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ABSTRACT 

Ljungström, A. 2019. (Klimat)förändringar i valrörelsen – en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av svenska 

mediers klimatbevakning inför valet 2010 och 2018. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala 

universitet.   

 

Syftet med studien är att jämföra hur klimatbevakningen i svenska medier förändrats över tid. I en kvantitativ 

innehållsanalys analyseras 303 artiklar från Sveriges två största betalda dagstidningar, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet. Artiklarna publicerades mellan 9 augusti – 9 september 2018 och 19 augusti – 19 september 

2010. Den kvantitativa delen av studien kompletteras med en kvalitativ innehållsanalys, där fem krönikor från 

respektive år djupanalyseras. Både den kvalitativa och kvantitativa analysen baseras på teorier om nyhetsvärdering 

och framing. Genom den kvalitativa analysen undersöks vilka likheter och skillnader som finns i 

klimatbevakningen gällande psykologiska klimatbarriärer, med fokus på klimatförnekelse, distansering och 

katastrofvinkling. Studiens resultat visar att klimatet nämndes i 216 artiklar 2018 och i 87 stycken 2010, vilket 

innebär en ökning med 148 procent. Klimatet var dessutom huvudämne för fler artiklar 2018 än 2010. 

Klimatbevakningen skedde också på ett bredare plan 2018, genom att innefatta fler vetenskapliga discipliner, fler 

tidningssektioner och fler sakfrågor än tidigare. Klimatförnekelse förekom sällan, men klimatrapporteringen 

tenderade att röra kulturellt eller geografiskt avlägsna platser. I krönikorna från 2018 överbyggs delvis distansen, 

samtidigt som texterna har fler lösningsorienterade drag. Slutsatsen är att klimatfrågan fick ett större genomslag i 

svenska medier 2018 än 2010, både gällande utrymme och innehåll.  
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The planet is on a fast path to destruction. The media must cover this like it’s the only story that matters. 

Margaret Sullivan, The Washington Post  
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1. INLEDNING 

 

Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C kommer att kräva snabba och omfattande 

förändringar i alla delar av samhället, på ett sätt som saknar motstycke i historien. Så beskrev 

FN:s klimatpanel IPCC:s ordförande Hoesung Lee klimatfrågans akuta tidsram vid släppet av 

panelens senaste rapport (IPCC, 2018). Samtidigt fortsätter det mänskliga släktets ekologiska 

fotavtryck att växa. 2017 ökade de globala utsläppen med 1,4 procent och uppgick totalt till 

historiskt stora 32,5 miljarder ton (IEA, 2018). När institutet för samhälle, medier och opinion 

i Göteborg undersöker vilka frågor svenskar oroar sig mest för hamnar klimatförändringar och 

miljöförstöring i topp, där 61 procent av befolkningen är mycket oroliga för dessa frågor (SOM-

institutet, 2017).  

Klimatförändringar är direkt sammankopplade med mänskliga beteenden, liksom med 

vissa föreställningar om hur samhället ska fungera. Därför måste klimatfrågan studeras utifrån 

fler perspektiv än det naturvetenskapliga. Samhällsanalys måste införlivas i klimatdebatten för 

att förstå klimatförändringars uppkomst och hur vi kan planera för alternativa fossilfria system 

(Hulme, 2009). Medier spelar en vital roll i att sätta samhällsagendan, inte minst när det gäller 

att rapportera om politik, och formar därmed människors uppfattning och förståelse för den 

värld de lever i. Men när det gäller klimatet har massmedia återkommande fått kritik för att inte 

lyckas kanalisera frågan ordentligt. Före detta chefredaktören för brittiska tidningen The 

Guardian, Alan Rusbridger, formulerade på julafton 2014 ett mejl till sina närmaste 

medarbetare: Om vi anser att klimatkrisen är vår tids största story – vilket den förmodligen är 

– ser man en fruktansvärd snedfördelning när man jämför med hur medierna bevakar den  

(Dagens Nyheter, 30/9 2018). Samtidigt som medierna sätter premisser för samhällsagendan, 

så återspeglar de även befolkningens engagemang för aktuella frågor (Asp & Bjerling, 2014). 

Mediebevakningen blir därmed extra viktig under valrörelsen, eftersom det är under den sista 

tiden innan valet som en stor andel av svenska väljare bestämmer sig för vilket parti de ska 

rösta på (Oscarsson & Holmberg, 2017).   

Därför är det intressant att studera i vilken utsträckning Sveriges två ledande dagstidningar, 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, bevakade klimatfrågan under den närmast förestående 

månaden innan valet 2018 och 2010, och jämföra hur rapporteringen skiljer sig mellan åren. 

Givet den politiska dimensionen av klimatfrågan är intressant att studera i vilken utsträckning 

befolkningen exponeras för klimatfrågan under valrörelser. Genom att jämföra två olika 

valrörelser breddas bilden av tidningarnas sätt att kanalisera klimatfrågan i politiska tider, vilket 

bäddar för utförligare studier om vilka faktorer som kan ha påverkat eventuella skillnader 

mellan valåren. Studien kommer alltså undersöka hur klimatet porträtterats i Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet under två valrörelser, främst för att undersöka om frekvensen av 

klimatrapporteringen ändrats de senaste åtta åren, och i förlängningen hur klimatfrågans roll i 

det offentliga samtalet förändrats över tid. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att jämföra hur rapporteringen om klimatet i Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet förändrats över tid, med utgångspunkt i valrörelsen 2010 respektive valrörelsen 

2018. Syftet konkretiseras i följande tre frågeställningar:  

• Hur stort medialt och politiskt utrymme har klimatet fått i respektive valrörelse? 

• Vilka skillnader gällande ämnen och aktörer kan identifieras i klimatbevakningen? 

• Vilka skillnader finns gällande den mediala porträtteringen av klimatfrågan?  

 

2. FÖRFÖRSTÅELSE OCH HYPOTES 

 

När en studie inleds har författaren vanligtvis en viss förförståelse för ämnet som behandlas. I 

det här fallet har jag själv bevakat svensk klimatrapportering i flera år i egenskap av skribent 

och redaktör. Det innebär att jag har viss insyn i de senaste årens utveckling på området. Utifrån 

den förförståelsen har två hypoteser antagits: 

 

Hypotes 1: Antalet artiklar om klimatet har ökat sedan 2010. 

Hypotes 2: Klimatfrågan är integrerad i fler sammanhang än 2010. 

 

3. DISPOSITION 

 

Uppsatsen börjar med att några vanliga begrepp i klimatsammanhang presenteras. Därefter 

följer en bakgrund där grundläggande kunskaper om klimatförändringar och dess påverkan på 

planeten presenteras, tillsammans med kvantitativa data över svensk klimatrapportering  

2014-2018 och en redogörelse för varför adekvat klimatbevakning är en utmaning för världens 

media.   

Efter bakgrunden går studien in på tidigare forskning, inklusive klimatfrågans 

samhällsvetenskapliga, politiska och mediala karaktär. Utöver föregående ämnen behandlas 

också två vanligt förekommande aspekter i all medial klimatbevakning: katastrofvinkeln och 

distansproblemet.  

Därefter presenteras studiens teoretiska ramverk, som bygger på två övergripande teman: 

nyhetsvärdering och framing. Efter teorin följer metodkapitlet, där tillvägagångssätt för 

kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys gås igenom, liksom hur urval av tidningar, artiklar, 

sökord och tidsperioder gått till.  

I kapitlet Resultat och analys presenteras först resultaten från den kvantitativa 

innehållsanalysen, och dessa analyseras löpande. Därefter presenteras resultaten från den 

kvalitativa innehållsanalysen fördelat på tre teoretiska kategorier: klimatförnekelse, distans och 

katastrofvinkling. Kapitlet avslutas med ett eget analysavsnitt av den kvalitativa empirin. 

Slutligen sammanfattas analyserna i kapitlet Slutsatser och reflektion. Studiens allra sista delar 

består av en referenslista och bilagor.  
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4. CENTRALA BEGREPP 

 

Här under presenteras ett antal begrepp som är relevanta för den fortsatta läsningen.  

COP - Begreppet COP står för Conference of the Parties, vilket är en årlig konferens för 

parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). COP brukar 

också benämnas som klimattoppmöte. Några välkända klimattoppmöten är COP13 i 

Köpenhamn 2009 och COP21 i Paris 2015. 

IPCC - Står för Intergovernmental Panel of Climate Change, och är FN:s klimatpanel och 

forskningsråd för klimatförändringar. De framställer rapporter och utgör en auktoritet i frågor 

som rör global uppvärmning.  

Parisavtalet - På COP21 enades alla världens länder om ett bindande avtal, kallat 

Parisavtalet, med målet att hålla den globala uppvärmningen väl under 2°C, och helst under 

1,5°C. Parisavtalet innebär också att medlemsländerna successivt ska förbättra sina nationella 

åtaganden, och att utvecklingsländer ska stöttas av industrialiserade diton för att klara 

klimatomställningen. 

 

5. BAKGRUND 

 

Under det här kapitlet presenteras bakomliggande fakta som är nyttig för förståelsen av studien. 

Kapitlets inleds med en beskrivning av grundläggande data om klimatpåverkan i global och 

nationell kontext. Därefter följer en redogörelse för kvantitativa data om klimatrapportering i 

svensk massmedia 2014 till 2018. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där klimatfrågans 

svårkommunicerade karaktär introduceras.  

5.1 Global uppvärmning och klimatpåverkan 

Den industriella revolutionen innebar att människan för första gången började förbränna fossila 

bränslen på storskalig nivå. Under 200 år har koldioxid och andra växthusgaser som metan och 

vattenånga ackumulerats i jordens atmosfär, vilket driver på förändringar i det globala klimatet 

(Thiele, 2013). 

2017 ökade de globala utsläppen med 1,4 procent och uppgick totalt till historiskt stora 

32,5 miljarder ton (IEA, 2018). Två år dessförinnan passerades den symboliska gränsen där den 

globala medelkoncentrationen av koldioxid i atmosfären för första gången översteg 400 ppm 

(parts per million) (World Meteorological Organization, 2017), vilket innebär att 

koldioxidkoncentrationen idag nått historiskt höga nivåer. Man talar numera om att människans 

ekologiska fotspår är så pass stora att jorden äntrat en helt ny geologisk epok, kallad antropocen. 

Det innebär att det inte är jorden själv som är planetens starkast drivande kraft, utan mänsklig 

påverkan. (Rockström et al., 2017) 

Sverige är, trots sitt internationellt erkända klimatarbete, inte heller ett undantag från de 

stora ekologiska fotavtrycken. Utsläppen inom landets gränser minskade med 26 procent 

mellan 1990 och 2016. När man däremot talar om konsumtionsbaserade utsläpp, som kan ske 

utanför Sveriges gränser, har de svenska utsläppen i stort sett varit oförändrade sedan 1990. 

(Naturvårdsverket, 2017) 



8 

 

Samtidigt pekar rådande forskning just på att klimatomställningen går alldeles för långsamt 

för att kunna avvärja jorden från potentiellt katastrofala konsekvenser. Det behövs en 

omfattande samhällsomställning, som i hög grad kräver politiska beslut (Rockström et al., 2017; 

IPCC, 2018). 2015 enades 194 av världens 197 länder om Parisavtalet, med målet att hålla 

uppvärmningen under 2°C, men trots det är de nationella utsläppsmålen ännu inte i närheten 

den massiva mobilisering som krävs (Rogelj et al, 2016).  

