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Abstract 
Klimatförändringar och miljöproblem är i dag betydelsefulla frågor på den politiska 

dagordningen. Hur medierna rapporterar i ämnet kan på olika sätt påverka människors 

kunskap och åsikter i frågan. 

I denna uppsats undersöks huruvida fyra av Sveriges största tidningar ger en bild av 

att klimatproblemen går att förbättra eller ej, samt vilka aktörer som görs ansvariga för 

problemen och lösning av dem. De tidningar som undersöks är Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. För att möjliggöra en jämförelse av ovanstående 

frågor över tid har artiklar från både 2003 och 2013 undersökts. Det görs även en 

jämförelse mellan dagspress och kvällspress.  

Hypotesen är att det finns ett större fokus på klimat- och miljöproblemen som 

förbättringsbara år 2013, eftersom man vet mer om frågan då jämfört med 2003, och 

därför i större grad diskuterar möjliga åtgärder och lösningar. Hypotesen är även att det 

finns en skillnad i rapporteringen mellan dagspress och kvällspress, där kvällspress i 

högre utsträckning lyfter fram uppseendeväckande sidor av klimatfrågan. 

 För att kunna besvara studiens frågeställningar användes gestaltningsteorin som 

utgångspunkt samt en kvantitativ innehållsanalys som metod.  

Resultatet visar att det var vanligast att tidningarna fokuserade på klimat- och 

miljöproblemen som till viss del förbättringsbara. En skildring av problemen som icke 

förbättringsbara var också relativt vanligt. Det fanns en del variationer i rapporteringen 

mellan 2003 och 2013, men inga utmärkande skillnader framträdde. Den aktör som oftast 

gjordes ansvarig för problemen i artiklarna var Sverige (staten, regering och myndigheter 

inkluderat). Den aktör som oftast gjordes ansvarig för förbättringen eller 

förbättringsförslaget var olika miljöorganisationer. 

 

Nyckelord: Gestaltning, klimatförändringar, miljöproblem, ansvar, dagspress, 

kvällspress 
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1. Inledning 
Klimatförändringar och miljöproblem berör i dag människor över hela världen. Larmen 

om klimathotet blir allt mer högljudda. Jorden “har feber” som det sägs, och till största 

del beror det på människan. FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att merparten av den 

temperaturökning som skett de senaste 60 åren är orsakade av människans utsläpp av 

koldioxid och andra växthusgaser. Översvämningar och extremväder, stigande 

havsnivåer, torka och förstörda ekosystem är några av konsekvenserna av 

klimatförändringarna är många (Naturvårdsverket, 2014). 

Under det senaste årtiondet har frågan om klimatförändringar och klimatproblem gått 

från att vara en vetenskaplig angelägenhet till att bli ett av de viktigaste ämnena på den 

politiska agendan världen över. Det stora intresset kring frågan har även lett till 

diskussioner om vilken roll medierapporteringen spelar. De flesta forskare är i dag 

överens om att medierna är avgörande för allmänhetens kunskap och åsikter om 

klimatproblemen (Shehata & Hopmann, 2012 s.175).  

Enligt teorier som Strömbäck behandlar (2012, s.331) har medierna särskilt stor makt 

över publiken och dess åsikter när det handlar om frågor där publiken känner stort 

orienteringsbehov. Klimat- och miljöproblem hör till sådana abstrakta frågor som 

människor i allmänhet inte har direkta erfarenheter av eller själva kan observera, i alla 

fall inte de långsamma klimatförändringarna. Eftersom egna erfarenheter verkar som en 

motkraft mot mediernas inflytande, betyder det att mediepåverkan blir större vid dessa 

abstrakta frågor, då publiken istället söker ledtrådar från medierna. 

Medierna makt handlar således inte bara om vilka frågor som uppfattas som viktiga 

för människor utan också om hur människor tänker om dessa frågor (Strömbäck, 2009 

s.111). Undersökningar rörande politiska problem har visat att rapporteringen påverkar i 

vilken mån publiken tillskriver politiska ledare ansvar för problem eller för brist på 

åtgärder (Strömbäck, 2009 s.117). 

Att söka ge en bild av hur medierna beskriver klimat-/miljöproblem är således av 

centralt intresse eftersom detta påverkar medborgarnas agerande och inställning till 

diverse (ofta politiska) åtgärder. Huruvida medierna innehåller en katastrofinriktad 
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klimatrapportering eller om fokus ligger på lösningar och förbättringar kan få stora 

konsekvenser i samhället i stort. Desamma gäller frågan om vilka aktörer som görs 

ansvariga i klimatrapporteringen. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rapporteringen om klimat- och 

miljöproblem ser ut i fyra av Sveriges största tidningar - dels när det gäller huruvida 

tidningarna förmedlar en bild av att problemen går att förbättra eller ej, dels vilka aktörer 

som görs ansvariga för problemen eller förbättringen. Ett lika stort antal artiklar från åren 

2003 och 2013 har studerats för att kunna visa eventuella skillnader i rapporteringen. 

Studien är baserad på teorier om gestaltning, eller framing på engelska.  

 Som metod för denna undersökning användes en kvantitativ innehållsanalys. Det är en 

passande metod om man, som i detta fall, vill studera ett större material och få fram 

generella resultat om innehållet (Ekström & Larsson, 2010 s.119). 

De tidningarna som ingår i studien är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen. Det är fyra av Sveriges största, rikstäckande 

papperstidningar. 120 artiklar har studerats totalt, 15 artiklar från vardera tidning och år. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Klimatförändringar 
I dag är jordens medeltemperatur cirka 0,8 grader högre jämfört med slutet av 1800-talet 

enligt siffror från FN:s klimatpanel IPCC. Redan nu märks effekterna av temperatur- 

höjningarna genom exempelvis krympande glaciärer, stigande havsnivåer, förändrad 

nederbörd, extremväder och försurade världshav.  

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) bildades år 1988 och består av 

tusentals forskare och experter från länder världen över. Med cirka fem års mellanrum 

redovisar IPCC en vetenskaplig sammanfattning av klimatförändringarna och dess 

effekter samt de möjligheter som finns att minska effekterna. Den senaste rapporten från 

IPCC blev klar i april 2014 (Naturvårdsverket, 2014). 

Klimatpanelen menar att det är nödvändigt att begränsa temperaturhöjningen till högst 

två grader för att människans klimatpåverkan inte ska blir direkt farlig. Men då krävs en 

minskning av de globala utsläppen av växthusgaser. I dag ökar istället utsläppen stadigt. 
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Halten koldioxid i atmosfären var år 2013 högre än vad den varit på 800 000 år. Den 

största delen av utsläppen utgörs av förbränning av fossila bränslen, för el- och 

värmeproduktion samt för transporter.  

