. 

2.1 Tidigare Forskning 
År 2009 skrev Ulrika Olausson artikeln ”Global warming- global responsibility? – 
Media frames of collective action and scientific certainty ” där hon studerade 

klimatframställningen i tre olika svenska tidningar, Dagens Nyheter, Aftonbladet och 

en lokal tidning, Nerikes Allehanda (Olausson, 2009:425). Precis som föreliggande 

studie utgick Olausson från gestaltningsteorin. Däremot använde hon sig utav en 

kritisk diskursanalys som metod för att framhäva värderingar eller antaganden som tas 

för givet, för att sedan kunna relatera det till maktstrukturer. Olausson använde sig av 

Van Dijks modell som analytiskt verktyg, om tematiska och schematiska strukturer 

(Olausson, 2009:424). Resultatet visar att tidningarna fokuserade på att beskriva hur 

kollektiva åtgärder skulle minska klimatförändringarna. Främst i fokus var 

beskrivningen hur människor genom aktioner och handlingar kan lindra 

klimatförändringarna, men tidningarna beskrev även hur samhället kommer behöva 

anpassa sig efter det nya klimatet (Olausson, 2009:425f). Olausson fann också att 

tidningarna konstruerade ett europeiskt ”vi” i kontrast till USA som ”dem” i 

tidningarnas skildring kring klimatfrågan (Olausson, 2009:433).  

 

Astrid Dirikx and Dave Gelders skrev artiklen “The frame is to explain: A deductive 

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

Conferences of the Parties” (2010). Deras studie analyserade franska och tyska 

tidningar mellan 2001 till 2007 och Dirikx och Gelders utgick ifrån gestaltningsteori 

och mer specifikt fem olika ramar som även använts i föreliggande uppsats (Dirikx & 

Gelders, 2010:732). Metoden för deras analys utgick ifrån ett specifikt analysschema 

utifrån de olika ramarna (Dirikx & Gelders, 2010:736).  Resultatet de kom fram till 

var att de tyska och de franska tidningarna gestaltade klimathotet på ett liknande sätt. 

Majoriteteten av artiklarna gestaltade möjliga konsekvenser av klimathotet ifall 

åtgärder uteblev. Ekonomiska vinster och förluster kopplade till klimathotet 
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gestaltades även frekvent, vilket hör till den ekonomiska ramen. Ansvarsramen 

förekom ofta i artiklarna, det vill säga vem som är ansvarig för klimathotet eller 

lösningen till det. I deras fall gestaltades ofta regeringen som en ansvarig aktör. 

Konfliktramen var den ram som förekom näst minst i artiklarna och den ramen som 

syftar på en emotionell anspelning i artiklarna förekom minst i Dirikx och Gelders 

studie (Dirikx & Gelder, 2010:739).  

 

Förutom Dirikx och Gelders studie där franska och tyska tidningar studerades har 

även amerikanska tidningar undersökts. År 2004 skrev Dominique Brossard, James 

Shanahan och Katherine McComas artikeln ”Are Issue-Cycles Culturally 

Constructed? A Comparison of French and American Coverage of Global Climate 

Change”, där franska tidningar jämfördes med amerikanska angående framställningen 

av klimatförändringarna åren 1987-1997. Precis som föreliggande studie använde 

Brossard, Shanahan och McComas innehållsanalys som metod däremot använde de 

sig av ett speciellt kodschema där olika teman framkom vid analysen (Brossard et al. 

2004:367). De ställde även upp olika hypoteser innan studien genomfördes. Resultatet 

visade att franska tidningar fokuserade mer på händelsebaserade framställningar av 

klimatförändringarna och att internationella relationer var i fokus, till skillnad från de 

amerikanska tidningarna som istället lyfte fram konflikter mellan forskare och 

politiker mer frekvent. De amerikanska tidningarna hade även mera synpunkter på 

klimatförändringarna i sina artiklar än de franska tidningarna (Brossard et al. 

2004:359).  

 

En nyligen skriven uppsats ”Hur framställs klimatförändringar i medier? - En 

jämförelse mellan två svenska tidningar” (2013) skrevs av studenterna Madelene 

Fensby och Örs Szasz från högskolan i Halmstad. Deras uppsats påminner en del om 

föreliggande, de har använt sig av kvälls och dagspress (Expressen och Dagens 

Nyheter) för att belysa eventuella skillnader, vilket även är deras syfte. Däremot 

skiljer sig metoden och den teoretiska utgångspunkten. De har utifrån en 

diskursanalys analyserat materialet och den teoretiska utgångspunkten är 

socialkonstruktivism (Fensby & Szasz, 2013:7).  Till skillnad från föreliggande studie 

utgick analysen utifrån Van Dijks modell som bland annat lägger fokus på textens 

tematiska och schematiska struktur, men som även tar hänsyn till bilder och faktarutor 

som kompletterar artikeln (Fensby och Szasz, 2013:8). Det är viktigt att påpeka 



 9	  

skillnaderna mellan deras och rådande uppsats då de kan te sig ganska lika. 

Föreliggande uppsats baseras på en ren textanalys och tar inte hänsyn till bilder och 

rubriker. Resultatet av Fenrby och Szasz studie var att Dagens Nyheter ger en mer 

förklarande bild av klimatförändringar och tidningen fokuserar mer på att ge konkret 

information av det aktuella läget. Expressen däremot använder en slags 

skrämselteknik för att skrämma och oroa läsarna. En annan skillnad var att Dagens 

Nyheters artiklar var mer vetenskapliga och sakliga (Fensby & Szasz, 2013:34).  

 

2.2 Teori 

2.2.1 Mediernas dagordningsmakt 
I dagens samhälle använder allmänheten medierna när de vill ha reda på vilka 

samhällsfenomen som är viktiga och omfattande, det vill säga samhällets dagordning 

(Shehata, 2012:320). Enligt Jesper Strömbäck, går tre olika dagordningar att urskilja; 

medborgarnas dagordning, mediernas dagordning och den politiska dagordningen 

(Strömbäck, 2004:30). För den här studien är mediernas dagordning relevant. Den 

teoretiska grunden för denna dagordning är att samband mellan frågor eller 

samhällsproblem som ges mycket utrymme hos medier är samma frågor eller 

samhällsproblem som medborgarna diskuterar och tycker är viktiga och följaktligen 

kommer hamna på medborgarnas dagordning (Strömbäck, 2004:31). Enligt denna 

teori skulle alltså klimathotet vara en fråga medborgarna tycker är viktig, ifall detta 

ges mycket utrymme åt i medierna.  

 

Strömbäck menar vidare att det finns vissa faktorer över maktens omfattning för 

medborgarnas dagordning. Olika medietyper, som TV eller tidningar har visat sig 

vara betydande. Enligt Strömbäck har det visat sig att textbaserade medier har större 

makt över medborgarnas dagordning. Detta beror på mediernas karaktär. På TV har 

tittarna ingen möjlighet att kontrollera tempot och både ljud bild och text används, 

detta kan leda till att hjärnan inte hinner bearbeta nyheterna. Texter kräver oftast mer 

bearbetning och leder till att mer av innehållet memoreras, vilket resulterar i att 

textbaserade medier har större makt över medborgarnas dagordning (Strömbäck, 

2004:32). Detta är viktigt att belysa då denna studie görs på just textbaserade medier. 

Klimathotet har i detta fall större chans att hamna på dagordningen ifall tidningarna 

ger fenomenet tillräckligt stort utrymme.  
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Forskarna talar även om dagordningsteorins andra nivå där gestaltningsteorin tar 

plats, alltså vad medieinnehållet representerar (Strömbäck, 2004:37). Det är utifrån 

gestaltningsteorin som uppsatsens teoretiska utgångspunkt främst tar avstamp ifrån, 

vilket kommer beskrivas mer i nästa stycke.   

2.2.2 Gestaltningsteorin 
Inom medieforskningen har gestaltningsteorin snabbt blivit ett växande forskningsfält. 

Teorin handlar om hur verkligheten uppfattas utifrån mediernas gestaltningar. Jesper 

Strömbäck menar dock att gestaltningsteorin är mångfacetterad. Dels handlar den om 

hur mediers gestaltningar av verkligheten påverkar människors gestaltningar. Men 

även hur mediers val att gestalta verkligheten, på ett visst sätt men inte ett annat, 

återger olika maktcentras och ideologiers verklighet. Den sista formen av gestaltning 

handlar om hur något framställs eller beskrivs, vad innehållet faktiskt representerar 

(Strömbäck, 2004:40,41). I denna studie kommer den sista formen av 

gestaltningsteorin vara mest relevant då syftet är att undersöka hur klimathotet 

framställs och representeras. Hur människor påverkas av gestaltningarna eller ifall 

maktcentras verklighet återges kommer inte undersökas då det inte hinns med inom 

den lagda tidsramen för uppsatsen.  

 

Shanto Iyengar var en av de första att undersöka gestaltningar i medier. Utifrån sin 

forskning skiljer Iyengar mellan händelseorienterade gestaltningar eller tematiska 

gestaltningar. Vid händelseorienterade, eller episodiska gestaltningar, ligger fokus 

främst på enstaka händelser eller personer och dessa används sedan för att belysa ett 

mer generellt problem. Vid tematiska gestaltningar är generella sammanhang eller 

bakgrunder i fokus (Iyengar, 1991:11f). Mediers gestaltning bidrar också till att forma 

människors moraliska omdömen och mediers makt har en påverkan på hur människor 

uppfattar problem eller dess orsaker. Detta är även något Iyengar undersökt och fann 

att ansvaret för problemen lades på en individnivå snarare än en samhällsnivå. Dock 

skedde Iyengars undersökningar främst i USA där befolkningen ofta lägger ansvaret 

på individnivå, medan andra länder tenderar att lägga ansvaret på en samhällsnivå 

(Iyengar, 1991:126). 
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Till skillnad från Strömbäck har Robert Entman i sin artikel ”Framing: Toward 

Clarification of a Fractured Paradigm” (1993) använt en mer precis definition av 

gestaltningsteorin: 

 

frame innebär att man väljer ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och 

gör dem mer framträdande i en kommunicerande text, för att på så sätt främja 

en viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk bedömning och/eller 

föreslagen lösning på det beskrivna problemet1 (Entman, 1993:52). 

 

Entman menar alltså att en händelse kan gestaltas på olika sätt. Vidare menar Entman 

alltså att gestaltningar har olika funktioner; definiera problem, identifiera orsaken till 

problemet, uttrycka värderingar och att föreslå lösningar till problemet. Dessa 

funktioner kan komma till uttryck i en enda mening medan vissa texter endast 

innehåller en eller två funktioner (Entman, 1993:52).  

 

2.2.2.1 Gestaltningsramar 
Utifrån tidigare studier kring gestaltningsteorin har fem olika ramar kunnat 

identifieras i medier. Conflict frame, Human interest frame, economic consequenses 

fram, morality frame och slutligen responsibility frame (Semetko & Valkenburg, 

2000:95).  

 

Conflict frame – Denna ram betonar ifall konflikt mellan grupper, individer eller 

institutioner används som medel för att fånga publikens intresse. Tidigare 

undersökningar visar att denna gestaltning är vanligt förekommande i medier vid 

exempelvis politiska val (Semetko & Valkenburg, 2000:95). Rörande klimathotet 

visar tidigare studier på att denna ram är mindre förekommande kring artiklar om 

klimathotet. Då många tidningar bland annat fokuserar på en vetenskaplig säkerhet 

snarare än konflikter (Dirikx & Gelders, 2010:733,734).  

