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Abstract 
 
Titel: Flickan som tog världen med storm – En kvalitativ studie om hur svensk kvälls- och 
dagspress gestaltar Greta Thunberg 

Författare: Linn Bovin och Martin Eriksson 

Kurs, termin och år: Examensarbete, HT 2019 

Antal ord i uppsatsen: 13 387 

Problemformulering och syfte: Greta Thunberg, född 2003, inledde i augusti 2018 en 
skolstrejk för rädda klimatet. Hon satte sig då utanför Riksdagshuset och strejkade. 
Sedan dess har hon fått stor uppmärksamhet för sitt klimatengagemang. Så sent som i 
december 2019 utsågs Greta till Time’s Person of the year. Hon har tagit världen med 
storm under det senaste året och är mer omskriven än många toppolitiker. Men hur 
gestaltas hon som ett mediefenomen i svensk media? Det är något som vi vill undersöka. 
Dels över tid, men också jämföra kvällspressen och dagspressens gestaltning. Utifrån 
gestaltningsteorin och dagordningsteorin tar vi reda på det. Syftet med denna studie är 
att ta reda på hur svensk kvälls- och dagspress fokuserar på och gestaltar 
mediefenomenet Greta Thunberg, i både text och bild. Vi anser att det är viktigt att 
förstå sig på media och vilken makt de har, samt hur de väljer att utöva den – eftersom 
ungefär 51% av svenskarna konsumerar traditionella medier dagligen. 

Metod och material: För att kunna besvara syfte och frågeställningar undersöktes 
totalt 18 nyhetsartiklar från kvällstidningen Aftonbladet och dagstidningen Dagens 
Nyheter, med fokus på Greta Thunberg. Åsiktstexter utlämnades. Denna undersökning 
gjordes  med hjälp av en kvalitativ textanalys och bildanalys. Det faktiska materialet 
som undersöktes var papperstidningen i PDF-format från de två tidningarna. 

Huvudresultat: Ett resultat vi kunde se var att gestaltningen är i konstant förändring, 
och att det beror helt på vilken tidning det är. Det huvudsakliga resultatet visade att 
under period ett gestaltades Greta som en skolkande elev som inte gick i skolan. Det var 
det som var i fokus, även om det även framgick att hon gjorde det för miljön. Under den 
andra perioden upplevde vi att hon hade blivit en känd klimataktivist. I den tredje 
perioden hade hon blivit en världskändis. Det var möten med Barack Obama och fejder 
med Donald Trump. Hon skällde ut världsledare offentligt samtidigt som hon själv alltid 
hävdade att hon bara var ett barn.  

Nyckelord: Greta Thunberg, mediefenomen, miljöjournalistik, kvällspress, dagspress. 
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1. Introduktion 

“Hur vågar ni? Ni har stulit mina drömmar och min barndom med era tomma ord”. Den 
23 september 2019 höll Greta Thunberg ett tal inför världsledarna på FN:s 
klimattoppmöte, ett tal som uppmärksammades av medier runt om i världen (Rogvall, 
2019). 16-åringen har tagit världen med storm under det senaste året och 
uppmärksammas kontinuerligt i olika medier. Hon är enligt medieanalysföretaget 
Retriever mer omskriven än många toppolitiker (TT, 2019). Den 11 december 2019 
utsågs Greta till Time’s Person of the year av den amerikanska tidskriften Time 
Magazine. En utmärkelse som sedan 1927 går till den person som varit mest 
inflytelserik i världen under året som gått (Amorelli, 2019). Att endast beskriva Greta 
Thunberg med ordet mediefenomen vore att förminska det hon har åstadkommit. Det 
som började som ett mediefenomen blev till en samhällsrörelse. Greta har genom sitt 
engagemang lyckats inspirera och engagera framförallt unga i kampen mot klimathotet 
(Fridays For Future, u.å.) . 

I denna studie ska vi undersöka hur medier gestaltar mediefenomen. För att ta reda på 
detta så ska vi undersöka rapporteringen av Greta Thunberg, och hur hon gestaltas i 
svensk kvälls- och dagspress (Aftonbladet och Dagens Nyheter). Materialet som 
kommer undersökas är vanliga nyhetsartiklar under tre tidsperioder. Delvis för att 
kunna se hur rapporteringen har förändrats över tid, men också för att ha tydliga 
kriterier. Debattartiklar, ledare och krönikor ingår inte i materialet. Vi har valt att inte 
undersöka åsiktsbaserade texter eftersom de inte representerar tidningarna, utan 
skribenten själv. Ett beslut vi tog var att undersöka tryckt press, detta eftersom 
tidningarna måste prioritera i papperstidningen, de har inte oändligt med plats och kan 
bara ta med det de anser vara viktigast. Detta ska göras med hjälp av metoderna 
kvalitativ textanalys och semiotisk bildanalys; samt teorierna gestaltningsteorin och 
dagordningsteorin, som enligt proffessor Jesper Strömbäck liknar varandra (Strömbäck, 
2015:113). Inom gestaltningsteorin menar Robert Entman att journalister måste välja 
fokus i sina texter, vilket innebär att de oundvikligen gestaltar verkligheten på ett visst 
sätt (Entman, 1993:52-53). Dagordningsteorin “grundades” av Maxwell McCombs och 
Donald Shaw. De skrev en vetenskaplig artikel om teorin år 1972. I den diskuterar de 
bland annat vad det är som avgör vad folk tycker är viktigt och vilken betydelse 
medierna har. Sammanfattat konstaterar de att medierna har stor påverkan över vad vi 
människor anser vara viktigt. 

Två liknande studentuppsatser har tidigare gjorts om Greta. Den ena studiens syfte var 
att undersöka hur Dagens Nyheter och Expressen konstruerat och ramat in Greta 
Thunberg och miljöjournalistiken i rapporteringen av Greta Thunberg (Holmquist & 
Karlsson, 2018:21). Alltså undersökte de inte bara Greta utan också miljöjournalistiken i 
ett större perspektiv, något inte vi kommer göra. De kom fram till att oavsett vad 
nyheten handlade om konstruerades Greta som positiv (Holmquist & Karlsson, 2018:5). 

3 



Den andra studien fokuserade mer på hur Greta framställs i dagspress, men också 
rörelsen #fridaysforfuture. Alltså täcker den studien bara dagspressen. Resultatet 
pekade på att Greta framställs på två olika sätt, antingen som ett barn som vägrar att gå 
till skolan eller lyssna på vuxna, eller som ett barn som kontrolleras av sina föräldrar 
(Fransén, 2019:27-28).  

Med dessa i åtanke kommer vi genomföra vår uppsats. De tidigare studierna skiljer sig 
från vår, då de varken har samma vinkel eller syfte. Framförallt har dessa studier inte 
innehållit bildanalyser, där hoppas vi kunna bidra. 51% av svenskarna konsumerar 
traditionella medier dagligen (Myndigheten för press, radio och tv 2019, 2019:5). 
Därför tycker vi att det är viktigt att de som konsumerar media av något slag också får 
ta del av analyser kring den. Fenomenet och personen Greta Thunberg är som tidigare 
nämnt väldigt omskriven, och därför är det enligt oss intressant att visa på hur hon 
gestaltas i medier. De tre perioderna som kommer undersökas är 21 augusti-21 
september 2018, 1-31 mars 2019 och 1-30 september 2019. 
 
1.1 Disposition 

Studien inleds med en introduktion, där teori och metod presenteras. Efter 
introduktionen redovisas syfte och frågeställningar. För att ge läsaren en bild av 
sammanhanget har vi skrivit bakgrund, med allt från information om Greta Thunberg, 
till tidningarnas historia. Denna studie utgår utifrån två teorier, gestaltningsteorin och 
dagordningsteorin – som presenteras i det nästkommande kapitlet tillsammans med 
tidigare forskning inom dessa teorier. Efter det följer ett metodkapitel, med metodval, 
material och urval, samt metodkritik. Detta följs av en resultatpresentation med analys, 
för att sedan avslutas med slutsatser och tillhörande diskussionsdel. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur medier fokuserar på och gestaltar ett 
mediefenomen. Som fall av detta har vi valt Greta Thunberg som vårt mediefenomen. Vi 
ska därför undersöka hur hon gestaltas i svensk kvällspress och dagspress. Vad det är 
som väljs ut av medierna och om det finns någon skillnad mellan dessa. Den kvälls- och 
dagspress vi refererar till är Aftonbladet och Dagens Nyheter. Frågeställningarna vi har 
valt till studien är: 

➔ Hur gestaltas Greta Thunberg i svensk kvälls- och dagspress? 

➔ Hur har gestaltningen av Greta Thunberg förändrats över tid? 

➔ Vad finns det någon skillnad mellan rapporteringen i kvälls- och dagspress? 
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3. Bakgrund 

3.1 Greta Thunberg 

Den då 15-åriga Greta Thunberg, inledde i augusti 2018 en skolstrejk för att påverka 
politikerna i frågan om klimatförändringarna. Hon satte sig då utanför Riksdagshuset 
med plakatet “Skolstrejk för klimatet” (Thomsen, 2019). Greta har fått stor 
uppmärksamhet för sitt klimatengagemang. Den 23 september 2019 höll hon ett 
uppmärksammat tal vid FN:s klimatmöte i Polen. Hon har nominerats till Nobels 
fredspris och mottagit ett antal utmärkelser. Hon har bland annat utsetts till en av 
världens 100 mest inflytelserika personer (Savina, 2019). Därefter har hon träffa påven 
Franciskus, och hyllats av Barack Obama och Kaliforniens tidigare guvernör Arnold 
Schwarzenegger för sina insatser (Thomsen, 2019). I mitten på augusti 2019 påbörjade 
Greta en segling över Atlanten. Resan tog ungefär två veckor och förutom att visa att det 
går att korsa Atlanten utsläppsfritt hoppades hon få gehör för sitt budskap i Nord- och 
Sydamerika (DN, 2019). Så sent som den 11 december 2019 utsågs Greta till tidningen 
Time’s Person of the year, vilket är en utmärkelse som går till den person som varit 
mest inflytelserik i världen under året som gått. Greta är i och med utmärkelsen den 
yngsta någonsin att få priset, och den första svensken (Amorelli, 2019). 
 
3.2 Begrepp 

För att tydliggöra vissa begrepp i relation till den här studien kommer de förklaras här. 
 
3.2.1 Dagspress 

Dagspress kan med ett annat ord beskrivas som dagstidning, vilket är en tidning som 
ges ut minst en gång i veckan i Sverige (Weibull & Wadbring 2014:35). Inom begreppet 
dagstidning finns också morgontidning, vilket Dagens Nyheter är ett exempel på. 
Morgontidning är alltså en typ av dagstidning som ges ut tidigt på dygnet där man 
betalar i förväg för att få hem tidningen varje morgon, även om man också kan också 
köpa enstaka lösnummer. Exempel på dessa är Dagens Nyheter och Sydsvenskan 
(Weibull & Wadbring 2014:133). För hela 2000 år sedan i Rom fanns det så kallade 
skrivfabriker, där slavarna fick skriva ned massproducerade meddelanden om aktuella 
händelser. Även om det var först 1605 som den första dagstidningen framställdes i 
tryckt press (Weibull & Wadbring 2014:35-36). 
 
3.2.2 Kvällspress 

Precis som dagspress kan kvällspress med ett annat ord beskrivas som kvällstidning. 
Kvällspress är så kallade tabloidtidningar som till en början såldes i lösnummer. I 
Sverige är Expressen och Aftonbladet exempel på kvällspress. Kvällstidningarna har 
från början sina rötter i USA, men började under tidigt 1900-tal växa fram i Europa. 
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Tidningarna gick till en början under namnet tabloidpress på grund av formatet. 
Boulevardpress var också det ett vanligt förekommande ord som beskrev dagstidningar, 
just eftersom de såldes på gatan och inte till hushållen i början. I Sverige har 
kvällspressen kommit att kallas detta på grund av sin utgivningstid, även om 
tidningarna sedan många år tillbaka utkommer på morgonen (Weibull & Wadbring 
2014:52).  
 
3.2.3 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter (som förkortas DN), är en oberoende liberal morgontidning som 
utkommer varje dag. Den utges i Stockholm av Dagens Nyheter AB, vilket är ett 
dotterbolag till Bonnier AB. Den 23 december 1864 gavs den första tidningen ut av 
grundaren Rudolf Wall (Dagens Nyheter, u.å.). Enligt en rapport från Kantar Sifo har 
papperstidningen under 2019 en räckvidd på cirka 508 000 läsare varje dag. Vilket gör 
DN till den största rikstäckande dagstidningen i Sverige. (Kantar Sifo, 2019:3). 
 