Det är framförallt länder med hög ekonomisk tillväxt, som exempelvis Kina, som ökar 

sina utsläpp. Industriländerna har redan höga utsläpp som ligger relativt konstant. I 

Sverige har utsläppen av växthusgaser minskat på senare år. Detta beror bland annat på 

att olja har bytts mot biobränslen i uppvärmningen, samt utbyggnad av fjärrvärmenät. 

De klimateffekter som skulle kunna uppträda i framtiden om utsläppen fortsätter att 

öka bedöms av IPCC som allvarligast i nordliga breddgraderna. I Sverige skulle detta 

betyda att jord- och skogsbruket påverkades mycket, precis som fjällen och Östersjön 

(Naturvårdsverket, 2014). 

 

I den senaste rapporten från IPCC presenteras scenarier för klimatets utveckling i 

framtiden. Scenarierna visar att jordens medeltemperatur ökar med mellan 3,2 - 5,4 

grader mot slutet av detta sekel om utsläppen fortsätter öka i samma hastighet som i dag.  

 Men det är inte försent - kraftiga minskningar av utsläppen skulle fortfarande göra det 

möjligt att hålla temperaturökningen under två grader (Naturvårdsverket, 2014). 

Klimatförändringarna är ett globalt problem som kräver internationellt samarbete. Det 

är genom FN:s klimatkonvention och det tillhörande Kyotoprotokollet som 

klimatsamarbetet mellan världens länder regleras (Miljödepartementet, 2014). 

Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse som slöts i december 1997. Det 

är ett dokument som bland annat binder industriländerna att minska sina utsläpp av 

växthusgaser med sammanlagt minst 5,2 procent. I dag är Kyotoprotokollet undertecknat 

av 192 parter (Naturvårdsverket, 2014). 

 

2.2 Sveriges klimatpolitik 
Sverige har ett aktivt klimatarbete som utmärker sig genom att vara ledande 

internationellt. Sverige var pådrivande när det gäller införandet av Kyotoprotokollet och 

är ett av de länder som har lägst utsläpp av växthusgaser per capita i den industriella 

världen (Shehata & Hopmann, 2012 s.181). 
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I Sverige har det sedan början av 1990-talet införts åtgärder och styrmedel för att 

minska utsläppen. Sveriges klimatpolitik bygger på de bedömningar som forskare i FN:s 

klimatpanel IPCC gjort. Målet för den nationella klimat- och energipolitiken till år 2020 

är att minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar, att utsläppen av 

växthusgaser i landet ska reduceras med 40 procent jämfört med år 1990, samt att 

energieffektiviteten ska ökas med 20 procent (Miljödepartementet, 2014). 

 

2.3 Kort om tidningarna   

2.3.1 Dagens Nyheter 
Dagens Nyheter är en oberoende liberal dagstidning som grundades av Rudolf Wall 

1864. Papperstidningen har en räckvidd på 793 100 personer per dag och webbplatsen har 

cirka 1,5 miljoner unika läsare varje vecka. Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen 

som är ett av Europas ledande medieföretag (Wolodarski, 2014). 

2.3.2 Svenska Dagbladet 
Svenska Dagbladet är en obunden moderat morgontidning som grundades 1884. 

Tidningen ägs numera av det norska medieföretaget Schibsted (NE, 2014). 

Papperstidningen har en räckvidd på 404 000 exemplar och webbversion har cirka 1,4 

miljoner unika besökare per vecka (Tidningsutgivarna, 2013).  

2.3.3 Aftonbladet 
Aftonbladet är en obunden socialdemokratisk kvällstidning som grundades 1830 av Lars 

Johan Hierta. Papperstidningen har en räckvid på 820 000 personer per dag (TNS Sifo, 

2014) och webbtidningen har cirka 5,5 miljoner unika besökare per vecka 

(Tidningsutgivarna, 2013). Aftonbladet är precis som Svenska Dagbladet en del av 

Schibstedkoncernen (Aftonbladet, 2010).  

2.3.4 Expressen 
Expressen är en obunden liberal kvällstidning som startades 1944. Tidningen ägs precis 

som Dagens Nyheter av Bonnier AB (Expressen, 2014). Papperstidningen har en 

räckvidd på 735 000 personer, inräknat Expressen GT och KVP (TNS Sifo, 2014). 

Expressens webbtidning har cirka 2,2 miljoner unika läsare per vecka (Tidningsutgivarna, 

2013). 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att kartlägga och jämföra huruvida fyra av Sveriges största 

tidningar förmedlar en bild av att klimat- och miljöproblemen går att förbättra eller ej. 

Utifrån detta undersöker även studien vilka aktörer som förekommer i 

klimatrapporteringen; vem som görs ansvarig för problemsituationen samt vem som 

kommer med förbättringsåtgärder.  

 Syftet med uppsatsen är även att undersöka hur ovanstående rapportering skiljer sig åt 

mellan dagspress och kvällspress, samt om rapporteringen ser annorlunda ut år 2003 och 

2013.  

3.2 Hypotes  
En hypotes är att det skett en förändring av hur klimat- och miljöfrågorna behandlas i 

svenska tidningar under den aktuella tioårsperioden. Det finns ett större fokus på klimat- 

och miljöproblemen som förbättringsbara år 2013 eftersom kunskaperna i frågan är 

bredare och därför diskuteras möjliga åtgärder och lösningar i högre grad. Därmed inte 

sagt att vi verkligen har kommit längre när det gäller att bekämpa klimat- och 

miljöproblemen och minska utsläppen, ett sådant arbete bygger till stor del på globala 

politiska beslut och att få både industriländer och utvecklingsländer att börja prioritera 

miljöarbetet, det tar tid.  

När det gäller aktörerna är min hypotes att Sverige (med staten, regeringen och 

myndigheterna inkluderat) kommer att omnämnas ofta, både som ansvarig för problem 

och för lösning. Detta beror förstås på att det är svenska medier som studeras. Eftersom 

stormakter har mycket makt när globala politiska beslut fattas kan det tänkas att dessa 

också görs ansvariga ofta, och beskylls för att inte mer görs i klimatfrågan. 

Ytterligare en hypotes är att det finns en skillnad i rapporteringen mellan dagspress och 

kvällspress, där kvällspress i högre utsträckning lyfter fram uppseendeväckande sidor av 

klimatfrågan och därmed oftare fokuserar på klimatproblemen som icke förbättringsbara. 

Detta för att kvällspressen generellt sätt vanligtvis har haft en benägenhet att använda ett 

mer sensationsinriktat fokus i sin rapportering i jämförelse med dagspressen. 
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3.3 Frågeställningar 
1) Vilket fokus finns i artiklarna: Skildras miljö- och klimatproblemen enbart som ett 

olösbart hot eller ligger fokus på att problemen är förbättringsbara? 