5.2 Svensk klimatbevakning de senaste fyra åren 

Sedan 2014 har medieanalysföretaget Retriever, på uppdrag av biståndsorganisationen  

Vi-skogen, undersökt hur svenska medier rapporterar om klimatförändringar. I den årliga 

rapporten analyseras artiklar och inslag i all svensk redaktionell media, i print, webb samt 

etermediernas nätupplagor. 2014 var det totala antalet artiklar där klimatet nämndes 42 163 

stycken, och 2017 uppgick antalet artiklar till 61 485. Antalet artiklar ökade alltså med nära 46 

procent på fyra år. (Retriever, 2017). Det preliminära resultatet från den ännu inte publicerade 

studien för 2018 visar att rekordmönstret fortsätter, och att det 2018 publicerades ännu fler 

artiklar än 2017 (Medierna i P1, 2018). Det ger en föraning om att studiens första hypotes kan 

stämma, förutsett att Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets publiceringar ligger i linje med 

det generella mediemönstret. 

Värt att notera är att Retriever konstaterar att USA:s president Donald Trump förekom så 

ofta som i var sjätte klimatartikel under 2017. Enligt ett antal mediechefer beror det på att den 

amerikanska presidenten skapat en tydlig konfliktlinje i klimatfrågan (Medierna i P1, 2018). 

Trots att ett radioprogram inte utgör en vetenskaplig studie kan det ändå ses som ett exempel 

på hur kontextuella faktorer kan få stor inverkan på mediebevakningen. 

5.3 Kommunikationsproblemet 

Att genom massmedia berätta om vår tids största fråga är en utmaning i sig. Medieforskare som 

Elisabeth Eide och Risto Kunelius kritiserar medias klimatbevakning och menar att andra 

problem riskerar att dra uppmärksamheten från frågan. Kommunikationsproblemet kan 

förklaras utifrån tre överlappande aspekter, som pekas ut i antologin Media and Global Climate 

Knowledge: Journalism and the IPCC (Eide & Kunelius, 2017). Först och främst så är det en 

fråga om en skala av gigantiska mått. Klimatförändringarna och dess orsaker spänner över 

enskilda privatpersoners vardagsliv, till lokal och nationell politik, till global styrning. Det gör 

att varje deltagare i klimatdebatten är en del av problemet, en inblandad part (Eide & Kunelius, 

2017, s.2). Den andra aspekten är problemets komplexitet. När vi pratar om klimatet handlar 

det ofta om specifika sakfrågor: energi, rättvisa, livsmedelsproduktion, livsstil, ekonomi, 

demokrati med mera. För att hitta lösningar på klimatkrisen måste den globala klimatdiskursen 

kommuniceras på ett sätt som kopplar samman problemets universella natur med partikulära 

åtgärder. För det tredje, så blir frågorna om skala och komplexitet i mångt och mycket en fråga 

om politik. Klimatförändringarna sätter ljuset på missförhållandet mellan nuvarande 

klimatpolitik och våra demokratiska parlamentariska system. (Eide & Kunelius, 2017 s.2-14) 
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6. TIDIGARE FORSKNING 

 

I det här kapitlet kommer tidigare forskning om klimatrapportering i massmedia att presenteras.  

Kapitlet inleds med en redogörelse över klimatfrågans samhällsvetenskapliga karaktär, vilket 

efterföljs av ett avsnitt om medias inflytande över klimatpolitiken, inklusive argumentation för 

varför en gemensam analys av media, politik och samhälle är nödvändig för 

klimatomställningen. Sedan följer ett avsnitt som berör hur klimatet ofta porträtteras i termer 

av katastrof och förödelse. Slutligen presenteras ett längre avsnitt om varför klimatfrågan kan 

vara svår att relatera till för mediekonsumenter.  

6.1 Klimatet är en samhällsvetenskaplig fråga – och media formar den 
Eftersom inträdet i antropocen innebär att människan är den starkaste drivkraften på jorden är 

det också människans fossilberoende och förbrukning av naturresurser som skapar 

klimatförändringar. Dessa fossilberoende system är tätt sammanlänkande med mänskliga 

beteenden, liksom med vissa föreställningar om hur samhället ska fungera (Hulme, 2009). 

Klimatförändringar skapas alltså i våra sociala system, vilket innebär att klimatforskning i 

betydligt högre utsträckning borde ses som en interdisciplinär lära, där samhällsvetenskapliga 

och humanistiska discipliner skulle kunna spela en avgörande roll för att förstå 

klimatförändringarnas komplexitet. För att förändra sociala system behövs en samhällsanalys 

som kan studera den nuvarande geografiska sammansättningen i samhället, och förklara hur vi 

kan planera och skapa politik för alternativa fossilfria system. (Urry, 2015; Shwom et al., 2017)  

Castree (2014, s.215) tillskriver massmedia speciellt inflytande som informationskanal i 

samhället. Medborgare exponeras dagligen för mediala skildringar och de diskurser som 

därigenom förs fram av massmedia. Ett sätt att uttrycka saken är att massmedia inte säger till 

folk vad de ska tänka och känna, men vad de ska tänka och känna om (Asp & Bjerling, 2014, 

s.155; Castree, 2014, s.223). Eftersom medias rapportering både producerar och reproducerar 

gemensamma uppfattningar om klimatfrågan kan porträtteringen av klimatet ge upphov till 

miljödiskurser (Kramming, 2017, s.61-70). Med diskurs menas gemensamma uppfattningar om 

ett visst ämne, som baseras på antaganden, bedömningar och åsikter. Hur massmedia 

rapporterar påverkar alltså gemene mans bild av klimatförändringar och dess orsaker. 

(Kramming, 2017, s.61-70) 

6.2 Mediabevakningen påverkar klimatpolitiken 

Hur massmedia rapporterar påverkar inte bara befolkningen, utan också politiken. I och med att 

vår klimatpåverkan handlar om samhällets konstruktion blir det också en politisk fråga.  

Medieforskaren Kent Asp har genomfört omfattande studier där han mellan åren 1979 till 

2010 granskat medias roll i svenska valrörelser. Han hävdar att mediernas verklighetsbilder 

bestämmer premisserna för både väljare och politiker (Asp & Bjerling, 2015). På så vis sätter 

media också premissen för dagordningen. Asps studier visar att miljö- och klimatfrågor under 

2000-talets första decennium förekom mer sällan i media än vad de förekom i partiernas 

valmanifest, samtidigt som väljarnas intresse för frågan ofta korrelerade med den mediala 

bilden (Asp & Bjerling, 2015). Medias miljö- och klimatrapportering skedde alltså inte i 

proportion till partiernas faktiska miljöförslag. Det innebär att utsträckningen i vilken medierna 
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väljer att rapportera om klimat formar även det politiska och allmänna samtalet. Internationella 

studier om medias klimatrapportering bekräftar bilden av att media spelar en betydelsefull roll 

i att bestämma utformningen av klimatpolitiken (Boykoff, 2007). Samtidigt är media dessutom 

en central spelare när det gäller vilka typer av aktörer som porträtteras kopplat till klimatet. I 

en studie av klimatartiklar från Australien, Frankrike och Japan framgår att olika typer av 

forskare var allra vanligast, medan representanter från civilsamhället fick en väldigt liten del av 

utrymmet i klimatrapporteringen (Asayama et al., 2017).  

Man har också kunnat konstatera att journalisters generella tolkningsutrymme ökat i den 

svenska valdebatten över tid. Utrymmet för journalister som själva uppträder som experter blir 

allt större i politiska analyser och krönikor (Strömbäck, 2012, s.276-278). Samtidigt har det 

också skett en avpolitisering av den gemensamma offentligheten sedan 1900-talet, enligt Asps 

studier (Asp & Bjerling, 2014). Medierna har generellt minskat utbudet av politik och 

samhällsfrågor sett till det totala utbudet, till förmån för andra ämnen. En potentiell förklaring 

kan enligt Asp vara de värdeförskjutningar som ägt rum i det svenska samhället: i ett allt mer 

jag-centrerat konsumtionssamhälle har andra världar blivit viktigare än politiken. Det är därmed 

fullt möjligt att avpolitiseringen format även mediebevakningen av klimatfrågan. (Asp & 

Bjerling, 2014)  

6.3 Katastrofvinkeln 

När det skrivs om klimatet i media är det vanligt att rapporteringen inramas av ett perspektiv 

av förödelse, olycka och katastrof. Det kan handla om allvarlig torka, översvämningar eller 

liknande naturkatastrofer. I internationella studier har man påvisat att katastrofvinkeln är det 

absolut vanligaste sättet att porträttera klimatfrågan. James Painter har gjort omfattande studier 

av nyhetsartiklar om klimat från sex olika länder, och har funnit att katastrofvinkeln förekom i 

över 80 procent av de undersökta nyhetsartiklarna. Sätten att katastrofrapportera på varierar 

från en starkt alarmistisk ton till en mjukare alarmerande variant. Näst vanligaste sättet att rama 

in klimatfrågan på var i termer av osäkerhet. I kontrast till katastrofvinkelns omfattning förekom 

betydligt färre artiklar som visade vilka möjligheter som fanns med att sänka utsläppen. 

(Painter, 2017, s. 109–128)  

Moser och Dilling (2011) föreslår att en lösningsorienterad inramning på klimatfrågan kan 

inspirera till större handlingskraft. Genom att göra många röster och värderingar hörda kan 

klimatkommunikationen ge mer effekt, eftersom mottagaren av budskapet då känner sig mer 

inkluderad och motiverad.   

6.4 Distansproblemet 

Som tidigare nämnt präglas klimatfrågans komplexitet till stor del av problemets skala, som 

sträcker sig över hela världen, liksom genom tidsrymden. I studier påvisas att medial inramning 

av klimatet ofta präglas av ett distanserat perspektiv där nyheten man rapporterar om antingen 

förutspås bli verklighet först om flera decennier eller utspelar sig på en geografiskt eller 

kulturellt avlägsen plats (Urry, 2015). Ett exempel är följande citat från SvD (5/9 2010): Värst 

drabbad av årets naturkatastrofer är översvämningsdrabbade Pakistan med 160 miljoner 

invånare. Monsunklimatet i östra och centrala Himalaya karakteriseras av stora skillnader 

mellan torrtid och monsuntid, där 80 procent av nederbörden faller under tre månader.  
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Om platsen riskerar att uppfattas som abstrakt av läsaren kan det innebära svagare koppling till 

läsarens egna liv och dess betingelser.  

Tidsperspektivet är också en viktig faktor att ta hänsyn till. Klimatförändringar är en 

långsamt verkande process, i jämförelse med exempelvis en människas livslängd, vilket kan 

göra den svårfångad i snabba mediala processer (Eide & Kunelius, 2012, s.335). 

Klimatförändringarnas nyckfullhet och potentiella tröskeleffekter gör också att de kan vara 

svåra att placera i en tidsram, vilket får till följd att de av en läsare bara uppfattas som diffusa 

mörka moln vid en horisont långt borta. 