3.2.4 Aftonbladet 

Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning som har funnits ända sedan Lars 
Johan Hierta startade tidningen 1830. Deras vision är att vara: ”Sveriges mest 
engagerande nyhetskälla som värnar sanningen, granskar makten och ger dig inflytande 
genom journalistik”.  Aftonbladet ägs numera till 91 procent av den norska 
mediekoncernen Schibsted och till 9 procent av Landsorganisationen i Sverige 
(Aftonbladet, u.å.). Enligt Kantar Sifo har papperstidningen under 2019 en räckvidd på 
cirka 462 000 läsare varje dag. En siffra som gör att de är den största rikstäckande 
kvällstidningen i Sverige (Kantar Sifo, 2019:4). 

4. Teori och tidigare forskning 

I studien kommer vi utgå från två teorier, med huvudsakligt fokus på gestaltningsteorin . 
Dagordningsteorin  kommer även den att finnas med i studien. Anledningen till detta är 
att dessa teorier ofta liknar varandra (Strömbäck, 2015:113). Senare i avsnittet 
förklaras det varför vi valt dessa teorier mer noggrant, och hur de ska tillämpas.  
 
4.1 Mediefenomenet som blev en samhällsrörelse 

Mediefenomen är ett begrepp vi använder i denna studie. Det är också ett begrepp som 
inte har en enkel förklaring. Det används i olika sammanhang, med lite varierande 
betydelse. Manuel Castells diskuterar begreppet i sin bok “Networks of outrage and 
hope: social movements in the internet age”, och hur sociala medier har erbjudit ett nytt 
form av medium för till exempel sociopolitisk debatt. Där menar han även att man kan 
tala om inträdande så kallade mediefenomen som ”networked social movements” 
(Castells, 2015:17-18). I vanliga nyheter benämns Leif GW Persson som ett 
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mediefenomen (Svensson, 2018), vilket visar på att begreppet är väldigt brett. Enligt oss 
betyder begreppet mediefenomen en person som får ovanligt mycket uppmärksamhet 
från medier, som tidigare inte varit uppmärksammad på det sättet. Exempel på det 
skulle förutom GW Persson kunna vara till exempel Donald Trump och just Greta 
Thunberg, även om Greta är på en helt egen nivå. Greta har genom sina strejker och tal 
skapat en hel samhällsrörelse, i Sverige och hela världen. Hashtaggen 
#FridaysForFuture spred sig och fick studenter över hela världen att protestera mot 
makthavare (Fridays For Future, u.å.) . Att därför endast beskriva henne med begreppet 
mediefenomen tycker vi förminskar det hon gjort för samhället och dess uppfattning om 
klimathotet. 
 
4.2 Gestaltningsteorin och tidigare forskning 

Den svenska professorn Jesper Strömbäck menar att gestaltningsteorin  kan vara den 
viktigaste teorin när det kommer till mediers effekter i bland annat den politiska 
kommunikationen (Strömbäck, 2015:113). Denna teori har varit en av de teorier som 
använts flitigast under de senaste decennierna, och kan utgöra ett exempel på ett nytt 
paradigm och mönster inom medieforskningen (Bryant & Miron, 2004:695). Den första 
som myntade denna teori var sociologen Erving Goffman, alltså var inte teorin kopplad 
till medier från början. Där skriver han om frame analysis som “organization of 
experience” (Lemert & Branaman, 1997:149). Framing kommer från engelskan och kan 
översättas med ord som gestaltning, därav det svenska ordet gestaltningsteorin. 
Goffman förklarar en del av begreppet framing så här:  

“Presumably, a "definition of the situation" is almost always to be found, but those who are 
in the situation ordinarily do not create this definition, even though their society often can 
be said to do so” – (Lemert & Branaman, 1997:149).  

Vilket kan översättas till att en tolkning av en situation nästan alltid finns, men att 
personer som befinner sig i situationen inte hittar på tolkningen – även om samhället 
ofta säger det. Ur ett sociologiskt perspektiv handlar begreppet att gestalta om hur vi 
människor tolkar verkligheten utifrån våra erfarenheter, något vi gör hela tiden. Därför 
är gestaltningar oundvikliga (Strömbäck, 2015:113). Hur hör det här ihop med medier? 
Pamela J Shoemaker och Stephen D Reese menar att verkligheten är nästintill 
obegränsad, samtidigt som mediernas format är begränsat. Framförallt tidningar. 
Därför präglas alla nyheter av gestaltningar. Journalister och redaktioner väljer ämne, 
de väljer vinkel, källor och så vidare (Shoemaker & Reese, 2014:62-63). Det kan vara 
svårt för en journalist att vara helt objektiv. Detta eftersom journalister precis som 
vanliga människor alltid måste tolka information de får, precis som Goffman var inne på. 
Därför kan det ses som en sorts automatisk framing. Informationen kommer ofta 
paketerad på ett visst sätt, från till exempel högt uppsatta politiker och makthavare 
(McQuail, 2010:380). En journalist måste alltså välja vad den ska skriva, men även hur. 
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Robert Entman menar att framing handlar om val och framställningar. Hans definition 
används flitigt inom medieforskningen:  

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 
interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 
described” – (Entman, 1993:52). 

Detta betyder alltså som vi nämnt tidigare, att journalister måste välja vissa saker att 
fokusera på i sina texter. Vilket innebär att de oundvikligen gestaltar verkligheten på ett 
visst sätt. Entman beskriver också kommunikatörer i olika former, och menar att de 
medvetet eller omedvetet gör olika gestaltningsval när de bestämmer vad de ska säga. 
Mottagarna, vilket i vårt fall blir läsarna, uppfattar saker olika. Deras tankesätt och 
slutsater av texten kan stämma överens med gestaltningen, men behöver inte göra det 
(Entman, 1993:52-53). 
 
Strömbäck menar att gestaltningsteorin är väldigt mångfacetterad, jämfört med 
dagordningsteorin som vi också kommer utgå ifrån i denna studie. Den finns enligt 
honom i tre skepnader: I en skepnad handlar den om hur medier gestaltar olika 
perspektiv av verkligheten där ute, och som i sin tur påverkar människors 
uppfattningar och tankar om samma verklighet. Alltså inte bara vad som är viktigt 
(dagordningsteorin) utan även olika åsikter och perspektiv vi människor kan tänkas få. I 
en annan skepnad kan den enligt Strömbäck handla om hur medierna gestaltar 
verkligheten och skapar ett sätt att se på verkligheten genom att återge och sprida olika 
maktcentras och ideologiers sätt att se på verkligheten. I en tredje och sista skepnad 
handlar det kort och gott om innehållet, vad medierna innehåller och vad det 
representerar (Strömbäck, 2015:113). Han menar också att gestaltningsteorin bygger 
på två observationer, den första innebär att nyheternas bild av en vinkel av 
verkligheten, aldrig är samma som en vinkel av verkligheten som nyheterna handlar 
om. Medierna beskriver inte den exakta verkligheten, utan de konstruerar och gestaltar 
den. Den andra observationen handlar om att det som har betydelse för människors 
bilder av verkligheten, inte alltid stämmer överens med verkligheten, utan det är 
mediernas bild av verkligheten och hur de gestaltar den (Strömbäck, 2015:114-15). Den 
sista observationen beskriver Strömbäck som lika viktig när det gäller 
gestaltningsteorin som dagordningsteorin. En teori som vi beskriver längre ned. 

Massmedieforskaren Denis McQuail menade precis som Strömbäck att media och 
journalister mycket väl kan påverka hur publiken ser på en människa, en händelse eller 
ett fenomen. Beroende på hur de gestaltar saker och ting (McQuail, 2010:557). 

Inom gestaltningsteorin finns det mycket intressant tidigare forskning, några av de 
tidigaste har tagits upp redan – men inte allt. Den första av dessa är “Monica Lewinsky 
and Shame: 1998 Newspaper Framing of ‘‘That Woman”. En vetenskaplig artikel av Tracy 
Everbach, som handlar om Monica Lewinsky och hennes förhållande med presidenten 

8 



Bill Clinton år 1998, och framförallt hur media gestaltade henne då. En studie som vi 
tycker liknar vår; eftersom studien också undersöker ett mediefenomen, Monica 
Lewinsky, och medias gestaltning av henne. Lewinsky blev ett stort mediefenomen vid 
den tidpunkten. Hon gick från att vara en privatperson till att bli ett mediefenomen som 
det skrevs enormt mycket om. Inte bara positiva saker visade det sig. I denna studie 
använde Everbach en kvalitativ metod. Hon studerade totalt 175 artiklar från New York 
Times och Wall Street Journal. Där hon sökte efter nyckelord och läste texterna fram och 
tillbaka, för att skapa sig en bra bild av situationen (Everbach, 2017:275). Resultatet 
visar att det skrevs väldigt mycket Lewinskys privata detaljer, hon hade så kallade 
vänner som spelat in konversationer och släppt dessa till pressen, som presenterade 
dessa uppgifter direkt i sin helhet. Även fast pressen inte gillade att göra det, men att 
alla kunde läsa det på internet ändå” (Everbach, 2017:276). Något som visar på hur 
media kunde välja att gestalta ett mediefenomen under den tiden. Hon gestaltades även 
genom tre huvudsakliga kategorier, som en naiv praktikant, en person som var galen i 
sex, eller en avundsjuk flickvän. Det var mycket artiklar där journalister uttryckte sig 
baserat på deras uppfattning om henne, och inte med fakta (Everbach, 2017:277). Det 
visade sig även att det skrevs mycket som skulle vara “roligt” för andra, men som inte 
var speciellt kul för Lewinsky. Några slutsatser Everbach drar i artikeln är hur Lewinsky 
gick från att vara en “vanlig” civil person till att bli igenkänd av alla efter att media 
publicerat oändligt många artiklar om henne. De skapade en bild av hur hon var. En 
annan slutsats Everbach drog är hur världen Lewinsky levde i har förändrats fram till 
nu, vilket också påverkar mediernas sätt att gestalta på: 

“ The newspaper stories of 1998 were a foreshadowing of what was to come in the 2000s as 
a 24-hour news cycle, social media platforms such as Facebook and Twitter, mobile devices 
with cameras, and reality television shows changed information delivery and made 
formerly private details public.” – (Everbach, 2017:280). 

Med citatet menar hon att medierna under 1998 inte alls är på samma ställe som idag, 
nu för tiden finns det så oändligt många kanaler att sprida information på, vilket gör det 
ännu lättare att bli ett mediefenomen. Informationen som spreds om Monica Lewinsky 
är inte alls densamma som sprids om Greta Thunberg, men det är ändå en fråga om ett 
mediefenomen. Greta gestaltas hela tiden av olika medier, precis som Lewinsky. En 
annan slutsats Everbach kom fram till var att medierna har väldigt stor makt över 
personer. De skriver en sak och publiken köper det, speciellt på den tiden (Everbach, 
2017:281). 
 
En annan studie som  kan kopplas till vår studie är den australiensiska studien “Soft 
journalism, politics and environmental risk: An Australian story”. Där de har undersökt 
fenomenet mjuka nyheter i samband med faktatung information. En studie som vi 
tyckte var väldigt intressant i relation till vårt ämne – alltså hur framställs Greta 
Thunberg? Framställs hon så att man lätt ska kunna ta emot information om miljön. 
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Vart ligger fokuset i artikeln. I denna studie undersöker författarna Libby Lester och 
Brett Hutchins ett fall om hur en miljöfråga kring Tasmaniens vattenkvalité 
uppmärksammades av The Australian Broadcasting Corporation år 2010. I 
TV-programmet fick man följa doktorn i en by i Tasmanien, Alison Bleaney. 
Programmet, som uppmärksammade frågan, hette  Something in the water och innehöll 
två avsnitt och fokuserade på hennes personliga upplevelser av byns problem med 
miljön. Programmet och doktorn skapade en stor debatt i landet om relationen mellan 
politiken och journalistiken (Lester & Hutchins, 2012:654). En sak författarna Lester 
och Hutchins reagerade över var att programmet belyste doktor Bleaneys personliga 
kamp, och inte på miljöproblematiken eller publikens intresse. Hon gestaltades på ett 
sådant sätt som skulle få tittarna att känna skuld eller medlidande när de såg 
programmet. Just detta förekommer ofta när innehåll i medier handlar om 
komplicerade ämnen, till exempel miljöfrågor. Det menar författarna Lester och 
Hutchins i sin artikel (Lester & Hutchins, 2012:654). Studien visade också att medierna 
menade att förmedlingen av till exempel en miljöfråga bör göras på ett lite mer lättsamt 
sätt, annars kan människor inte ta emot faktatung information. Förmedlingen kan göras 
på olika sätt, personifiering, drama etc. (Hutchins & Lester, 2012:654-67).  
 
Gestaltningsteorin och tidigare forskning kommer vi använda för att utföra analyser på 
materialet vi samlar in, samt besvara syfte och frågeställningar. Till exempel kommer 
denna teori användas till att analysera tidningarnas ordval, hur Greta Thunberg 
beskrivs samt vilka bilder som väljs ut till artiklarna. Helt enkelt hur hon målas upp och 
gestaltas. 
 