2) Vilka aktörer görs ansvariga och vilka aktörer levererar förbättringsförslag?  

3) Vilka förändringar har skett i rapporteringen mellan 2003 och 2013? 

4) Finns det skillnader i rapporteringen mellan dagspress och kvällspress? 

 

 

4. Teori och tidigare forskning 

4.1 Gestaltning 
Gestaltningsteorin, eller framing på engelska, är en snabbt växande teori inom 

medieforskningen, speciellt när det handlar om nyhetsrapportering (D’angelo & Kuypers, 

2009 s.1). 

Den grundläggande betydelsen av begreppet framing handlar om hur en fråga eller 

händelse gestaltas och ges en speciell innebörd, samt själva processen som leder fram till 

denna gestaltning. Det är en process som bygger på ett samspel mellan många olika 

aktörer - allt från enskilda journalister, nyhetsorganisationer och politiska eliten är 

inblandade. Även yrkesnormen, kulturen och ideologin på mediehusen spelar stor roll 

(Strömbäck, 2009 s.327). 

Inom journalistiken används gestaltning för att göra en historia så tillgänglig som 

möjligt för publiken. En gestaltningsram kan hjälpa mottagarna att uppfatta, organisera 

och ge mening åt inkommande information (Semetko, Valkenburg & de Vreese, 1999 

s.550-551). En gestaltningsram föreslår en koppling mellan två koncept på ett sätt som 

gör att publiken accepterar, eller åtminstone är medvetna om, den kopplingen. Oftast 

måste dock en specifik ram vara relevant för att vara effektiv och möjlig att använda i 

sammanhanget.  

Det finns ingen information som inte är “inramad”, gestaltning är ofrånkomligt i den 

allmänna kommunikationsprocessen. Som journalist handlar det inte om huruvida man 

vill använda framing eller ej utan snarare hur man använder framing (Nisbet, 2010 s.44-

48). 
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I takt med att det blir mer och mer konkurrens på nyhetsmarknaden, blir journalister 

och redaktörer mer benägna att producera nyheter som till varje pris fångar och behåller 

publikens intresse (Semetko, Valkenburg & de Vreese, 1999 s.551). 

Gestaltningsramar 
Inom medierapporteringen finns en mängd olika gestaltningsramar som kan användas för 

att berätta nyheter på varierande sätt. Olika forskning talar ofta om olika ramar men i 

allmänhet pekas fyra ramar ut som vanligast förekommande. Dessa ramar kallas för 

Conflict frame, Human interest frame, Responsibility frame och Economic consequences 

frame (Semetko, Valkenburg & de Vreese, 1999 s.551). 

 

Conflict frame - Denna ram använder konflikten mellan olika individer, grupper och 

institutioner som ett sätt att fånga publikens intresse. Enligt tidigare forskning 

förekommer denna ram ofta i medierapporteringen som handlar om politik, framförallt 

vid politiska val.  

 

Human interest frame - Denna ram bygger på ett emotionellt fokus vid gestaltning av en 

händelse, en fråga eller ett problem. Ofta står även en individs egen historia i centrum i 

denna ram, en nyhet personifieras för att skapa extra uppmärksamhet (Semetko, 

Valkenburg & de Vreese, 1999 s.551). 

 

Responsibility frame - Denna ram presenterar en fråga eller ett problem genom att belysa 

ansvarsfrågan. Fokus ligger på vem som anses vara ansvarig för ett problem eller vem 

som ansvarar för en lösning. Ramen används vid såväl myndighetsfrågor som frågor som 

rör individer eller grupper. 

 

Economic consequences frame - Denna ram gestaltar en händelse, fråga eller problem 

kopplat till de ekonomiska konsekvenser som det skulle kunna få för individer, grupper, 

institutioner eller länder. Ramen har ett högt nyhetsvärde och forskning hävdar att den 

ofta används för att göra en fråga relevant för publiken (Semetko, Valkenburg & de 

Vreese, 1999 s.552). 
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När det gäller klimatrapportering och gestaltningsramar skriver Matthew C. Nisbet (2010 

s.54-55) om ett antal gestaltningsramar som är vanligt förekommande i just dessa 

sammanhang. En av dem är Pandora’s box/Frankenstein’s monster som handlar om att 

framställa klimatproblemen som ett olösbart hot (Nisbet, 2010 s.50-55). Här ligger fokus 

på en hotande klimatkris som oundvikligen kryper allt närmare. Det som gestaltas i denna 

ram är specifika klimateffekter, framställda på ett dramatiskt sätt. Det kan handla om 

isbjörnar på krympande isflak, förödelsen efter en orkan eller städer som ligger under 

vatten på grund av den framtida havsnivåhöjningen (Nisbet, 2010 s.54-55). 

 

Jag har med responsibility frame som grund valt att titta närmare på vilka aktörer som 

nämns när denna inramning används: Vilka aktörer som görs ansvariga för problemen 

och vilka aktörer som görs ansvariga för förbättringen. Av intresse är då också att 

kartlägga i hur många av artiklar som ansvarsfrågan behandlas (både ansvar för problem 

och ansvar/initiativ till förbättring) samt i vilken frekvens de olika aktörerna förekommer.  

Med utgångspunkt i gestaltningsteorin, och dess beskrivning av mediernas benägenhet 

att gestalta en fråga enligt vissa ramar, görs här också en ansats att undersöka i vilken 

grad klimat- och miljöproblemen framställs som förbättringsbara eller ej. Används en 

inramning som fokuserar på problemen som möjliga att förbättra eller lösa, eller används 

en inramning som gestaltar problemen som ett oundvikligt hot? Här fokuseras på 

undergång kontra lösning. Nisbets gestaltningsram Pandora’s box/Frankenstein’s 

monster ställs mot en lösningsorienterad inramning, en gestaltningsram som går ut på att 

det finns en möjlig lösning eller förbättring till de klimat- och miljöproblem som 

gestaltas. 

 
4.2 Tidigare forskning 

Semetko & Valkenburg har skrivit artikeln ”Framing European Politics: A Content 

Analysis of Press and Television News”. Här undersöker de vilken inramning som 

återfinns i 2,601 nyhetsartiklar och 1,522 tv-inslag som handlar om europeisk politik. 

Författarna kom fram till att responsibility frame var den mest använda gestaltningsramen 

(Semetko & Valkenburg, 2000 s.103). Resultatet visade även att det fanns skillnader i 
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vilken gestaltningsram som användes i så kallade sensationsnyheter jämfört med seriösa 

nyheter. Sakliga och seriösa tidningar och nyhetsprogram använde oftare framing i form 

av responsibility frame medan mindre seriösa tidningar och tv-program oftare använde 

sig av human interest frame (Semetko & Valkenburg, 2000 s.93). 