 Det kan också vara svårt för mottagaren att ta till sig av ett budskap bestående av teknisk 

information, som för en lekman framstår som svårbegripliga siffror, menar exempelvis 

psykologiforskaren Per Espen Stoknes (2015, s.40) För någon som inte är insatt kanske en 

global uppvärmning på 4,5 °C vid slutet av seklet inte låter så farligt, trots att varje enskild 

gradökning de facto utgör en enorm skillnad i det globala ekosystemet. Sammanfattningsvis 

kan sägas att distansproblemet uppstår för att människan har svårt att känna, röra och se 

klimatförändringarna med blotta ögat.  

 Kopplat till distansproblemet finns också teorier om att klimatkommunikation blir mer 

effektiv med en lokal eller nationell vinkel. Med hjälp av fallstudier har forskare kunnat visa 

att brasilianska medier gjort klimatet till ett ramverk för den nationella politiken, genom att 

koppla lokala väderförhållanden till klimatförändringar (Dayrell & Urry, 2015). Andra studier 

visar att individer har lättare att ta till sig klimatfrågor om de framstår som relevanta för 

individens lokala sammanhang (Scannell & Gifford, 2013). En lokal infallsvinkel påverkar 

alltså hur relevanta klimatförändringarna blir för invånare på den specifika platsen.  

 

7. TEORETISKT RAMVERK 

 

Det här kapitlet innehåller en genomgång av det teoretiska ramverk som används för att besvara 

studiens frågeställningar. Utifrån bakgrund och tidigare forskning har två övergripande 

teoretiska teman identifierats: nyhetsvärdering och framing av klimatfrågan. Tillsammans utgör 

dessa teman en bas för att kunna förstå hur klimatrapporteringen förändrats över tid.  

7.1 Nyhetsvärdering 

I det här avsnittet presenteras grundläggande teorier för tillämpad nyhetsvärdering. De 

händelser som får uppmärksamhet i media har vissa gemensamma och återkommande 

kännetecken, och dessa kännetecken brukar avgöra hur stort nyhetsvärde händelsen bedöms ha 

(Ghersetti, 2012). Samtidigt kan mindre av en egenskap kompenseras av mer av en annan i den 

sammanlagda bedömningen av nyhetsvärdet.  

Närhet – Enligt kommunikationsforskaren Henk Prakke är en händelses tidsmässiga, 

geografiska och kulturella avstånd till nyhetspubliken avgörande. Ju längre ifrån en nyhet sker 

inom ett av dessa avstånd, desto mindre blir nyhetsvärdet. Händelser som nyss inträffat, som 

utspelar sig på en plats i närheten eller kan anses vara lätta att relatera till bedöms som mer 

aktuella än andra. (Prakke, 1969: se Ghersetti 2012, s.212–213). Som tidigare berättat är det 

också lättare att skapa engagemang i frågor som kan anses vara nära mottagaren (Dayrell & 

Urry, 2015: Scannell & Gifford, 2013).  
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Förenkling – Marina Ghersetti (2012) menar att nyheter tenderar att vara enkla berättelser. 

Överlag handlar de hellre om enskilda händelser, snarare än långa och komplicerade förlopp. 

Förenklingen innebär att nyheter som att går att vinkla och spetsa till väljs framför de som är 

mångtydiga och invecklade. Det innebär till exempel att medier hellre rapporterar om enskilda 

klimatrelaterade olyckor, snarare än att redogöra för de komplexa geologiska, sociala, kulturella 

och ekonomiska strukturer som påverkar klimatet.  

Sensation och avvikelser – Enligt en teori från Einar Östgaard (1965) innehåller alla 

händelser som blir nyheter någon form av sensation, annars skulle det inte få någon 

uppmärksamhet. Med sensation menas i allmänhet oväntade, oförutsedda eller ovanliga 

situationer.  

Anledningen till att den här delen av ramverket innehåller ett flertal olika teorier är för att 

ge en djupare bredd åt analysen. Genom att tillämpa teorier om nyhetsvärdering på resultatet 

sätts ljuset på nya dimensioner av klimatrapporteringen. 

7.2 Framing av klimatfrågan  

Det andra temat som undersöks rör sättet massmedia skriver om klimat. Framing är ett begrepp 

som myntades på 1970-talet av sociologen Erving Goffman, och används inom flera delar av 

samhällsvetenskapen, bland annat medie- och kommunikationsvetenskap. Det bygger på att 

undersöka sociala konstruktioner av verkligheten, för att finna strukturer för hur 

samhällsagendan skapas. (Goffman, 1977) 

En typ av framing går att finna i Per Espen Stoknes teori om de psykologiska barriärer som 

håller tillbaka människans handlingskraft i klimatfrågan. Barriärerna reproduceras i våra 

samhälleliga system och riskerar att motverka faktisk aktion i klimatfrågan (Stoknes, 2015). 

Stoknes talar om totalt fem barriärer (katastrof, distans, förnekelse, identitet och dissonans), 

men analysen i den här studien kommer endast fokusera på de tre som är mest applicerbara på 

materialet:  

Katastrof – När klimatförändringar ramas in av ett budskap om annalkande undergång kan 

det bara göras genom begrepp som förlust, kostnad och uppoffring, vilket leder till en vilja att 

undvika ämnet hos mottagaren. Om inga lösningsförslag presenteras växer hjälplösheten, och 

skräckmetoden blir därmed ineffektiv för att driva fram förändring. Katastrofvinklingen är dock 

vanligt förekommande i klimatbevakningen, vilket diskuterats mer utförligt i avsnitt 6.3.  

Distans – För många är klimatförändringar ett avlägset problem, både fysiskt och 

känslomässigt. Vi kan inte se dem, och att rapporteringen ofta innefattar avlägsna platser eller 

årtal kan göra att frågan blir svår att greppa, likt vad som tidigare beskrivits i avsnitt 6.4.  

Förnekelse – Att förneka, ignorera eller bara undvika att erkänna obekväma sanningar om 

klimatförändringarna fungerar som ett självförsvar. Genom att delta i öppen förnekelse skyddar 

mottagaren av ett budskap sig själv från rädsla och skuld. Det gör också att mottagaren motsätter 

sig de som kritiserar den egna livsstilen.   

Stoknes menar att för att motverka barriärerna måste vi omforma sättet vi talar om klimatet. 

Istället för att tala om klimatomställning i termer av uppoffring, förstöring, höga kostnader och 

osäkerhet måste vi förändra klimatsamtalets framing och prata om möjligheter, välmående, 

motståndskraft och försäkran mot framtida risker. (Stoknes, 2015) 
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Att applicera Stoknes teori på den här studien innebär en möjlighet att analysera vilken 

klimatframing som journalisterna förmedlar i form av underliggande budskap och barriärer, och 

undersöka ifall utfallet skiljer sig mellan 2010 och 2018.  

7.3 Kortfattad reflektion över teorierna 

Som tidigare nämnt bestäms en händelses nyhetsvärde utifrån ett antal olika kriterier, där 

mindre av den ena kan kompenseras av att mer av ett annat kriterium uppfylls. Studiens två 

teoretiska teman framing och nyhetsvärdering går delvis in i varandra, till exempel rörande 

distans och närhetskriteriet. Det gäller även för sensationskriteriet och katastrofvinkeln, liksom 

för förenklingskriteriet och katastrofvinkeln. En katastrof är både sensationsfylld och tydlig att 

kommunicera ut, vilket skulle kunna förklara varför den vinkeln är så vanlig i medias 

klimatrapportering. På samma sätt står teorierna om nyhetsvärdering i ett slags 

motsatsförhållande till vad Stoknes menar behövs för att motverka barriärerna. Enligt 

nyhetsvärdering ska en bra en bra nyhet vara sensationell, aktuell/lokal och/eller lätt att förstå. 

Men om sensationen utgörs av budskap om katastrofer och undergång riskerar det att hämma 

mottagarens handlingskraft. På samma vis svarar klimatfrågans komplexa natur dåligt mot de 

lättfattliga nyheter som konkurrerar om tidningsutrymmet. För att bidra till den nödvändiga 

samhällsomställningen måste media hitta en väg till omformulerade nyhetsvärden och en ny 

optimism i klimatbevakningen, utan att för den sakens skull förminska hotets allvar. 

 

8. METOD 

 

I detta kapitel beskrivs valet av metod för studien. Kapitlet börjar med en genomgång av 

kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys som metod. Därefter följer en 

redovisning över det grundläggande urvalet: tidningar, artiklar, sökbegrepp och period. 

8.1 Kvantitativ innehållsanalys 

För att möta syftet med uppsatsen har en kvantitativ innehållsanalys använts. Jag har undersökt 

totalt 303 artiklar, 216 från 2018 och 87 från 2010, för att få en bild av vilka typer av texter som 

publicerats i respektive valrörelse. Eftersom urvalet är stort passar kvantitativ innehållsanalys 

bra för studiens ändamål. Det är en mycket flexibel metod som är vanlig att använda för analys 

av data från massmedia. Målet med innehållsanalysen är att säga något om generella drag, 

snarare än enskilda artiklar. (Bryman, 2011, s.298) 

Kvantitativ innehållsanalys har fyra grundpelare som är viktiga att förhålla sig till: 

objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll. Objektivitet, även kallat replikerbarhet, 

syftar till att i förväg tydligt specificera kategoriseringen så att undersökningen kan 

återupprepas av andra och ändå ge samma resultat. Objektiviteten är tätt sammankopplat med 

systematiken. Med systematik menas att forskarens tillvägagångssätt ska vara väl beskrivet. Det 

som forskaren anser relevant ska mätas och analyseras på ett trovärdigt och konsekvent sätt. 

Det tredje nyckelbegreppet, kvantitet, innebär att de variabler som används ska kunna 

bestämmas och mätas utifrån givna kategorier på ett sätt som öppnar upp för statistiska 

samband. Manifest innehåll syftar till att analysen ska vara baserad på det konkreta innehållet i 
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datamaterialet, för att minska risken för subjektiva tolkningar av dolda eller implicita budskap. 

(Bryman, 2011, s.282) 

Kodningen utgör en mycket viktig del av en kvantitativ innehållsanalys. För att kunna 

garantera att metodens fyra grundpelare tillgodosågs utformades ett kodningsschema och en 

kodningsmanual. Kodningsschemat och dess kategorier innehöll olika variabler av ämnet och 

fungerade som frågor som ställdes till varje enskild text. Kodningsmanualen fungerade som en 

handbok för hur kodningen skulle gå till väga, det vill säga hur kodaren ska tolka och 

klassificera de olika dimensionerna (Bryman, 2011, s.291–294). I det här fallet ingick ett flertal 

olika dimensioner i kodningsschemat, som exempelvis typ av artikel, aktörer och koppling till 

valet och politiken. Hela kodningsschemat och kodningsmanualen återfinns under bilagorna. 

Totalt kodades elva dimensioner. För att undvika fel i kodningsschemat gjordes en mindre 

förstudie där tio artiklar kodades, och sedan reviderades schemat för att säkerställa heltäckande 

och uteslutande kategorier för dimensionerna.  

Analysen utfördes genom att variablerna sammanställdes i kolumner, för att sedan 

visualiseras i form av tabeller och figurer.  