 

Human interest frame – Denna ram lägger fokus på ifall en emotionell anspelning 

existerar i framställningen av ett problem eller en fråga. Exempelvis ifall människor 

personligen blivit påverkade av problemet (Dirikx &Gelders, 2010:734). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Shehata, 2012:328 (svensk översättning)	  
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Nyhetsmarknaden blir alltmer konkurrenskraftig och journalister måste nu producera 

material som fångar och behåller allmänhetens intresse. För att lyckas med detta 

tenderar journalister att dramatisera nyheter vilket denna ram syftar till (Semetko & 

Valkenburg, 2000:96). Dirikx & Gelders (2010:734) menar att denna ram inte borde 

vara så förekommande kring artiklar rörande klimathotet eftersom journalister ofta 

fokuserar på konsekvenser rörande städer eller länder för att skapa en dramatisk 

framställning.  

 

Economic consequenses frame – Här studeras problemet eller en fråga relaterat till 

ekonomi. Ifall problemet eller frågan i sig har ekonomiska konsekvenser för en 

individ, grupp, institution, region eller ett land. Problemet eller frågans effekt 

genererar ofta högt nyhetsvärde och ekonomiska konsekvenser är ofta betydande 

kring dessa effekter (Semetko & Valkenburg, 2000:96). Dirikx och Gelders 

(2010:734) pekar på att tidigare studier ofta funnit att ekonomiska konsekvenser 

förekommer i samband med klimathotet och därför kan denna ram förväntas vara mer 

förekommande i artiklar.    

 

Morality frame – Då det finns en professionell norm inom journalistiken rörande 

objektivitet brukar journalisterna använda sig indirekt av denna moraliska ram genom 

att låta en annan aktör ta upp frågan eller använda sig av citat. Genom att använda 

andras åsikter och värderingar kan nyheterna värderas mer moraliska av allmänheten 

(Semetko & Valkenburg, 2000:96). Dirikx och Gelders (2010:734) menar att denna 

ram inte borde förekomma ofta i artiklarna rörande klimathotet. Dock har de fokuserat 

på ifall artiklarna gestaltar problemet ur en religiös vinkel, vilket även den moraliska 

ramen kan syfta till, snarare än att andra aktörer får komma till tals kring klimathotet, 

som denna uppsats fokuserar på.    

 
Responsibility frame – Denna ram presenterar problemet eller frågan kopplat till 

ansvar. Ifall det är regeringen, en grupp eller individ som bär ansvaret för problemet 

eller lösningen till det (Semetko & Valkenburg, 2000:96). Då klimatdebatten ofta 

centrerat kring människans bidragande till den globala uppvärmningen menar Dirikx 

och Gelders att denna ram förväntas vara mer förekommande i artiklarna rörande 

klimathotet (Dirikx & Gelders, 2010:733).  
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Utifrån dessa fem olika ramar har majoriteten av variablerna ställts upp (se 3.2.5). Det 

är även dessa ramar som till stor del kommer att ligga till grund för analysen och 

resultatet av hur klimathotet framställs i tidningarna.  

 

2.2.3 Nyhetsvärdering 
Nyhetsvärdering handlar om att finna kännetecken för händelser eller förhållanden, 

som drar till sig mediernas uppmärksamhet. Marina Ghersetti menar att vissa 

gemensamma egenskaper präglar händelserna som blir nyheter. Dessa egenskaper har 

ibland fått skilda benämningar men handlar sammantaget om närhet till publiken, 

sensation och avvikelser, elitcentrering och förenkling (Ghersetti, 2012:212). Det är 

viktigt för studien att begripa vilka egenskaper som präglat artiklarna för att förstå hur 

framställningen av klimathotet sker. 

 

Närhet – Händelsens geografiska, tidsmässiga eller kulturella avstånd påverkar på 

vilket sätt och hur mycket nyheten uppmärksammas. Ifall en händelse nyligen 

inträffat eller inträffat på närlägen plats har människor enklare att relatera till detta 

och då bedöms nyhetsvärdet som en större nyhet än andra. Aktualitet är ett relevant 

begrepp att använda när närhet diskuteras. Ifall händelser tenderar att återkomma på 

mediernas agenda och ett tema kan urskiljas uppmärksammas nyheten vidare 

(Ghersetti, 2012:213).  

 

Sensation och avvikelser – Händelser av sensationell karaktär handlar om 

oförutsedda, oväntade eller ovanliga situationer. Rapporteringen av nyheter tenderar 

även att prioritera händelser rörande kändisar eller olyckor före samhälleliga 

intressen. Ofta, men inte alltid, är dessa sensationella händelser negativa eftersom 

negativa händelser anses ha ett större nyhetsvärde. Nyheter om olyckor, krig och 

katastrofer är ofta överrepresenterade i medier (Ghersetti, 2012:213).  

 

Elitcentrering – Berör de aktörer som ofta uppmärksammas i nyheter och att de ofta 

företräder någon typ av politisk, ekonomisk eller idrottslig elit. Det kan även omfatta 

skådespelare, musiker eller kungligheter. Institutioner, organisationer och nationer 

med stor makt räknas även till denna typ av elitcentrering och förekommer ofta i 

nyheter (Ghersetti, 2012:213f).   
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Förenkling – Ofta är nyheter enkla berättelser med okonstlat och avskalat språk 

eftersom nyheten bör vara enkel att förstå för att fånga allmänhetens intresse. Dock 

resulterar detta i att händelser som är okomplicerade nyheter som går att vinkla väljs 

framför mer invecklade nyheter. Exempelvis rapporterar nyheterna ofta om politiska 

beslut och konsekvenserna av dessa än processen som ledde fram till beslutet 

(Ghersetti, 2012:214).  

 

2.2.4 Klimathotet i medier 
Björn Forsberg, forskare på Umeå universitet inom miljö och hållbar utveckling, 

menar att klimatfrågorna numera ges ett ganska stort utrymme i medier tillskillnad 

från förr. I sin bok ”Tillväxtens sista dagar: miljökamp om världsbilder” (2007) 

diskuterar Forsberg bland annat att kvällspressen skapat ett ”klimatupprop” i och med 

artiklar med olika tips om en bättre miljöanpassning. Däremot pekar Forsberg på att 

mediers klimatrapportering är starkt motsägelsefullt när en djupare inblick ges 

materialet. Bland annat lockar samma medier till en ökad konsumtion genom 

erbjudanden om att flyga på weekendresor eller exponera värstingbilar och köpa olika 

elektronikprylar. Däremot går tidningen Aftonbladet, vilket även denna studie 

undersöker, ut hösten 2006 med ett löfte om en förbättring av klimatrapporteringen 

och en klimatkampanj inleds. Trots detta uttalande publicerar Aftonbladet snart 

därefter ett reportage där en kampanj bedrivs för att minska ekologisk produktion som 

i sin tur minskar jordbrukets miljöbelastning. Återigen syns dubbla budskap 

(Forsberg, 2007:137f). Forsberg ger även DN, vilket denna studie även undersöker, en 

hel del kritik för att missgynna miljöfrågan i samhället. Bland annat har 

ledarskribenter på DN ofta levererat miljökritiska inlägg rörande allt ifrån biltullar till 

djurskydd (Forsberg, 2007:127). 

 

Vidare pekar Forsberg på att klimatfrågan i medier ofta domineras av 

problembeskrivningar genom att beskriva exempelvis framtida översvämmade städer 

eller miljöflyktingar. Ibland presenteras även en lösning till problemet. Medier 

tenderar även att strunta i mer väsentligt grundläggande förändringskrav i 

rapporteringen, utan ofta utformas artiklarna som punktinsatser hur allmänheten kan 

bli mer klimatsmarta. Enligt Forsberg förmedlar medierna nästan aldrig att 
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klimatutmaningarna även berör världsbilder, utvecklingsmodeller eller politiska 

målkonflikter, vilket måste ske för att få en förändring. Anledningen är att medier inte 

vill gå emot det rådande systemet och dess ekonomiska intressen (Forsberg, 

2007:139).   

 

Ytterligare brister finns i medierapporteringen rörande klimathotet enligt Forsberg. 

Beskrivningen av samhällsarbetet kring klimatfrågan fokuserar mer på storföretag och 

kändisar än den utveckling som sker mer lokalt. Exempelvis har svenska medier lagt 

fokus på att Leonardo Dicaprio köpt en miljöbil eller att Fredrik Reinfeldt troligtvis 

kommer göra likadant i framtiden (Forsberg, 2007:139). 
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3. Material och metod 
Detta kapitel börjar med att beskriva material, urval och avgränsning. Sedan följer 

redogörelsen för de valda metoderna som i denna studie både är en kvantitativ och 

kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa metoden har tillämpats för att få en bättre 

överblick, medan den kvalitativa analysen ska ge en djupare förståelse över resultatet.  

 

3.1 Material, urval och avgränsning 
I denna uppsats avgränsades medierna till tidningar, mer specifikt dagspress 

respektive kvällspress för att belysa eventuella skillnader och likheter. Vidare 

avgränsades dagspressen till Dagens Nyheter (DN) och kvällspressen till Expressen 

och Aftonbladet. Valet av tidning som medie grundar sig i att varje dag läser 75 % av 

Sveriges befolkning en dagstidning (Hadenius et al. 2011:17). I denna studie 

inkluderades inte TV och radio då studien skulle bli alldeles för omfattande. 

 

3.1.1 Urval   
Den här studien fokuserar på artiklar från dagspress respektive kvällspress, 

dagspressen representeras av Dagens Nyheter medan kvällspressen representeras av 

Aftonbladet och Expressen. I början var det tänkt att endast analysera Dagens Nyheter 

och Aftonbladet men då Aftonbladet hade mycket färre artiklar under den valda 

perioden utökades urvalet med Expressen för att få en jämn representation kvälls och 

dagspress emellan. Anledningen till detta urval grundar sig att de är tre av de största 

tidningarna i Sverige i sin kategori (Hadenius et al. 2011:71). För att få en så bred 

framställning av urvalet som möjligt har både ledare, debattartiklar och nyhetsartiklar 

analyserats i dessa tidningar. Det är viktigt för denna studie att få så likartade artiklar 

som möjligt och följaktligen valdes specifika sökord relaterat till 

forskningsproblemet. Sökningen skedde i mediearkivet Retriever. Orden som 

artiklarna skulle innehålla var, klimatförändring, klimathot, global uppvärmning och 

klimatfråga (klimatförändring* OR klimathot* OR global uppvärmning OR 

klimatfråga*). 
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3.1.2 Tidningarna 
Nedan följer en kort redogörelse för det valda materialet. 
	  
Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta. Tidningen är idag en av Sveriges 

största inom kvällspress och den når ut till 777 000 personer varje dag. Beteckningen 

på tidningen är ”obunden socialdemokratisk” (www.aftonbladet.se 131206). 

 

Dagens Nyheter grundades 1864 av Rudolf Wall. DN är idag en av Sveriges största 

morgontidningar som når ut till 793 100 personer varje dag. Beteckningen på 

tidningen ”oberoende liberal”. Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen som är ett 

av norra Europas ledande medieföretag (www.dn.se 131206). 