 

När det gäller klimatrapporteringen har liknande resultat framkommit. Dirikx och 

Gelders har skrivit artikeln ”To frame is to explain: A deductive frame-analysis of Dutch 

and French climate change coverage during the annual UN Conferences of the Parties”. 

Den handlar om hur tyska och franska tidningar gestaltade klimatförändringar under det 

att FN:s årliga partskonferens ägde rum. Studien bygger på nyhetsartiklar mellan åren 

2001 och 2007. Resultatet visar att responsibility frame var den näst vanligaste 

inramningen som tidningarna använde sig av (Dirikx & Gelders, 2010 s.737). 

 

Paul D’Angelo och Kim A. Kuypers har sammanställt boken ”Doing News Framing 

Analysis” som innehåller olika artiklar om nyhetsframing. Matthew C. Nisbet har skrivit 

en av dem; Framing the Debates Over Climate Change and Povertry, som handlar om 

framing för klimatproblem. Han har bland annat undersökt hur media och politiska 

aktörer rapporterar om klimathotet i USA. Nisbet nämner ett antal gestaltningsramar som 

är vanligt förekommande när det gäller just klimatförändringar, varav en av dem är 

Pandora’s box/Frankenstein’s monster som beskrivs ovan, en gestaltningsram jag utgår 

ifrån i denna uppsats. 

 

Ulrika Olausson har skrivit artikeln Global warming- global responsibility? Media 

frames of collective action and scientific certainty (2009). Olaussons undersöker hur 

ansvarsfrågan i klimatrapporteringen ser ut i tre olika svenska tidningar. Resultatet visar 

bland annat att det är industriländerna som görs ansvariga för uppgiften att mildra den 

globala uppvärmningen, utvecklingsländerna åläggs inte något ansvar för detta i 

klimatrapporteringen (Olausson, 2009 s.426).  

Studentuppsatser 
 “Klimathotet i din tidning” av Lisa Ekegren Winther (2013) undersöker hur klimathotet 

framställs i svensk dagspress respektive kvällspress. Hon utgår precis som denna uppsats 
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från gestaltningsteorin men fokuserar på hur rapporteringen ser ut utifrån de vanligaste 

gestaltningsramarna, samt på vilket nyhetsvärde som klimathotet har i respektive tidning. 

Ekegren Winther kommer även in på ämnet ansvariga aktörer genom att ställa sig frågan 

huruvida regeringen eller befolkningen är ansvariga för lösningen av klimathotet. I min 

uppsats undersöks ansvarsfrågan utifrån ett bredare spektrum, där alla aktörer som nämns 

som ansvariga i artikeln kartläggs.  

Anna Waldenström och Selma Wolofsky vid Södertörns Högskola har skrivit uppsatsen 

”Bilden av klimatet – en jämförande studie av bild- och rubriksättning av 

klimatförändringar i Dagens Nyheter och The Times of India” (2011). Här undersöker de 

vilka inramningar som tidningarna Dagens Nyheter och The Times of India använder sig 

av i bild- och rubriksättning av artiklar som handlar om klimatförändringar. I sin studie 

utgår de bland annat från teorier om inramning och främst då från Matthew C. Nisbets 

teorier om framing vid klimatförändringar, något som även jag kommer att använda mig 

av i min studie. 

Ytterligare en Södertörnsuppsats som behandlar mediernas klimatgestaltning är ”Hur 

skrivs det om klimatet? – Klimatgestaltningar i svensk press före, under och efter 

Climategate” av Fredrik Blomström och Gustav Nyström (2010). Den handlar om hur 

svensk press gestaltade klimatfrågan efter FN:s klimatmöte i Köpenhamn 2009, och hur 

denna gestaltning såg ut i jämförelse med året innan och året efter. Även här använder 

författarna gestaltningsteorin som utgångspunkt vilket relaterar till min studie. 

 

6. Metod och material 

6.1 Materialdiskussion 
Som tidigare nämnt fokuserar denna uppsats på tidningarna Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Dessa tidningar valdes ut för att de är fyra av 

Sveriges största tidningar. Göteborgsposten har visserligen en något större räckvidd än 

Svenska Dagbladet (Tidningsutgivarna, 2013) men eftersom Göteborgsposten främst 

riktar sig mot Västsverige, valdes Svenska Dagbladet för att den i högre grad är 

rikstäckande. Eftersom ett av syftena med uppsatsen är att jämföra dagspress och 

kvällspress, valdes två tidningar från vardera kategorin.  
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Anledningen till att denna studie fokuserar på de stora svenska medierna är att dessa 

har störst genomslag i landet. Det är därmed intressant att studera dem, eftersom de har 

störst möjlighet att påverka befolkningen (Ekström & Larsson, 2010 s.129). 

Analysen fokuserar på två år med tio års mellanrum: 2003 och 2013. Detta för att det 

är intressant att jämföra hur rapporteringen har förändrats över en längre period. 2003 är 

tillräckligt lång tid tillbaka för att eventuella skillnader ska kunna träda fram. Samtidigt är 

det tillräckligt nära i tiden för att det ändå ska finnas relevanta artiklar i ämnet och för att 

det generella kunskapsläget gällande klimatförändringar ska kunna jämföras. 

6.2 Urval och avgränsningar 
För att möjliggöra en jämförelse mellan åren 2003 och 2013 valdes ett lika stort antal 

artiklar ut från vardera år och tidning. Antalet artiklar begränsades av att utbudet av 

relevanta texter hos framförallt kvällspressen var begränsat år 2003. I slutändan blev 

därför kvantiteten 15 artiklar per tidning och år. Detta gav totalt 120 artiklar.  

Begränsningen i utbudet medförde även att en del kortare texter i notisformat finns 

med i undersökningen. Kortare texter som direkt handlar om ämnet har prioriterats 

framför längre texter som enbart tar upp ämnet marginellt. En jämn fördelning över året 

har eftersträvats. Detta för att rapporteringen kan variera över året då speciella händelser, 

högtider eller olika årstider kan påverka och göra innehållet “atypiskt” (Ekström & 

Larsson, 2010 s.130). På grund av det knappa utbudet är enstaka månader inte 

representerade i en del av tidningarna, men detta bedöms inte påverka resultatet. Urvalet 

har skett så att en artikel per månad, om möjligt, har valts. Fanns flera artiklar så valdes 

den första relevanta artikeln varje månad ut. 

De kriterier som formulerats för de artiklar som studien omfattar, är att de ska 

behandla klimat- eller miljöproblem orsakade av människan. Globala klimatproblem har 

prioriterats framför lokala miljöproblem och tillfälliga miljökritiska händelser, såsom 

bygget av Hallandsåstunneln. 

