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Denna studie undersöker hur klimatförändringsrapporteringen ser ut i svenska tidningar under 

2018 och 2019. Specifikt studeras Dagens Nyheter (DN) och Aftonbladet och studien 

identifierar vilka teman inom klimatförändringsrapporteringen som syns på dagordningen 

samt hur rapporteringen vinklas. Syftet är att studien ska fungera som en indikator över hur 

rapporteringen om klimatförändring varierar mellan tidningar och hur den skiljer sig över tid. 

Metoden som används är en kvantitativ innehållsanalys då studien lägger sin tyngd i hur 

mycket det rapporteras om de olika temana som finns. Materialet består av artiklar från 60 

dagar som valdes ut genom ett obundet slumpmässigt urval. 

Resultatet av studien blev att det under 2018 och 2019 fanns 14 återkommande teman som det 

rapporterades om inom klimatförändring. Under 2018 publicerade DN fler artiklar än 

Aftonbladet i vårt urval och DN hade större spridning inom de 14 olika temana. Under 2019 

ökade antalet artiklar Aftonbladet publicerade i urvalet samt att tidningen fick större spridning 

inom temana, vilket kan tyda på ett ökat intresse för rapportering om klimatförändring under 

2019. DN:s publicering om klimatförändringarna mellan 2018 och 2019 höll sig konstant. När 

det kom till de olika vinklarna fann studien att inom klimatförändringen fanns det ingen större 

skillnad mellan 2018 och 2019. Den tydligaste vinkeln som fanns var säkerheten att 

klimatförändringen fanns och att man rapporterade om lösningar nationellt eller 

gränsöverskridande.  

Sökord: Klimatförändringsrapportering, Dagens Nyheter, Aftonbladet, kvantitativ 
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This study examines media coverage of climate change in Swedish newspapers during 2018 

and 2019. Two Swedish newspapers, Dagens Nyheter (DN) and Aftonbladet, are examined 

and in these newspapers, themes will be identified in their climate change coverage and how 

the coverage is framed. The aim of this study is that it will work as an indicator in showing 

the coverage of climate change in DN and Aftonbladet and if it varies between the 

newspapers and over time. The method that is used is a quantitative content analysis since the 

study examines how frequently the different themes that exists in newspapers are covered. 

The material consists of articles from 60 days that has been chosen through a simple random 

sample. 

The result of the study was that 14 different themes within climate change coverage were 

identified in 2018 and 2019. In 2018 DN published more articles than Aftonbladet, DN also 

covered more themes. In 2019 Aftonbladet increased the number of articles they published 

and also covered more themes; this may indicate increased interest of climate change 

coverage during 2019. DN’s coverage of climate change was consistent between 2018 and 

2019. When it comes to the different frames within climate change coverage the study found 

that no bigger difference between 2018 and 2019 existed. The result also showed that the 

newspapers rarely questioned climate change and that the solution to climate change was 

reported being on national or transnational level. 

Keywords: Climate Change coverage, Dagens Nyheter, Aftonbladet, quantitative content 

analysis, agenda-setting theory, framing theory, news factors 



 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .......................................................................................................................... 7 

2. Bakgrund ......................................................................................................................... 9 

2.1 Dagens Nyheter och Aftonbladet ................................................................................. 9 

2.2 Klimatförändring .......................................................................................................... 9 

3. Syfte och frågeställningar .............................................................................................. 11 

4. Tidigare forskning ......................................................................................................... 12 

4.1 Nyhetsmedier och klimatförändringsrapportering ..................................................... 12 

4.2 Gestaltning av klimatförändringsrapportering i svenska nyhetsmedier ..................... 13 

4.3 Issue-Attention Cycle inom miljöjournalistiken ........................................................ 14 

4.4 Mediebevakning av klimat- och miljöfrågor .............................................................. 14 

4.5 Journalister som förmedlare av klimatforskning ........................................................ 15 

4.6 Svensk nyhetsjournalistik om klimat och miljö ......................................................... 15 

4.7 Forskningslucka ......................................................................................................... 16 

5. Teori .............................................................................................................................. 18 

5.1 Dagordningsteorin ...................................................................................................... 18 

5.2 Gestaltningsteorin ....................................................................................................... 19 

5.3 Nyhetsfaktorer ............................................................................................................ 20 

6. Metod ............................................................................................................................ 22 

6.1 Materialval ................................................................................................................. 22 

6.2 Metodval ..................................................................................................................... 23 

6.3 Diskussioner om kvantitativ innehållsanalys ............................................................. 24 

6.4 Utförande .................................................................................................................... 24 