4.3 Dagordningsteorin och tidigare forskning 

I denna studie kommer vi även utgå från dagordningsteorin . En teori som ligger nära 
gestaltningsteorin. Strömbäck menar att runt om i världen pågår det hela tiden 
händelser som samhället har ett intresse i att veta om. Människor vill alltså veta vad 
som händer, det kan vara i stort sett vad som helst. Olyckor, politik, sportevenemang 
och krig. Samtidigt som det händer så mycket är det bara en liten del som når ut till 
människorna. Mycket av det som sker filtreras bort på vägen, av just medierna som står 
för informationen (Strömbäck, 2015:99). Maxwell McCombs och Donald Shaw är 
“skaparna” av dagordningsteorin. De skrev en vetenskaplig artikel om just detta år 
1972. I denna artikel diskuterar de vad det är som avgör vad folk tycker är viktigt, 
vilken betydelse medierna har. De inleder artikeln med citatet: 

“ In choosing and displaying news, editors, newsroom staff, and broadcasters play an 
important part in shaping political reality. Readers learn not only about a given issue, but 
also how much importance to attach to that issue from the amount of information in a 
news story and its position. In reflecting what candidates are saying during a campaign, 
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the mass media may well determine the important issues that is, the media may set 
the"agenda" of the campaign.” – (McCombs & Shaw, 1972:176) 

Sammanfattat konstaterar McCombs och Shaw att medierna har stor påverkan över vad 
vi människor anser vara viktigt, vilket i deras exempel var en valkampanj. De frågor 
under en valkampanj som medierna uppmärksammar ofta, tycker ofta publiken är 
viktiga frågor för samhället. Om medierna rapporterar mycket om välfärden i landet, är 
sannolikheten väldigt hög att vi människor kommer se det som en viktig fråga. Det 
fungerar även tvärt om, om medierna inte uppmärksammar en fråga kommer 
sannolikheten vara relativt låg att publiken ser den frågan som viktig (McCombs & 
Shaw, 1972:176-87). Som Denis McQuail beskriver genererar medias rapportering 
kring ett område intresse och vikt hos publiken när det kommer till samma område 
(McQuail, 2010:548). Detta ses som den grundläggande nivån inom dagordningsteorin.  

Strömbäck menar att dagordningsteorin grundar sig i att verkligheten vi lever i är för 
obegränsad för att vi människor ska kunna organisera allt som sker, även om många 
gärna skulle vilja det. Därför letar vi efter vägledning i form av medier och dess nyheter. 
Vad är viktigt i samhället, vad har skett ute i världen och så vidare. Eftersom vi 
människor då använder medier för att skapa en bild av vad som händer ut i världen kan 
medierna då styra vad som är verkligheten, enligt dem. Man kan säga att det är 
dagordningsfunktionen . Sedan finns det dagordningsmakten, som är ett annat begrepp 
som är kopplat till detta. Det innebär att medierna bestämmer vilka ämnen som 
människor ska tycka någonting om, och inte bara vad som händer (Strömbäck, 
2015:99-101). 

På senare tid har den första nivån kompletterats med dagordningsteorins andra nivå. 
Vilket betyder att medierna inte bara kan påverka vilka frågor människor tycker är 
viktiga, utan också hur människor uppfattar olika frågor, personer etc. 
Dagordningsteorin kan liknas vid gestaltningsteorin. McCombs menar till och med att 
den andra nivån bör se som en del av gestaltningsteorin. En åsikt som har fått en del 
forskare att vända sig emot det (McCombs & Wadensjö, 2006:11) 

Jesper Strömbäck menar också att det finns två nivåer av dagordningsteorin. Han 
förklarar det kortfattat som att den första nivån handlar om vad medierna tar upp för 
frågor och vad publiken ser som viktigt. Samtidigt som det andra nivån innebär hur 
medierna beskriver olika frågor och hur publiken uppfattar dessa frågor (Strömbäck, 
2015:107). 

Historiskt sett kan denna teori kopplas till Bernard Cohen, som studerade relationen 
mellan medieinnehåll, publikens åsikter och utrikespolitik på tidigt sextiotal. I den 
studien diskuteras mycket av det som nu finnas i litteraturen av McCombs och 
Strömbäck med flera. Han menar till exempel att medier kanske tror att de skriver om 
det publiken vill läsa, men att de då tror sig vet vad folk vill läsa och prata om. Alltså är 
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medier mer än “försäljare” av nyheter. De kan inte påverka vad folk ska tycka alla 
gånger, men de kan påverka vilka ämnen läsarna ska tycka något om  (Cohen, 1963:13). 

Precis som inom gestaltningsteorin finns det intressant tidigare forskning även inom 
dagordningsteorin. Vi kommer här presentera några av dessa forskningsprojekt som vi 
tycker är relevanta för vår studie om Greta. Den första artikeln heter “ Setting The 
Agenda On Environmental News In Norway NGOs and newspapers” och handlar väldigt 
mycket om hur journalister förhåller sig till miljöfrågor till Norge. Vilken fakta de 
använder sig av och vad de fokuserar på. Studien sträcker sig över tio år och följer 
“non-governmental organisations” (Greenpeace etc.) och deras kamp med att nå ut till 
allmänheten, samt hur de tar hjälp av medier på olika sätt. Detta resulterar sedan i att 
medier vartefter skriver mer och mer om till exempel miljöpåverkan. Ett intressant 
resultat studien visar är att det i artiklar skrivs så väldigt mycket mer om miljö och 
klimat nu än vad det gjordes för tio år sedan (Krøvel, 2012:264). Kanske inte så 
konstigt, men det tyder ändå på att medierna har ett intresse i att skriva om dessa 
frågor. Frågan är bara hur och varför. Studien visar också att olika händelser kring 
klimatet spelar stor roll på mediernas uppmärksamhet. Till exempel rapporterades det 
mycket mer om en klimatkonferens i Bali 2007 än vad det gjordes om konferensen i 
Poznan 2008, eftersom den förstnämnda var mycket mer dramatisk. Med det sagt så var 
informationen korrekt i artiklarna om Poznan, men inte alls lika uppmärksammade 
(Krøvel, 2012:270). Det skulle kunna betyda att media väljer att fokusera på miljön när 
det händer saker, kanske när någon person uttalar sig (Greta Thunberg i Sverige). De får 
en anledning alltså. I artikeln drar författaren även några intressanta slutsatser, bland 
annat att denna artikel inte riktigt stämmer överens med tidigare forskning inom 
samma område. Där kritiserades ofta mediers brist på djup och kvalité när det kommer 
till miljöjournalistik, men som resultatet visade i denna studie var det inget 
kännetecken för artiklarna som studerades av författaren här. Detta är något som är 
intressant i relation till vår studie. En annan intressant slutsats författaren drar är: 

Conflict, identification and dramatisation seem to play a less important role in Norwegian 
newspaper journalism about climate change than might be expected as a result of 
previous studies. – (Krøvel, 2012:272) 

Det är intressant att jämföra denna vetenskapliga artikel med vår studie. Att det skrivs 
om miljön i Sverige finns det enligt oss inga tvivel över, men vad är fokus när det 
kommer till artiklar om Greta? Informerar journalisterna, precis som i Norge, på ett 
informativt sätt om miljön – eller använder de i vårt fall Greta som en symbol för 
miljöfrågorna? 

En annan intressant studie som är relevant, är “ Trumpism: How agenda setting in the 
media drove a movement ”, just eftersom den handlar om dagordningsteorin och medier. 
I detta fall handlar den om Donald Trump, eftersom även han är ett mediefenomen 
upplever vi denna studie som väldigt relevant. Studien är gjord av Angela Jean Caulk och 
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fokuserar på hur mediernas dagordning hjälpte Donald Trump att nå ut med sitt 
budskap. Studien  gjordes huvudsakligen med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, 
samt med en kompletterande enkät. Till skillnad från vår studie undersöktes 
TV-program, och inte tidningar – men vi menar att det går att dra paralleller ändå. 
Kanalerna som undersöktes var CNN, Fox News och MSNBC. Perioden var under 2016, 
innan valet, och hur mycket dessa kanaler uppmärksammade Trump och de andra 
kandidaterna. Resultaten i stort pekade på att dagordningsteorins första nivå visade sig 
genom mediernas stora utrymme de gav Trump. Alltså hur mycket tid medierna la ner 
på att bevaka honom jämfört med Hillary Clinton och Bernie Sanders. Av totalt 285 
TV-segment handlade 48 procent av dessa på Donald Trump, och 19 procent på Clinton 
och Sanders. Baserat på detta menar författaren att medierna använde sin dagordning 
för att få folk att uppfatta det som viktigt. Dagordningsteorins andra nivån visade sig 
enligt henne genom mediernas spridning av populistiska budskap (Caulk, 2016:16). 
Som tidigare beskrivet fick Trump mycket mer uppmärksamhet av medierna, men det 
som stack ut var att när andra kandidater intervjuas, ställde de frågor om Trump och 
uppmärksammade honom ändå. Vilket visar på en tydlig dagordning från mediernas 
håll. En annan intressant slutsats som dras, är från enkäten i studien. Författaren kunde 
genom den visa på att 58.7 procent av respondenterna upplevde att Trump 
uppmärksammades mer än de andra kandidaterna av medierna (Caulk, 2016:43-44). 
Ytterligare exempel på mediernas dagordning. Denna studie är också intressant att dra 
paralleller till, eftersom vi bland annat ämnar att undersöka mediernas dagordning i 
samband med Greta Thunberg. Vad väljer medierna att bevaka? Vad vill de att vi ska ha 
en åsikt om? Vi kommer inte studera olika personer, utan bara Greta, men vi kommer 
däremot studera två tidningar. Där kommer vi förhoppningsvis se några skillnader 
mellan kvällspress och dagspress. 

Dagordningsteorin och dess tidigare forskning kommer vara till användning för oss när 
vi ska besvara syfte och frågeställningar tillsammans med den huvudsakliga teorin – 
gestaltningsteorin. Vi ska använda dagordningsteorin för att studera vad tidningarna 
fokuserar på, vad de väljer ut som “grejen” i artiklarna, vilka bilder de väljer ut etc. 

För att dessa två teorier  ska bli tydliga väljer vi att definiera dessa på följande vis: I 
denna studie kommer gestaltningsteorin  att innebära hur medier gestaltar Greta 
Thunberg, hur de beskriver henne. Hur de tolkar henne. Dagordningsteorin  kommer i 
denna studie innebära vad medierna ser som viktigt att lyfta i artiklarna. Vad är det som 
väljs ut och vad fokuserar de på. Är det personen Greta Thunberg som lyfts eller är det 
miljöfrågorna i sig. Vad vill de att vi ska ha en åsikt om? 
 
4.4 Bildanalysen och textanalysens betydelse över tid 

En viktig bok inom metoden bildanalys har Ingela Wadbring och Maria Nilsson skrivit. I 
boken som heter “En bok säger mer än tusen ord?” har de studerat bildens betydelse 
inom journalistiken. En bok som vi kommer ha stor användning av i analys av resultatet 
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av artiklarna, även om den har några år på nacken. I studien analyseras fyra tidningar 
från 1995 till 2013. De fyra tidningarna var Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet och Helsingborgs Dagblad. Studiens konkreta syfte var att analysera 
utvecklingen av den journalistiska bilden, detta över tid. De resultaten i studien som kan 
kopplas till vår studie var dels att antalet bilder ökat, dels att övergången till 
tabloidformat för morgontidningarna hade påverkat bildanvändningen. Det var ofta de 
mycket små bilderna som stod för den största ökningen i tidningen som helhet. Studien 
visade också att människor var i fokus i bilderna, men att förändringen över tid var 
måttlig. En tydlig förändring var dock ökade antal porträtt, poserade bilder och bilder 
med ögonkontakt, speciellt på förstasidorna. (Wadbring & Nilsson, 2016:75-77). Baserat 
på detta ska det bli intressant att se hur Greta framställs i bild i artiklarna vi 
undersöker. 

När det gäller textanalys finns det även där intressanta texter om metoden. En metod 
som kan göras på många olika sätt. En relevant vetenskaplig artikel är “In Defense of 
Textual Analysis: Restoring a challenged method for journalism and media studies”, 
skriven av Elfriede Fürisch. Som menar att textanalysen tillåter författare att urskilja 
underliggande meningar, mönster, antaganden och dylikt i en text. Hon menar också att 
texter förstås i en bredare mening, precis som flera andra kulturella objekt som kan 
“läsas”, det vill säga analyseras (Fürsich, 2009:241). Enligt författaren så får metoden 
mycket kritik, men hon menar att den kritiken kommer ur ett missförstånd av målet för 
metoden. Textanalysen ska inte beskriva om journalisten är partisk, eftersom det är 
ganska självklart i många fall, om journalisten är det eller inte. En textanalys ska alltså 
vara mer ingående, och till exempel analysera de bakomliggande kulturella orsakerna 
och argumenten i texterna (Fürsich, 2009:247). Hon påpekar också ett misstag som 
många gör, vilket är att de inte fokuserar på helheten, utan riktar in sig på en sak i 
texten. Ett misstag som är viktigt att undvika. Sammanfattningsvis så hävdar Fürisch att 
flexibiliteten i textanalysen är viktig (Fürsich, 2009:249). 
 