De sökord som användes i mediearkivet Retriever var klimatförändring*, klimathot*, 

global uppvärmning*, växthuseffekt*, miljögift*, klimatfråga*, miljöproblem*, 

klimatproblem*. 

I denna studie inkluderas inte bara nyhetsartiklar utan även debattartiklar skrivna av 

politiker och forskare samt krönikor. När begreppet medierapportering eller 
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nyhetsrapportering nämns i denna uppsats innefattar det således även dessa typer av 

artiklar. Anledningen till att också debattartiklar och krönikor finns med i studien är att 

även dessa typer av texter, precis som vanliga nyhetsartiklar, bidrar till den helhetsbild 

som läsarna möter av hur klimat- och miljöproblemen gestaltas.  

6.3 Kvantitativ innehållsanalys  
Den metod som har använts för denna studie är en kvantitativ innehållsanalys. Det är en 

metod som lämpar sig väl när man vill analysera ett större material och ta reda på dess 

generella drag. En kvantitativ innehållsanalys handlar således inte om att studera det 

enskilda utan om att få fram kunskap om ett material i stort (Ekström & Larsson, 2010 

s.119). 

 När en kvantitativ innehållsanalys genomförs är det viktigt att både material och 

tillvägagångssätt är väl definierat för att analysen ska kunna upprepas på samma sätt, 

oberoende av vem forskare är. Studien ska begränsas till det som klart går att utläsa ur 

texten och individuella tolkningar ska inte spela roll för slutresultatet (Ekström & 

Larsson, 2010 s.121-122). 

 Arbetsmetoden går ut på att man ställer frågor, så kallade variabler, till innehållet i 

materialet. Varje variabel har ett antal väl definierade variabelvärden som fungerar som 

svarsalternativ. Ett kodschema konstrueras där varje variabelvärde motsvaras av en siffra, 

därefter genomförs kodningen (Ekström & Larsson, 2010 s.127). 

En kvantitativ innehållsanalys lämpar sig väl till denna studie, eftersom den gör det 

möjligt att dra generella slutsatser om hur rapporteringen kring klimat- och miljöproblem 

sett ut i svenska medier.  

6.4 Tillvägagångssätt och definitioner 
Efter att frågeställningar och urval definierats utformades variabler och variabelvärden. 

Innan en kvantitativ innehållsanalys påbörjas är det viktigt att först testa kodningen för att 

försäkra sig om att den är rätt utformad (Ekström & Larsson, 2010 s.146). Detta gjordes 

på ett 20-tal artiklar från olika tidningar och år. Därefter justerades variabelvärdena 

definitivt. En scanning av utbudet i stort gjordes också, för att identifiera hur stort antal 

artiklar som fanns att tillgå till studien.  
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Definition av variabler 
De variabler som användes till analysen var: 

V1) Vilket fokus finns av miljöproblemet i artikeln; förbättringsbart/ej 

förbättringsbart? 

V2) Vilken aktör görs ansvarig för klimat-/miljöproblemen i artikeln?  

V3) Vilken aktör kommer med förbättringen av klimat-/miljöproblemen i artikeln? 

 

Det har visat sig svårt att hitta ett lämpligt begrepp som i sig täcker det fokus i artiklarna 

som jag vill belysa. Valet har stått mellan ”förbättringsbart” och ”hanterbart”. Även andra 

begrepp har prövats. Avsikten här är att klassificera vilka artiklar som i någon mening 

anger eller indikerar att det finns åtgärder/metoder för att, helt eller delvis, komma till 

rätta med det beskrivna miljöproblemet. Begreppet ”förbättringsbart” valdes till slut för 

att beskriva detta fokus i artiklarna.  

 Att en aktör ”kommer med förbättringen” av klimat- eller miljöproblemen i artikeln 

betyder således att denne på något sätt föreslår, arbetar för eller beslutar om en åtgärd 

som skulle kunna ha positiv inverkan på miljöproblemet, en åtgärd som skulle kunna 

förbättra problemet. 

Att en aktör “görs ansvarig” i artikeln behöver inte betyda att aktören är den direkta 

orsaken till det aktuella klimat- eller miljöproblemet. Snarare handlar det om en aktör 

som bidrar till klimatproblemet eller struntar i/motarbetar diverse förbättringsåtgärder.  

 
 

Definition av variabelvärden 

För V1: ”Vilket fokus finns av miljöproblemet i artikeln; förbättringsbart/ej 

förbättringsbart?” finns fyra olika variabelvärden. De definieras på följande sätt. 

”Förbättringsbart” 

Artikeln beskriver miljöproblemet som möjligt att åtgärda. Metoder/verktyg finns för att 

förbättra miljösituationen och en förbättring kan ses inom en snar framtid.  

”Till viss del förbättringsbart” 

Artikeln beskriver miljöproblemet som delvis möjligt att åtgärda och/eller att 

metoder/verktyg för att förbättra miljösituationen kommer att finnas inom snar framtid.  
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”Ej förbättringsbart” 

Artikeln beskriver miljöproblemet som icke åtgärdbart alternativt tar inte upp några 

åtgärdsmöjligheter. Gränsen var ofta diffus mellan dessa två kategorier och därför är de 

sammanslagna till en.  

”Finns inget problem” 

Artikeln beskriver miljöproblemet som överdrivet, icke-existerande alternativt som en 

naturlig variation inom naturliga klimatcykler. Det vill säga inte påverkat av människans 

aktiviteter.  

 

För V2 och V3 har variabelvärdena definierats och grupperats utifrån vilka aktörer som 

nämns i rapporteringen. ”Sverige” är ett variabelvärde som innefattar staten, regering 

och myndigheterna. ”världens makthavare” innefattar som namnet antyder samtliga 

(eller ingen speciellt utpekad) av de politiska beslutsfattarna i världen. När en speciell 

politiker eller grupp av politiker pekas ut användes variabelvärdet “enskilda 

makthavare”. Variabelvärdet “stormakterna” innefattar USA, Ryssland, Storbritannien 

och Kina. Om annan nation nämns användes variabelvärdet “annan enskild nation”.  

Vid de tillfällen då flera olika aktörer nämnas i samma artikel räknas samtliga aktörer 

med. Om ingen aktör alls nämns i artikeln, valdes variabelvärdet “ingen speciell”.  

6.5 Metodkritik 
Den kvantitativa innehållsanalysen har av vissa kritiserats för att den skulle ge allt för 

förenklad bild av verkligheten, att den enbart fokuserar på delar av ett innehåll och 

således kan missa helheten. Andra forskare har kritiserat metoden för att den inte ger 

möjlighet att tolka och förstå ett innehålls betydelse på ett djupare plan (Ekström & 

Larsson, 2010 s.121). 