8.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Förutom kvantitativ metod användes även en mindre kvalitativ innehållsanalys, där tio krönikor 

djupanalyserades. Eftersom vissa aspekter av studiens frågeställningar kräver mer djupgående 

analys av innehållet valde jag alltså att komplettera den kvantitativa delen med kvalitativa 

inslag för att kunna ge en så trovärdig analys som möjligt.  

Kvalitativ innehållsanalys är en metod där skriven eller verbal kommunikation analyseras 

stegvis med fokus på olikheter och likheter. Intresset ligger i att låta kategorierna uppstå ur data 

och i att förstå meningen i den kontext materialet analyseras (Bryman, 2011, s.651). Det är en 

bra metod för att söka efter underliggande mening i texter, vilket kom väl till nytta i det här 

fallet. Under analysen eftersöktes latent innehåll kopplat till tre av Stoknes barriärer; distans, 

förnekelse och katastrof. Utöver detta kunde andra teman uppstå ur själva materialet under 

arbetets gång.  

Den kvalitativa innehållsanalysen gick till på följande vis:  

1. Första steget var att få förståelse och en helhetsbild av materialet, vilket uppnåddes 

genom noga genomläsning av respektive krönika. 

2. Därefter analyserades varje enskild text utifrån analysens huvudteman: distans, 

förnekelse och katastrof. Anteckningar och citat förs i ett schema, och från dessa 

identifieras meningsenheter som i sin tur  blev till koder.   

3. Från koderna skapades kategorier som sedan utgjorde grunden för analysen.  

4. Ett huvudtema, framing av klimatfrågan, formulerades utifrån texterna som helhet och 

innehållet i kategorierna.    
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8.3 Urval 

 

8.3.1 Tidningar 

Jag har undersökt tryckta artiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (hädanefter 

benämnda DN och SvD). Dessa är de två dagstidningar som har störst betald upplaga i Sverige 

(Kantar Sifo, 2017). Studien behandlar endast dagstidningarnas tryckta artiklar. Det ger en stor 

del av tidningarnas rapportering, även om antalet publiceringar är fler på mediehusens 

internetsidor. Eftersom publiceringarna på internet också går snabbare än de tryckta 

upplagornas, kan man tänka att dagstidningarnas publiceringar och nyhetsurval är mer 

genomtänkta. Tryckta artiklar kan därmed också ses som mer förankrade i den övriga 

organisationen än vad snabba nyheter är.  

DN är oberoende liberal (Dagens Nyheter, 2008) och SvD är oberoende moderat (Svenska 

Dagbladet, 2003). Att tidningarna har olika politiska ståndpunkt kan prägla hur artiklarna är 

skrivna eller vad man fokuserar på, särskilt på ledarsidorna där opinionsbildning bedrivs (Djerf-

Pierre, 2006, s.412). Eftersom studien endast rör dessa två tidningar så täcker undersökningen 

inte hela den mediala sektorn i Sverige. DN:s och SvD:s redaktioner ligger i storstadsområdena, 

och kan därmed präglas av en storstadscentrerad rapportering. Det är därför inte säkert att deras 

läsare är speciellt representerade över hela landet, till exempel på landsbygden. Givet att DN 

och SvD ändå har landets största betalda upplagor kan man dock anta att de bidrar till att sätta 

agendan för vad andra svenska medier väljer att rapportera om. 

 

8.3.2 Artiklar  

I de kvantitativa delarna av studien analyserades alla typer av artiklar som publiceras i 

tidningarna, inklusive insändare och opinionstexter. Ett fåtal gånger förekom korta reklamlika 

sammanfattningar av typen ”Det här händer i helgen i Stockholm”, där klimatet kort nämndes 

med enstaka ord. Dessa sållades bort från urvalet, tillsammans med eventuella dubbletter. Det 

innebär att totalt 303 artiklar kodades i den kvantitativa analysen. 

Den kvalitativa delen innefattar tio krönikor, som alla ingick i de 303 artiklarna. Det 

kvalitativa urvalet grundade sig i att krönikan som textform ger möjlighet att i större grad utläsa 

personliga åsikter och fånga samtidsbilden än om urvalet varit exempelvis nyhetsartiklar. 

Samtidigt är krönikan inte nödvändigtvis uttalat politiskt vinklad, som en ledartext kan vara. 

Urvalet består till hälften av de enda fem krönikor, innehållandes något av sökorden, som 

publicerades 2010. Fyra av dem publicerades i SvD och en i DN. Dessa jämfördes sedan med 

fem krönikor från 2018, som valts ut slumpmässigt av de totalt 25 krönikor innehållandes något 

av sökorden som publicerades under den valrörelsen. Tre av dem publicerades i DN och två i 

SvD. Det slumpmässiga urvalet gjordes med slumpgenerator.  

I analysen jämförs inte urvalet av klimatartiklar med det totala antalet artiklar som 

publicerades av DN och SvD de aktuella tidsperioderna, vilket innebär att urvalet inte tar 

hänsyn till om tidningens format eller antalet sidnummer förändrats.  
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8.3.3 Sökbegrepp 

Jag har arbetat med Retrievers mediearkiv, och har där använt ett antal sökbegrepp kopplade 

till klimat för att få fram de artiklar i DN och SvD där sökbegreppen nämndes minst en gång. 

Som nämnt ovan innebär det att endast artiklar där klimatet nämns analyseras i studien. Termen 

klimat kan ha flera olika betydelser, där alla versioner inte överensstämmer med studiens tema. 

För att undvika ett missriktat urval (med artiklar som exempelvis handlar om ”gynnsamma 

företagsklimat”), kombinerades sökbegreppet klimat med ett flertal andra begrepp som också 

kopplar till studiens tema. Alla sökorden hittas under bilaga 3. För att få med alla ändelser på 

respektive sökord användes trunkeringar. Exempelvis betyder sökordet klimatavtal att alla 

artiklar som innehåller klimatavtal, klimatavtalens, klimatavtalets och så vidare har tagits med 

i analysunderlaget.  

 

8.3.4 Period  

I den här studien jämförs klimatrapporteringen under valrörelsen 2010 med rapporteringen 

under valrörelsen 2018. Valrörelsen är intressant eftersom den fyller en viktig funktion för att 

föra ut politiska budskap. Enligt valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet bestämde 

sig 59 procent av väljarna i riksdagsvalet 2014 för vilket parti de skulle rösta på under själva 

valrörelsen. År 2010 var siffran 53 procent. (Oscarsson & Holmberg, 2017)  

I de senaste valen har alltså den sista tiden innan valdagen varit direkt avgörande för över 

hälften av den röstberättigade befolkningen i Sverige. Givet den politiska dimensionen av 

klimatfrågan är det därför av intresse att studera i vilken utsträckning befolkningen exponeras 

för klimatfrågan under just valrörelsen. Valet av tidsperiod motiveras alltså genom att de ämnen 

som förekommer frekvent i media får extra stor betydelse för politiken under just valrörelsen. 

Jag har valt att i den här studien definiera valrörelsen som perioden från och med en månad 

innan valdagen till själva valdagen. Det innebär 9 augusti-9 september 2018 och 19 augusti-19 

september 2010. Även om partiernas kampanjande pågår under hela föregående året, så är det 

under de sista månaderna innan valdagen som det slutgiltiga valet av parti formas hos en stor 

del av befolkningen. 

I den här studien jämförs valrörelsen år 2010 med valrörelsen år 2018. Anledningen till det 

relativt korta tidsspannet mellan jämförelseåren grundar sig i premissen om att klimatfrågan 

kräver hög omställningshastighet. Enligt Emissions Gap Report (UNEP, 2018) måste 

mänskligheten tredubbla sina ansträngningar till 2030 för att Parisavtalets mål ska ha chans att 

gå i uppfyllelse. Det är därför av intresse att studera två relativt närliggande valrörelser, 

eftersom det öppnar upp för eventuella slutsatser om hur snabbt mediala diskurser kan förändras 

i en krissituation. Att jag valt att jämföra 2018 med 2010 istället för 2014 beror delvis på viljan 

att få ett större spann mellan åren, delvis på grund av en förförståelse för kontexten. Det är 

viktigt att påpeka att kontextuella faktorer kan ha påverkat klimatrapporteringen i media under 

valrörelserna 2010 och 2018. Stora nyhetshändelser, som exempelvis naturkatastrofer, ny 

forskning eller kulturella debatter kan ha haft effekt på frekvens och vinkel av klimatfrågan. 

2018 påverkades Sverige av en ovanligt het sommar, och under 2010 hade stora 

översvämningar i Pakistan och bränder i Ryssland ägt rum. Andra kontextuella faktorer som 

kan ha påverkat är klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 för 2010 års artiklar, och 2018 kan 

rapporteringen ha påverkats av det nya klimatavtalet från klimattoppmötet i Paris 2015.  
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9. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I det här kapitlet presenteras studiens empiri och analysen av densamma. De två första avsnitten 

visar resultat och löpande analys från studiens kvantitativa del, och det sista avsnittet visar 

resultat och separat analys från studiens kvalitativa del.  

9.1 Kvantitativ studie  

 

9.1.1 Klimatfrågans utrymme i tidningarna 

 

 
Figur 1. Antal artiklar innehållandes minst ett av studiens sökord (se bilaga 3) under valrörelsen 2010 och 2018.  

Källa: Retriever Mediearkiv. 

På åtta år ökade antalet artiklar från 87 till 216, en ökning med 148 procent. Resultatet ligger i 

linje med hypotesen om att klimatfrågan fått större genomslag de senaste åren, särskilt med 

tanke på den varma sommaren 2018. En av studiens viktigaste slutsatser är således att 

klimatfrågan förekom betydligt oftare i SvD och DN under valrörelsen 2018 jämfört med 

samma period 2010. Det råder dock en viss skillnad mellan DN och SvD i antalet artiklar. Under 

valrörelsen 2010 publicerade DN 49 artiklar och SvD 38 artiklar där klimatfrågan förekom i 

texten. Valrörelsen 2018 var antalet artiklar för DN och SvD 116 respektive 100 stycken. Det 

går alltså att konstatera att antalet artiklar där klimatfrågan förekom har ökat med olika många 

procent per tidning (137 procent DN och 163 procent SvD), även om DN har flest antal artiklar.  

Det här resultatet visar dock inte hur klimatet porträtterats i tidningarna. Rent hypotetiskt 

skulle klimat kunnat vara ett vanligare ämne i tidningarna 2018, men varit föremål för större 

skepsis än 2010. För att kunna dra mer djupgående slutsatser om artiklarnas innehåll behövs en 

mer ingående analys, som jag återkommer till i kapitlets kvalitativa del. 

Att klimatfrågan förekom betydligt oftare i SvD och DN under valrörelsen 2018 jämfört 

med samma period 2010 säger ingenting om sökorden förekom på en eller hundra platser i en 

specifik artikel. För att utröna om klimatet också var huvudtema för en större andel av artiklarna 

2018 kodades också alla artiklar beroende på om termen klimat ingick i rubrik, ingress eller på 

något sätt var definierande för hela artikeln. 
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Figur 2. Antal artiklar där rubrik, ingress eller texten som helhet handlar om klimatfrågor, fördelat på 

2010 och 2018. 

Källa: Retriever Mediearkiv. 