Teman inom klimatförändringsrapportering .................................................................... 25 

Gestaltningsfrågor ............................................................................................................ 26 

6.5 Avgränsningar ............................................................................................................ 27 

6.6 Reliabilitets- och validitetsbedömning ....................................................................... 27 



 

 

6.7 Reliabilitetstest ........................................................................................................... 28 

7. Resultat och diskussion ................................................................................................. 29 

7.1 Överblick 2018 ........................................................................................................... 29 

7.2 Teman inom klimatförändringsrapportering 2018 ..................................................... 29 

7.3 Aftonbladet och DN 2018 .......................................................................................... 31 

7.4 Gestaltningar inom klimatförändringsrapportering 2018 ........................................... 33 

7.5 Överblick 2019 ........................................................................................................... 40 

7.6 Teman inom klimatförändring 2019 .......................................................................... 41 

7.7 Aftonbladet och DN 2019 .......................................................................................... 42 

7.8 Gestaltningar inom klimatförändring 2019 ................................................................ 43 

7.9 Skillnader och likheter mellan tidningarna och åren .................................................. 49 

8. Sammanfattning av slutsatser ........................................................................................ 54 

9. Förslag till vidare forskning .......................................................................................... 56 

Referenslista ......................................................................................................................... 57 

Bilagor ...................................................................................................................................... 60 

Bilaga 1. ............................................................................................................................... 60 

Artiklar Aftonbladet ......................................................................................................... 60 

Artiklar DN ...................................................................................................................... 61 

 

  



7 

 

1. Inledning 

De rapida klimatförändringarna gör att världen står inför en global katastrof, och det vi gör nu 

kommer att påverka hur stor denna katastrof kommer att bli. Världens fattigaste känner redan 

av de konsekvenserna av den kommande katastrofen och de flesta på jorden har redan på 

något sätt påverkats av klimatförändringen och den globala uppvärmningen. Klimatkänsliga 

ekosystem riskerar att kollapsa; den arktiska isen smälter vilket påverkar livet för dess arter 

som är beroende av isen, landområden riskerar att hamna under vattenytan vid en 

havsnivåökning och korallreven riskerar kollaps vid en temperaturökning av haven. Massdöd 

av arter, en global minskning av basföda såsom majs och vete, fler och kraftigare 

naturkatastrofer, exploateringen av ett smältande Arktis och en minskad biologisk mångfald 

är några av de saker som kan väntas om åtaganden för att stoppa klimatförändringen och den 

globala uppvärmningen inte sker (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 

2019).  

I en tid där klimatets variationer är snabbare än någonsin är det viktigt, om inte livsviktigt, att 

invånare världen över får rätt information till sig för att kunna förbereda sig inför framtidens 

klimatförändringar och motverka den globala uppvärmningen. Journalistiken har som mål att 

fungera som en förmedlare av fakta till allmänheten och rapportera om händelser som 

förekommer världen över, därav blir journalister många personers huvudkälla för att få reda 

på vad som händer inom klimatförändring. Klimatförändringsrapporteringen har inte alltid 

varit en prioritering, vare sig i Sverige eller i världen på grund av svårigheterna kring att 

skapa nyheter om fenomenet (Boykoff & Boykoff, 2007: 1190-1204).  

Under de senaste åren har det däremot skett flertal händelser som kan ha bidragit till att 

klimatförändringen fått en större plats på mediernas dagordning. Greta Thunberg startade i 

augusti 2018 sin klimatstrejk som utvecklades till klimatrörelsen Fridays for Future (Toll & 

Österman, 2019) och sommaren samma år var ovanligt varm - därefter i september var det 

riksdagsval i Sverige. Under 2019 var det i maj EU-val och juli var den varmaste månaden 

som någonsin uppmätts globalt (NOAA National Centers For Environmental Information, 

2019b). Däremot är det inte intressant i vilken utsträckning klimatförändringsrapporteringen 

får synas, då sådana studier tidigare har genomförts, utan vad som syns när det väl rapporteras 

om ämnet. En aspekt som är intressant är att se vad människor får till sig från medierna, därav 

ska denna studie undersöka vilka teman inom rapporteringen om klimatförändringen som får 
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ta plats på mediernas dagordning samt se på hur rapporteringen vinklas utifrån fyra olika 

gestaltningsfrågor (se kapitel 6).  
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2. Bakgrund 

I kapitlet presenteras bakgrundsinformation som är av betydelse för förståendet av studien. 