6.6 Reliabilitet och validitet 
När det gäller studiens reliabilitet har samma variabelfrågor ställts avseende alla artiklar 

och samma principer har således gällt för samtliga. Den kritik som skulle kunna riktas 

mot denna uppsats är huruvida urvalet av artiklarna skulle kunna påverka resultatet.  

Då det fanns fler artiklar i ämnet i vissa tidningar än i andra har det varit nödvändigt, 

för att få en relevant jämförelse, att begränsa antal artiklar så att lika många hämtas från 
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varje tidning. Strävan har varit att göra detta urval slumpmässigt för att jämförelsen ska 

bli så objektiv som möjligt. Ansatsen har, som nämnts ovan, också varit att få en jämn 

fördelning över året av de utvalda artiklarna.  

Denna studie undersöker alltså de utvalda 120 artiklarna från de två åren, vilket 

således inte kan generaliseras till en beskrivning av hur dessa tidningar generellt 

beskriver klimat/miljöproblemen i ett vidare perspektiv. 

 När det gäller studiens validitet har variabler och variabelvärden utformats noga för 

att ringa in den information som efterfrågas och besvara frågeställningarna.  
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7. Resultat och analys 
Resultatet presenteras utifrån de frågeställningar och variabler som utformats för studien. 

Undersökningen omfattar sammanlagt 120 artiklar i tidningarna Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.  

 

1) Vilket fokus finns i artiklarna: Skildras miljö- och klimatproblemen 

enbart som ett olösbart hot eller ligger fokus på att problemen är 

förbättringsbara? 
 

Tabell 1: Visar det totala resultatet för åren 2003 och 2013. Samtliga tidningar är 

inräknade. 

FOKUS: Förbättringsbart Till viss del 
förbättringsbart 

Ej 
förbättringsbart 

Finns inget 
problem 

ANTAL 
ARTIKLAR: 

26 st 51 st 40 st 3 st 

 

Diagram 1: Visar det totala resultatet för åren 2003 och 2013, med uppdelning på 

respektive tidning. 
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Det totala resultatet visar att störst antal artiklar, 51 stycken (42,5 %), skildrade klimat- 

och miljöproblemen som “till viss del förbättringsbara”. Därefter var en inramning som 

fokuserade på problemen som “ej förbättringsbara” näst vanligast med 40 stycken artiklar 

(33 %). En framställning med fokus på problemen som “förbättringsbara” återfanns i 26 

stycken artiklar (22 %) medan 3 artiklar (2,5 %) hamnade i kategorin ”finns inget 

problem”. 

 En framställning av klimat- och miljöproblemen som ett icke förbättringsbart hot 

visade sig därmed vara relativt vanligt, mer än en tredjedel av artiklarna innehöll detta 

fokus. En sådan typ av inramning kan kopplas till den gestaltningsram som Nisbet skriver 

om (Nisbet, 2010 s.55) den som kallas Pandora´s box eller Frankenstein’s monster. Som 

beskrivits ovan ligger fokus här på en hotande klimatkris som kommer allt närmare. 

Gestaltningarna är dramatiska och skildrar ofta speciella klimateffekter som exempelvis 

förödelsen efter en orkan (Nisbet, 2010 s.54-55). 

Den fjärde kategorin “finns inget problem” handlar som beskrivits tidigare om att 

klimat- och miljöproblemen i artikeln framställs som överdrivna, icke-existerande eller 

som en naturlig variation inom klimatcykler. Det vill säga, det finns inget problem som 

kan förbättras. Här återfanns alltså endast 3 artiklar sammanlagt. Det låga antalet kan 

kopplas till att de officiella diskussionerna i Sverige kring klimatproblem i stort sätt alltid 

har följt de vetenskapliga klimatdiskussionerna. Det har, som Shehata & Hopmann 

skriver, funnits få som tvivlat på trovärdigheten i växthuseffekten (2012 s.181). 

 

Studeras resultatet fördelat för vardera tidning utmärker sig Aftonbladet som den tidning 

som ligger i topp när det gäller en rapportering som fokuserade på problemen som “ej 

förbättringsbara”. I denna kategori skiljer sig Aftonbladet förhållandevis mycket jämfört 

med de övriga tidningarna.  

 Svenska Dagbladet är den tidning som dominerar när det gäller att framställa klimat- 

och miljöproblemen som “till viss del förbättringsbara”. Här kommer dock Expressen och 

Dagens Nyheter nära inpå, så skillnaden dem emellan är inte framträdande.  

 Den tidning som till störst del belyst frågan om klimatproblem med fokus på 

förbättring och förbättringsförslag är Dagens Nyheter. Här märks en stor skillnad jämfört 
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med övriga tidningar, antalet DN-artiklar i denna kategori är runt tre gånger så stort som 

hos övriga tidningar.  

 Expressen utmärker sig genom att som enda tidning i studien ha med artiklar i 

kategorin “finns inget problem”. I övrigt var Expressen och Svenska Dagbladet de 

tidningar som hade mest lika siffror, medan Aftonbladet och Dagens Nyheter befann sig 

på varsin ytterkant på den aktuella skalan.  

 

2) Vilka aktörer görs ansvariga och vilka aktörer levererar 

förbättringsförslag?  
Denna frågeställning kan kopplas samman med responsibility frame, vilken beskrivs i 

teoriavsnittet. Generellt visar resultatet att det är relativt vanligt att ansvarsfrågan tas upp 

i rapporteringen. I 45 procent av artiklarna finns en aktör som görs ansvarig för 

problemen och i drygt 40 procent av artiklarna finns en aktör som är ansvarig för 

förbättringen. Detta kan kopplas till studien av Semetko & Valkenburg som visade att 

responsibility frame var den vanligaste ramen i deras undersökning (2000, s.103). Även 

Dirikx och Gelders studie om gestaltning vid klimatrapportering visade att tidningarna 

ofta använde responsibility frame, här var det den näst vanligaste gestaltningsramen. 

 

Tabell 2: Visar det totala resultatet av frågan: Vilka aktörer görs ansvariga i 

rapporteringen? Både 2003 och 2013 är inräknat. 
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Tabellen visar att det oftast nämns en ansvarig aktör i Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet, medan Aftonbladet och Expressen nämner färre ansvariga aktörer (mer om 

detta när jämförelserna mellan dagspress och kvällspress behandlas nedan). 

 Den aktör som oftast nämns som ansvarig är Sverige (staten, regering och 

myndigheter inräknat), som nämns i totalt 20 artiklar. Därefter kommer enskilda 

makthavare som nämns som ansvarig aktör i 15 artiklar och stormakterna som nämns i 12 

artiklar. I 8 artiklar förekommer det att ett specifikt företag görs ansvarig för klimat- eller 

miljöproblemen.  