 

Expressen grundades 1944 av Albert Bonnier Jr och Carl Adam Nycop. Expressen är 

en klassisk kvällstidning och den politiska beteckningen är liberal. Varje dag når 

kvällstidningen ut till 921 000 läsare och Expressen ägs av Bonnier AB 

(www.expressen.se 131206).  

 

3.1.3 Avgränsning av materialet 
Eftersom uppsatsen syfte är att undersöka framställningen hösten 2013 avgränsades 

perioden till tre månader, mellan den 1 augusti 2013 till den 31 oktober 2013. Den 

valda tidsperioden under hösten grundar sig även i att FN:s klimatmöte i Stockholm 

inträffade under september månad och kan därför ge ett relevant material att analysera 

(www.naturvardsverket.se 131119). Tidsperioden utökades även med augusti och 

oktober då det troligtvis skrivits artiklar både innan och efter mötet. Antalet artiklar 

resulterade i 73 stycken totalt. 38 stycken från DN, 20 stycken från Expressen och 15 

stycken från Aftonbladet. Vardera tidning från kvällspressen hade betydligt färre 

artiklar men eftersom syftet är att undersöka kvällspress, utgör de en jämnare 

representation tillsammans. Samtidigt kan den ojämna fördelningen även säga något 

om tidningarnas prioritering för klimathotet.     

 

3.1.4 Bortsorterat  
Efter sökningen studerades materialet och resultatet av sökningen visade sig kräva en 

viss bortsortering. Artiklar som innehöll färre en 100 ord sorterades bort då de inte 
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innehöll tillräckligt mycket text att analysera. Sedan sorterades artiklar bort som 

endast vissa av sökorden förekom i men som inte berörde klimathotet som fenomen 

och därför inte kunde ge svar på frågeställningarna. Exempelvis sorterades en artikel 

bort som var en recension av actionfilmen ”Pacific rim”.  

 

3.2 Metod 

3.2.1 Textanalys 
I boken ”Metodbok för medievetenskap” (2004) diskuterar Østbye et al. begreppet 

textanalys. Studier av medietexter har allt oftare legat i fokus för medieforskare. 

Østbye et al. menar vidare att det är genom texter medierna påverkar attityder, utövar 

makt och skapar glädje. Analys av dessa medietexter beskrivs ofta som 

innehållsanalys och kan studeras både kvantitativt och kvalitativt (Østbye et al. 

2004:64). Vid en kvalitativ analys studeras texter mer ingående medan kvantitativa 

analyser passar bättre när forskaren är ute efter en bred kartläggning av många texter 

(Østbye et al. 2004:212).  

 

3.2.2 Kvantitativ innehållsanalys 
Historiskt sett har den kvantitativa innehållsanalysen utvecklats utifrån 

samhällsvetare. Denna analysmodell lämpar sig speciellt för förhållanden som kan 

kvantifieras, alltså mätas och räknas (Østbye et al. 2004:64). Vidare menar Åsa 

Nilsson att den kvantitativa innehållsanalysen är bra när ett större material ska 

analyseras, syftet är att kunna dra generella slutsatser vilket också ökar möjligheten 

för jämförelser mellan bland annat medier eller olika genrer (Nilsson, 2010:119). Hon 

menar även att metodens stora vinst grundar sig i dess effektivitet. Den systematiska 

ansatsen möjliggör för forskaren att analysera ett stort material. Däremot kräver denna 

ansats att forskningsfrågorna översätts till variabler som kan kvantifiera innehållets 

egenskaper (Nilsson, 2010:122f).  

 

Den kvantitativa metoden lämpar sig för denna uppsats då materialet är omfattande. 

Med denna metod blir det även möjligt att dra generella slutsatser samt att enkelt 

kunna jämföra skillnader och likheter, rörande klimathotet, dags och kvällspress 

emellan vilket även är studiens syfte.  
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Förutom variabel är begreppen enhet och variabelvärde utav betydelse vid en 

kvantitativ analys. Med enhet menas det typ av material som granskas, i detta fall 

tidningsartiklar. Variabelvärdet är svaret på frågor, som i denna studie fastställts 

genom variabler (Østbye et al, 2004:158). När dessa aspekter är bestämda ska sedan 

ett kodschema utformas för att underlätta kodningsarbetet (Ekström & Larsson, 

2010:144). Denna studie använder den kvantitativa metodens verktyg, variabler, som 

grund för analysen. Tidigt i studiens skede utformades variabler, utifrån det teoretiska 

ramverket, för att undersöka hur klimathotet framställs.  

 

Slutligen när det kommer till resultatredovisning menar Nilsson (2010:148) att det går 

att redovisa resultaten hur detaljerat som helst, beroende på forskningsfrågan och den 

egna kreativiteten. Østbye et al. pekar dock på att frekvensfördelning eller tabeller är 

en vanlig redovisningsmetod inom medievetenskaplig forskning (Østbye et al. 2004: 

163, 173).  

 

3.2.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys har ursprung i europeiska teoritraditioner inom 

medievetenskap. Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att försöka förstå den 

bakomliggande innebörden i olika medietexter, denna metod handlar mer om att 

försöka förstå och tolka en text snarare än att räkna och mäta som vid en kvantitativ 

innehållsanalys (Østbye et al. 2004:64).  

 

Vidare menar Østbye et al. (2004:65) att en text måste tolkas för att kunna avgöra 

dess betydelse. Det finns flera metoder för att kunna tolka och förstå texter. Den 

symtomala läsarten, är utav betydelse för denna studie då den är central för en 

medievetenskaplig innehållsanalys. Den symtomala läsarten fokuserar på 

underliggande och dolda betydelser. 

 

Den kvalitativa analysen kommer utgå ifrån nyckelbegrepp ur teoriavsnittet, det vill 

säga gestaltningsramarna, nyhetsvärdering och episodisk eller tematisk gestaltning. 

Dessa är sedan omformulerade till variabler i den kvantitativa analysen och 

variablerna är även analysverktygen för den kvalitativa metoden. Att även tillämpa en 
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kvalitativ innehållsanalys på denna studie grundar sig i att få en bättre inblick i 

materialet. Då den kvantitativa innehållsanalysen utförts på materialet kommer sedan 

en kvalitativ innehållsanalys att appliceras eftersom metoden är lämplig för att tolka 

och förstå texterna bättre och därmed kunna ge en djupare inblick hur framställningen 

av klimathotet ser ut.  

 

3.2.4 Metoddiskussion 
Anledningen till att både en kvantitativ och en kvalitativ metod användes var att 

kunna få ett generaliserbart resultat men även att kunna tolka och förstå texten så 

studien kan gå djupare in på ämnet. När Østbye et al. (2004:64) diskuterar den 

kvantitativa innehållsanalysen tar han upp en del kritik. Risken med denna metod är 

de underliggande och de dolda betydelserna i texterna inte kommer fram när 

materialet kvantifieras. Denna risk har studien dock försökt att minimera i och med 

valet av en kvalitativ innehållsanalys också. Däremot passar en kvantitativ metod bra 

då variabelvärden används för att urskilja likheter och olikheter, vilket dels är studiens 

syfte (Østbye et al. 2004:160). Den kvantitativa innehållsanalysen ställer även krav på 

forskarna när det kommer till objektivitet. Nilsson menar att kravet förutsätter att alla 

forskare ska kunna göra en likadan läsning av samma text, även vid olika tidpunkter. 

Hon pekar på att det ofta dyker upp element av tolkning vid denna analys men att ett 

noggrant kodschema kan minska problemet (Nilsson, 2010:126). 

 

Att testa kodschemat innan analysen är viktigt för studiens reliabilitet, alltså studiens 

tillförlitlighet (Ekström & Larsson, 2010:14). Genom en provtestning kan variabler 

som skapar problem korrigeras så att reliabiliteten inte skadas (Nilsson, 2010:147). I 

ett tidigt stadie tittades materialet igenom så ett korrekt kodschema som möjligt kunde 

konstrueras så att även studiens validitet kunde förbättras, alltså studiens giltighet 

(Ekström & Larsson, 2010:14). Sedan gjordes en pilotstudie på tio artiklar med 

kodschemat för att kunna rätta till felaktigheter.  
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3.2.5 Variabler 
Variabler hör till den kvantitativa innehållsanalysen och har utformats utifrån de 

nämnda teorierna för att klarlägga frågeställningarna. Via ett kodschema (Se bilaga) 

har variablerna sedan ställs mot materialet.  

 

V1.  Framställs klimathotet som ett konfliktskapande fenomen? 

V2. Framkommer en emotionell anspelning, rörande klimathotet, i artiklarna?  

V3. Låter journalisterna andra aktörer komma till tals kring klimathotet? 

V4. Är regeringen eller befolkningen ansvarig för lösningen till klimathotet?  

V5. Har klimathotet någon ekonomisk påverkan?  

V6. Framställs klimathotet med tematiska eller händelseorienterade gestaltningar? 

V7. Vilket typ av nyhetsvärde tillskrivs artiklarna rörande klimathotet? 

 

I resultat- och analyskapitlet ligger även dessa variabler till grund för den kvalitativa 

metoden där varje variabel analyserats mer kvalitativt, detta för att kunna tolka och 

förstå resultatet bättre.   
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4. Resultat och analys 
Kapitlet börjar med att redovisa den kvantitativa innehållsanalysen för att ge en mer 

överskådlig blick, analysen har skett utifrån det kodschema som tidigt utformades i 

studiens skede (Se bilaga). Resultatet presenteras utifrån de utformade variablerna och 

redovisningsmetoden för den kvantitativa analysen som valts för denna uppsats är 

frekvensfördelning. Kapitlet avslutas med den kvalitativa analysen där materialet 

granskats mer ingående.    

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
	  
Underlag 
	  

Tidning  Antal artiklar Antal Veckor 
Expressen 20 12 

Aftonbladet 15 12 

Dagens Nyheter 38 12 
 
I tabellen ovan framgår tidningarnas antal artiklar och tidsperioden för denna studie. 

Expressen hade 20 artiklar, Aftonbladet 15 artiklar och Dagens Nyheter 38 artiklar 

rörande klimathotet under tre månader, alltså 12 veckor.  

 
Tabell 1: V1. Framställs klimathotet som ett konfliktskapande fenomen? 
 

Tidning  
 
 

Antal 
artiklar 
 
 

Antal artiklar där klimathotet framställs 
som konfliktskapande 
 

Antal 
i % 
 
 

Expressen 20 2 10 % 
Aftonblade
t 15 1 7 % 
Dagens 
Nyheter 38 2 5 % 
 

Resultat: Endast två artiklar från Expressen, en artikel från Aftonbladet och två 

artiklar från Dagens Nyheter framställde klimathotet som konfliktskapande. Resultatet 
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visar att klimathotet väldigt sällan framställs som ett konfliktskapande fenomen, men 

att det förekommer. Sammantaget ger resultatet kvällspressen ett procentantal på 9 % 

och för dagspressen 5 %.   

	  

Tabell 2: V2. Framkommer en emotionell anspelning, rörande 

klimathotet, i artiklarna? 