Resultatet visar att det 2010 var en jämn fördelning mellan artiklar där klimatet var huvudtema 

och de artiklar där ämnet bara nämndes i förbifarten. 2018 var det däremot en tydlig majoritet 

av artiklarna som hade klimat som huvudtema. Under valrörelsen 2018 skrevs det alltså både 

fler artiklar där klimatet nämndes och fler artiklar med huvudtemat klimat än under samma 

period 2010. Det styrker resultatet om att klimatet de senaste åren getts mer utrymme i 

tidningarna än innan. 

Att antalet artiklar ökat så mycket på bara åtta år tyder på att tidningarnas redaktioner 

bedömer att klimatfrågan har högre nyhetsvärde nu än förut.  Nyhetsvärdet bestäms enligt ett 

antal olika kriterier, som presenterats under det teoretiska ramverket: närhetsfaktorn (Prakke, 

1969: se Ghersetti 2012, s.212–213), sensationskriteriet (Östgaard, 1965) och 

förenklingskriteriet (Ghersetti, 2012). Att nyhetsvärdet för klimatet ökat kan alltså bero på att 

ett eller flera av dessa kriterier i högre grad uppfylldes 2018 än 2010. 
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Figur 3 och 4. Antal artiklar innehållandes minst ett av studiens sökord (se urval), fördelad på sektion i 

tidningarna. 

Källa: Retriever Mediearkiv. 

År 2010 dominerade inrikesnyheterna artiklar där klimatet nämndes. Ungefär hälften så många 

utgjordes av opinionsartiklar, och ett visst antal artiklar förekom också i kultur- och 

utrikessektionerna. Knappt några artiklar alls publicerades i sport- eller resesektionen.  

Även 2018 var inrikesnyheterna den vanligaste sektionen för artiklar där klimatet nämndes. 

En anledning till att inrikes var så pass vanligt kan vara att det är den överlag största sektionen 

i tidningarna. Två andra potentiella anledningar till att inrikesnyheterna var så dominerande kan 

vara att medier överlag föredrar närliggande nyheter, i linje med Prakkes teori om 

nyhetsvärdering, eller att medierna inte lika ofta gör kopplingen till klimatförändringar under 

andra sektioner, möjligtvis eftersom frågan är så komplex och ”osynlig”. Ett exempel på detta 

är hur antalet sportartiklar kopplat till klimat var nära obefintligt få, trots att klimatförändringar 

påverkar exempelvis möjligheter till skidåkning. I den typen av fall misslyckas medierna med 

att förenkla klimatprocesser tillräckligt, vilket i enlighet med Marina Ghersettis teori om 

förenklingsfaktorn (2012) innebär att klimatets nyhetsvärde försämras.  

2018 utgjorde opinionstexterna en lägre andel (19 procent) av artiklarna än 2010 (23 

procent). Samtidigt ökade andelen kulturartiklar innehållande klimatfrågor från 9 procent till 

15 procent. Det skulle kunna vara ett tecken på att klimatfrågan blev föremål för en större 

kultur- och humanioradebatt 2018 än 2010. I sådana fall innebär det att klimatfrågan 

aktualiserades på fler områden 2018 än 2010. Till skillnad från 2010 förekom klimatfrågor 

under valrörelsen 2018 också under sektionen för resor. Den största anledningen till ökningen 

är att SvD i varje resereportage numera har en mindre inforuta om resans klimatpåverkan.  
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9.1.2 Sakfrågor och aktörer 

 

 
Figur 5. Sakfrågeutrymme av det totala antalet klimatartiklar 2010. 

Källa: Retriever Mediearkiv. 

2010 var det vanligast att klimatet nämndes i förbifarten utan någon specifik sakfråga. Bland 

de faktiska sakfrågorna var energi allra hetast, följt av jordbruk och livsmedel, samt transporter. 

Mindre utrymme gavs till klimatfrågor om ekonomi, stadsbyggnad och råvaror.  

 

 
Figur 6. Sakfrågeutrymme av det totala antalet klimatartiklar 2018. 

Källa: Retriever Mediearkiv. 

2018 berör var fjärde klimatartikel fler än en enskild sakfråga kopplat till klimat, att jämföra 

med 15 procent 2010. Antalet artiklar där klimat nämns utan att gå in närmare på sakfrågor låg 

fortfarande högt. Intresset för energifrågor sjönk till förmån för transporter, som toppar listan 

över klimatsakfrågor 2018. Många artiklar under den här perioden fokuserade också på 

extremväder. Eftersom Sverige upplevde den varmaste sommaren på många år publicerades 

flertalet artiklar av typen Extremväder kommer att påverka svenska folkhälsan (DN 16/8 2018). 

Referenserna till sommarens extremväder är ett viktigt tillskott, eftersom den typen av nyhet är 

typisk för ökat nyhetsvärde. Att extremvädret slog till på nationellt plan, mot Sverige, innebar 

att nyhetsvärderingen av klimatfrågan blev av en helt annan dimension, eftersom avståndet till 

nyheten är direkt avgörande för nyhetsvärderingen enligt Prakkes modell (Prakke, 1969: se 

Ghersetti 2012, s.212–213). 2010 rörde de flesta extremvädernyheterna översvämningar i 
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Pakistan eller bränder i Ryssland, men 2018 kom klimatförändringarna in på skinnet på 

svenskarna. Både den geografiska och kulturella närheten till klimatförändringarna gjorde alltså 

att klimatfrågan fick ett uppsving 2018. Närhetskopplingen gör också att läsaren kan ha haft 

lättare att ta till sig budskapet, i enlighet med Stoknes distansbarriär (Stoknes, 2015).  

Extremvädret innebar dessutom att ett annat kriterium för nyhetsvärdering uppfylls: 

sensationsteorin (Östgaard, 1965). Sverige upplevde ihållande temperaturer så höga att de 

saknar motstycke i vår moderna historia, vilket gör nyheten om extremvädret till en sensationell 

historia.  

En annan nämnvärd skillnad mellan 2010 och 2018 är att andelen artiklar om klimat och 

ekonomi var betydligt större 2018. Något annat nytt är att klimatförnekelse, konsumtion, skog, 

säkerhet och konflikt, samt stadsbyggnad blivit nya ämnen för klimatartiklar, vilket inte var 

fallet 2010. Samtidigt var det vanligaste 2018 att fler än en enda sakfråga nämndes, och 

rapporteringen belyste fler aspekter av klimatfrågan än 2010. Antalet artiklar inom de nya 

områdena är fortfarande relativt få, men kan visa på en trend av ökad inkludering och större 

nyhetsvärde för klimatfrågan.  

 

 
Figur 7. Antal artiklar där en viss enskild aktör uttalar sig, fördelat på 2010 och 2018.     

Källa: Retriever Mediearkiv. 

En annan trend som studien undersöker är vilka typer av enskilda aktörer som uttalar sig kopplat 

till klimat. Både 2010 och 2018 var politiker den absolut vanligaste personen som fick uttala 

sig. Bland dessa rörde det sig i en majoritet av fallen om partiledarna, och allra oftast syntes 

Miljöpartiets språkrör. Antalet forskare som uttalade sig ökade till 2018, och med hjälp av 

stödanteckningar kan konstateras av typen av forskare som intervjuas eller citeras skiljer sig 

2010 från 2018. 2010 tillhörde majoriteten av forskarna som syntes i klimatfrågor de 

naturvetenskapliga skolorna, så som ingenjörer eller meteorologer. 2018 var det däremot en 

större andel av de intervjuade forskarna som tillhörde andra discipliner, som till exempel 

psykologi och ekonomi. Det tyder på att bilden av klimatfrågor som strikt naturvetenskapliga 

breddats till att istället innefatta flera olika aspekter av forskning. 
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Figur 8. Individuella aktörer som kommer till tals i klimatfrågan, fördelat på andelen av det totala antalet 

klimatartiklar 2010. 

Källa: Retriever Mediearkiv. 

 

 
Figur 9. Individuella aktörer som kommer till tals i klimatfrågan, fördelat på andelen av det totala antalet 

klimatartiklar 2018. 

Källa: Retriever Mediearkiv. 

Andelen journalister som kom till tals var större 2018 än 2010. Det innebär att antalet 

redaktionella analyserande texter, exempelvis ledare och krönikor, som behandlar klimatfrågor 

ökade. Av det sambandet skulle man kunna dra slutsatsen att klimatfrågan gav upphov till en 

större samhällsdebatt under valrörelsen 2018 än under samma period 2010, eftersom de 

redaktionellt skrivna analyserna är till för att spegla samtidsfenomen och samhällsaktuella 

frågor. Det har tidigare visats att journalisternas generella tolkningsutrymme i valdebatten har 

ökat de senaste åren (Johansson et al, 2014).  

Andelen artiklar där ingen person alls kommer till tals gällande klimatfrågan minskade 

också från 17 procent till 13 procent. De artiklar där ingen kom till tals var ofta korta notiser, 

där det inte funnits utrymme för citat eller andra uttalanden. Det innebär att figur 8 och 9, 

tillsammans med figur 2, indikerar att klimat inte bara blivit ett vanligare begrepp i tidningarna, 

utan att de artiklar och stycken där klimatfrågan nämns blivit mer omfattande. Det går att skönja 

ytterligare en skillnad; 2010 var organisationer och civilsamhället/privatpersoner i större 

utsträckning representerat. Organisationsrepresentanten gick från att ha varit den femte 
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vanligaste aktören 2010 till den mest sällan förekommande aktören 2018. Resultatet ligger i 

linje med tidigare studier om att civilsamhället sällan representeras i mediala 

klimatsammanhang (Asayama et al.,2017). Det går inte att svara på varför den förändringen 

skett, men en hypotetisk förklaring skulle kunna vara att olika miljöorganisationer tidigare varit 

en av få aktörer som drivit klimatfrågan i media, men att organisationerna nu fått större 

konkurrens om klimatutrymmet.  

Det kan verka motsägelsefullt, men trots att politiker var den vanligaste aktören behöver 

det inte innebära att artiklarna i stor utsträckning kopplat samman klimat och politik. Under 

följande avsnitt studeras detta mer ingående.  

 

9.1.3 Politik och klimat   

 

 
Figur 10. Antal artiklar där klimat kopplas samman med valet och/eller svensk partipolitik 2010 och 2018.  

Källa: Retriever Mediearkiv. 

För att svara på hur ofta klimatfrågor kommuniceras ut som politiskt kopplade undersöktes 

antalet artiklar där klimat nämndes i samband med svenska politiker, politiska partier eller det 

stundande valet. Resultatet visar att man 2010 och 2018 i ungefär lika hög grad kopplade 

samman klimatfrågor med den förda politiken, men att det 2018 rörde sig om ett större antal 

artiklar. Att koppla samman klimatfrågan med partipolitik och/eller det stundande valet kan ses 

som ett sätt att öka frågans nyhetsvärdering gällande Prakkes geografiska och kulturella avstånd 

(Prakke, 1969: se Ghersetti 2012, s.212–213). Genom att tillskriva politikerna klimatansvar 

aktualiseras klimatfrågan för svenskarnas röstande och i deras vardag. Det går dock inte att 

utesluta att medias koppling mellan klimat och politik både 2010 och 2018 skulle varit ännu 

större utan den avpolitisering av den publika offentligheten som ägt rum de senaste decennierna 

(Asp & Bjerling, 2014).  
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Figur 11 och 12. Antal artiklar där ett visst parti ges störst utrymme i form av citat, uttalanden eller som agerande 

subjekt i artikeln. 