Att regeringen ofta görs ansvarig för de aktuella klimat- eller miljöproblemen i 

nyhetsrapporteringen visade även Dirikx och Gelders studie på franska och tyska 

tidningar (2010, s.739). Forskning av Shanto Iyengar har dessutom visat att det i länder 

som Sverige är vanligare att ansvaret läggs på en samhällsnivå, än exempelvis USA. 

Detta för att Sverige har en politisk kultur som präglas av ett mer kollektivistisk synsätt 

vilket gör att ansvar för både problem och lösningar ofta läggs på en samhällsnivå, såsom 

staten och myndigheter (Strömbäck, 2009 s.128). 

De fattigare utvecklingsländerna nämns inte som ansvarig aktör i någon av artiklarna, 

till skillnad från industriländerna (som grupp och som enskilda industriländer), som ofta 

fick skulden för problemen. Liknande resultat återfinns i Olaussons studie av hur 

ansvarsfrågan i klimatrapporteringen ser ut i tre svenska tidningar. Hennes undersökning 

visade att industriländerna gjordes ansvariga för uppgiften att mildra den globala 

uppvärmningen medan utvecklingsländerna eller “tredje världen” inte ålades något 

ansvar för detta (Olausson, 2009, s.426).   
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Tabell 3: Visar resultatet av frågan: Vilka aktörer anses vara ansvariga för 

förbättringen/förbättringsförslaget i rapporteringen? Både 2003 och 2013 är inräknat. 

 
 

Resultatet visar att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet oftare nämner en aktör som 

ansvarig för förbättringen av det aktuella klimatproblemet, jämfört med Aftonbladet och 

Expressen. 

Den aktör som oftast rapporteras komma med förbättringen är en miljöorganisation, 

denna aktör nämns i sammanlagt 12 artiklar. Därefter kom Sverige (staten, regering och 

myndigheter inkluderat) i 11 artiklar och enskilda makthavare i 8 artiklar.  

 Stormakterna, som är en aktör som nämns ganska frekvent i rapporteringen när det 

gäller ansvar för klimatproblemen, finns här enbart med som ansvarig för förbättringen i 

en av artiklarna.  

EU nämns som ”förbättrare” i 5 artiklar och anses alltså i rapporteringen oftare 

komma med förbättringen än vara ansvarig för problemet. När det gäller EU visar även 

Olaussons studie att de svenska tidningar som studerats ofta skildrar EU som den ”goda” 

aktören. En skiljelinje dras ofta mellan EU och USA, där EU är aktören som tar 

klimatproblemen seriöst och vill göra något åt dem medan USA är den aktören som 
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ignorerar problemen och inte ens har ett intresse av att diskutera dem (Olausson, 2009 

s.426). 

 

3) Vilka förändringar har skett i rapporteringen mellan 2003 och 2013? 
 

Tabell 4: Visar resultatet för åren 2003 respektive 2013. Samtliga tidningar är 

inräknade. 

FOKUS: Hanterbart Till viss del 
hanterbart 

Ej hanterbart Finns inget 
problem 

ANTAL 
ARTIKLAR -03 

14 st 20 st 23 st 3 st 

ANTAL 
ARTIKLAR -13 

12 st 31 st 17 st - 

 

Diagram 2 och 3: Visar resultatet för åren 2003 respektive 2013, med uppdelning på 

respektive tidning. 

 

2003 
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2013 

 
 

När det gäller frågan om huruvida klimat- och miljöproblemen framställs som 

förbättringsbara eller ej förbättringsbara är den mest markanta skillnaden mellan åren 

att det 2003 finns med artiklar i kategorin ”finns inget problem”.  

I övrigt visar resultatet att artiklarna från 2013 oftare innehåller en rapportering med 

fokus på ett slags mellanläge i frågan om förbättringsbart; kategorin “till viss del 

förbättringsbart” dominerar detta år. År 2003 dominerade istället användandet av en 

inramning som bygger på att problemen är “ej förbättringsbara”, och samtidigt återfanns 

även många artiklar i kategorin “förbättringsbart”. 

Detta kan bero på att kunskaperna kring klimatförändringarna år 2013 är betydligt 

större än 2003 (Kihlberg, 2014). När det finns mer fakta att tillgå och fler röster att höra 

är det lättare att gestalta en fråga mer komplext och balanserat.  

Sammanfattningsvis kan man således säga att rapporteringen från 2003 och 2013 inte 

innehöll markanta skillnader, men att rapporteringen från 2003 oftare befann sig på 

ytterkanterna på denna skala av förbättringsbart/ej förbättringsbart.  
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När det gäller frågan om vilka aktörer som görs ansvariga i rapporteringen visade 

resultatet att det är fler aktörer som nämns som ansvariga för klimatproblemen i 2013 års 

rapportering jämfört med 2003.  

 

Tabell 5: Visar det totala resultatet av frågan: Vilka aktörer görs ansvariga i 

rapporteringen? Siffrorna visar 2003 respektive 2013. 

 
 

Framförallt Expressen, och även Aftonbladet, utmärker sig med speciellt få ansvariga 

aktörer i rapporteringen år 2003. 

I övrigt är spridningen av vilka aktörer som nämns relativt jämn tidningarna emellan. 

Sammantaget är enskilda makthavare och stormakterna de aktörer som oftast görs 

ansvariga i rapporteringen år 2003. År 2013 läggs ansvaret i rapporteringen oftast på 

Sverige (staten, regering, myndigheter). Även världens makthavare, enskilda makthavare, 

stormakterna och specifika företag nämns en del i rapporteringen år 2013.  
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Tabell 6: Visar resultatet av frågan: Vilka aktörer anses vara ansvariga för 

förbättringen/förbättringsförslaget i rapporteringen? Siffrorna visar 2003 respektive 

2013. 

 
 

När det gäller frågan om vilka aktörer som ansvarar för förbättringen visade resultatet 

att det är ungefär lika vanligt att en sådan aktör nämns i rapporteringen år 2003 som 

2013. Siffrorna gällande vilka aktörer som nämns skiljer sig heller inte nämnvärt mellan 

de två årtalen.  

 

4) Finns det skillnader i rapporteringen mellan dagspress och 

kvällspress? 
En utmärkande skillnad mellan dagspressen och kvällspressen som denna studien visade 

var att kvällspressen oftare rapporterade om klimatproblemen som “ej förbättringsbara”, 

även om Expressen inte hade fullt så höga siffror som Aftonbladet. Denna Pandora´s box 

inramning är, som beskrivits ovan, ofta dramatisk i sina rubriker och bilder. Att 

kvällstidningarna är överrepresenterade i denna kategori kan kopplas till att de generellt i 

högre grad än dagstidningarna använder sig av mer dramatisk ”sensationsjournalistik” för 
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att locka till läsning och köp av lösnummer (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2011 

s.295).  