 

Tidning  
 
 

Antal 
artiklar 
 
 

Antal artiklar där en emotionell 
anspelning förekommer 
 

Antal i 
% 
 
 

Expressen 20 4 20 % 

Aftonbladet 15 3 20 % 
Dagens 
Nyheter 38 9 24 % 
 

Resultat: I Expressen resulterade 4 artiklar i en emotionell anspelning, 3 stycken från 

Aftonbladet och 9 stycken från Dagens Nyheter. Detta resultat visar att den 

emotionella anspelningen rörande klimathotet inte är en jättevanlig framställning men 

den förekommer ändå. Sammantaget ger detta resultat kvällspressen ett procentantal 

på 20 % och 24 % för dagspressen.  

 
Tabell 3: V3. Låter journalisterna andra aktörer komma till tals kring 

klimathotet? 

Tidning  
 

Antal 
artiklar 
 

Antal artiklar där andra aktörer får 
komma till tals  

Antal i 
% 
 

Expressen 20 13 65 % 

Aftonbladet 15 5 33 % 
Dagens 
Nyheter 38 28 74 % 
 
Resultat: Här framgår det att Expressen låter aktörer komma till tals i 13 av 20 

artiklar. Aftonbladet låter aktörer komma till tals i 5 artiklar av 15 och för Dagens 

Nyheter 28 av 38 artiklar. Resultatet visar att journalister, ganska ofta, låter andra 
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aktörer komma till tals kring klimathotet. Dock skiljer sig procentantalet en del 

tidningarna emellan. Sammantaget visar resultatet att aktörer får komma till tals i 51 

% av kvällspressens artiklar och 74 % i dagspressen.  

 

Tabell 4: V4. Är regeringen eller befolkningen ansvarig för lösningen till 

klimathotet? 

 
 

Resultat: Expressen framställde regeringen som ansvarig i 12 artiklar, Aftonbladet i 7 

artiklar och Dagens Nyheter i 20 artiklar. I resten av artiklarna framgick det inte vem 

som ansågs vara ansvarig för lösningen till klimathotet, ingen artikel framställde 

befolkningen som den huvudansvarige. Alla tre tidningar framställer regeringen som 

ansvarig ungefär lika mycket. Sammanlagt framställer 54 % av kvällspressens artiklar 

regeringen som ansvarig och dagspressen landar på 53 %.  

 

Tabell 5: V5. Har klimathotet någon ekonomisk påverkan? 

Tidning  
 

Antal 
artiklar 
 

Antal artiklar där en ekonomisk 
påverkan förekommer  

Antal i 
% 
 

Expressen 20 11 55 % 

Aftonbladet 15 7 47 % 
Dagens 
Nyheter 38 15 38 % 
 

Tidning  
 

Antal 
artiklar 
 

Antal artiklar 
där regeringen 
framställs som 
ansvarig  

Antal i 
% 

Antal 
artiklar där 
det inte 
framkommer 
någon 
ansvarig 

Antal i 
% Befolkning  

Expressen 20 12 60 % 8 40 % 0 
Aftonbladet 15 7 47 % 8 53 % 0 
Dagens 
Nyheter 38 20 53 % 18 47 % 0 
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Resultat: Här framgår det att Expressen framställer klimathotet kopplat till ekonomi i 

11 stycken artiklar. Aftonbladet nämner en ekonomisk påverkan i 7 stycken av 

artiklarna. Dagens Nyheter framställer klimathotets ekonomiska påverkan i 15 

artiklar. Tidningarna skiljer sen en del åt när den ekonomiska påverkan analyseras. 

Dock ligger kvällspressen närmre varandra, procentmässigt, än dagspressen. 

Sammanlagt genererar kvällspressen ett procentantal på 51 % medan dagspressen 

generar 38 %. 

 

Tabell 6: V6. Framställs klimathotet med tematiska eller 

händelseorienterade (episodiska) gestaltningar? 

 

 

 

Resultat: Expressen framställde 5 artiklar tematiskt och 12 artiklar episodikst. I tre av 

artiklarna framkom ingen specifik gestaltning. Aftonbladet gestaltade 3 artiklar 

tematiskt och 9 artiklar episodiskt, precis som föregående tidning var det tre artiklar 

där ingen specifik gestaltning förekom. Av Dagens Nyheter artiklar var 8 stycken 

tematiskt gestaltade medan 22 var episodiskt gestaltade, i 8 stycken artiklar framkom 

ingen specifik gestaltning. Resultatet visar att tidningarna gestaltat klimathotet mer 

episodiskt än tematiskt, tidningarna ligger även på en lika nivå, procentuellt.  

 

Sammantaget framställde kvällspressen 23 % av artiklarna tematiskt, 60 % episodiskt 

och 17 % där ingen specifik gestaltning förekom. Dagspressen framställde 21 % av 

artiklarna tematiskt, 58 % episodiskt och 21 % där inget framkom.  

 

 

Tidning  Antal artiklar Tematisk Episodisk Framkommer ej 

Expressen 20 5 (25 %) 12 (60 %) 3 (15 %) 

Aftonbladet 15 3 (20 %) 9 (60 %) 3 (20 %) 

Dagens Nyheter 38 8 (21 %) 22 (58 %) 8 (21 %) 
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Tabell 7: V7. Vilket typ av nyhetsvärde tillskrivs artiklarna rörande 

klimathotet? 

 
 

Resultat: Artiklarna har i detta fall kunnat resultera i flera variabelvärden, alltså har en 

artikel kunnat innehålla ett nyhetsvärde eller alla fyra. I Expressen innehöll 13 artiklar 

nyhetsvärdet närhet, 10 stycken sensation och avvikelse, 15 stycken förenkling och 14 

stycken elitcentrering. Aftonbladet tillskrev 11 artiklar närhet, 10 artiklar sensation 

och avvikelse, 12 stycken förenkling och 10 stycken elitcentrering. I Dagens Nyheter 

resulterade 25 artiklar i nyhetsvärdet närhet, 16 stycken i sensation och avvikelse, 25 

stycken i förenkling och 28 stycken i elitcentrering. Artiklarna rörande klimathotet 

tillskrivs ofta olika typer av nyhetsvärde. Tidningarna skiljer sig lite åt men vanligt 

förekommande nyhetsvärde i alla tre tidningar är elitcentrering och förenkling.  

 

Sammantaget för kvällspressen resulterar detta i att 68 % av artiklarna tillskrivs 

närhet, 57 % tillskrivs sensation och avvikelse, 77 % tillskrivs förenkling och 68 % 

elitcentrering. Dagspressens nyhetsvärde är samma som Dagens Nyheter.  

 

4.2 Resultat kvalitativ innehållsanalys 
Här redogörs resultatet mer kvalitativt, alltså materialet har analyserats mer ingående 

för att ge en djupare inblick. Precis som det kvantitativa resultatet kommer den 

kvalitativa delen utgå ifrån de olika variablerna. Här kommer även teorierna knytas an 

till resultatet. I slutet kommer en sammanfattning av resultatet redogöras för. 

 

Tidning 
Antal 
artiklar Närhet 

Sensatio
n 

Förenklin
g Elit 

Expressen 20 
13 (65 

%) 10 (50 %) 15 (75 %) 
14 (70 

%) 

Aftonbladet 15 
11 (73 

%) 10 (67 %) 12 (80 %) 
10 (67 

%) 
Dagens 
Nyheter 38 

25 (66 
%) 16 (42 %) 25 (66 %) 

28 (74 
%) 
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4.2.1 Konfliktskapande? 
Precis som förväntat var conflict frame mindre förekommande i artiklar rörande 

klimathotet, men den förekom till viss del. Till skillnad från Dirikx och Gelders 

artikel, där denna ram förekom näst minst, var denna ram i svenska tidningar minst 

gestaltad. Franska och tyska tidningar framställer alltså klimathotet mer som ett 

konfliktskapande fenomen än vad de svenska tidningarna gör (Dirikx & Gelder, 

2010:739). Av de svenska tidningarna var det kvällspressen som gestaltade denna ram 

mest, med 9 %. Expressen skriver bland annat: 

 
Risken för konflikter mellan folkgrupper ökar när resurserna är knappa. 

Klimatförändringar leder till resursstress, särskilt i fattiga länder. 

”Klimatflyktingar” kommer att bli en alltmer påtaglig realitet. En global 

överenskommelse måste komma till stånd (Expressen, 2013-10-05)  

 

Här framställs klimathotet tydligt som ett konfliktskapande fenomen, folkgrupper 

emellan. Utifrån denna text går det även att utläsa Entmans olika 

gestaltningsfunktioner (Entman, 1993:52). Orsaken till problemet definieras genom 

knappa resurser men det föreslås även en lösning, genom en global överenskommelse. 

En global överenskommelse skulle även kunna beskriva en typ av handling som 

människor behöver vidta för att minska klimatförändringarna, vilket var en vanligt 

förekommande framställning i tidningarna från Ulrika Olaussons studie (2009:425f). 

Expressens artikel går även i linje med Björn Forsbergs teori, där han menar att 

medier ofta domineras av problembeskrivningar såsom miljöflyktingar, vilket även 

denna artikel tar upp (Forsberg, 2007:139).   

 

Trots att dagspressens artiklar framställde klimathotet som ett konfliktskapande 

fenomen mindre än kvällspressen förekom gestaltningen även här, dock bara i 5 % av 

artiklarna. Dagens Nyheter skriver bland annat: 

 

Konsekvenserna av klimatförändringar och storskalig exploatering är redan en 

realitet för samerna i Norden/---/På en del håll har de marker som kan nyttjas 

minskat på grund av markkonflikter och konkurrerande markanvändning. 

(Wejryd, 2013:6) 
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Även här gestaltas en konflikt folkgrupper emellan i och med klimathotet. Det går 

också utläsa en av Entmans gestaltningsfunktioner (1993:52) där 

klimatförändringarna och storskalig exploatering definieras som problemet. Texten 

präglas även av nyhetsvärdet närhet. Då artikeln handlar om samerna i norden kan 

svenskar lättare relatera till denna artikel eftersom samer bor i Sverige. Även norden 

kan innefatta Sverige som land. Då närhet tillskrivs artikeln bedöms nyhetsvärdet som 

en större nyhet än andra, enligt Ghersetti (2012:213). Att konflikter gestaltas visar 

även en likhet till Brossard, Shanahan och McComs studie där de amerikanska 

tidningarna gestaltade konflikter i samband med klimatförändringarna, dock skedde 

denna gestaltning oftare i de amerikanska tidningarna än i de svenska (Brossard et al. 

2004:359).  

 

Även fast både kvällspressen och dagspressen framställer klimathotet som ett 

konfliktskapande fenomen i vissa lägen, kommer denna vinkel på klimathotet 

troligtvis inte att hamna på mediernas dagordning eftersom konflikter kopplat till 

klimathotet inte ges mycket utrymme i medierna. Vidare kommer inte människorna 

som tar del av dessa medier att uppmärksamma klimathotet som ett konfliktskapande 

fenomen (Strömbäck, 2004:31). Både kvällspressen och dagspressen lägger minst 

fokus på denna ram för att fånga publikens intresse.  