Först presenteras Dagens Nyheter och Aftonbladet som medium och därefter en kort 

beskrivning av klimatförändring.  

2.1 Dagens Nyheter och Aftonbladet 

Enligt en undersökning från 2018 läser 55 procent av Sveriges invånare en dagstidning på 

någon typ av plattform varje dag, vilket gör dagstidningar till den typ av tidning med störst 

räckvidd (Nordicom-Sverige, 2018: 49). Dagens Nyheter (DN) är den morgontidning i 

Sverige som når flest människor och når ut till nästan en miljon människor per dag (Orvesto 

Konsument, 2018: 3). DN är idag en del av Bonnierkoncernen och är en oberoende liberal 

tidning och är en tidning som i sin rapportering strävar efter att “Det vi publicerar ska vara 

sant, bekräftat, inte hårdvinklat och präglas av kvalitet och trovärdighet.” (Dagens Nyheter, 

2016: ”Så jobbar DN med kvalitetjournalistik”, st.1).  

Aftonbladet är en kvällstidning som ges ut sju dagar i veckan och finns i både tryckt format 

och som webbtidning. Aftonbladet är Sveriges största tidning då det kommer till räckvidd av 

individer, där tidningen har en räckvidd på 3 850 000 individer per dag (Orvesto Konsument, 

2018: 4). Aftonbladet med sin nyhetsrapportering strävar efter att vara ”Sveriges mest 

engagerande nyhetskälla som värnar sanningen, granskar makten och ger dig inflytande 

genom journalistik.” (Aftonbladet, 2019: ”Vårt löfte till dig”).  

2.2 Klimatförändring 

Klimatförändring är långsiktiga variationer av jordens klimat som har kommit att definiera 

jordens lokala, regionala och globala klimat. Sådana variationer över tid, som kan sträcka sig 

över en längre eller kortare observerad tid, kan definieras som en klimatförändring. 

Variationerna i klimatet kan bero på naturliga orsaker men kan också bero på mänsklig 

aktivitet. Klimatförändringarna i nutiden benämns ofta synonymt med den pågående globala 

uppvärmningen och förändringarna beror i stor del på mänsklig aktivitet (IPCC, 2016: 808).  

Klimatet på jorden har alltid varierat men då långsammare och i mindre utsträckning än den 

förändring som numera sker. Dagens observerade klimatförändring beror dels på mänsklig 

aktivitet, exempelvis utsläpp av växthusgaser, vilket bidrar till att mer värme stannar på 

jorden. Några av växthusgaserna är vattenånga, koldioxid, metan- och lustgas. Denna 
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utveckling gör att temperaturen på jorden ökar och konsekvenser blir exempelvis att glaciärer 

smälter, att havsnivån stiger och att allt fler extremväder bildas (Naturskyddsföreningen, u.å.). 

  



11 

 

3. Syfte och frågeställningar 

I kapitlet presenteras studiens mål och syfte som baseras på den problemformulering som 

behandlas i kapitel ett.  

Målet är att identifiera tematiska skillnader mellan två olika tidpunkter samt se om de 

tematiska skillnaderna inom klimatförändringsrapportering skiljer sig mellan DN och 

Aftonbladet. Syftet med studien är att den ska fungera som en indikator för att se hur 

klimatförändringsrapportering i svenska nyhetsmedier skiljer sig över tid samt hur den 

journalistiska verksamheten sätter klimatförändringsrapportering på mediernas dagordning. 

Frågeställningarna lyder: 

- Vilka teman inom journalistikens klimatförändringsrapportering syns på mediernas 

dagordning? 

- Vilka teman får utrymme i Aftonbladet och DN 2018 och 2019?  

- Vilka skillnader finns mellan tidningarna och mellan åren?  

- Vilka skillnader finns i hur klimatförändringsrapporteringen vinklas?  

- Vilka vinklar finns i Aftonbladet och DN 2018 och 2019? 

- Vilka skillnader finns mellan tidningarna och mellan åren? 

- Hur varierar längden på artiklar i jämförelse över tid och mellan de olika tidningarna?  
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning i tillhörande fält samt relevant forskning som är 

av betydelse för studien. Först beskrivs nyhetsmedier och klimatförändringsrapportering i 

världen, därefter förklaras gestaltning av klimatförändringsrapportering i svenska 

nyhetsmedier. Därefter presenteras issue-attention cycle inom miljöjournalistiken, 

mediebevakning av klimat- och miljöfrågor och journalister som förmedlare av 

klimatforskning. Sist beskrivs svensk nyhetsjournalistik om klimat och miljö och slutligen 

presenteras forskningsluckan som studien ämnar fylla.  