Källa: Retriever Mediearkiv. 

När det kommer till vilka partier som oftast syntes i klimatfrågan var det absolut vanligaste 

för både 2010 och 2018 att inget parti nämndes över huvud taget. Mycket av 

klimatrapporteringen saknade alltså partipolitisk koppling, trots att politiker var den vanligaste 

aktören både 2010 och 2018. Resultatet ligger dock i linje med mönstret av den publika 

offentlighetens avpolitisering (Asp & Bjerling, 2014). Samtidigt kan det också exemplifiera 

bristande ansvarsutkrävande och handlingsutrymme, faktorer som visats vara avgörande för 

stimulansen av en omfattande klimatomställning (Stoknes, 2015; Moser & Dilling, 2007).  

I diagrammet över 2010 ser vi att Miljöpartiet är det parti som fick störst utrymme när det 

kom till klimatfrågor. Näst störst utrymme gavs gemensamt till ”de rödgröna partierna”, det vill 

säga Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Av de borgerliga partierna kom 

Moderaterna och Centerpartiet först, och de båda satt i regering för tillfället. Mediebevakningen 

kan påverkas av huruvida det rör sig om ett oppositionsparti eller regeringsparti. Den sistnämna 

ges oftast större medialt utrymme, men mindre oppositionspartier får generellt mer positiv 

bevakning (Asp & Bjerling, 2014). Även 2018 var Miljöpartiet dominerande gällande vilket 

parti som oftast kopplades samman med klimatfrågor. Att ”alla partier” blev större än 2010 

innebär att tidningarna 2018 i högre grad skrev om alla partiernas klimatpolitik i en och samma 

artikel. Det kan vara ett tecken på att klimatfrågan anses mer som allmängods idag, och att alla 

partier behöver synas i frågan. Att likvärdiga uttalanden från flera olika partier på var sida 

blockgränsen (se ”flera” i diagrammet) inte förekom i en enda artikel från 2010 bekräftar den 

slutsatsen. Ytterligare ett tecken är att fyra partier som inte ens förekom i klimatsammanhang 

alls 2010 hade en plats på listan 2018. Det är dock viktigt att poängtera att Sverigedemokraterna 

inte var representerade i riksdagen fram till valet 2010, vilket kan ha påverkat 

mediebevakningen av just det partiet. Feministiskt Initiativ var inte representerade i riksdagen 

under varken valrörelsen 2010 eller 2018, men förekom ändå i ett fall 2018. Den viktigaste 

slutsatsen från den här delen av studien är dock fortfarande att det absolut vanligaste för båda 

åren var att inget parti överhuvudtaget nämndes.  
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9.2 Kvalitativ studie 

 

Under följande avsnitt redogörs för resultatet från den kvalitativa delen av studien, fördelad på 

empirin rörande klimatfrågans framing med avseende på förnekelse, distans och 

katastrofvinkling. Avslutningsvis analyseras det kvalitativa resultatet. 

 

9.2.1 Förnekelse  

Krönikornas innehåll från 2010 tyder inte på att skribenterna förnekar klimatförändringarnas 

själva existens. I två av fem fall innehöll krönikorna en tydlig klimatmedvetenhet, som 

exempelvis kunde se ut på det här viset: Samtidigt längtar allt fler i Sydamerikas, Kinas och 

Indiens växande superstäder efter svalka. Det innebär naturligtvis ökade utsläpp av 

växthusgaser vilket leder till ännu högre temperaturer på jorden, till glädje för tillverkare av 

klimatanläggningar (SvD, 25/8 2010). 

I vissa texter fanns det däremot en viss tvekan kring vilka konsekvenser 

klimatförändringarna kan medföra och exakt hur allvarligt hotet är, vilket enligt Stoknes 

förnekelsebarriär också är en del i den faktiska förnekelsen (Stoknes, 2015).  I meningen 

Extrema väder blir sannolikt allt vanligare med ett förändrat klimat (SvD, 5/9 2010) tyder ordet 

”sannolikt” på att det inte råder helt konsensus i frågan. Frågan om konsensus återkommer: 

Man må tvista om hur stor roll de stigande koldioxidhalterna i atmosfären spelar för de 

dramatiska översvämningarna i Pakistan eller sommarens bränder i Ryssland (SvD, 5/9 2010). 

I ett fall framställdes klimatförändringarna i rent positivt sken, när möjligheten att smältande is 

i Arktis öppnar upp för nya handelsvägar och ekonomisk tillväxt för regionerna därikring. 

Klimatförändringarna kan underlätta arbetet. Men det är det politiska tövädret som är viktigast 

(SvD, 15/9 2010). Det tyder på ett ointresse och bristande insikt i frågans allvar.  

Dessutom kan en form av ansvarsförnekelse hittas i majoriteten av texterna från 2010. 

SvD:s Kinakorrespondent beskrev här hur det svenska klimatarbetet inte spelar någon roll, utan 

att det är Kinas agerande som räknas:  

 

Ibland kan man hos svenskar stöta på en form av post-kolonial ”ågren”. Den går ut på att de är ansvariga 

för Kinas miljöförstöring och växthusgaser eftersom västvärldens överflöd av varor produceras i Kina. 

Sanningen är att Kinas miljöproblem är hemmagjorda (SvD, 14/9 2010). 

 

I en annan text fördes resonemanget i mer bittra toner: Men i mina mest bittra stunder är jag 

nästan beredd att röka ännu mer, tanka högoktanig soppa i bilen, vräka miljöfarligt skräp rätt 

ut i skogen och fetkonsumera energi för glatta livet (DN, 9/9 2010). Här består alltså framingen 

av ansvarsförnekelse i kombination med tvekan över allvaret i hotet.  

Från 2018 års texter syns inte heller några tecken på direkt klimatförnekelse bland 

krönikorna. Klimatet var huvudämne för alla texterna och tre av fem uttryckte en tydlig 

krismedvetenhet, som exempelvis i DN (12/8 2018): I dag, i slutet av denna omvälvande varma 

sommar, är snön avlägsen. Men den dystopiska fantasin om en förödd värld är det inte. En av 

texterna innehöll ett filosofiskt resonemang om hur man ur ett etiskt perspektiv kan försvara 

flygresande, och skribenten landade till slut i att det troligtvis inte går att försvara.  
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Trots det rubriksatte SvD krönikan som Klarsynt att erkänna att man inte ids avstå 

flygresan till NY ur (SvD, 21/8 2018). Textens innehåll är delvis krismedvetet, men rubriken 

kan ge intryck av att ett fortsatt okynnesflygande är eftersträvansvärt.  

 

9.2.2 Distans 

Resultatet från studien visar att krönikorna från 2010 i hög grad fokuserade på avlägsna platser 

som Kina, Bangladesh och Arktis, och enbart i ett fall kopplades klimatförändringarna samman 

med det personliga agerandet. Synen på de avlägsna länderna varierade dock. I fallet med SvD:s 

korrespondent handlade det om en form av ansvarsdelegering, där distansen till Kina försvårar 

möjligheten att se kopplingarna i det globala systemet. I det andra fallet handlade det om en 

form av världssolidaritet, där klimatförändringar i andra länder föreslogs lösas genom politisk 

aktion på den globala arenan: Vid den kaotiska Köpenhamnskonferensen godkändes en 

klimatanpassningsfond där världens mest sårbara länder kan få pengar till åtgärder för att 

kunna hantera de förändrade vädermönstren (SvD, 5/9 2010). Samtidigt som många av 

krönikorna rörde distanserade länder förekom det sällan tydliga tidsangivelser, vilket gör det 

svårt att tolka distansen med bäring på tidsaspekten. Att inte ens prata om tidsramen kan dock 

tolkas som att skribenterna inte såg klimatet som ett akut hot mot det svenska samhället. Av 

krönikorna från 2018 var det fyra stycken som berörde klimatförändringar i en svensk eller 

västerländsk kontext, huvudsakligen med utgångspunkt i den varma sommaren 2018. Det 

innebär att distansbarriären minskade i krönikorna mellan 2010 och 2018, eftersom kopplingar 

2018 gjordes till platser och företeelser som ligger närmare läsaren. Det finns dock exempel på 

texter där distanserande inslag förekom, som exempelvis detta:  

 

För några dagar sedan presenterades en stor sammanställning av hur mycket havsytan har höjts sedan 1993. 

I genomsnitt 3,1 millimeter om året under de uppmätta 25 åren, visar slutsatserna från vad som kallas World 

climate researach programme’s grand challenge on regional sea level and coastal impacts. (DN, 9/9 2018) 

 

Den angivna tiden och antalet millimetrar kan uppfattas som distanserande inslag, eftersom den 

faktiska innebörden kan förefalla abstrakt för den som inte vet hur ”normaltillståndet” brukar 

se ut.  

I texterna gjordes också kopplingar till individens ansvar, liksom till ansvaret hos stora 

företag och länder. Krönikorna från 2018 tog också i begrepp den begränsade tid som finns för 

att hinna vända utvecklingen.  

  

9.2.3 Katastrofvinkeln 

Bland 2010-krönikorna var klimatets framing i fyra av fem fall kopplat till termer av hot och 

ibland katastrof: Kina står inför ett svårt val som kommer att påverka oss alla: Acceptera 

katastrof eller genomför radikala förändringar (SvD, 14/9 2010). När klimatförändringarna 

nämndes tenderade de att ramas in av känslor av maktlöshet och/eller uppoffring. Stoknes 

(2015) menar att klimatbarriärerna bara kan passeras om klimatfrågan förekommer i fler 

sammanhang än de negativa, och därmed öppnar upp för handlingskraft. I krönikorna från 2010 

beskrevs hotet i negativa ordalag, och mer sällan gavs verktyg till förändring eller anpassning 

till klimatförändringarna. Det var två av skribenterna som presenterade någon form av lösning, 

och dessa var dessutom avhängiga politisk samverkan på hög internationell nivå (se citat om 



27 

 

Kina och klimatanpassningsfonden ovan). De övriga texterna präglades i stort av att 

klimatfrågan nämndes utan att öppna upp för handlingsutrymme.  

 Även 2018 var katastrofvinkeln vanligt förekommande, och återkom i alla artiklarna. 

Ibland målades en rent dystopisk hotbild av klimatfrågan upp:  

 

I dag, i slutet av denna omvälvande varma sommar, är snön avlägsen. Men den dystopiska fantasin om en 

förödd värld är det inte. En del av de klimatstudier som under de senaste veckorna äntligen har fått den 

spridning de förtjänar visar att de klimatförändringar som har inletts kan få dramatiska återverkningar på 

väderförhållandena i Sverige redan inom en snar framtid. En uppmärksammad studie i veckan i Proceedings 

of the national academy of sciences visade att den kritiska punkten då klimatet kollapsar kan inträffa så snart 

som inom tio år (DN, 18/8 2018).  

  

Men samtidigt som katastrofvinkeln var vanligare och mer uppskruvad 2018 än 2010 förekom 

också fler uppslag till lösningar och tydligt ansvarsutkrävande 2018. Förslagen varierade 

mellan krönikorna, och rörde sig mellan civilsamhället, politik- och individnivå.  