4.5 Miljöjournalistik 

I boken “Gröna nyheter: miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994” 
beskrivs trender och undersökningar av miljöjournalistiken. Boken gavs ut 1996 och 
kan därför inte användas som bevis för nutidens bevakning, men under tidigare år 
visade det sig att bevakningen varierade beroende på definitionen av miljöjournalistik. 
Den vida definitionen inkluderar begrepp som kärnkraftsfrågor och arbetsmiljöfrågor, 
vilket den snäva definitionen inte gör. Oavsett definition så var miljöfrågorna väldigt 
lågt prioriterade under perioden mellan 1961 och 1969. Däremot så märktes en stor 
skillnad vid starten av dåvarande kanalen TV2 och programmet Rapport, år 1970. Då 
ökade rapporteringen av miljöfrågorna. Efter det så varierade bevakningen under de 
kommande åren (Djerf Pierre, 1996:343). I boken dras en huvudslutsats:  
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“Det går att identifiera tre epoker i miljöjournalistikens utveckling i den svenska 
nyhetstelevisionen: den speglande miljöjournalistiken under åren 1961-1970, den kritiskt 
dokumenterade miljöjournalistiken under 1970-1991 och den populariserande 
miljöjournalistiken 1991-1994“ – (Djerf Pierre, 1996:357) 

5. Metodavsnitt 

I denna studie kommer vi använda oss av kvalitativ textanalys och semiotisk bildanalys. 
Detta för att kunna undersöka texterna, bilderna och relationen mellan dessa. Till dessa 
metoder utformades frågemallar som presenteras nedan, samt som bilagor. Här 
redovisas även material, urval, metodkritik och sammanställningen av resultatet. 

5.1 Kvalitativ textanalys 

Den första av de två metoder som vi använt oss av är textanalysen, som är en av de 
äldsta forskningsmetoder vi har (Lindstedt, 2017:215). Anledningen till att vi valde att 
använda oss av den kvalitativa textanalysen var för att det är en väldigt ingående metod 
som gav oss frihet att utforma analysen på det sätt som passade studien bäst. Enligt 
Inger Lindstedt finns det i princip två slags metoder av textanalyser. Den första innebär 
att man läser texten noggrant och som hon beskriver det, låter texten “tala till” 
forskaren. Denna metod är vanligt inom litteraturvetenskap etc. Den andra typen av 
textanalys innebär att man som forskare från början har bestämda intressen som man 
letar efter i texten, något som vi kommer göra. Genom textanalysen undersökte vi hur 
Greta framställs enbart genom texten, för att sedan studera bilderna i bildanalysen. En 
annan anledning till varför vi valde denna metod var för att den enligt oss kändes mest 
lämplig utifrån våra teorier och frågeställningar. Till exempel, hur gestaltas Greta? En 
fråga som vi ansåg att en kvalitativ textanalys förhoppningsvis kunde svara på. Detta 
eftersom man i stort sett dekonstruerar texten i en textanalys. Texten plockas isär och 
analyseras utifrån teorin och syftet (Lindstedt, 2017:233). Det finns även mängder av 
olika typer av textanalyser, vilket enligt oss även det är ett tecken på att textanalysen är 
så fri. Retorisk textanalys är en av dessa typer. Den tar hjälp av retoriska traditionens 
djupaste rötter med Aristoteles i spetsen (Lyngfelt, 2017:17-18). Inom textanalysen kan 
även känslor, fakta och förtroende undersökas i form av pathos, logos och ethos. Tre 
appellformer som hänger ihop med retoriken (Vigsø, 2010:221). 

För att kunna utföra undersökning krävdes en operationalisering, alltså skulle vi 
bestämma oss för vad exakt det var vi skulle undersöka. Denna operationalisering 
gjordes i linje med teori och tidigare forskning. Därför valde vi att göra en så kallas 
frågemall, där vi valde ut sju frågor att ställa till texterna i samband i med textanalysen. 
Detta eftersom vi letar efter bestämda saker i texterna, och dessa frågorna underlättar 
det arbetet (Lindstedt, 2017:233). 
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1.  På vilket sätt framställs Greta Thunberg? 2.  Vilka värdeladdade ord använder 
skribenten? – på vilket sätt? 3.  Har hon en aktiv roll i artikeln? 4.  Vilket är det 
huvudsakliga budskapet i artikeln? 5.  På vilket sätt använder spelar skribenten på 
läsarens känslor? 6. Vad väcker texten för personliga associationer? 7.  Sammanfattning  

(Komplett kodschema presenteras även som bilaga längst bak i studien.) 

Själva utförandet av undersökningen gjordes noggrant. Vi läste igenom texterna flera 
gånger, markerade saker i texterna som kunde vara användbart senare, markerade 
saker vi var osäkra på, tog ett steg tillbaka och försöka se texterna från ett nytt 
perspektiv, noterade saker som svarade på våra frågor från frågemallen. Detta är något 
som är viktigt i en textanalys, att man verkligen tar sig tid att analysera (Lindstedt, 
2017:233-34). För att analysen skulle bli så bra som möjligt så utförde vi analysen 
tillsammans, vi delade alltså inte upp texterna – allt för att undvika systematiska fel. 
 
5.2 Bildanalys 

Den andra metoden vi använde oss av var den semiotiska bildanalysen, som var en 
värdefull metod för oss när vi ska analysera bilderna på Greta Thunberg. Genom denna 
metod analyserade vi alltså bilderna i artiklarna om Greta, samma artiklar som vi gjorde 
en textanalys på. Detta för att få en bra uppfattning om helheten av artikeln – relationen 
mellan text och bild. Utmärkande för en semiotisk bildanalys är att alla tecken betyder 
något, allt som kan tolkas anses vara tecken. Det är i visuella analyser viktigt att 
betrakta alla detaljer i relationen mellan text och bild (Fogde, 2010:181). Vi utgick 
mycket från denotation och konnotation i analysen, men även framing. Denotation 
innebär att man identifierar vad bilden innehåller rent konkret. Konnotation  innebär de 
kulturella associationerna i bilden, alltså vilka vad vi kan läsa ut av innehållet, vad 
bilden ger uttryck för (Fogde, 2010:181-82). Vi analyserade även analysera utifrån 
framing, till exempel hur är bilden är paketerad, färger och linjer. I denna metod utgick 
vi från syfte och teorier även här. Vi valde denna metod för att den är relevant i analys 
av bilder i tidningar. 

I den semiotiska bildanalysen utgick vi som tidigare nämnt utifrån denotation och 
konnotation, samt framing. Vi ville undersöka hur Greta Thunberg gestaltas i våra valda 
tidningar. Det kan man göra genom att ställa sig olika frågor, till exempel: Hur är 
relationen mellan bild och text? Hur fotot är taget, kroppshållning och vinkel. Även i 
denna metod operationaliserades syftet och frågeställningarna. Därför har vi även här 
utgått från en frågemall i denna metod, det vill säga frågor vi ska ställa till bilderna:  

1.  Hur stor plats får bilden? 2.  Vad innehåller bilden? – denotation 3.  Vilka associationer 
väcker bilden? – konnotation 4.  Hur är bilden tagen? 5. Hur är relationen mellan text och 
bild? – framing ? 6.  Sammanfattning  

(Komplett kodschema presenteras som bilaga längst bak i studien.) 
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Frågemallen utformades i relation till våra teorier, gestaltningsteorin och 
dagordningsteorin, men även syftet och frågeställningarna. Precis som i textanalysen 
utförde vi undersökningen noggrant. Vi läste igenom texterna flera gånger och 
studerade bilderna länge. Vi försöka se bilderna från ett nytt perspektiv ibland, och 
skrev ned intressanta tankar. Vi utförde även denna analys tillsammans. 
 
5.3 Material och urval 

Som tidigare nämnts valde vi Aftonbladet och Dagens Nyheter som de tidningar att 
undersöka i denna studie. Vi använde oss av mediearkivet Retriever för att söka fram 
allt material vi behövde. I Retriever sökte vi på den exakta frasen Greta Thunberg och 
valde ut källorna, vilket i detta fall var Aftonbladet och Dagens Nyheter. Sedan valde vi 
ut de nyhetsartiklar som faktiskt handlade om Greta, inte artiklar där hennes namn bara 
nämndes. Vi lät även bli krönikor och dylikt, detta för att vi ansåg nyhetsartiklarna var 
mest lämpliga att undersöka eftersom åsiktstexter ofta står för skribenterna själva och 
inte för tidningarna. Vi undvek också de kortaste notiserna, eftersom det är svårt att 
gestalta en person på ett visst sätt i en kort notis. Ett beslut vi tog under 
urvalsprocessen var att undersöka tryckt press, detta eftersom tidningarna måste 
prioritera i papperstidningen, de har inte oändligt med plats – till skillnad mot deras 
hemsidor där de kan publicera hur många artiklar de vill på en dag. Samt att tryckt är 
tryckt, på internet kan tidningarna ändra i artiklarna om något blivit “fel”. 

Den tidsperiod vi analyserade är över drygt ett år, med fokus på tre tidsperioder. En 
period i början på Gretas “resa”, det vill säga exakt 21 augusti till 21 september 2018. En 
period i mitten, vilket är exakt 1 mars till 31 mars 2019. Samt en period som är nära i 
tiden, 1 till 30 september 2019 när hon höll tal i FN och verkligen blev uppmärksammad 
i hela världen. Detta för att kunna se hur gestaltningen har förändrats över tid samt 
bilda oss en tydlig uppfattning av henne. Vi valde ut artiklar som passade in på våra 
kriterier under alla tidsperioder, vilket gav oss det totala antalet av 18 artiklar. Fyra i 
period ett, fyra artiklar i period två och tio artiklar i period tre. 

Som i alla urvalssituationer finns det inget allmängiltigt svar på hur man ska göra sitt 
urval. Men det optimala är att undersöka allt relevant material (Esaiasson m.fl., 
2017:226), något som vi anser oss ha gjort utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 
 
5.4 Metodkritik 

För att undvika systematiska fel i studien så utförde vi analysen tillsammans. Vi delade 
alltså inte upp texterna, utan vi utformade kodschemat tillsammans, och gjorde 
analysen tillsammans. Innan vi gjorde den slutgiltiga analysen så utförde vi även varsin 
pilotstudie, detta för att utvärdera kodschema, och för att avgöra om det var nödvändigt 
att utföra analysen tillsammans. För att göra studien så tydlig som möjligt så utformade 
vi även förklaringar till våra frågor i kodschemat, detta för att studien ska gå att 
upprepa. Detta är något som är svårt i kvalitativa studier, eftersom de är så öppna och 
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individuella, men vi har gjort vad vi kunnat (Esaiasson m.fl., 2017:25). När vi utförde 
analysen var vi även noggranna med att vara så objektiva det bara gick, och inte tänka 
på hur stor Greta blivit och det vi redan visste om henne. Något som skulle kunnat 
påverka resultatet är att vi faktiskt visste hur stor hon blev, men detta var alltså något vi 
försökte undvika. Vi anser oss ha undersökt det vi igenom syftet ansåg att undersöka. 
Våra teorier och metoder anser vi var lämpliga att använda, vilket gjorde att vi undvek 
systematiska fel när kom till metoder och teorier (Lindstedt, 2017:116). När det gällde 
bildanalysen är det tidigare erfarenheter och upplevelser som påverkar de 
konnotationerna vi har till bilder (Fiske, 1997:62), något som vi diskuterade under 
analysens gång, för att undvika till exempel felkodning. 
 
5.5 Sammanställning av resultat 

När vi utförde analysmomentet använde vi ett tydligt kodschema (se bilaga) som vi 
antecknade i. För att göra det lätt för oss själva och skilja på de tre perioderna gjorde vi 
tre separata dokumentet. Detta underlättade arbetet att sammanställa resultatet. Vi 
kunde enkelt se likheter och skillnader genom att jämföra olika artiklar och perioder. 
Detta gjordes i tjänsten Google Dokument, vilket även det underlättade arbetet eftersom 
vi kunde jobba i dokumenten samtidigt. Artiklarna vi undersökte skrev vi ut, dels för att 
kunna få en bra överblick av materialet, och för att underlätta analysen. 

6. Resultat och analys 

Nedan kommer resultaten från textanalysen och bildanalysen att redovisas i textform, 
samt analyseras utifrån teorier och tidigare forskning. Kapitlet är uppdelat i tre 
rubriker, där vi i den första presenterar resultatet och analyserar texten i artiklarna vi 
undersökt. I den andra delen presenteras och analyseras bilderna, och i den tredje delen 
sammanfattas artiklarna som helhet, och analyseras utifrån vår teori och tidigare 
forskning. 
 