 

4.2.2 Emotionell anspelning? 
Även denna ram var som förväntat mindre förekommande i materialet. Dock förekom 

human interest frame näst minst till skillnad från Dirikx och Gelders studie där denna 

ram förekom minst. Precis som franska och tyska tidningar framställer svenska 

tidningar artiklar med en emotionell anspelning mindre, dock lägger de svenska 

tidningarna något mer fokus på denna gestaltning eftersom denna ram inte förekom 

minst, som ramen gjorde i de franska och tyska tidningarna (Dirikx & Gelder, 

2010:739). Dagspressen framställde klimathotet med emotionella anspelningar något 

mer än kvällspressen med sina 24 % jämfört med 20 %. Dagens Nyheter skriver bland 

annat: 

 

I västvärlden kräver klimatförändringarna ändrad livsstil – i Bangladesh handlar det 

om en kamp för att överleva. Inom hundra år kan nästan en femtedel av det 
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tättbefolkade Bangladesh vara uppslukat av vatten när havsnivån stiger. För 20-åriga 

Shahnaz Parrin är väderrelaterade katastrofer en del av vardagen (Holmgren, 

2013:10) 

 

I denna artikel gör Dagens Nyheter en emotionell anspelning på Bangladesh 

befolkning och hur de drabbas av klimathotet, för att sedan mer specifikt gå in på 

individen Shahnaz Parrin och hur hon blivit drabbad. I artikeln har journalisten valt 

att gestalta en viss aspekt av klimathotet och gjort den mer framträdande, med en 

emotionell anspelning, för att främja klimathotet som ett problem, precis som Entman 

(1993:52) beskriver gestaltningsteorins funktioner.  Den emotionella anspelningen i 

samband med klimathotet kan alltså, enligt Semetko och Valkenburg syfta till till att 

försöka fånga allmänhetens intresse när det gäller detta fenomen (Semetko & 

Valkenburg, 2000:96). 

 

Utifrån citatet ovan, som artikeln citatet tagits ur, går det även att utläsa två typer av 

nyhetsvärden, förenkling och sensation och avvikelse. Artikeln har förenklats mycket 

då den fokuserar starkt på klimathotets konsekvenser och inte varför konsekvenserna 

uppstått (Ghersetti, 2012:213). I texten ovan beskrivs den stigande havsnivån som en 

konsekvens. Artikeln beskriver även katastrofer som kommer ske till följd av 

klimathotet i Bangladesh vilket gestaltas väldigt negativt och enligt Ghersetti skulle 

alltså denna artikel då generera ett större nyhetsvärde (Ghersetti, 2012:214). Precis 

som Forsberg beskriver, att klimatfrågan ofta domineras av problembeskrivningar i 

medier, stämmer även detta överens med denna artikel. Artikeln skildrar även 

klimatflyktingar som ett kommande problem för Bangladesh (Forsberg, 2007:139).   

 

Som sagt var dagspressen den press som gestaltade klimathotet med en emotionell 

anspelning mest. Dock skiljde det bara 4 % jämfört med kvällspressen som gestaltade 

20 % av sina artiklar med en emotionell anspelning kopplat till klimathotet. 

Aftonbladet skriver den 26 september 2013:  

 

Innan konflikten bröt ut hade den syrianska befolkningen plågats av den värsta torkan 

på 40 år. Grundvattnet hade sinat, skördarna torkat bort. En och en halv miljon 

människor hade förlorat sin utkomst och tvingats in till arbetslösheten i storstäderna. 
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Där blev de förbannade. Ända sedan sexdagarskriget 1967 har det handlat om 

vattenbrist för Mellanöstern (Franchell, 2013:2). 

 

Precis som föregående citat förekommer även en emotionell anspelning i detta. 

Aftonbladet har valt att gestalta den syrianska befolkningen, vars individer påverkas 

av klimathotets konsekvenser. Även här beskrivs artikeln rörande klimathotet med 

problembeskrivningar. Förenkling, sensation och avvikelse är det nyhetsvärde som 

tillskrivs texten där konsekvenser av klimatförändringarna beskrivs i samband med 

vattenbrist och katastrofer för den syrianska befolkningen. Som förra artikeln skulle 

alltså denna text troligtvis generera ett större nyhetsvärde då fokus läggs på detta 

(Ghersetti, 2012:213).   

 

Ett tydligt mönster som framkommer i och med den emotionella anspelningen är att 

både kvällspress och dagspress gestaltar individer och människors konsekvenser av 

klimathotet främst i länder från mellanöstern. Dagens Nyheter framställer även, i en 

annan artikel, en emotionell anspelning på Irans befolkning i samband med 

klimathotet:  

 

Irans öknar breder ut sig och södra Alborz och östra Zagros blir obeboeliga så att alla 

måste ge sig av därifrån. Men vart? Av Irans 75 miljoner invånare kommer 45 

miljoner att leva farligt. Om vi tar itu med detta denna dag, den 9 juni 2013, tar det 

mellan 12 och 15 år att rätta till situationen (Dagens Nyheter, 2013-09-24). 

 

Detta skulle alltså kunna tyda på att individer och befolkning i Mellanöstern redan 

blivit drabbade av klimathotets konsekvenser i betydligt större utsträckning än 

svenskar. Att konsekvenserna redan syns och påverkar människor i mellanöstern 

skulle alltså kunna hamna på medborgarnas dagordning (Strömbäck, 2004:31). Dock 

så gestaltas denna ram inte så ofta i samband med klimathotet vilket gör att 

medborgarna troligtvis inte skulle diskutera detta som en viktig fråga, även fast det 

har en förödande konsekvens för andra individer. Att nyhetsvärdet närhet inte 

tillskrivs dessa artiklar skulle också kunna vara en förklaring till varför den 

emotionella ramen inte gestaltas så ofta, eftersom nyhetsvärdet inte blir lika stort ifall 

läsaren inte kan relatera till närlägen plats (Ghersetti, 2012:213). 
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4.2.3 Kommer andra aktörer till tals? 
Tillskillnad från de två första ramarna var denna ram, morality frame, mer 

förekommande i artiklarna. I dagspressen lät journalisterna andra aktörer komma till 

tals, kring klimathotet, i 74 % av artiklarna jämfört med 51 % i kvällspressen. 

Semetko & Valkenburg menar att användning av andras åsikter och värderingar i 

nyheter kan resultera i att nyheten värderas mer moraliska av allmänheten (Semetko 

& Valkenburg, 2000:96). I detta fall kan det då betyda att dagspressens artiklar 

värderas mer moraliska av allmänheten, än kvällspressens. Genom en kvalitativ 

analys går det även att urskilja vilka aktörer som ofta kommer till tals när klimathotet 

gestaltas. Även fast dagspressen låter fler aktörer uttala sig, är det liknande aktörer 

som får komma till tals i tidningarna. Bland annat använder alla tidningar aktörer som 

är sakkunniga inom meteorologi:  

 

– Det handlar egentligen bara om marginella förflyttningar av kunskapsläget, säger 

Pär Holmgren, meteorolog och klimatdebattör (Rundkvist, 2013:18-19). 

 

Skandinavien kommer att få mer nederbörd. Och extrem nederbörd kommer bli mer 

extrem, säger Gunilla Svensson, professor i meterologi på Stockholms universitet 

(Johansson, 2013:14,15). 

 

Men allt måste vara klart till presskonferensen klockan 10 på fredag, säger Deliang 

Chen, professor i fysikalisk meterologi vid Göteborgs universitet och huvudförfattare 

till klimatrapportens första kapitel (Dagens Nyheter, 2013-09-22). 

 

Att många meteorologer får uttala sig i artiklar rörande klimathotet skulle kunna tyda 

på att väder har en viktig koppling till fenomenet, och utav ett citat ovan går det att 

utläsa att framtida väderförändringar är en konsekvens av klimathotet och dess 

klimatförändringar. Förutom meteorologer är politiker en vanligt förekommande aktör 

i artiklarna. Bland annat har miljöpartiets språkrör Åsa Romson ofta fått uttala sig. 

Även miljöminister Lena Ek är en politiker som förekommer ofta. Detta visar på att 

journalisterna oftast inte låter vilka politiker som helst få uttala sig, utan de som är 

sakkunniga inom miljö och klimat används vanligtvis som referens.  Att dagspressen 

låter aktörer komma till tals i hela 74 % av artiklarna och att de aktörer som ofta får 

komma till tals är sakkunniga inom området, skulle även kunna peka på att DNs 
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artiklar är mer vetenskapliga och sakliga, precis som Madelene Fensby och Örs Szasz 

fick till resultat i sin uppsats när de studerade kvällspress och dagspress (Fensby & 

Szasz, 2013:34). Då politiker ofta får komma till tals sker även en elitcentrering i 

artiklarna (Ghersetti, 2012:213).  

4.2.4 Är regering eller befolkning ansvarig för lösningen? 
Precis som förväntat förekom denna ram, responsibility frame, mer frekvent i 

artiklarna. Däremot var det inte en enda artikel som pekade ut befolkningen som 

ansvarig för lösningen till klimathotet, utan ansvaret lades på regeringen. Genom att 

gestalta regeringen som ansvarig påverkar alltså medierna till att människorna 

uppfattar lösningen till klimathotet som regeringens ansvar. Ansvaret läggs alltså på 

en samhällsnivå, vilket Shanto Iyengar menar är vanligt förekommande i andra länder 

än USA (Iyengar, 1991:126). Precis som Dirikx och Gelders studie visar att franska 

och tyska tidningar lägger ansvaret på regeringen som en ansvarig aktör, sker en 

liknande framställning i svenska tidningar (Dirikx & Gelder, 2010:739). Den svenska 

dagspressen och kvällspressen framställde regeringen som ansvarig ungefär lika 

mycket, 53 % respektive 54 %, alltså i lite mer än hälften av tidningarnas artiklar. I 

resterande artiklar framkom ingen ansvarig. Expressen skriver bland annat: 

 

– Klimatfrågan är större än vad varje enskild individ själv kan påverka. Vi måste gå 

ihop och få politikerna att prioritera klimatfrågan, ta hållbara beslut och göra det 

enklare att leva klimatsmart (Johansson, 2013:14,15). 

 

Enligt en svensk WWF-undersökning tycker 62 % att deras parti borde göra mer och 

vara tydligare om hur de tänker lösa klimat- och miljöproblemen (Marteus, 2013:27).  
 

Dagspressen gestaltade regeringen som ansvarig något mindre än kvällspressen, dock 

skiljer sig resultatet bara med en procentenhet. Dagens Nyheter skriver bland annat: 

 

Förhandlingarna om ett globalt klimatavtal har hittills varit otillräckliga. Världens 

regeringar agerar som deltagare i ett chicken race och väntar ut varandra, i tron att 

man kan vinna egna fördelar genom att vänta tills någon annan går före. Ska detta 

brytas måste någon ta ledningen och med eget agerande visa andra vägen (Romson, 

2013:6). 
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Detta citat pekar till och med på att det inte bara är den svenska regeringen som måste 

ta ansvar utan världens regeringar behöver agera. Här gestaltas även en lösning till 

klimathotet, genom ett globalt klimatavtal, som också nämnts tidigare. Detta visar 

ytterligare att klimathotet är ett globalt fenomen och kan kanske vara därför som 

mycket ansvar tillskrivs regeringen. Genom att majoriteten av tidningarnas artiklar 

framställer regeringen som ansvarig till lösningen, kommer detta troligtvis vara en 

gestaltning som medborgarna blir medvetna om och diskuterar när det gäller 

klimathotet, eftersom det ofta förekommer på mediernas dagordning (Strömbäck, 

2004:31). 