 

9.2.3 Sammanfattning av kvalitativ analys 

Studien av de tio krönikorna visar på flera intressanta likheter och skillnader mellan vilka olika 

barriärer och budskap som formade klimatfrågans framing 2010 och 2018. Klimatförnekelse i 

sin renaste form förekom inte i någon artikel alls. En del av krönikorna från 2010 beskrev dock 

klimatfrågan på ett sätt som inte ger en korrekt bild av hur allvarliga konsekvenserna av en 

globalt upphettad jord kan bli, vilket kan ses som en slags förnekelse. Samtidigt förekom det i 

krönikorna från 2010 tendenser till ansvarsförskjutande förnekelse, där klimatförändringarna 

skylldes på någon annan. Individens och/eller Sveriges ansvar i frågan bortsågs ibland ifrån, 

trots att klimatfrågan måste hanteras såväl på alla platser i hela världen som på alla 

samhällsnivåer (IPCC, 2018).  

När det gäller frågan om distans skiljde sig krönikorna från 2010 och 2018 sig åt. 2010 

präglades texterna i regel av geografisk distans, där företeelser i avlägsna länder som Kina och 

Pakistan stod i fokus, utan att någon närhetskoppling gjordes. Fokuset på geografiskt avlägsna 

platser kan enligt Stoknes barriärer (2015) leda till att mottagaren distanserar sig från innehållet. 

Detta kan sägas stå i samband med Prakkes teori om nyhetsvärdering, vilket innebär att det för 

läsaren och redaktionen förefaller mindre intressant om platsen för nyheten befinner sig på en 

kulturellt eller geografiskt avlägsen plats (Prakke, 1969: se Ghersetti 2012, s.212–213). Också 

2018 förekom distanserande inslag, men inte i lika hög utsträckning och inte på samma vis. 

Texterna överbyggde distansen i högre grad än innan, till exempel genom att dra tydliga 

kopplingar mellan händelser i andra delar världen och Sverige. Det är märkbart att krönikorna 

färgades av den extremt varma sommaren 2018, och att närhetskopplingen till de svenska och 

lokala förhållandena därmed blev större.  

I krönikorna från 2010 var bilden av klimatet som ett stort hot väl närvarande, men 2018 

drevs katastrofvinkeln till än högre nivåer. Det kan tolkas som att katastrofbarriären växte, i 

och med att termer av undergång riskerar att förlama mottagaren av budskapet (Stoknes, 2015). 

Samtidigt måste man förstå att undergångsbudskapet ligger i linje med stigande nyhetsvärdet 

vid sensationella händelser (Östgaard, 1965), vilket jordens potentiella undergång nog får 

kallas. En katastrof är både sensationsfylld och tydlig att kommunicera, vilket skulle kunna 
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förklara varför den vinkeln var så vanlig i medias klimatrapportering. Men på samma gång som 

katastrofvinkeln förtydligades 2018, ökade också de lösningsorienterade inslagen. I krönikorna 

från 2010 förekom få inslag om potentiella åtgärder för minskad klimatpåverkan, utan de 

präglades i viss utsträckning av maktlöshet och uppgivenhet. I texterna från 2018 nämndes 

vanligtvis någon slags åtgärd för att få ordning på klimatfrågan. Att frågan om 

lösningsorientering aktualiserades ligger också i linje med vad som nämnts ovan om den bättre 

överbyggda distansen.   

Sättet att porträttera klimatet på har alltså förändrats mellan 2010 och 2018. Överlag kan 

sägas att krönikorna från 2018 förmedlade en mer holistisk framing, som präglas av stark 

katastrofvinkling samtidigt som de till viss del också öppnar upp för handling och 

lokala/nationella kopplingar.  Till skillnad från 2010 talade man 2018 om klimatförändringarna 

med en självklarhet och med ett större allvar än 2010.   

 

10. SLUTSATSER OCH REFLEKTION 

 

Det här kapitlet sammanfattar och utvecklar studiens resultat och analys. Dessutom diskuteras 

begränsningar i studien, för att sedan landa i hur den fortsatta forskningen inom ämnesområdet 

skulle kunna se ut.  

10.1 Slutsatser 

Den här studien visar att klimatfrågans nyhetsvärde stigit sen 2010. 2018 förekom klimatfrågan 

i tidningarna betydligt oftare än 2010, och antalet artiklar där begreppet klimat nämndes ökade 

med 148 procent mellan åren. Andelen artiklar där klimatet var huvudtema ökade dessutom 

kraftigt. Det innebär att studiens första hypotes kan anses vara sann – antalet artiklar om 

klimatet har ökat sedan 2010. Klimatfrågan förekom också i fler sektioner i tidningarna 2018 

än 2010, som exempelvis i resedelen. Klimatet blev dessutom vanligare på kultursidorna, vilket 

öppnar upp för tolkningen att klimatet numera gett upphov till en större kultur- och 

humanioradebatt än 2010. Den övervägande majoriteten av artiklarna består dock fortfarande 

av inrikesnyheter, vilket skulle kunna förklaras av att medier överlag ser större nyhetsvärde i 

nationellt förankrade nyheter.  

2010 var det vanligt att klimatet bara nämndes i förbifarten, utan att röra specifika sakfrågor 

eller teman. Bland de sakfrågor som dök upp fanns energi, jordbruk och livsmedel samt 

transporter i topp. 2018 var ett hastigt omnämnande utan sakfråga fortfarande vanligt, men allra 

vanligast var att artikeln lyfte upp flera olika sakfrågor på samma gång. Mönstret av flera olika 

sakfrågor går också igen i faktumet att klimatutrymmet 2018 fördelades över fler kategorier än 

2010. Klimatförnekelse, konsumtion, skog, säkerhet och konflikt, samt stadsbyggnad blev nya 

ämnen för klimatartiklar, även om de stod för en relativt liten del av det totala utrymmet. En 

annan nämnvärd skillnad mellan 2010 och 2018 är att andelen artiklar om klimat och ekonomi 

var betydligt större. Markant större utrymme fick också extremvädret, där den brandheta 

sommaren 2018 utgjorde utgångspunkt för många av artiklarna.  

En likhet mellan 2010 och 2018 var att politikerna var de aktörer som oftast uttalade sig 

om klimatfrågan. 2018 fick dock politikerna sällskap av betydligt fler journalister, vilket kan 

tyda på att klimatfrågan blivit föremål för en större samhällsdebatt generellt. Samtidigt ökade 
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också forskarnas utrymme i klimatartiklarna. Den ökningen kan förklaras av att forskare från 

discipliner som tidigare inte förekommit i klimatsammanhang så ofta, som exempelvis 

ekonomer eller psykologer, började göra det mellan 2010 och 2018.  

Flertalet forskare har pekat på vikten av att bredda klimatfrågans inramning till att gälla på 

fler plan än innan, speciellt det samhällsvetenskapliga (Urry, 2015; Shwom et al., 2017). 

Resultatet av den här studien visar således att svenska medier verkar ha tagit ett steg i just den 

riktningen de senaste åren. Sammanfattningsvis kan konstateras att klimatfrågan 2018, förutom 

att ha ökat i artikelantal, bevakades på ett bredare plan än 2010. Det visas genom att klimatet 

representerades av fler vetenskapliga discipliner, ingick i fler sektioner och gav upphov till fler 

sakfrågor än tidigare. Det innebär att studiens andra hypotes stärks – klimatfrågan är numera 

integrerad i fler sammanhang än 2010. 

Gällande det politiska utrymmet så visar resultatet att tidningarna 2010 och 2018 i knappa 

hälften av artiklarna kopplade samman klimatet med partierna eller det stundande valet. Antalet 

artiklar som kopplar klimat till svensk politik ökade i reella tal, men det proportionella 

förhållandet var fortfarande detsamma. När förekomsten av uttalanden från svenska politiska 

partier undersöktes blev resultatet att det absolut vanligaste både 2010 och 2018 var att inget 

parti alls nämndes. När partierna väl representerades var Miljöpartiet det parti som syntes mest 

båda åren.  

Prakke menar att nyhetsvärdet avgörs av nyhetshändelsens kulturella och geografiska 

avstånd från mottagaren (Prakke, 1969: se Ghersetti 2012, s.212–213). Hur väl medierna 

kopplar samman klimat och politik kan alltså bidra till att nyhetsvärderingen stärks genom 

starkare koppling till den geografiska och kulturella kontexten. Genom att tillskriva politikerna 

klimatansvar aktualiseras klimatfrågan för svenskarnas röstande och i deras vardag. Det är dock 

möjligt att media i högre grad skulle koppla samman klimat och politik än vad som framkommit 

i den här studien, om det inte vore för den generella avpolitiseringen av publik offentlighet 

(Asp & Bjerling, 2014).  

Samtidigt förekom en större bredd av partier 2018 än 2010, och det blev vanligare att 

tidningarna skrev om alla partiernas klimatpolitik i en och samma artikel. Det kan vara ett 

tecken på att klimatfrågan i högre grad anses som allmängods, och att alla partier behöver synas 

i frågan, vilket i sådana fall också styrker hypotesen att klimatfrågan vuxit både på bredden och 

längden. Asps och Bjerlings tes om ökad generell avpolitisering av den publika offentligheten 

behöver alltså inte gälla just för klimatfrågan, givet att kopplingen mellan klimat och politik 

ökat i faktiska antal mellan 2010 och 2018. Om man däremot tolkar den relativa skillnaden så 

framgår att klimatfrågan i hälften av artiklarna båda åren porträtteras som avskuren från 

partipolitik och parlamentariska system.   

Att klimatbevakningen vuxit säger dessvärre lite om hur innehållet porträtteras i artiklarna. 

En potentiell risk med ökad bevakning skulle kunna vara att det minskar mottagarens 

handlingskraft, helt beroende på hur klimatfrågans framing ser ut.  

Resultaten från studien visar att klimatbevakningen i varierande grad porträtterat klimatet 

med barriärer av distans, förnekelse och katastrof. Förnekelse av klimatförändringar som 

företeelse fanns varken 2010 eller 2018, men 2010 fanns vissa tendenser till att förminska hotet 

av förändringarna. Dessutom fanns mönster av ansvarsförnekelse, där ansvaret för lösningen 

på klimatfrågan lades på någon annan. Ansvarsförnekelsen är sammankopplad med 
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distansfrågan, där resultaten visar att tidningarna båda åren tenderar att röra distanserande och 

abstrakta inslag. Det ligger i linje med tidigare forskning om distansproblemet (Stoknes, 2015; 

Urry, 2015).  

2018 hade tidningarna dock blivit bättre på att överbrygga distansproblem och koppla 

samman globala klimatförändringar med Sverige och västvärlden, från att tidigare endast ha 

rört geografiskt avlägsna platser. 2018 hade också temperaturen skruvats upp på fler sätt än det 

fysiska. Katastrofvinkeln var tydligare än 2010, vilket kan innebära att tidningarna i högre grad 

kommunicerade ut material som riskerade att skapa mentala katastrofbarriärer hos läsarna, i 

enlighet med Stoknes teorier (2015). Medias agerande måste dock förstås utifrån en medielogik 

där nyhetsvärdet spelar in, och där katastrofvinkeln på ett tydligt vis uppfyller både sensations- 

och enkelhetskriteriet (Östgaard, 1965; Ghersetti, 2012). Det finns dock också en skillnad 

mellan de båda valrörelserna gällande hur katastrofvinkeln hanterades – när 2010 landade i 

hopplöshet var 2018 ett exempel på ökad lösningsorientering och lokala/nationella kopplingar. 