6.1 Berättelsen om Greta Thunberg i text 

Under de tre perioderna vi undersökte artiklar om Greta så kunde vi se en förändring 
över tid i texterna. Detta kommer presenteras nedan genom att beskriva texterna och 
hur vi uppfattade dem. 

6.1.1 Period ett 

Den första perioden innehåller fyra artiklar, två från Aftonbladet och två från DN. 

Aftonbladet:  I en artikel publicerad av Aftonbladet handlar texten om Greta Thunberg, 
en femtonårig elev som skolkar för miljöns skull. Vi uppfattade henne som något trotsig 
och enveten i den här texten. Enligt oss så framställs hon i första hand som en skolkande 
elev och i andra hand som någon som är mån om att få fram ett budskap. En annan 
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artikel handlar om att hon bjuds in av Arnold Schwarzenegger till hans klimatmöte i 
Wien 2019. Återigen är skolkningen något som det läggs fokus på i texten. I början av 
artikeln läggs det också stort fokus på att hon är Malena Ernmans dotter, och inte en 
egen person. Trots det upplevde vi att hon framställs som målmedveten. Vi fick även 
uppfattningen av att hon är väldigt säker på sin sak och det hon vill uppnå. 

Dagens Nyheter: I den ena texten publicerad av DN fokuserar de på att hon är en elev, 
som skolstrejkar – men även att hon är dotter till Malena Ernman. Texten känns väldigt 
välgjord. Fler personer än Greta får komma till tals. Vilket också gör att klimatfrågan 
lyfts upp. När vi läste texten fick vi associationen av ett kändisbarn eftersom Malena 
Ernman nämns. Trots det fick vi uppfattningen av att Greta är en ung och lovande tjej 
som är redo att kämpa för sin sak. En annan text handlar om hennes skolstrejk. Det 
framkommer att hon gör det för klimatet, men vi uppfattade att det huvudsakliga 
handlar om hennes frånvaro från skolan. Vi upplevde henne som trotsig, att hon gör 
som hon vill även fast hon egentligen inte får. 

För att summera den första perioden upplevde vi henne som en elev som vägrade att 
vara i skolan. I båda av texterna från Aftonbladet förekom ordet skolkning eller 
skolkare. Å andra sidan var det just skolkade hon gjorde, men vi upplevde 
formuleringen skolstrejk som mindre negativ. Som Robert Entman var inne på så måste 
journalister alltid välja hur de ska skriva om något (Entman, 1993:52-53), och det kan 
tänkas att ord som skolkare väcker känslor hos läsare. 

6.1.2 Period två 

Den andra perioden innehåller också fyra artiklar, två från Aftonbladet och två från DN.  

Aftonbladet:  I en av artiklarna publicerad av Aftonbladet handlar texten om att Greta 
blivit utsedd till årets kvinna, av just Aftonbladets läsare. Och det är just det hela 
artikeln går ut på, att hon har blivit vald till årets kvinna och att hon anses vara en 
fantastisk person. Artikeln är okritisk och endast positiv. Vi upplevde att Greta 
framställs som framgångsrik, engagerad, tacksam, ödmjuk och älskad. Även fast de 
skriver om skolan så upplevde vi inte att hon var eleven Greta, utan mer som en mogen 
ung kvinna. Vi noterade i undersökningen att “hon känns fristående” (citat direkt från 
kodschemat). Det vill säga att hon är sin egen person och inte någons dotter eller en 
olydig elev. En annan artikel handlar om hur Greta har gjort en egen löpsedel på 
Aftonbladet, och hur hon vill sätta press på makthavare runt om i världen gällande 
klimatfrågan och låta dem veta att hon och de andra som är med henne inte kommer att 
ge upp. När vi gjorde undersökningen upplevde vi henne som en vettig person som inte 
tar skit från någon annan. En viktig person, en ledare och initiativtagare.  

Dagens Nyheter: En artikel i DN handlar om att det kommer hållas skolstrejker världen 
runt för klimatets skull. Samt hur Greta själv har inspirerat dessa. Vi uppfattade texten 
om skolstrejkerna som välskriven och informativ. Greta upplevde vi framställs som 
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väldigt lugn och målmedveten. Vi fick känslan av en stor ledare. En annan artikel är en 
lång text som handlar om hennes kamp mot makthavare och för klimatet. Som läsare får 
vi följa med henne och se hur hon engagerar och vad hon gör. Exempelvis åker hon på 
sin lediga tid för att leda demonstrationer, hon ställer upp i intervjuer och inspirerar 
unga till att ta ställning. Vi upplevde att Greta framställs som en ostoppbar klimatkämpe 
med stora ambitioner. Hon upplevdes lugn, sansad och beslutsam. Tror på sin sak. 

I den andra perioden upplevde vi att Aftonbladets nyheter krystades fram en aning, 
främst artikeln med omröstningen där Greta blev årets kvinna. Vilket kan vara ett 
tecken på att de anser Greta som viktig, och vill att läsarna ska läsa om henne. Detta i 
linje med dagordningsteorin, där Maxwell McCombs och Donald Shaw hävdar att det 
media skriver avgör vad folk tycker är viktigt, alltså har de en stor betydelse på 
samhället. (McCombs & Shaw, 1972:176). Greta som person gestaltades som en väldigt 
inspirerande person. Det kändes även som Greta togs på större allvar. Vi såg även 
tendenser på en framtida ledare. 

6.1.3 Period tre 

Den sista och tredje perioden innehåller tio artiklar, sju från Aftonbladet och tre från 
DN.  

Aftonbladet: I en artikel handlar texten om Gretas uppmärksammade tal på FN:s 
klimattoppmöte, och hur hon skäller ut världens ledare. “Hur vågar ni?” är ett citat från 
texten. I texten står det även att Greta skakar av ilska, något som förstärker budskapet i 
artikeln. När vi gjorde textanalysen på denna text så uppfattade vi henne som en 
oerhört stor ledare, någon form av politiker. Vi fick även känslan av att hon liknar en arg 
och besviken förälder som skäller ut sina barn. En annan text handlar om att Greta 
enligt texten blivit hånad av Trump på Twitter, de återger sedan hennes svar och 
berättar hur folk reagerat. Vi upplevde att artikeln presenterade president Trump och 
Greta som rivaler, som genom Twitter pratar indirekt med varandra. Vi upplevde att 
Greta har makt i artikeln, och att hon framstår som väldigt smart, men även lite kaxig 
gentemot Trump. Ytterligare en text handlar om att hon ska få pris och att hon hyllas av 
många. När vi gjorde textanalysen upplevde vi att hon framställs som en framgångsrik 
och hyllad klimatkämpe – samt allvarlig och målmedveten. En annan text handlar om 
hennes roll som klimataktivist. “Gretas nästa strejk – inför Trump” tyder på att det är 
hennes kamp mot makthavarna som är i fokus. Greta framställs som någon typ av en 
ledare, som uppmanar folket att sluta upp bakom henne. Hon upplevs också som väldigt 
bestämd, hon vet vad hon vill. Texten väckte inte mycket känslor hos oss, den känns 
väldigt enkel. En annan artikel innehöll en väldigt enkel och lättsam text. Det 
huvudsakliga budskapet i den här artikeln är att Gretas roll som klimataktivist och 
“kändis” har fått Schwarzenegger att erbjuda sin elbil till Greta. Vi fick känslan av att 
Greta är “en av dem”, med det menar vi en person med makt och inflytande. En annan 
text var väldigt inriktad på statistik, med totalt fokus på Gretas sociala medier; och hur 
hon vuxit på kort tid och nu har fler interaktioner än Trump. I texten framställs hon som 
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väldigt känd och framgångsrik. Vi fick känslan av ett mediefenomen. Den sista artikeln 
är en sammanfattande text med flera nyheter egentligen, men som de gjort till en ny 
story kan man säga. Greta framställs som en känd person som har mycket att stå i. 
Upplevs som en vuxen person, inte alls som ett barn. Upplevs också ha mycket makt. 

Dagens Nyheter: I en artikel publicerad av DN, är det huvudsakliga budskapet hennes 
roll som en inflytelserik person i dagens samhälle. Hennes möten med Obama 
diskuteras, och reportern frågar hur hon tycker och tänker kring att möta makthavare. 
Enligt oss framställs Greta som sin egen person i den här texten, det är ingen skolkare, 
det är ingen elev, det är inte någons barn, utan det är helt enkelt Greta Thunberg. Vi 
upplevde henne som väldigt vuxen. Citat från artikeln: “I dag, måndag, talar Greta 
Thunberg inför världens ledare i FN:s generalförsamling” förstärker intrycket av den 
självständiga personen Greta Thunberg. En annan artikel handlar om hennes tal från 
klimattoppmötet, och hur Greta gick till attack mot världsledare. Hur hon och många 
andra barn tycker att FN skiter i deras framtid. Den handlar också om hennes roll som 
klimataktivist. När vi gjorde analysen fick vi känslan av att hon framställs som en ledare, 
en besviken ledare i det här fallet. Hon är inget barn som pratar. Hon är Greta Thunberg, 
klimatkämpen som hundratusentals människor lyssnar på och ser upp till. I en annan 
artikel publicerad av DN handlar texten om att Greta Thunberg har tilldelats priset 
Right Livelihood tillsammans med tre andra. I artikeln beskrivs Greta som en 
klimataktivist och vad hon gjort för världen. Artikeln känns väldigt positivt inställd till 
Greta som person, och hennes kamp för miljön. Hon beskrivs bland annat som “Sveriges 
idag mest kända person” och att “nu kan Greta Thunberg alltså lägga ytterligare ett 
prestigefullt pris till samlingarna” i texten. Dessa citat fick oss att uppleva henne som 
väldigt framgångsrik. 

I den här tredje perioden tog Greta ett steg till. Hon upplevdes i den här perioden som 
en väldigt stor personlighet. En kändis. Någon som inte tar skit från någon. Samt en 
väldigt stor ledare, för alla strejkare och klimataktivister. Väldigt självsäker också. Det 
märktes också att tidningarna skrev om henne som Greta Thunberg, inte någon elev 
eller kändisbarn. Detta är något som verkligen kan kopplas till dagordningsteorin, att 
hon i den här tredje perioden ansågs vara så stor att hon bara är Greta, utan någon titel. 
Nästan som att namnet Greta Thunberg i sig blev en titel. Att medierna rapporterar 
mycket om Greta gör sannolikheten väldigt hög att läsarna kommer se det som en viktig 
fråga, och ett viktigt ämne (McCombs & Shaw, 1972:176-87).  

I det övergripande resultatet kunde vi se att gestaltningen av Greta Thunberg i text 
hade förändrats över de tre tidsperioder som vi undersökte artiklar i från. Till en början 
gestaltades Greta Thunberg mest som en olydig skolflicka som skolkade. Under den 
andra perioden som vi undersökte hade gestaltningen förändrats från olydig till 
inspirerande och även början till en ledare för andra. Under den tredje perioden 
upplevde vi att Greta var en etablerad och accepterad person av såväl medier som 
klimatintresserade, samt hade blivit en riktigt ledare för en rörelse. Att det hela tiden 
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har funnits en tydlig gestaltning av Greta är inte så konstigt, som Shoemaker och Reese 
hävdar är verkligheten nästan obegränsad. Därför måste medierna välja ut ämnen och 
vinklar i sina tidningar (Shoemaker & Reese, 2014:62-63). Vilket gör att det är 
oundvikligt för medierna att inte gestalta Greta på något sätt. Att det har förändrats 
över tid är intressant, eftersom hon själv i texterna alltid menade att hon bara är ett 
barn. Ju större hon blev, desto mer utrymme och uppmärksamhet fick hon av 
tidningarna, vilket utifrån teorin om dagordningsteorin är ett tydligt exempel på att 
tidningarna prioriterar olika saker vid olika tillfällen (Strömbäck, 2015:99-101). I 
relation till tidigare forskning inom klimatet så går det att jämföra med den 
australiensiska studien “Soft journalism, politics and environmental risk: An Australian 
story” (se 4.1). Där de har undersökt fenomenet mjuka nyheter i samband med 
faktatung information. Den studien visar på hur till exempel miljöjournalistik gestaltas i 
en mer personifierad form, för att publiken ska kunna ta emot budskapet lättare 
(Hutchins & Lester, 2012:654-67). Å ena sidan är  Greta ett klockrent exempel på 
miljöjournalistik i personifierad form, men å andra sidan upplevde vi att artiklarna i 
första hand handlade om Greta och inte klimatet, även om det nämns. Det är en svår 
gränsdragning eftersom Greta till stor del handlar om klimatet, men eftersom artiklarna 
inte handlar om miljön rent konkret är vi lite osäkra var vi ska placera det. 
 
6.2 Berättelsen om Greta Thunberg i bild 

Under den perioden vi undersökte artiklar om Greta så kunde vi se en förändring över 
tid även i bilderna. Dessa kommer presenteras nedan. 
 