 

4.2.5 Ekonomisk påverkan? 
Efter att ha analyserat, economic consequenses frame, skiljde sig tidningarna åt en del 

i framställningen av klimathotet kopplat till ekonomi. Här framställde kvällspressen 

klimathotets ekonomiska påverkan mer frekvent än dagspressen med sina 51 % 

jämfört med 38 %. Enligt Semetko och Valkenburg (2000:96) belyser medierna de 

ekonomiska effekterna då detta ofta generar ett högt nyhetsvärde. Detta visar då på att 

kvällspressen lägger mer fokus på att beskriva klimathotets ekonomiska effekt för att 

skapa ett högre nyhetsvärde, än vad dagspressen gör.  Semetko och Valkenburg 

menar även att de ekonomiska konsekvenserna kan påverka både individer, grupper, 

regioner och länder (Semetko & Valkenburg, 2000:96). Då en kvalitativ analys har 

tillämpats har det även kunnat klargöra vilken eller vilka typer av aktörer som kan 

påverkas. Oftast gestaltas länder eller regioner, som EU, tillsammans med 

klimathotets ekonomiska effekter. Aftonbladet skriver exempelvis: 

 

Göran Perssons gröna folk-hem är fortfarande ett föredöme. Han satsade över fyra 

miljarder på 1 800 miljöprojekt runtom i Sverige. Han minskade utsläppen av 

växthusgaser med nära en miljon ton om året, men den största poängen var att han 

fick igång miljöarbetet över hela landet (Franchell, 2013:2). 

 

Här har landet Sverige kopplats ihop med ekonomiska effekter. Här framställs den 

ekonomiska effekten i en positiv bemärkelse då det satsade pengarna bland annat 

minskade utsläppen av växthusgaserna. Även Dagens Nyheter framhäver, i en artikel, 

andra länders ekonomiska effekter ur en positiv vinkel:  
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I USA stängs kolkraftverk efter att möjligheten att på ett lönsamt sätt utvinna 

skiffergas upptäckts – och koldioxidutsläppen minskar. I Tyskland har det långvariga, 

kompakta och delvis irrationella motståndet mot kärnkraft resulterat i en politik som 

kraftigt subventionerar förnybar energiproduktion (Dagens Nyheter, 2013-09-28).  

 

Däremot är inte alla ekonomiska effekter positiva, tvärtom. Många av artiklarna tar 

även upp ekonomiska effekter ifall hoten från klimatet skulle bli verkliga. Expressen 

och Dagens Nyheter skriver exempelvis: 

 

Översvämningssäkra Sverige, 18 områden i Sverige riskerar, på grund av 

klimatförändringarna, att utsättas för översvämningar. För att stötta de mest utsatta 

kommunerna behöver Sverige ett gemensamt arbete. 250 miljoner per år bör avsättas 

(Reuterskiöld, 2013:18). 

 

Även Världsbanken har börjat sätta prislappar på klimatförändringen. I en ny studie 

bedömer man att oväder kan kosta världens 136 största kuststäder 7 000 miljarder 

kronor per år 2050 (Björkman, 2013:25).  

 

Även från dessa citat går det att utläsa att länder hamnar i fokus när de ekonomiska 

effekterna kopplat till klimathotet gestaltas. Tidningarna lägger alltså mest vikt på att 

framställa länders ekonomiska effekter mer frekvent. Sverige förekommer ofta som 

en aktör vilket gör att artiklarna även tillskrivs nyhetsvärdet närhet och då troligtvis 

generar ett större nyhetsvärde för svenskarna än de artiklar som nämner andra länders 

ekonomiska effekter (Ghersetti, 2012:213). Som nämnt ovan visade resultatet att 

kvällspressen framställer klimathotets ekonomiska effekter, och mer specifikt länders 

ekonomiska effekter, oftare än dagspressen. Alltså skulle det troligtvis vara större 

chans att klimathotets ekonomiska effekter skulle hamna på dagordningen hos de 

människor som läser kvällspress (Strömbäck, 2004:31). 

 

4.2.6 Tematisk eller episodisk gestaltning?  
Denna variabel resulterade i ett ganska jämnt resultat tidningarna emellan. Både 

kvällspressen och dagspressen framställde ungefär 60 % av sina artiklar episodiskt 

och ungefär 20 % tematiskt. I resterande artiklar framkom ingen specifik gestaltning. 
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Enligt Shanto Iyengar lägger episodiska, eller händelseorienterade gestaltningar, 

fokus på enstaka händelser eller personer som sedan används för att belysa ett mer 

generellt problem (Iyengar, 1991:11). Denna gestaltning förekom mest i artiklarna, 

exempelvis skriver Expressen:  

 

Greenpeace bryter isen för Arktis överlevnad. Artic Sunrise, miljöorganisationens 

isbrytare är just nu i Arktis för att stoppa gas och oljeutvinningen. Det finns för lite 

klimatutrymme för utvinning av olja och gas i Arktis. /---/ Kapplöpningen efter 

Arktis olja handlar om att tjäna pengar utan hänsyn till den klimatkatastrof 

oljeutvinningen kan orsaka (Thulin, 2013:5).  

 

Citatet ovan visar på en tydlig episodisk gestaltning där Greenpeace ingripande i 

Arktis utgör händelsen, vilket i sin tur belyser problemet om en potentiell 

klimatkatastrof. Precis som Brossard, Shanahan och McComs studie, där de franska 

tidningarna fokuserade på händelseorienterade gestaltningar är resultatet liknande 

(Brossard et al. 2004:359). I Dagens Nyheter sker en episodisk gestaltning när en 

artikel beskriver hur en svensk familj drabbades av översvämning i hemmet: 

 

I källaren hemma hos familjen Larsson Lund i Söderhamn flöt möblerna omkring 

efter översvämningen förra veckan. De vet ännu inte om huset går att rädda 

(Sörbring, 2013:8,9).  

 

Artikeln gestaltas alltså episodiskt då den enstaka händelsen utgör familjens 

översvämmade hus vilket då ska belysa problemet med allt mer häftiga skyfall som är 

ett resultat av klimatförändringarna. Både kvällspressen och dagspressen gestaltade 

även artiklarna episodiskt genom att lägga fokus på enskilda personer. Tidningarna 

utnyttjade framförallt Sverigebesöket utav USAs president Barack Obama när det 

ville belysa klimathotet som ett problem, Aftonbladet och Dagens Nyheter skriver 

bland annat: 

 

Är det någon som kommer ihåg varför Obama kom till Sverige? Visst var han sur på 

Putin, men den amerikanske presidenten hade en agenda också. Han ville prata med 

Fredrik Reinfeldt om klimatet (Franchell, 2013:2).  
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Klimatet är en av de viktigaste frågorna under USA-presidenten Barack Obamas 

planerade Sverigebesök (Larsson, 2013:9).  

 

Även fast både kvällspressen och dagspressen lägger mest fokus på episodiska 

gestaltningar för att belysa klimatförändringarna som ett problem gestaltades också 

vissa artiklar tematiskt. Vid en tematisk gestaltning ska en historisk bakgrund vara i 

fokus (Iyengar, 1991:11). Dagens Nyheter skriver exempelvis: 

 

Forskarna hittade också belägg för att mayarikets kollaps i Centralamerika, liksom 

khmerrikets sönderfall oh tangdynastins sammanbrott i Kina inträffade under 

perioder av svår torka (Dagens Nyheter, 2013-08-02).  

 

Att tidningarna ändå gestaltar vissa artiklar tematiskt kan troligtvis bero på att hoten 

ifrån klimatförändringarna även existerat historiskt sett. Däremot har hoten aldrig 

varit så många och aktuella som de är idag vilket kanske beror på att tidningarna 

lägger mer fokus på episodiska gestaltningar.  

 

4.2.7 Nyhetsvärde? 
Efter analysen framgick det tydligt att artiklarna rörande klimathotet ofta tillskrevs 

något typ av nyhetsvärde. Vissa artiklar innehöll endast ett medan andra innehöll alla 

fyra. Enligt Marina Ghersetti tillskrivs artiklarna olika typer av nyhetsvärden dels för 

att sätta en viss prägel men även för att generera ett större nyhetsvärde (Ghersetti, 

2012:212). I och med att alla artiklar innehöll något nyhetsvärde blir det tydligt att 

journalisterna använder sig av antingen närhet, elitcentrering, sensation och avvikelse 

eller förenkling när det gestaltar klimathotet för att få ett större genomslag hos 

läsaren. Kvällspressen använde nyhetsvärdet förenkling mest med 77 %, i 

dagspressen tillskrevs nyhetsvärdet näst mest med 66 %. När en nyhet förenklas är 

fokus mer på en händelses konsekvenser än de processer som ledde fram till 

händelsen (Ghersetti, 2012:214). Artiklarna nämner alltså klimathotets konsekvenser i 

en majoritet av artiklarna. Expressen och Dagens Nyheter skriver bland annat 

 

Enligt rapporten från IPCC är det troligt att temperaturhöjningen fram till 2035 

kommer att bli 0,3 till 0,7 grader, och att havsisen i Arktis under sommaren kommer 
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att minskas med 43 till 94 procent fram till år 2100. Samtidigt kommer troligen 

havsnivåerna att höjas rejält till 2100 (Reuterskiöld, 2013:40).  

 

Klimatrapportens fyra viktigaste slutsatser: temperaturen höjs, isarna smälter, 

havsytan stiger och haven försuras (Gunther Axelsson, 2013:8,9).  
 

Ofta när journalisterna förenklar artiklarna genom att beskriva konsekvenser är det 

sådana beskrivningar i citaten ovan som är vanligt förekommande. Det blir tydligt att 

klimathotet främst kommer att påverka den ekologiska miljön men som i sin tur 

kommer utgöra stora hot och problem för mänskligheten. Citaten ovan visar även på 

ett avskalat och enkelt språk som resulterar i att budskapet blir enkelt att förstå vilket 

också tillhör förenkling och som Ghersetti pekar på är ytterligare ett sätt att försöka 

fånga läsarens intresse (Ghersetti, 2012:214). Citaten belyser även en hel del 

problembeskrivningar, vilket Björn Forsberg menar är vanligt förekommande när 

klimatfrågan gestaltas i medier (Forsberg, 2007:139).  Det nyhetsvärde som förekom 

mest i dagspressen var elitcentrering, med 74 % och i kvällspressen tillskrevs 

nyhetsvärdet näst mest med 68 %. Vid elitcentrering ska nyheten uppmärksammas 

med någon typ av elit. Hit räknas exempelvis både politiker och kändisar men även 

olika institutioner och organisationer med mycket makt. Enligt Ghersetti (2012:213) 

förekommer detta nyhetsvärde ofta i nyheter, vilket även stämde överens med 

artiklarna rörande klimathotet. Gällande klimathotet förekom ofta politiker i artiklarna 

men även organisationer och institutioner som FN eller deras klimatpanel IPCC. 

Aftonbladet skriver exempelvis: 

 

FN:s klimatpanel har nyligen presenterat ytterligare en rapport som beskriver 

klimathotets oerhörda tyngd och omfattning (Lindgren, 2013:6). 