De två dagstidningarna utmärkte sig genom att ha fler aktörer som görs ansvariga för 

problemen och lösning jämfört med kvällspressen, framförallt år 2003. Enligt resultatet 

av den studie som Semetko & Valkenburgs genomförde framgår det att den tidning som 

är mest seriösa och sakliga också använder responsibility frame mest frekvent (2000, 

s.103). Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kan, som nämnders ovan, sägas ha ett 

något mer seriös rapportering med mindre sensationsinriktning än kvällstidningarna.  

 

8. Slutsatser och diskussion 
Resultatet för den första frågeställningen som handlade om huruvida tidningarna 

framställde klimat- och miljöproblemen som förbättringsbara eller inte, visade att det var 

vanligast med ett fokus på problemen som ”till viss del förbättringsbart”. En skildring av 

problemen som ”ej förbättringsbara” var också vanligt och här var Aftonbladet 

överrepresenterat jämfört med övriga tidningar. När det gäller skillnader i rapporteringen 

mellan 2003 och 2013 fanns en del variationer, bland annat att rapporteringen från 2013 

hamnade oftare i mittenkategorin ”till viss del förbättringsbart” jämfört med 2003. År 

2003 fanns det även med tre artiklar i kategorin ”finns inget problem” vilket det inte 

gjorde år 2013.  

Den aktör som oftast gjordes ansvarig för problemen i artiklarna var Sverige (staten, 

regering, myndigheter inkluderat). Den aktör som oftast gjordes ansvarig för 

förbättringen/förbättringsförslaget var miljöorganisation och Sverige på andra plats. 

 

Att majoriteten av artiklarna framställde klimat- och miljöproblemen enbart som “till viss 

del förbättringsbara” kan sägas vara rimligt eftersom det rör sig om en så pass komplex 

fråga. Ett sådant fokus speglar ett sansat synsätt i frågan – klimatproblemen är de facto 

svåra att åtgärda, det finns inga enkla förbättringsåtgärder för de flesta av dem. Och 

samtidigt är det fortfarande teoretiskt möjligt att förbättra miljön och minska utsläppen 

(Naturvårdsverket, 2014). 
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Trots detta var det även vanligt med ett fokus på problemen som ”ej förbättringsbara”. 

Att denna ”Frankenstein’s monster” inramning förekom så pass ofta beror antagligen på 

att det bedöms vara ett lätt och effektivt sätt att skriva om klimat- och miljöproblem. 

Dessutom är problemen seriösa och allvarliga och kanske anses det då legitimt att 

dramatisera i rapporteringen. Med denna inramning kan tidningarna locka läsare med 

uppseendeväckande rubriker och bilder. Man slipper även sätta sig in ordentligt i ämnet 

och spar då resurser i form av den research och fördjupning som hade krävts för att ge en 

mer mångfacetterad bild av en speciell klimat- eller miljöfråga.  

 

Att den aktör som oftast gjordes ansvarig för problemen i artiklarna var Sverige (staten, 

regering, myndigheter inkluderat) är inte speciellt förvånande eftersom samtliga fyra 

tidningar var svenska och att artiklarna därför till stor del behandlade den svenska 

miljöpolitiken.   

 

När det gäller skillnaderna i rapporteringen mellan 2003 och 2013 verkar det funnits ett 

större inslag av klimatskepticism år 2003 då det fanns med artiklar i kategorin ”finns 

inget problem”. Detta beror sannolikt på att det under det decennium som passerat 

framkommit ännu mer bevis på att klimatförändringarna och de klimatproblem de 

medför, beror på människans utsläpp. Klimatskepticismen är således mindre hos 

journalister, forskare och olika makthavare år 2013. 

Ytterligare en skillnad mellan åren var att fler aktörer nämndes som ansvariga för 

problemen i 2013 års rapportering jämfört med 2003. Detta kan bero på att det finns en 

bredare kunskap kring klimat- och miljöproblem år 2013 och fler människor är insatta i 

ämnet. Därmed kan rapporteringen ge en djupare bild av ämnet där fler röster kommer till 

tals och fler aktörer nämns. En annan tänkbar förklaring till resultatet är att medierna 

blivit bättre på att använda sig av specifika gestaltningsramar för att dramatisera 

nyheterna och locka läsare på ett effektivt sätt. 

 

En skillnad mellan dagspress och kvällspress var att kvällstidningarna inte nämnde 

aktörer i rapporteringen i lika stor utsträckning som dagstidningarna. Detta skulle kunna 
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bero på att artiklarna i kvällstidningarna inte innehållit en lika fördjupande rapportering i 

ämnet, och att det därför inte förekommit så många olika röster och aktörer i texten.  

 

När det gäller hypoteserna som satts upp för denna uppsats stämde de relativt bra med 

resultatet. Att artiklarna från 2013 har ett större fokus på förbättring, än artiklarna från 

2003, är riktigt om man räknar in båda kategorierna ”förbättringsbart” och ”till viss del 

förbättringsbart”. Som beskrivits tidigare skulle detta kunna bero på en ökad kunskap i 

frågan år 2013, och att det därför finns större utrymme för diskussioner kring eventuella 

åtgärder och lösningar. Orsaken till skillnaden är dock inget som denna uppsats kan 

fastställa. Den andra hypotesen handlade om aktörerna och att ”Sverige” skulle nämnas 

frekvent i rapporteringen, både som ansvarig för problem och för förbättringen. Detta 

eftersom studien är gjord på svenska tidningar. Denna hypotes stämde väl med resultatet 

då Sverige var den aktör som oftast nämndes som ansvarig för problemen, och näst oftast 

när det gällde förbättringen av problemen. Att stormakterna skulle göras ansvariga i stor 

utsträckning stämde även det relativt bra, då denna aktör kom på tredje plats när det 

gäller vilken aktör som tillskrevs ansvaret för problemen. 

om att kvällspressen i högre utsträckning skulle lyfta fram uppseendeväckande sidor av 

klimatfrågan, och därmed oftare ge en katastrofbild av frågan och fokusera på problemen 

som ”ej förbättringsbara”. Resultatet enligt denna uppsats visar att denna hypotes enbart 

stämde gällande Aftonbladet medan Expressen hade nästintill samma siffror som 

dagstidningarna.  

 

8.1 Framtida forskning 

I framtida forskning skulle det kunna vara intressant att undersöka mer ingående på vilket 

sätt publiken påverkas av hur medierna gestaltar och vinklar rapportering kring klimat- 

och miljöfrågor, samt om detta kan få konsekvenser för hur frågorna behandlas i 

samhället. Ett annat undersökningsområde skulle kunna vara att studera hur inramningen 

ser ut i olika samhällsfrågor som diskuteras i sociala medier, till exempel bloggar, 

eftersom sociala medier spelar en stor roll hos framförallt de yngre generationerna. 
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