6.2.1 Period ett 

Den första perioden innehåller fyra artiklar, två från Aftonbladet och två från DN. 
Artiklarna är från perioden då Greta blev allmänt uppmärksammad, då hon började sin 
skolstrejk. Alla bilder i dessa fyra artiklar är relativt lika.  

Aftonbladet:  I den första artikeln som är publicerad av Aftonbladet, finns tre stycken 
bilder, en närbild på Greta, en bild från längre håll när hon sitter och strejkar utanför 
riksdagen i Stockholm, samt en bild på en hög med papper med hennes budskap och 
uppmaningar på. Dessa bilder fick oss att uppfatta henne som väldigt maktlös. Vi fick 
associationen att Greta såg ut som en tiggare där hon satt med sin skylt. Denna känsla 
förstärktes av de människor som går förbi i förgrunden och upplevs ointresserade av 
det hon gör. Hon såg enligt oss väldigt ynklig ut, nästan lite bortglömd och osynlig. I en 
annan artikel finns en bild på Greta, samt en liten porträttbild på hennes mamma 
Malena Ernman. På bilden sitter Greta mot en stenvägg i skräddarställning och kollar in 
i kameran. Bredvid henne står skylten “skolstrejk för klimatet”. Bilden är ett montage, 
och i den finns Arnold Schwarzenegger med en höjd knytnäve och en pratbubbla där det 
står: “Du inspirerar mig!”. Denna bild fick oss att uppfatta henne som relativt 
målmedveten, även om hon såg väldigt ensam ut där på gatan. 
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Dagens Nyheter: Den ena artikel innehåller tre bilder. En stor bild som föreställer 
Greta när hon sitter lutad mot en vägg utanför riksdagen. Bilden ingjöt ett förtroende 
hos oss, när hon sitter där med sin skylt “skolstrejk för klimatet”. Greta utstrålar 
budskapet “try me” med sin blick (citat från kodschemat).  Bilden kändes uttänkt, nästan 
lite uppgjord. En annan bild från den artikeln föreställer Greta som upplevs vara något 
utanför, på bilden sitter ett gäng aktivister och vad vi tror spelar kort. Detta en liten bit 
ifrån Greta, vilket gjorde att vi uppfattade henne som ensam och utanför. En tredje bild 
är på Greta och två män som håller om henne, männen såg enligt oss ut att vara två fans. 
Det vi noterade var att det såg något motvilligt ut från Gretas håll. En annan artikel 
innehöll en bild som liknar de tidigare. Skillnaden i den här bilden är att hon inte alls såg 
lika självsäker ut. Bilden föreställde Greta, sittandes utanför riksdagen med sin skylt 
“skolstrejk för klimatet”. I den här bilden satt Greta med korsade ben och knäna intill 
kroppen, samt höll i sina egna händer. Vilket fick oss att uppleva henne som osäker, 
även hennes ansiktsuttryck utstrålade osäkerhet. Enligt oss så kändes hon aningen svag, 
det kändes också nästan som att hon ursäktade sig för sitt budskap och sina aktioner. 

Det gemensamma resultatet för dessa fyra artiklar är att vi upplevde henne som väldigt 
ensam. I nästintill alla fyra artiklar så fanns det en ensamhet i bilderna. Detta kan också 
vara naturligt, eftersom hon under de inledande veckorna var väldigt ensam om att 
strejka. Viktigt att poängtera, precis som Robert Entman gjorde, att läsarnas tankesätt 
och slutsater kan stämma överens med gestaltningen, men behöver inte alltid göra det 
(Entman, 1993:52-53). 
 
6.2.2 Period två 

Den andra perioden består också av fyra artiklar, två från Aftonbladet och två från DN. 

Aftonbladet:  Den första artikeln publicerad av Aftonbladet innehåller två bilder på 
Greta, samt ett kollage på kändisar. Bild nummer ett är en inklippt bild på Greta i full 
vinterklädsel, en bild som vi upplevde Greta som självsäker i. Armarna bakom ryggen 
gjorde att hon upplevdes som trygg och självsäker. “Hon ger en känsla av makt men ändå 
något busigt och lättsamt” (citat från kodschemat). Den andra bilden är en mindre bild 
på Greta, som föreställer henne sittandes bredvid sin numera kända skylt. En bild som 
har återkommit flera gånger i undersökningen, men på just denna bild upplevde vi 
henne som bestämd – men ändå lättsam eftersom bilden är tagen på sommaren. Den 
tredje bilden är ett kollage med flera bilder på personer som också var nominerade till 
årets kvinna. Den bilden fick oss att känna att “Greta i och med sin vinst är viktig och en i 
gänget när man ser vilka kända och mäktiga kvinnor som finns med” (citat från 
kodshcemat). Den andra artikeln innehåller tre bilder, varav den första föreställer Greta 
som håller upp Aftonbladets löpsedel där hon har skrivit “Ni stjäl vår framtid. Idag 
skolstrejkar vi för klimatet i över 100 länder”. Bild nummer två är en bild på Greta som 
står med sin skylt i en folkmassa. Runt sig har hon massa människor och journalister. 
Kameror och mikrofoner sträcks fram mot henne. Denna bild väckte känslan av att hon 
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är en superkändis som alla vill ha en bit av. I bild nummer tre befinner sig Greta 
tillsammans med massa kostymklädda män i något som ser ut som en aula. Hon sitter 
på en stol bredvid en äldre herre och framför henne står två andra män och ler. En bit 
bakom henne står en man och försöker filma händelsen. I den bilden känns hon väldigt 
liten, nästan som att hon är fångad i en värld av kostymhajar som vill utnyttja henne. 

Dagens Nyheter: Den första artikeln från DN innehöll fem bilder. Bild nummer ett är en 
bild på Greta och en man som tar en selfie med henne, på en tågstation. Efter att ha sett 
denna bild fick vi associationen av att hon är en kändis, och att ett fan kommer fram och 
vill ta bild med henne. Den andra bilden föreställer tre ungdomar som står bakom en 
skylt de gjort själva. På skylten står det “Make our planet Greta again”. En bild som fick 
oss att uppfatta Greta som en förebild. Den tredje bilden är på Greta, hon står på en 
scen. Denna bild gav oss känslan av att Greta är en person med makt, just eftersom 
bilden är tagen underifrån. Hon står ensam på en scen och pratar, och känslan är att alla 
lyssnar – hon vet vad hon vill. Bild fyra i artikeln föreställer Greta i samtal med 
Emmanuel Macron. Man ser hela Gretas ansikte på bilden, samtidigt som man bara ser 
en siluett av Macron. Vilket gav oss känslan av makt även där, det ser ut som att Macron 
lyssnar på Greta, och att Greta är den viktiga i sammanhanget. Den femte bilden är på 
Greta själv, hon sitter i ett tåg och tittar ut över vattnet. Den här bilden gav oss verkligen 
känslan av sorgsenhet, hon blickar ut över den värld som hon försöker förbättra. Den 
sista artikeln från DN i period två innehåller tre bilder. Den första bilden föreställer en 
strejk. Det är dåligt väder och människorna i strejken har regnkläder. Bilden väckte 
känslan och associationen av elände, det står en stor folkmassa på ett torg, det regnar 
och alla är blöta. Bild två är en världskarta som är full av små röda prickar, vilket inte 
väckte några associationer, däremot visar den var demonstranterna äger rum så på så 
sätt är den väldigt informativ. Den tredje bilden i artikeln är en närbild på Greta. I 
bakgrunden går det en människa med en reflexväst, samt ytterligare någon person utan 
väst. På bilden ser hon kluven ut. Vilket gjorde att vi uppfattade henne som bekymrad, 
men väldigt fokuserad. Som någon som ska tävla, fullt fokuserad på det som ska göras. 

Sammanfattningsvis kunde vi konstatera att hon uppfattades som en i gänget under den 
andra perioden. Hon syns på bilder tillsammans med andra stora personligheter, folk 
vill ta bilder med henne. Något som tidningarna kan välja att vinkla på. Eftersom 
journalister måste välja vissa saker att fokusera på i sina artiklar kan de välja att 
gestalta Greta som en superkändis, vilket innebär att de oundvikligen gestaltar 
verkligheten på ett visst sätt (Entman, 1993:52-53). Tidningarna kan även anse att det 
är kända personer deras läsare lockas av, detta enligt dagordningsteorin. McCombs och 
Shaw konstaterade att medierna har stor påverkan över vad vi människor anser vara 
viktigt. Det som medierna ofta uppmärksammar, tycker ofta publiken är viktigt 
(McCombs & Shaw, 1972:176-87). Vi upplevde även Greta som mer självsäker och 
självklar i bilderna i den här andra perioden. 
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6.2.3 Period tre 

Den tredje perioden består av tio artiklar, sju från Aftonbladet och tre från DN.  

Aftonbladet: Den första artikeln vi undersökte från Aftonbladet innehåller endast en 
liten bild, på Greta och Trump, två porträtt kan man säga. Eftersom bilden är väldigt 
neutral väckte den inga associationer hos oss. En annan artikel vi undersökte innehåller 
tre bilder. Den första bilden är en bild på president Trump, i bakgrunden ser man Greta 
som stirrar ilsket på honom. Här fick vi känslan av att hon är väldigt arg. Det ser lite ut 
som en lillasyster som tittar på sin bror som gjort något elakt mot henne. Den andra 
bilden i artikeln är en väldigt inzoomad bild när hon håller tal. Den här bilden utstrålar 
verkligen att hon är ledsen och besviken, vi upplevde att hon är orolig inför framtiden. 
Bild tre i artikeln är en större bild från talet, men i den här bilden utstrålar hon ilska, 
också någon form av ledare. Vi fick också känslan av engagemang och målmedvetenhet. 
Ytterligare en annan artikel innehåller två bilder. Den första bilden är en bild på Greta 
och Trump. I förgrunden syns Trump. I fokus syns Greta och två andra män. Hon stirrar 
på Trump. Bilden väcker känslan av hat, Greta ser väldigt arg ut – men också lugn och 
sansad. Hon ser ut som en person som vet vad hon ska göra, och inte ens Trump får 
komma i vägen. Bild nummer två är en screenshot från Gretas Twitter. På bilden kan 
man utläsa hennes beskrivning av sig själv, där citatet från Trump finns: “A very happy 
young girl looking forward to a bright future and wonderful nature”. En bild som väcker 
känslan av makt och finurlighet. Den sista artikeln innehåller en närbild på Gretas 
ansikte där hon står vid någon sorts talarstol. Denna bild väckte associationen av en 
viktig person – som också är väldigt kunnig. En annan artikel från Aftonbladet 
innehåller en liten bild. På bilden syns Greta och Schwarzenegger. Greta står framför 
honom och han håller sina händer på hennes axlar. Vi fick associationen av att det är far 
och dotter som poserar på en bild. Nästa artikel innehåller en stor bild. Bilden liknar 
många av de andra när hon håller ett tal, vilket gjorde att det inte väckte några känslor 
eller associationer hos oss. Den sista artikeln från Aftonbladet innehåller en väldigt stor 
bild som tar upp ⅔ av artikelns yta. Greta håller återigen tal i bilden. Den här bilden 
väckte känslan av att hon är ledsen och lite arg. Ser ut att vara orolig inför framtiden. 
Även målmedveten. 

Dagens Nyheter: Den första artikeln från DN innehåller en bild. På bilden är Greta i 
huvudfokus. Hon kommer gående. I bakgrunden syns fyra personer suddigt. Tre av dem 
tar kort på Greta, samtidigt som den fjärde personen går efter Greta på avstånd. Vi 
tyckte att hon ser målmedveten ut. Hon går på gatan samtidigt som folk tar kort och 
följer efter. Därav får vi också känslan av en kändis, hon får uppmärksamhet av folket 
utan att egentligen göra något. En annan artikel från DN innehåller en bild när Greta 
håller ett tal. Hon har en rosa tröja på sig. Hon ser väldigt arg ut på bilden. Bilden fick 
oss att associera henne med en arg politiker. Vi uppfattade henne som en ledare också. 
Den sista artikeln från DN innehåller en bild. På bilden syns bara Greta, hon står 
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utomhus och ler något mot kameran. I bakgrunden syns någon form av fasad med 
fönster. Vi fick associationen av ett lyckligt barn på semester. 

Sammanfattningsvis så upplevde vi Greta som väldigt känd under period tre. Hon hade 
kommit ett steg längre jämfört med tidigare perioder, hon höll stora tal, hon var i 
samma rum som Donald Trump, samt citerade honom på Twitter. Precis som Robert 
Entman hävdar, handlar framing om val och framställningar. Hans definition (se 4.1) är 
väldigt rimlig i relation till vårt resultat, tidningarna måste göra val angående 
gestaltningar (Entman, 1993:52). 