 

Även nyhetsvärdet närhet tillskrevs majoriteten av artiklarna. Både i kvällspressen 

och dagspressen förekom detta nyhetsvärde näst mest. Enligt Ghersetti bedöms 

artiklar med nyhetsvärdet närhet som en större nyhet eftersom människor då har 

lättare att relatera till nyheten. Artiklarna rörande klimathotet tillskrevs ofta 

nyhetsvärdet närhet, alltså att de nämnde Sverige eller platser i Sverige i samband 

med klimathotet, vilket gör att svenskarna då skulle bedöma de nyheterna större än 

andra (Ghersetti, 2012:213). Expressen och Aftonbladet skriver exempelvis: 
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Sverige har länge strävat efter att vara ett föregångsland inom miljö– och 

klimatområdet. Även om det finns mycket kvar att göra så är Sveriges arbete på 

många sätt världsledande (Rockström, Laestadius & Wijkman, 2013:4).  

 

I Sverige handlar ett ambitiöst klimatarbete i ovanligt hög utsträckning om att minska 

transporternas klimatpåverkan/---/ En fungerande svensk klimatpolitik kräver därför 

enorma satsningar på järnväg och kustsjöfart (Lindgren, 2013:6).  

 

Begreppet aktualitet är även relevant då nyhetsvärdet närhet diskuteras och i 

artiklarna där klimathotet tillskrivs närhet framstår även fenomenet ofta som aktuellt. 

Detta skulle då enligt Ghersetti betyda att nyheten uppmärksammas ytterligare 

(Ghersetti, 2012:213). Sensation och avvikelse var det nyhetsvärde som tillskrevs 

artiklarna, rörande klimathotet, minst både i kvällspressen och dagspressen. Dock 

förekom artiklar med sensation och avvikelse något mer i kvällspressen med 57 % 

jämfört med dagspressens 42 %. Då sensation och avvikelse tillskrivs artiklar nämns 

ofta olyckor, krig eller katastrofer och dessa är oftast negativa (Ghersetti, 2012:213). 

När det gäller klimathotet var det oftast potentiella eller aktuella katastrofer som 

gestaltades mest. Aftonbladet och Expressen skriver bland annat: 

 

Klimatexperterna kommer att säga att världshaven har blivit varmare. Och när vattnet 

värms upp ökar avdunstningen som driver orkaner och tyfoner. Under den senaste 

veckan har två orkaner avlöst varandra läng Mexikos västkust. En hel by begravdes i 

ett jordskred häromdagen. Ett 70-tal personer saknas fortfarande (Franchell, 2013:2).  

 

Sommarens översvämningar i Europa, som tvingade tusentals människor på flykt, och 

orkanen i Indien är några av de senaste väderväxlingarna som kan vara tecken på att 

klimatet blir mer extremt, enligt experterna (Johansson, 2013:14,15).   

 

Här tydliggörs det att katastrofer är i fokus när klimathotet framställs. Även här 

synliggörs problembeskrivningar precis som Björn Forsberg menar är vanligt 

förekommande i samband med klimathotet i medier (Forsberg, 2007:139).  Att 

kvällspressen lägger mer fokus på sensation och avvikelser visar även på ett liknande 

resultat i linje med Madelene Fensby och Örs Szasz studie där kvällspressen 

fokuserade mer på att skrämma och oroa läsarna, vilket troligtvis sker när framtida 
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eller aktuella katastrofer och olyckor beskrivs på grund av klimatförändringarna 

(Fensby & Szasz, 2013:34). 

4.2.8 Sammanställning 

Då en kvalitativ analys även tillämpades på denna studie har resultatet kunnat 

analyseras mera ingående och gett en djupare inblick, vilket avsnitten ovan visat på. 

När det gäller konflikter kopplat till klimathotet framställdes klimathotet inte som ett 

konfliktskapande fenomen särskilt ofta men de förekom ibland. När det väl förekom 

var det konflikter folkgrupper emellan som var i fokus både kvällspress och 

dagspress. Den emotionella anspelningen var också mindre förekommande, dock 

något mer än den konfliktskapande framställningen. Här synliggjordes även ett 

mönster där befolkning eller människor ifrån mellanöstern var i fokus, i tidningarna, 

när de beskrev klimathotet ur en emotionell vinkel. Många journalister lät andra 

aktörer komma till tals kring klimathotet, dock något mer i dagspressen än i 

kvällspressen. Främst fick politiker och sakkunniga inom området uttala sig. När det 

kommer till vem som är ansvarig till en lösning för klimathotet gestaltade tidningarna 

i lite mer än hälften av artiklarna regeringen som ansvarig. Ingen artikel framställde 

befolkningen som ansvarig, vilket gör att ansvaret läggs på en samhällsnivå. 

Klimathotets ekonomiska effekter gestaltades mer frekvent i kvällspressen än 

dagspressen. Den vanligaste gestaltningen var de kostnader som klimathotet 

eventuellt skulle leda till. De episodiska gestaltningarna var de mest gestaltade i både 

kvällspress och dagspress. Där lades fokus på enstaka händelser eller personer för att 

belysa klimathotet som ett problem. Exempelvis gestaltades Barack Obama ofta i 

artiklar rörande klimathotet. När det gäller nyhetsvärdet så var detta något som ofta 

tillskrevs artiklarna. Elitcentrering och förenkling var de nyhetsvärden som förekom 

mest, sedan följde närhet samt sensation och avvikelse i både kvällspress och 

dagspress.  

 

Efter det att resultatet analyserats kvalitativt framkommer vissa mönster tydligare. 

Utifrån Entmans (1993:52) olika gestaltningsfunktioner där vissa aspekter väljs ut av 

en uppfattad verklighet går det att urskilja att klimathotet ofta definieras som ett 

problem vare sig det handlar om ekonomi, katastrofer eller klimatflyktingar. Detta går 

även i linje med Björn Forsbergs teori (2007:139) där problembeskrivningar av 

klimathotet ofta dominerar medierna, vilket visar att i alla fall tidningar inte ändrat sin 
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gestaltning, på det sättet, under åren som gått. Däremot kritiserade Forsberg Dagens 

Nyheter för att missgynna miljöfrågan i samhället då ledarsidorna ofta skrev en del 

kritiska inlägg. Sådana artiklar har inte existerat i denna studie vilket kanske tyder på 

att tidningen blivit mer neutral rörande miljö och klimatförändringar eller att 

klimathotet blivit mer verkligt. Forsberg kritiserade även Aftonbladet för att 

missgynna omfattningen av klimatrapporteringen, vilket även skulle kunna gälla för 

denna studie, eftersom det var den tidningen som hade minst artiklar, av alla tre, 

rörande klimathotet. Trots att Aftonbladet lovade att bättra sig hösten 2006 (Forsberg, 

2007:137). 
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5. Slutdiskussion 
Denna studies syfte är att undersöka hur klimathotet, i form av klimatförändringarna, 

framställs i dagspress respektive kvällspress hösten 2013. För att klargöra syftet 

ställdes följande frågeställningar; Hur gestaltas klimathotet i Dagens Nyheter, 

Aftonbladet och Expressen? Framkommer det några skillnader eller likheter kring 

framställningen av klimathotet i kvällspressen och dagspressen, i så fall vilka? och 

Vad ges klimathotet för typ av nyhetsvärde i respektive tidning?  

 

Den första frågeställningen har klargjort att klimathotet inte framställs som ett 

konfliktskapande fenomen i tidningarna, det framställs heller inte med emotionella 

anspelningar särskilt ofta, där fokus ligger på enskilda individer eller grupper som 

kopplas samman till klimathotet. Utan ideligen hamnar olika länder i fokus när 

klimathotet diskuteras vilket belyser klimathotet som ett globalt fenomen. Även fast 

den emotionella anspelningen inte gestaltades ofta så framkom ett mönster där länder 

och människor i mellanöstern hamnade i fokus när klimathotets konsekvenser 

beskrevs, slutsatsen skulle då bli att mellanöstern redan blivit drabbade av hoten ifrån 

klimatförändringarna och att fenomenet är mer än aktuellt. Både kvällspressen och 

dagspressen framställer regeringen som den ansvariga aktören när de handlar om 

lösningar. Att ansvaret läggs på en samhällsnivå visar troligtvis på att det behövs 

lagar och regler för att minska klimatförändringarna och att ansvaret är för stort för att 

enskilda individer ska kunna lösa problemen. Klimathotet framställdes även, 

framförallt i kvällspressen, som ett fenomen där ekonomi har betydelse, främst 

gestaltades kostnaderna för de potentiella katastrofer, som kan inträffa, som en effekt. 

Dock förekom även ekonomiska effekter i positiva bemärkelser ibland, där satsade 

pengar lyckats minska klimatförändringarna i vissa avseenden. Dock blir en slutsats 

tydlig, att klimathotet kostar, eller kommer att kosta, samhället mycket pengar är ett 

faktum. Klimathotet framställdes även mest med episodiska gestaltningar, alltså att 

enstaka händelser eller personer var i fokus i samband med fenomenet. Framförallt 

utnyttjade tidningarna president Obamas Sverigebesök, när de skrev om klimathotet, 

vilket troligtvis beror på att de ville generera ett högre nyhetsvärde.  

 

Det går även att dra slutsatsen att klimathotet ofta framställs som ett problem i 

tidningarna, både framtida och aktuellt, under hösten 2013. Förhoppningsvis betyder 
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det att människor och politiker kommer vilja bekämpa klimathotet och att denna 

delning som nu existerar minskar. Vissa artiklar pekar även på att Sverige kommer 

drabbas i framtiden av bland annat häftigare stormar och fler skyfall. Förhoppningsvis 

leder denna typ av gestaltning av klimathotet till att klimatskeptikerna tänker om, 

även i Sverige. Att tidningarna låter andra aktörer komma till tals, framförallt 

sakkunniga forskare och politiker, betyder förhoppningsvis att människor inser att 

hoten ifrån klimatförändringarna kan bli verkliga eftersom en hel del forskning pekar 

på detta.  

 

Det fanns även en del skillnader och likheter kvällspress och dagspress emellan, efter 

att resultatet analyserats, vilket ger svar på den andra frågeställningen. Överlag var 

det en liknande framställning tidningarna gjorde. Både kvällspress och dagspress lade 

inte fokus på klimathotet som ett konfliktskapande fenomen, de framställde inte heller 

klimathotet ur en emotionell anspelning på grupper och individer. Ytterligare en 

likhet var att tidningarna gestaltade regeringen som ansvarig ungefär lika mycket. 

Både kvällspressen och dagspressen framhävde även klimathotet med episodiska 

gestaltningar ungefär lika mycket. När det kommer till antal aktörer som fått uttala sig 

och den ekonomiska påverkan, så är det där tidningarna skiljer sig åt. Dagspressen lät 

fler aktörer uttala sig i sina artiklar än kvällspressen. Däremot var det kvällspressen 

som framställde de ekonomiska effekterna, i samband med klimathotet, i större 

utsträckning än dagspressen. När det kommer till nyhetsvärdet fokuserade 

dagspressen mer på elitcentrering medan kvällspressen lade fokus på att förenkla 

artiklarna, alltså att framhäva konsekvenserna av klimathotet. Detta betyder då att 

framställningen ser nästan likadan ut i dagspressen och kvällspressen och det som 

läser dessa tidningar kommer troligtvis få en ungefär likadan uppfattning om 

klimathotet som fenomen. Däremot är det viktigt att påpeka att kvällspressen utgör 

två tidningar och läses bara den ena av dessa två är det inte lika stor chans att 

klimathotet hamnar på medborgarnas dagordning, eftersom de har färre artiklar per 

tidning, än om dagspressen dagligen skulle läsas.  