4.1 Nyhetsmedier och klimatförändringsrapportering  

De flesta studier om hur klimatförändringen rapporterats om i medier har gjorts i 

Storbritannien, men Sverige har under det senaste decenniet också blivit en stor drivkraft med 

forskning inom detta fält (Schäfer & Schlichting, 2014: 150). Det vanligaste mediet att 

analysera är tidningar, andra medier som ofta analyseras är nyhetsmediers hemsidor, sociala 

medier, radio och TV (Schäfer & Schlichting, 2014: 151). 

Forskare inom ämnet klimatförändringsrapportering som ofta refereras till i vetenskapliga 

artiklar är namnen Stephen Zehr, Maxwell Boykoff och Jules Boykoff. Zehrs (2000: 85-103) 

studie visar att när det kommer till nyhetsrapporteringen kring klimatförändring tas 

osäkerheten upp kring den kunskapen forskare presenterar i större utsträckning än inom andra 

forskningsområden. På grund av detta skapas en snedvriden bild hos publiken om forskningen 

inom klimatförändring. 

Boykoff och Boykoffs (2004; 2007) studier studerar hur journalistiska normer skapar en 

partiskhet i amerikanska medier när det kommer till människans ansvar av 

klimatförändringen. Deras första studie fokuserar på hur enbart normen om balans skapar en 

partiskhet inom nyhetsrapporteringen (Boykoff & Boykoff, 2004: 125-136). Forskarna fann 

att fastän forskning inom klimatförändring oftast visade på mänsklig påverkan på klimatet så 

fick den sidan lika mycket rapportering som den mindre delen av forskningen som menade på 

att mänsklig aktivitet inte påverkar klimatförändringen. Den journalistiska normen om balans 

skapar alltså en snedvriden bild i medier om hur forskningsfältet egentligen ser ut. 

Den andra studien Boykoff och Boykoff (2007: 1190-1204) gjort studerar hur flera olika 

journalistiska normer påverkar rapporteringen kring klimatförändring och fann även i denna 
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studie att normerna skapar en partiskhet och påverkar rapporteringen överlag på ett negativt 

sätt. Studien visar att klimatförändring inte får lika mycket plats i nyhetsmedier i USA 

eftersom det är en konstant händelse. Nyheter har också en förmåga att personifieras och 

kopplas ihop med auktoriteter och detta är ytterligare saker som är svårt inom 

klimatförändringsrapportering (Boykoff & Boykoff, 2007: 1190-1204).  

4.2 Gestaltning av klimatförändringsrapportering i svenska nyhetsmedier 

Den partiskhet som Zehr samt Boykoff och Boykoff hittade i amerikanska medier finns inte i 

de svenska medierna (Olausson, 2009). Ulrika Olausson (2009: 421-436) undersökte hur 

svenska nyhetsmedier förklarar klimatförändringen och hur klimatförändringen gestaltas som 

ett samhällsproblem som behöver lösas på lokalnivå, nationell nivå eller på båda nivåer. I 

svenska medier ifrågasätts sällan klimatförändringen utan framställs som en självklarhet. I de 

få fall där osäkerheten kring klimatförändringen får synas möts den ofta direkt med 

kommentarer från experter som intygar att klimatförändringen är på riktigt. Säkerhet (fritt 

översatt från frame of certainty) är en av tre gestaltningar som Olausson hittade när hon 

undersökte svenska nyhetsmedier, de andra två är begränsning och anpassning.  

Begränsningsgestaltning (fritt översatt från action as mitigation) är när medier framställer 

klimatförändringen som ett problem som behöver lösas genom att till exempel minska 

utsläppen (Olausson, 2009: 425- 436). Den gestaltningen är ett samhällsproblem som 

gestaltas som att det är ett gränsöverskridande problem som behöver lösas på både lokalnivå 

och nationell nivå. Rapportering med begränsningsgestaltning är oftast mönstrad av 

konflikten mellan vilka länder som motarbetar klimatförändringen och vilka som inte 

motarbetar den. Då främst konflikten mellan USA och Europa, där USA framställs som ett 

land som förhindrar arbetet mot klimatförändringen och Europa som länder som gör något för 

att begränsa klimatförändringen.  