Under perioderna vi undersökte så gick Greta från att vara en ensam strejkare, till att 
bli en målmedveten klimataktivist, för att tillslut bli en “kändis” som rörde sig i samma 
lokaler som stora namn som Donald Trump, Barack Obama och andra inflytelserika och 
mäktiga personer. Ett intressant resultat vi såg var att bilderna i artiklarna ofta var 
stora, vilket tyder på att tidningarna enligt dagordningsteorin anser att Greta är viktig 
och gör bilderna stora. Maxwell McCombs och Donald Shaw hävdar att medierna kan 
påverka vad folk har åsikter om, genom att lägga mycket tid och utrymme på en nyhet 
(McCombs & Shaw, 1972:176), som i det här fallet är Greta. Intressant är också 
Wadbring och Nilssons “En bild säger mer än tusen ord?” i relation till vårt resultat, i den 
hävdar de att det ofta var de mycket små bilderna som stod för den största ökningen av 
bilderna i dagstidningarna (Wadbring & Nilsson, 2016:75-77). Det är inte en 
undersökning som liknar vår, men vi fann den ändå intressant eftersom bilderna på 
Greta som vi undersökte fick ofta stor plats i relation till artikeln, vilket alltså kan tyda 
på att de ser ett värde i bilderna på Greta. Ytterligare en sak vi ämnade undersöka var 
hur bilderna var tagna. Strömbäck menar att medier enligt gestaltningsteorin gestaltar 
olika perspektiv av verkligheten där ute, och som i sin tur påverkar människors 
uppfattningar och tankar om samma verklighet (Strömbäck, 2015:113). Vi upplevde att 
när tidningarna först hade fått nys om Greta var hon inte superviktig och därför lade de 
inte ner särskilt mycket energi på att komponera bilderna. Ju större Greta blev, desto 
viktigare blev mängden bilder och komponeringen av bilderna. Till en början uppfattade 
vi henne som maktlös och liten, men det ändrades över andra och tredje perioden till att 
vi uppfattade henne som inflytelserik och mäktig.  
 
6.3 Sammanfattande analys av helheten 

För att uppnå vårt syfte kommer vi att jämföra och analysera artiklarna utifrån utifrån 
teori och tidigare forskning. Under period ett gestaltades Greta som en skolkande elev 
som inte gick i skolan. Det var det som var i fokus, även om det även framgick att hon 
gjorde det för miljön. Men intrycket var ändå att hon var en elev som inte gick i skolan. 
Under den andra perioden så såg vi direkt en skillnad. Vi upplevde då att hon hade blivit 
en klimataktivist, som också hade blivit känd. Hon utsågs bland annat till årets kvinna 
av Aftonbladet, och uppfattades som något liknade en ledare. I den tredje perioden hade 
hon blivit en stor kändis. Det var möten med Barack Obama och det var fejder med 
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Donald Trump. Vi upplevde också att hon gestaltades som en stor ledare som höll tal för 
hela världen. Hon skällde ut världsledare på löpande band samtidigt som hon själv alltid 
hävdade att hon bara var ett barn. 

Just ordet skolkare som vi upptäckte under analysen var intressant. Under första 
perioden använde Aftonbladet begreppet skolkare betydligt mer än DN. Något som kan 
tänkas har att göra med tidningarnas inriktning, där kvällstidningar ofta tenderar att 
vara lite mer “extrema”, samtidigt som dagstidningar ofta är väldigt korrekta och 
försiktiga. Ytterligare ett exempel på detta var efter hennes tal på FN:s klimattoppmöte 
när Aftonbladet rubricerade sin text med: “Greta till attack: Hur vågar ni?”.  Samtidigt 
som DN skrev “Unga aktivister ser FN som otillräckligt”. Vilket är ett exempel på hur de 
två tidningarna väljer att gestalta henne. Som Robert Entman hävdar, handlar detta 
fenomen om val och framställningar, alltså gestaltningsteorin. En journalist måste alltså 
välja vad och hur den ska skriva. Precis som i studien om Monica Lewinsky (se 4.1), 
skapade medierna en bild av henne som läsarna accepterade. En bild som inte stämde 
överens med verkligheten (Everbach, 2017:280). Tidningarna gör detsamma med Greta 
idag, men inte alls lika hänsynslöst som i fallet med Lewinsky. 

Ett annat resultat som vi lade märke till var att artiklarna blev flera under den tredje 
perioden. Detta ser vi som ett tydligt exempel på dagordningsteorin. Precis som Jesper 
Strömbäck hävdar, handlar dagordningsteorin om vad medierna tar upp för frågor och 
vad publiken ser som viktigt (Strömbäck, 2015:107). Tidningarna såg henne som viktig 
alltså. Något som de även gjorde i studien: “ Trumpism: How agenda setting in the media 
drove a movement ” (se 4.2). Där medier innan valet i USA fokuserade väldigt mycket på 
Donald Trump. Baserat på detta menade alltså författaren att de använde sin 
dagordning för att få folk att uppfatta det som viktigt. Författaren till studien menade att 
dagordningsteorins andra nivån visade sig genom mediernas spridning av populistiska 
budskap (Caulk, 2016:16). Vilket är intressant i relation till rapporteringen av Greta, 
som ökade allt eftersom. 

Hon kan enligt vår uppfattning beskrivas som ett mediefenomen. Precis som den 
tidigare forskningen (se 4.1) visade, gick Monica Lewinsky från att vara en “vanlig” civil 
person till att bli igenkänd av alla efter att media publicerat oändligt många artiklar om 
henne. Vilket kan liknas vid fenomenet Greta Thunberg. Detta kan också kopplas till hur 
hon gestaltades. Som Strömbäck också förklarar handlar dagordningsteorins andra nivå 
om hur medierna beskriver olika frågor och hur publiken uppfattar dessa frågor 
(Strömbäck, 2015:107). När vi gjorde analysen uppfattade vi henne mer och mer som en 
kändis under de tre perioderna. Som McCombs och Shaw enligt dagordningsteorin 
hävdar, uppfattar läsarna ofta något som viktigt om det skrivs mycket om det, men 
också hur det gestaltas (McCombs & Shaw, 1972:176-87). 

Ytterligare en iakttagelse vi gjorde var att DN ofta skrev längre och mer ingående texter. 
De hade två längre artiklar där de hade hängt med Greta under några dagar. Det kan ha 
och göra med de perioderna vi valde ut, men också att DN hade lagt ner mer tid. 
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Intressant var också att artiklarna i period ett var väldigt lika, samtidigt som period två 
inte alls innehöll samma typer av artiklar. Artiklarna i period tre liknade varandra 
också. En förklaring till det kan vara att under period ett så satte sig Greta och började 
strejka. I period två så fanns det ingen riktig händelse för tidningarna att rapportera om, 
vilket kan vara en anledning till att artiklarnas innehåll skiljde sig åt. Under period tre 
höll hon sitt tal vilket gjorde det lätt för båda tidningarna att skriva om just det. Detta i 
relation till den norska studien “Setting The Agenda On Environmental News In Norway 
NGOs and newspapers” som vi tog upp i avsnittet tidigare forskning (se 4.2) är också 
intressant. Detta eftersom de i den studien kunde se att olika händelser kring klimatet 
spelade stor roll på mediernas uppmärksamhet. Exempelvis så rapporterades det 
mycket mer om en klimatkonferens i Bali 2007 jämfört med en i Poznan 2008, detta 
eftersom den i Bali var betydligt mer dramatiskt (Krøvel, 2012:270). Hade det i Sverige 
rapporterats om klimattoppmötet om inte Greta hade hållit sitt uppmärksammade tal. 
Det var en tanke som slog oss under analysen. I det här fallet var Greta där och skapade 
rubriker, och eftersom tidningarna bevisligen är måna om att bevaka henne så skrevs 
det om mötet. Vilket är ett exempel på hur tidningarna jobbar utifrån 
dagordningsteorin. 

7. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur medier fokuserar på och gestaltar ett 
mediefenomen. Vi valde mediefenomenet Greta Thunberg.  

Eftersom ett mediefenomen kan definieras på lite olika sätt är det svårt att dra en 
slutsats som stämmer in på alla olika fall. Men en slutsats vi kan dra från vårt resultat är 
att gestaltningen är i konstant förändring, och att det beror helt på vilken tidning det är. 
Det vi däremot kan läsa ut av vårt resultat är att Greta gick från att gestaltas som en 
skolkare, till en aktivist, för att tillslut bli en ledare för en hel rörelse. Nedan besvaras 
frågeställningarna och efterföljs av ytterligare diskussion. 

→ Hur gestaltas Greta Thunberg i svensk kvälls- och dagspress? Enligt oss är det 
svårt att ge ett slutgiltigt svar på denna frågeställning, eftersom det beror på tidning, 
period och vinkel på artikeln. Det vi däremot kunde se var att Greta framställdes på ett 
negativt sätt under den första perioden, den uppfattningen fick vi eftersom båda 
tidningarna använde sig av begrepp som skolkar. Under den andra perioden 
framställdes hon positivt i de flesta artiklarna. För att sedan under period tre bara 
framställas positivt. Om det har att göra med hur känd hon blivit är svårt att svara på, 
men att medierna ser henne som en viktig del i dagordningen tycker vi oss se baserat på 
resultatet. Det vi också noterade var att kvällspressen ofta valde lite hårdare språk och 
formuleringar samtidigt som Dagens Nyheter ofta var korrekta och lite mer försiktiga i 
sina formuleringar. 
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→ Hur har gestaltningen av Greta Thunberg förändrats över tid? Att gestaltningen 
har förändrats över tid är det ingen frågan om. Under period ett gestaltades Greta som 
en skolkande elev som inte gick i skolan. Det var det som var i fokus, även om det även 
framgick att hon gjorde det för miljön. Under den andra perioden hade Greta vuxit till 
att bli en kändis och någon med inflytande och någon folk såg upp till. Bilden vi fick av 
henne i andra perioden var att hon var en självsäker och målmedveten klimataktivist. 
Hon utsågs bland annat till årets kvinna av Aftonbladet. I den tredje perioden hade hon 
blivit en världskändis. Hon träffade Barack Obama och hade fejder med Donald Trump. 
Vi upplevde också att hon gestaltades som en stor ledare. Hon skällde ut världsledare på 
löpande band men såg sig själv ändå bara som ett barn. 

→ Finns det någon skillnad mellan rapporteringen i kvälls- och dagspress? Utifrån 
vårt resultat kan vi se att det finns en viss skillnad mellan kvälls- och dagspressen, vilket 
vi har studerat i form av Aftonbladet och Dagens Nyheter. Under de två första 
perioderna publicerade de lika många artiklar som passade in på våra kriterier, men 
under den tredje perioden publicerade Aftonbladet betydligt fler artiklar än Dagens 
Nyheter. Vad det betyder är lite svårt att säga, men vi tror att det kan ha att göra med 
hur långa texterna är. Under den tredje perioden publicerade Aftonbladet många korta 
artiklar, jämfört med Dagens Nyheter som skrev färre, längre och mer ingående texter.  

Greta upplevdes i början som väldigt ensam i framförallt bilderna. Det var i stort sett 
bara hon som satt utanför riksdagen och strejkade. Vilket kan betyda att det inte var ett 
medvetet val tidningarna gjorde, att gestalta henne som helt ensam. Något intressant 
som vi noterade var att hennes strejkande ifrågasattes i större grad under den första 
perioden. Under den andra perioden var det inte alls samma ifrågasättande, utan då 
fokuserade tidningarna på hennes kamp för miljön – inte frånvaron från skolan på 
samma sätt. Under den tredje perioden hade hon gått ut grundskolan och kunde därför 
inte ifrågasättas på den punkten. 

Till en början uppfattade vi Greta som maktlös och liten i bilderna, men att det ändrades 
under den andra och tredje perioden. Då upplevde vi henne som mäktig och 
inflytelserik. Ytterligare en sak vi lade märke till var att bilderna på Greta som vi 
undersökte fick ofta stor plats i relation till artikeln, vilket enligt oss tyder på att 
tidningarna ser Greta som viktig, både i bild och text och vill locka uppmärksamhet till 
artiklarna om henne. 

Greta som ett mediefenomen gestaltas på ett sätt, men om andra mediefenomen 
gestaltas på ett liknande sätt är svårt att säga. Troligtvis ser gestaltningen inte ut på 
samma sätt när det kommer till ett annat mediefenomen och människa, men det är inget 
som går att säga säkert. Olika tidningar kan även gestalta samma mediefenomen på 
olika sätt. 

Något som var spännande var den stora skillnaden i gestaltningen av Greta mellan 
period ett och två. Det hade varit intressant att följa rapporteringen av Greta hela vägen 
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från början fram till det vi har valt att kalla period två för att se var förändringen sker 
och i vilken takt den sker. Det är något vi inte vet exakt nu, när den stora förändringen 
av gestaltningen skedde. Det kan också vara så att gestaltningen förändras successivt. 

Under arbetet med  uppsatsen stötte vi på några små problem. Dels så kunde vi inte 
under period tre spara ner artiklarna i PDF-format från Retriever, vilket gjorde att vi 
tvingades ta skärmbilder av de resterande artiklarna. Detta gjorde att insamlingen av 
materialet tog längre tid än planerat. 