 

Den tredje och sista frågeställningen om nyhetsvärde i respektive tidning resulterade i 

att Aftonbladet lade mest fokus på att förenkla sina artiklar därefter följde närhet och 

minst fokus lade tidningen på elitcentrering och sensation och avvikelse. När det 

kommer till Expressen såg resultatet ungefär likadant ut, förenklade artiklar förekom 
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mest, sedan följde elitcentrering och efter det närhet, minst fokus gavs nyhetsvärdet 

sensation och avvikelse. Dagens Nyheter tillskrev nyhetsvärdet elitcentrering mest till 

sina artiklar, därefter följde både närhet och förenkling, sensation och avvikelse var 

det nyhetsvärde som tidningen lade minst fokus på. Det här betyder då att 

kvällspressen framställer klimathotets konsekvenser i sina artiklar mer än dagspressen 

och detta är troligtvis den framställning läsarna av kvällspressen främst kommer att ta 

del av. Skulle däremot dagspressen läsas mer frekvent skulle läsarna få ta del av en 

elitcentrering kring klimathotet, alltså skulle de ofta läsa om politiker eller 

institutioner och organisationer kopplat till klimathotet.  

 

5.1 Framtida forskning 
Inför framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka hur de människor 

som läser tidningarna påverkas av det som skrivs. Att undersöka med hjälp av enkäter 

eller intervjuer hur läsarna faktiskt påverkas ifrån tidningarnas gestaltning av 

klimathotet. Det skulle även kunna vara intressant att undersöka hur andra medier, 

exempelvis TV, framställer klimathotet. En annan typ av studie skulle kunna vara att 

undersöka framställningen av klimathotet några år tillbaka i tiden och sedan jämföra 

med den aktuella perioden. Det skulle nog bli en intressant undersökning eftersom 

klimathotet som fenomen inte existerat särskilt länge på mediernas dagordning.  
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7. Bilagor 
Bilaga	  1.	  Kodschema	  och	  förklaring	  
 
V1. Framställs klimathotet som ett konfliktskapande fenomen? 
 
Förklaring: I denna kategori räknas artiklar som innehåller någon typ av oenighet eller 
konflikt emellan individer, grupper eller länder i samband med klimathotet. 
 
Variabelvärde: 
 
1=Nej  0=Ja 
 
V2. Framkommer en emotionell anspelning rörande klimathotet i artiklarna? 
 
Förklaring: Emotionell anspelning syftar till artiklar som nämner ifall  specifika 
individer påverkas eller om artikeln tar upp privata aktörers personliga problem i 
samband med klimathotet. 
 
Variabelvärde: 
 
1=Nej  0=Ja 
 
V3. Låter journalister andra aktörer komma till tals kring klimathotet? 
 
Förklaring: Med andra aktörer menas forskare, politiker eller människor som är 
sakkunniga inom området. 
 
Variabelvärde: 
 
1=Nej  0=Ja 
 
V4. Är regeringen eller befolkningen ansvarig för lösningen till klimathotet? 
 
Förklaring: Till denna variabel analyseras ifall artiklarna nämner regeringen eller 
befolkningen som ansvarig för klimathotet. 
 
Variabelvärde: 
 
1 = Regering X = framkommer ej  
0 = Befolkning  
 
V5. Har klimathotet någon ekonomisk påverkan? 
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Förklaring: Här analyseras ekonomi relaterat till klimathotet. Ifall artikeln nämner en 
finansiell vinst eller förlust nu eller i framtiden.  
 
Variabelvärde: 
 
1=Nej  0=Ja 
 
V6. Framställs klimathotet med tematiska eller episodiska gestaltningar? 
 
Förklaring: Vid tematiska gestaltningar ska en historisk bakgrund till klimathotet 
nämnts i artikeln. Vid episodiska gestaltningar ska artikeln nämnt enstaka händelser 
eller personer kopplat till klimathotet. Både privata och offentliga aktörer räknas till 
personer. 
 
Variabelvärde: 
1 = tematiska  x = framkommer ej 
0 = episodiska 
 
V7. Vilket typ av nyhetsvärde ges artiklarna rörande klimathotet? 
 
Förklaring: Vid närhet ska artikeln nämna klimathotet som ett aktuellt fenomen eller 
en koppling till en plats i Sverige. Vid sensation och avvikelser ska artikeln nämna 
någon olycka eller katastrof i samband med klimathotet. Till elitcentrering räknas 
politiska aktörer, kändisar eller en institution eller organisation. Vid förenkling ska 
artikeln nämna konsekvenser av klimathotet.   
 
Variabelvärde: 
 
1= Närhet  2 = Sensation och avvikelse    3 = Elitcentrering 
4 = Förenkling   
 
Bilaga	  2.	  Resultatschema	  	  
 

	  
Variabler	   V1	   V2	   V3	   V4	   V5	   V6	   V7	  

	  
Variabelvärde	   vv	   vv	   vv	   vv	   vv	   vv	   vv	  

Artiklar/enheter	  
	   	   	   	   	   	   	   	  1	  
	  

1	   1	   0	   x	   1	   0	   3	  
2	  

	  
1	   0	   0	   1	   0	   0	   3,4	  

3	  
	  

1	   1	   1	   1	   0	   0	   1,3,4	  
4	  

	  
1	   1	   0	   x	   1	   0	   3,4	  

5	  
	  

1	   1	   0	   x	   0	   0	   2,3,4	  
6	  

	  
1	   1	   0	   x	   1	   1	   1,3,4	  

7	  
	  

1	   1	   0	   x	   1	   x	   1,3	  
8	  

	  
1	   1	   1	   x	   1	   x	   1	  

9	  
	  

1	   1	   0	   x	   1	   0	   1,3	  
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10	   	  	   1	   1	   0	   x	   1	   0	   2,4	  
11	  

	  
1	   1	   1	   1	   0	   0	   1,2,3,4	  

12	  
	  

1	   1	   1	   1	   0	   0	   1,2,3,4	  
13	  

	  
0	   0	   0	   1	   0	   0	   1,2,3,4	  

14	  
	  

1	   0	   1	   x	   1	   0	   1,2,4	  
15	  

	  
1	   0	   0	   x	   0	   1	   1	  

16	  
	  

1	   1	   0	   1	   1	   0	   1,2,4	  
17	  

	  
1	   0	   0	   x	   1	   1	   2,3,4	  

18	  
	  

1	   1	   0	   x	   1	   0	   1,3,4	  
19	  

	  
1	   1	   0	   x	   1	   0	   1,3	  

20	   	  	   1	   1	   0	   x	   1	   x	   4	  
21	  

	  
1	   1	   0	   x	   1	   1	   1,2,3,4	  

22	  
	  

1	   1	   0	   1	   1	   0	   1,3	  
23	  

	  
1	   0	   0	   x	   0	   0	   1,2,4	  

24	  
	  

1	   1	   1	   x	   1	   1	   2	  
25	  

	  
1	   1	   1	   1	   0	   1	   1,4	  

26	  
	  

1	   1	   0	   1	   1	   1	   1,2,4	  
27	  

	  
1	   1	   0	   1	   0	   0	   1,3,4	  

28	  
	  

1	   1	   0	   x	   1	   x	   1,2,3,4	  
29	  

	  
1	   1	   0	   1	   0	   1	   1,3,4	  

30	   	  	   1	   0	   0	   1	   0	   x	   2,3,4	  
31	  

	  
1	   1	   0	   x	   1	   0	   1,3,4	  

32	  
	  

1	   1	   0	   1	   0	   0	   1,3,4	  
33	  

	  
1	   1	   0	   1	   1	   1	   1,3,4	  

34	  
	  

1	   1	   0	   1	   1	   0	   1,3	  
35	  

	  
1	   0	   1	   x	   1	   0	   1,2,4	  

36	  
	  

1	   1	   1	   1	   0	   x	   1,3,4	  
37	  

	  
1	   1	   0	   1	   0	   0	   1,3	  

38	  
	  

1	   1	   0	   1	   1	   0	   3,4	  
39	  

	  
1	   1	   0	   x	   1	   0	   2,3	  

40	   	  	   0	   1	   0	   1	   0	   x	   3	  
41	  

	  
1	   1	   1	   1	   1	   0	   1,3,4	  

42	  
	  

1	   1	   1	   1	   0	   0	   1,3,4	  
43	  

	  
1	   1	   0	   1	   1	   1	   2,3,4	  

44	  
	  

1	   1	   0	   1	   0	   0	   1,3,4	  
45	  

	  
1	   0	   0	   1	   0	   0	   1,2,3,4	  

46	  
	  

1	   1	   1	   1	   0	   0	   1,2,3,4	  
47	  

	  
1	   1	   1	   1	   0	   0	   1,2,3,4	  

48	  
	  

1	   1	   0	   x	   0	   1	   2,3,4	  
49	  

	  
1	   1	   1	   x	   1	   x	   1,4	  

50	   	  	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   1,3	  
51	  

	  
1	   1	   0	   1	   1	   0	   1,2,3,4	  

52	  
	  

1	   1	   0	   1	   1	   0	   1,2,3,4	  
53	  

	  
1	   1	   0	   1	   0	   x	   3	  

54	  
	  

1	   0	   0	   x	   0	   0	   1,2,4	  
55	  

	  
1	   1	   1	   x	   0	   0	   1,2,3,4	  
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56	  
	  

1	   1	   0	   1	   0	   0	   1,3	  
57	  

	  
0	   0	   1	   1	   1	   0	   1,2,3,4	  

58	  
	  

0	   1	   1	   x	   1	   x	   2,4	  
59	  

	  
1	   1	   1	   x	   1	   1	   4	  

60	   	  	   1	   1	   0	   1	   0	   0	   1,3	  
61	  

	  
1	   0	   1	   x	   0	   0	   2,4	  

62	  
	  

1	   1	   0	   x	   0	   1	   2,4	  
63	  

	  
1	   0	   1	   x	   1	   0	   1,2,4	  

64	  
	  

1	   1	   0	   x	   1	   0	   2,3,4	  
65	  

	  
1	   1	   1	   1	   0	   0	   1,3	  

66	  
	  

1	   1	   1	   1	   1	   x	   1,3	  
67	  

	  
1	   1	   1	   x	   1	   x	   2	  

68	  
	  

1	   1	   1	   1	   0	   x	   1,2,3,4	  
69	  

	  
1	   1	   1	   x	   0	   x	   3	  

70	   	  	   1	   0	   0	   1	   0	   1	   2,3,4	  
71	  

	  
1	   1	   0	   1	   1	   1	   1,2,3,4	  

72	  
	  

1	   0	   0	   1	   1	   0	   1,3	  
73	  

	  
0	   0	   1	   x	   1	   1	   2,4	  

 
 
 
 