En slutsats från studien är således att katastrofframing inte endast behöver vara kontraproduktiv 

per definition, utan kan kommuniceras på sätt som ändå öppnar upp för mottagarens 

handlingskraft. Det tyder på att de gängse definitionerna av nyhetsvärdering och framing kan 

behöva nyanseras för att matcha ett sådant unikt stort och komplext ämne som klimatfrågan.  

10.2 Reflektion 

En av studiens frågeställningar berör skillnader och likheter i hur klimatet porträtteras i media. 

Utifrån dessa parametrar har flera resultat framkommit. Man kan dock tänka sig att det finns 

fler parametrar att undersöka än utrymme, nyhetsvärdering och framing/barriärer. Det kan alltså 

finnas fler skillnader och likheter, som inte täcks av just den här studien.  

Eftersom den här studien ämnar undersöka svenska mediers klimatbevakning är det 

relevant att återigen nämna att DN och SvD inte utgör hela den mediala sektorn i Sverige, och 

rapporteringen kan därmed påverkas av både storstadscentrering och ledarsidornas politiska 

hållning. Det går därmed inte att säga att klimatbevakningen i dessa tidningar är densamma i 

exakt alla andra svenska medier, men den här studiens resultat kan ändå visa på vissa mönster 

inom medievärlden. DN och SvD kan i viss mån ändå ses som representativa för utvecklingen 

i det svenska medielandskapet, eftersom de i egenskap av landets största betalda dagstidningar 

starkt influerar den mediala dagordningen.  

I den kvalitativa delen av studien finns det vissa aspekter som förstärker resultatet från den 

kvantitativa delen, liksom bidrar med ytterligare förståelse för hur klimatfrågans roll i det 

offentliga samtalet förändrats sedan 2010. Samtidigt är det viktigt att inte dra för många 

slutsatser av den kvalitativa delen av studien, eftersom urvalet är relativt litet. Dessutom löper 

den kvalitativa delen större risk att påverkas av subjektiva bedömningar, vilket gör att det kan 

vara klokt att se på resultaten med viss försiktighet.  

Under sommaren 2018 var det exceptionellt varmt i Sverige. Det framgår tydligt att medias 

klimatbevakning präglats av detta, vilket i sin tur ger en viss osäkerhet kring studiens resultat. 

Det är möjligt att resultatet varit annorlunda om studien undersökt rapporteringen under 

exempelvis januari månad 2010 och 2018. Studien kan alltså inte sägas ge en definitiv bild av 

hur klimatrapporteringen såg ut under hela 2010 och 2018. Däremot är studien ett tydligt 

exempel på vilka förändringar som kan ske i klimatbevakningen när konsekvenserna av 

klimatförändringarna blir tydligare och mer närvarande.   
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Den här studien har bara skrapat på ytan av det här ämnesområdet. Ett lämpligt sätt att 

fortsätta skulle kunna vara att göra ingående diskursanalyser av ett större datamaterial. Genom 

det skulle man också kunna svara på vilka bakomliggande faktorer som orsakar förändringar i 

samhällets syn på klimatfrågan, och därmed hur medias klimatbevakning skulle kunna 

omformas för att ge största möjliga klimatnytta. Det finns alltså god potential för fortsatta 

studier inom det här specifika ämnesområdet.  

Klart är i alla fall att klimatet vinner mark i den mediala bevakningen, både vad gäller 

omfattning och innehåll. Media bär ett stort ansvar att formulera en samhällsanalys som kan 

förklara hur vi kan planera och skapa politik för alternativa fossilfria system. Därmed är det 

inte sagt att 2018 års klimatrapportering är tillräcklig, givet problemets omfattning. Klimatet är 

en gigantisk stor utmaning som kräver en medial bevakning av likvärdiga mått.  
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Figur 2. Antal artiklar med huvudtema klimat. Data: Retriever Mediearkiv.  
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Figur 5. Klimatsakfrågor 2010. Data: Retriever Mediearkiv.  

Figur 6. Klimatsakfrågor 2018. Data: Retriever Mediearkiv.  

Figur 7. Aktörer som uttalar sig i klimatfrågor. Data: Retriever Mediearkiv.  

Figur 8. Klimataktörer 2010. Data: Retriever Mediearkiv.  

Figur 9. Klimataktörer 2018. Data: Retriever Mediearkiv.  

Figur 10. Antal artiklar där klimatet kopplas samman med valet och/eller partipolitik. Data: 

Retriever Mediearkiv.  

Figur 11. Partiernas mediala klimatutrymme 2010. Data: Retriever Mediearkiv. 

Figur 12. Partiernas mediala klimatutrymme 2018. Data: Retriever Mediearkiv.  
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Bilaga 1. Kodningsschema 

 

Artikelnummer 

Rubrik 

Datum 

Tidning 

Sektion 

Typ av artikel 

Huvudtema 

Undertema 

Aktörer 

Politisk koppling 

 

Bilaga 2. Kodningsmanual 

 

Om klimat bara förekommer i liten del av artikeln kodas hur variablerna förhåller sig till just 

den delen. Om klimat förekommer i en avslutande del av texten och en variabel (till exempel 

partier) nämns i början av texten, i en helt annan kontext, räknas det alltså inte som att politiska 

partier kopplas till klimatfrågan.  

 

Rubrik: Vilken rubrik har artikeln?  

Här skrivs artikelns rubrik ut. Det gör det lättare att hålla reda på artiklarna och underlättar 

eftersökningen ifall man behöver återkomma till en artikel. Rubrikerna används också för att 

hitta övergripande teman.  

 

Datum: Vilket datum publicerades artikeln? 

Under denna rubrik kodas datumet som artikeln publicerades i den tryckta dagstidningen. 

 

År: Vilket år publicerades artikeln? 

Här kodas vilket år artikeln är ifrån.   

 

Tidning: I vilken tidning publicerades artikeln?  

Här kodas i vilken tidning artikeln har publicerats.  

 

Sektion: I vilken sektion hittas artikeln? 

Här anges under vilken sektion i tidningen som artikel publicerats. Totalt används åtta 

sektioner: nyheter, näringsliv, opinion, kultur, utrikes, motor, resor och sport. Kodningen utgår 

från Retriever Researchs uppgifter.  Inrikes, näringsliv, opinion, kultur, utrikes, motor och 

sport.  

 

Typ av artikel: Vilken typ av artikel rör det sig om?  

Här kodas typ av artikel utifrån sex olika typer av artiklar: analys, personporträtt/intervju, 

nyhetsartikel, notis, recension, ledare, krönika och annan opinion. Med notis menas artiklar 
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kortare än 200 ord, och med annan opinion åsyftas åsiktstexter som inte är ledartexter, till 

exempel insändare och debattartiklar från externa skribenter. Under den här kategorin finns en 

risk för subjektiva bedömningar, men genom konsekvent analys minskas risken i den mån det 

går.  

 

Huvudtema: Är klimatet artikelns huvudtema? 

Här anges med ”ja” eller ”nej” om klimat kan anses vara huvudtema för artikeln. Det kan 

antingen vara att klimat ingår i rubrik eller ingress, eller är en bärande/frekvenstät del i artikeln 

som helhet. Om det bara är begreppet miljö förekommer i rubrik eller ingress räknas även det 

som ”ja”, så länge klimatet frekvent förekommer i övriga delar av artikeln. 

 

Undertema: Vilken sakfråga kopplas till klimatet? 

Under den här kategorin kodas vilket sakområde av klimatfrågan som artikeln handlar om. 

Kodningen görs utifrån ett antal underkategorier. Energi, livsmedel, transporter, konsumtion, 

ekonomi, samhällsbyggnad, klimatförnekelse och extremväder. Om ett specifikt område inte 

kan hittas eller många olika områden nämns anges nej. Flera. Jag lämnade till en början ett 

antal tomma kategorier för att kunna inkludera "oväntade variabelvärden." 

 

Person: Vilken typ av individuell aktör uttalar sig?  

Här anges om någon typ av individuell aktör uttalar sig kopplat till klimat i artikeln. Artikeln 

kodas efter underkategorier:forskare, politiker, myndighetsanställd, organisationsrepresentant, 

privatperson, näringsliv, journalist eller annat. Underkategorierna baseras på aktörens 

huvudsakliga rollbefattning i artikelsammanhanget. Om flera olika aktörer nämns anges den 

individuella aktör som har flest citat, uttalanden eller förekommer mest frekvent i artikeln. I 

opinionstexter anges den aktör som skrivit själva texten. Om det rör sig om en debattartikel 

med flera olika typer av aktörer bakom texten anges den vars namn nämns högst under 

avsändarlistan. Om ingen specifik aktör nämns anges nej. Om det rör sig om en ledartext, 

krönika eller analys som skrivs av tidningens anställda kodas det som journalist. 

 

Politisk koppling: Förekommer politiska partier, enskilda politiker eller det stundande 

valet i artikeln? 

Här anges med ”ja” eller ”nej” om svenska politiska partier, enskilda svenska politiker, eller 

det stundande valet nämns kopplat till klimat i artikeln. Endast svenska alternativ räknas. I 

analysen används svaren för att avgöra i hur stor utsträckning tidningarna kopplar klimatfrågan 

till politik.  

 

Partier: Vilket politiskt parti ges störst utrymme? 

För denna variabel kodas det politiska parti som förekommer kopplat till klimat i artikeln. 

Kodningen utgår från de svenska riksdagspartierna, plus begreppen ”alliansen” och ”rödgröna”. 

Om det talas om regeringen kodas det som rödgröna eller alliansen, beroende på vilket år (2010 

alliansen, 2018 rödgröna). Om flera olika svenska partier nämns anges det parti som har flest 

citat, uttalanden eller kan uttolkas som agerande subjekt i artikeln. Om flera partier på varsin 
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sida om blockgränsen anses ha exakt lika mycket utrymme anges ”flera”. Om inget specifikt 

parti nämns anges nej. Om alla partier nämns lika mycket skrivs ”alla”.  

 

Bilaga 3. Sökbegrepp 

 

Som grund för de kompletterande begreppen har sökorden bakom Vi-skogens årliga rapport 

”Varmare klimat – iskall nyhet?” (2018) använts. Utöver Vi-skogens sökbegrepp har ett antal 

egna begrepp adderats för att finna ett lämpligt urval. 

Sökningarna har alltså gjorts med klimat* som huvudbegrepp. Utöver det ska också något 

av dessa begrepp finnas med: klimatförändring*, klimatmål*, växthuseffekt*, global 

uppvärmning*, klimatinnovation*, klimatforskning*, klimatavtal*, klimatförhandling*, 

klimatrapport*, klimatpanel*, klimattoppmöte*, klimatuppvärmning*, globaluppvärmning*, 

klimatpåverkan*, klimatfinansiering*, klimatsmart*, klimatinvestering*, klimatanpassning*, 

klimatkompensation*, utsläpp*, koldioxid*, ekosystem*, uppvärmning*, hållbarutveckling* 

klimatpolitik*, klimatparti*, Parisavtalet*, tvågradersmålet*. 

 