Efter att ha arbetat med detta material och följt Greta under en längre period så vill vi 
därför ge förslag på framtida forskning här. Något som har slagit oss under arbetets 
gång är responsen från läsarna, vad de tycker och tänker om Greta. Av det vi förstått 
finns det mycket kritik gentemot Greta. Det är något som vi skulle tycka vara intressant 
att se en studie på. Till exempel kommenterar på sociala medier. En annan intressant 
studie tycker vi skulle vara att jämföra hennes uppkomst, som vi gjort, med mediernas 
gestaltning om några år. Undersöka om Greta fortfarande är högt upp på dagordningen 
eller om hennes storhetstid tar slut snabbt. 

Referenser 

Aftonbladet, Om Aftonbladet . www.aftonbladet.se/a/LOlQ4/om-aftonbladet  (Hämtad 
2019-11-21-10:01) 

Amorelli, Elisa, 2019. Thunberg årets person i världen: “Jättestort”. SvD. 11 december. 
https://www.svd.se/greta-thunberg-utsedd-till-arets-person-av-time-magazine 
(Hämtad 2020-01-04-20:21) 

Bryant, Jennings & Miron, Dorina, 2004. Theory and Research in Mass Communication. 
Journal of Communication 54(4), 662-704. 

Castells, Manuel, 2015. Networks of outrage and hope: social movements in the internet 
age. Cambridge: Polity press. Andra upplagan. 

Caulk, Angela Jean, 2016. Trumpism: How agenda setting in the media drove a 
movement. Graduate Theses and Dissertations . Iowa State University 

Cohen, Bernard, 1963. The Press and Foreign Policy . Princeton University Press. 

Dagens Nyheter. https://www.dn.se (Hämtad 2019-11-21-09:55) 

Djerf Pierre, Monika, 1996. Gröna nyheter: miljöjournalistiken i televisionens 
nyhetssändningar 1961-1994.  Institutionen för journalistik och masskommunikation. 
Göteborgs universitet. 

30 

https://www.aftonbladet.se/a/LOlQ4/om-aftonbladet
https://www.svd.se/greta-thunberg-utsedd-till-arets-person-av-time-magazine
https://www.dn.se/


Entman, Robert M, 1993. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. 
Journal of Communication 43(4), 51-58. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E, Wängnerud, Lena, 
2017. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad.  Femte 
upplagan. Stockholm: Wolters Kluwer. 

Everbach, Tracy, 2017. Monica Lewinsky and Shame: 1998 Newspaper Framing of “That 
Woman.” Journal of Communication Inquiry, 41(3), 268–287. 

Fiske, John, 1997. Kommunikationsteorier: en introduktion.  Reviderad upplaga. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand 

Fogde, Marinette, 2010. Bildanalys. Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.). Metoder i 
kommunikationsvetenskap, 179-191. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Fridays For Future, About . https://www.fridaysforfuture.org/about (Hämtad 
2020-01-20-19:54) 

Fransén, Agnes, 2019. Svensk dagspress framställning av Greta Thunberg och den globala 
klimatstrejken: En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningar i dagspressen. Växjö 
universitet. 

Fürsich, Elfriede, 2009. IN DEFENSE OF TEXTUAL ANALYSIS: Restoring a challenged 
method for journalism and media studies. Journalism Studies, 10(2), 238–252. 

Holmquist, Sara & Karlsson, Annasara, 2018. “Ni säger att ni älskar era barn framför allt 
annat, samtidigt stjäl ni deras framtid framför ögonen på dom": En kvalitativ studie av 
hur Dagens Nyheter och Expressen har konstruerat och ramat in Greta Thunberg och 
miljöjournalistiken.  Göteborgs universitet. 

Kantar Sifo, 2019. Räckviddsrapport: Orvesto Konsument 2019:2. Kantar Sifo. 
Stockholm. 
www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/rackviddsrapport_orvesto_k
onsument_2019_2.pdf (Hämtad 2019-11-19-14:24) 

Lyngfelt, Anna, 2017. Retorisk analys – en introduktion. Helgesson, Karin, Landqvist, 
Hans, Lyngfelt, Anna, Nord, Andreas, Wengelin, Åsa (red.). Text och kontext : perspektiv 
på textanalys.  Första upplagan. Gleerups Utbildning AB 

Hutchins, Brett & Lester, Libby, 2012. Soft Journalism, Politics and Environmental Risk: 
An Australian story.  Journalism, 13 (5), 654-667. 

Krøvel, Roy, 2012. Setting The Agenda On Environmental News In Norway NGOs and 
newspapers. Journalism Studies, 13(2), 259–276. 

31 

https://www.fridaysforfuture.org/about
https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/rackviddsrapport_orvesto_konsument_2019_2.pdf
https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/documents/rackviddsrapport_orvesto_konsument_2019_2.pdf


Lindstedt, Inger, 2017. Forskningens hantverk.  Lund: Studentlitteratur. 

Lemert, Charles & Branaman, Ann, 1997. The Goffman Reader. Oxford: Blackwell. 

McCombs, Maxwell & Shaw, Donald, 1972. The Agenda-Setting Function of Mass Media. 
Public Opinion Quartley 36(1), 176-187. 

McCombs, Maxwell & Wadensjö, Patricia, 2006. Makten över Dagordningen: Om 
medierna, politiken och opinionsbildningen . Studieförbundet Näringsliv och samhälle 

McQuail, Denis, 2010. McQuail's Mass Communication Theory . London: Sage Publications. 

Myndigheten för press, radio och tv. 2019 . Medieutveckling 2019 – Mediekonsumtion. 
2019 . Utgivare: Charlotte Ingvar-Nilsson. 

Rogvall, Filippa, 2019. “TV: Hela Gretas tal till världsledarna”. Expressen . 23 september. 
www.expressen.se/nyheter/klimat/las-hela-greta-thunbergs-tal-till-varldsledarna-i-fn/ 
(Hämtad 2019-11-13-15:35) 

Savina, Diana, 2019. Fenomenet Greta Thunberg: Från ensam skolstrejkare till 
följarskara på miljoner. SVT Nyheter . 11 november. 
www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tusentals-manifestationer-fredsprisnominering
-och-uppmarksammade-tal-sa  (Hämtad 2019-11-21-10:15) 

Shoemaker, Pamela J & Reese, Stephen D, 2014. Mediating the Message in the 21st 
Century. A Media Sociology Perspective.  New York: Routledge. 

Strömbäck, Jesper, 2015.  Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk 
kommunikation . Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Svensson, Adam, 2018. Därför blev Leif GW Persson ett mediefenomen. Dagens Nyheter . 
24 mars. www.dn.se/kultur-noje/darfor-blev-leif-gw-persson-ett-mediefenomen/ 
(Hämtad 2019-11-28-17:20) 

Thomsen, Dante, 2019. Greta Thunbergs väg från skolstrejkande tonåring till ikon. SVT 
Nyheter . 20 september. 
www.svt.se/nyheter/inrikes/greta-thunbergs-vag-fran-skolstrejkande-15-aring-till-iko
n  (Hämtad 2019-11-21-11:06) 

TT, 2019. Dags för Greta Thunberg att korsa Atlanten. Dagens Nyheter. 14 augusti. 
www.dn.se/nyheter/varlden/dags-for-greta-thunberg-att-korsa-atlanten/  (Hämtad 
2019-11-21-15:36) 

TT, 2019. “Greta Thunberg mer omskriven än toppolitiker”. Expressen . 25 september. 
www.expressen.se/nyheter/klimat/greta-thunberg-mer-omskriven-an-toppolitiker/ 
(Hämtad 2019-11-13-15:56) 

32 

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/las-hela-greta-thunbergs-tal-till-varldsledarna-i-fn/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tusentals-manifestationer-fredsprisnominering-och-uppmarksammade-tal-sa
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/tusentals-manifestationer-fredsprisnominering-och-uppmarksammade-tal-sa
https://www.dn.se/kultur-noje/darfor-blev-leif-gw-persson-ett-mediefenomen/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/greta-thunbergs-vag-fran-skolstrejkande-15-aring-till-ikon
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/greta-thunbergs-vag-fran-skolstrejkande-15-aring-till-ikon
https://www.dn.se/nyheter/varlden/dags-for-greta-thunberg-att-korsa-atlanten/
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/greta-thunberg-mer-omskriven-an-toppolitiker/


Vigsø, Orla, 2010. Retorisk analys. Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.). Metoder i 
kommunikationsvetenskap, 179-191. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 

Wadbring, Ingela & Nilsson, Maria, 2016. En bild säger mer är tusen ord? 
Bildjournalistikens förändring i svensk dagspress 1995-2013 . Demicom, Mittuniversitetet. 

Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, 2014. Massmedier: Nya villkor för press, radio och 
tv i dööet digitala medielandskapet . Elfte upplagan. Stockholm: Ekerlids förlag. 

Bilaga 

Kodschema: 

V1 Tidning: 
V2 Datum: 
V3 Sidnummer: 
 
Textanalys: 

V4 På vilket sätt framställs Greta Thunberg?  
Men denna fråga menas: hur porträtteras personen Greta Thunberg i artikeln. Framstår 
hon t.ex. som en målmedveten person eller som en osäker flicka som vill få fram ett 
budskap.  

V5 Vilka värdeladdade ord använder skribenten i artikeln?  
Men denna fråga menas: använder skribenten värdeladdade ord i artikeln, i sådana fall 
vilka och på vilket sätt används de? Det finns både positiva och negativa värdeladdade 
ord. Värdeladdade ord kan t.ex. vara ord som: perfekt, begåvad, vacker, snål, elak eller 
misslyckad. 

V6 Har hon en aktiv roll i artikeln?  
Med denna fråga menas: om hon t.ex. blir intervjuad eller inte, om inte, hur väljer 
skribenten att presentera informationen? Vi vill med denna fråga se på vilket sätt 
informationen paketeras. 

V7 Vilket är det huvudsakliga budskapet i artikeln?  
Med denna fråga menas: om det är Greta själv som person eller är det hennes roll som 
t.ex. miljökämpen eller “skolkaren" Greta? Detta blir intressant att jämföra mellan våra 
utvalda tidsperioder. 

V9 På vilket sätt spelar skribenten på läsarens känslor?  
Med denna fråga menas: hur artikeln spelar på läsarens känslor i stunden de läser 
artikeln. Kan vara både positiva och negativa känslor. T.ex. om skribenten lägger 
skulden för något på mänskligheten, då tar läsaren åt sig och känslorna aktiveras. 

V11 Vad väcker texten för personliga associationer?  
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Men denna fråga menas: konnotation. Alltså vad texten väcker för olika typer av 
kulturella associationer. Vad vi kan läsa ut av texten, vad texten ger uttryck för. 

V12 Sammanfattning text:  
Denna fråga kommer täcka den sammanfattande upplevelsen av artikeln. Vad får man 
för känsla när man läser artikeln? Hur upplever man den? Detta för att få en bra bild av 
hela texten och inte bara vissa delar. 

Bildanalys: 

V13 Hur stor plats får bilden?  
Men denna fråga menas: om bilden är stor eller liten i relation till artikeln? Är det t.ex. 
hälften bild och hälften text. Detta för att få en uppfattning om hur tidningen väljer att 
prioritera. 

V14 Vad innehåller bilden?  
Men denna fråga menas: denotation, vilket är det faktiska innehållet i bilden. Vad 
innehåller den exakt, föremål, personer, färger. Vad finns i förgrunden och bakgrunden 
etc. 

V15 Vilka associationer väcker bilden?  
Men denna fråga menas: konnotation, vilket är de kulturella associationerna i bilden, 
alltså vilka vad vi kan läsa ut av innehållet, vad bilden ger uttryck för. Väcker bilden t.ex. 
känslan av makt eller kunnighet? 

V16 Hur är bilden tagen?  
Men denna fråga menas: kort och gott hur bilden är tagen. Från vilken vinkel är bilden 
tagen, är den t.ex. tagen underifrån eller ovanifrån. Upplevs personen ha makt eller inte? 

V17 Hur är relationen mellan text och bild?  
Men denna fråga menas: framing i artikeln. Denna fråga ska visa hur är bilden är 
paketerad i relation till texten, passar bilden till texten, utstrålar de samma sak? Också 
vad det finns för färger i artikeln. Finns det linjer eller former som signalerar något. 
Faktarutor? 

V18 Sammanfattning bild:  
Denna fråga kommer täcka den sammanfattande upplevelsen av bilden. Vad får man för 
känsla när man ser bilden? Hur upplever man den? Detta för att få en bra bild av hela 
bilden och inte bara vissa delar. 

V19 Sammanfattning av artikeln som helhet:  
Denna fråga kommer täcka den sammanfattande upplevelsen av hela artikeln. Detta 
innebär både bild och text. För att få en tydlig helhetsbild av artikeln 
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