Anpassningsgestaltning (fritt översatt från action as adaption)  är när problemet istället ska 

lösas genom att anpassa befolkningen till det nya klimatet (Olausson, 2009: 425-436). När 

klimatförändringen rapporteras om i samband med stora internationella politiska händelser är 

det begränsningsgestaltningen som dominerar medan anpassningsgestaltningen istället 

används efter stora väderfenomen som till exempel stormar. Anpassningsgestaltning 

rapporteras istället som ett samhällsproblem på lokalnivå och nationell nivå och är i regel 

saklig genom att presentera fakta och statistik istället för att kantas av konflikter.  
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4.3 Issue-Attention Cycle inom miljöjournalistiken  

Anthony Downs (1972) myntade termen Issue-Attention Cycle som förklarar hur 

miljöproblem kommer och går i tydliga cykler inom journalistiken. Steg ett handlar om 

situationen innan det blivit ett problem eller uppmärksammats för allmänheten. Steg två är då 

situationen uppmärksammats av allmänheten, ofta på grund av en alarmerande upptäckt som 

sedan snabbt får en följd av entusiasm då allmänheten tror på samhällets förmåga att lösa det 

uppkomna problemet. Steg tre av cykeln handlar om när allmänheten förstår kostnaden av att 

lösa problemet eller uppoffringarna de själva kommer att behöva göra. Fjärde steget är när 

allmänhetens intresse om ämnet börjar dala och sist är stadiet efter problemet som inte längre 

finns med på mediernas dagordning, men kan vid ett senare tillfälle återigen fånga intresse av 

publiken och medierna. Downs (1972) förklarar att allmänheten kommer att ha en annan 

relation till problemet jämfört med första gången den togs upp på mediernas agenda eftersom 

det förslagsvis har lagts fram lösningar och program som skulle vara till hjälp att lösa 

problemet.  

Monika Djerf-Pierres longitudinella studie om miljöfrågor i svenska nyhetsprogrammen 

Rapport och Aktuellt under en 50-årig period visar tydliga cykler av medieintresse av 

miljöfrågor. Djerf-Pierres studie visar att uppmärksamheten av ett specifikt ämne även 

tenderar att attrahera mer uppmärksamhet. Genom att en eller flera miljöfrågor får ett större 

intresse, bidrar det till att relaterade frågor enklare hamnar på mediernas dagordning då 

tröskeln för miljöfrågor sänkts (Djerf-Pierre, 2012b). En annan studie av Djerf-Pierre (2012a) 

visar att den svenska bevakningen av miljön är starkt korrelerat till den internationella 

miljödebatten och de toppar i miljöjournalistikens uppmärksamhetscykler liknar de toppar i 

andra länder.  

4.4 Mediebevakning av klimat- och miljöfrågor 

Enligt Christine Aders (1995) forskning mellan 1970 och 1990 poängteras det att medierna 

har en stor påverkan på medborgares uppfattning av klimatet, miljön och hur dessa frågar 

gestaltas i media. På grund av att frågor inom de ämnena är svåra att observera samt bristen 

av personliga observationer från allmänheten, har medierna möjlighet att gå in som den 

primära informationskällan för allmänheten när det kommer till miljö- och klimatfrågor. Dock 

visar dagordningsforskning att medborgare har en möjlighet att observera fenomen som 

påverkar eller har med klimatförändringar att göra, men att dessa observationer har blivit 

influerade av media genom att gestaltningarna av dessa fenomen framställs som symptom på 
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klimatförändringar. Aders (1995) studie bekräftar därav att medborgarnas upplevelse av 

klimatproblem är influerat av mediebevakningen.  

4.5 Journalister som förmedlare av klimatforskning 

En studie från 2014 (Bruggemann & Engesser) studerade hur journalister från fem olika 

länder och fem konkurrerande tidningar i respektive land, fungerade som förmedlare mellan 

klimatforskningen och allmänheten för att identifiera hur journalister skriver om 

klimatförändring. Studien visar att journalisterna delade en tydlig konsensus med Förenta 

nationernas klimatpanel (IPCC) inom de grundläggande antaganden om klimatförändringen 

och att de som förmedlare inte kan ses som orsaken till den växande klyftan mellan 

klimatforskning och klimatförändringsförnekare. Däremot visar studien att journalisterna i sitt 

arbete omedvetet eller ofrivilligt kunde bidra till den ihållande klyftan mellan 

klimatforskningen och allmänheten (Bruggemann & Engesser, 2014). 

Journalister kan ha till avsikt att citera skeptiker till klimatförändring och därefter utvärdera 

dessa citat ur en kritisk bedömning, däremot tenderar journalister att inte göra den kritiska 

bedömningen av citatet. Å andra sidan kan det då påstås att journalisten är partisk i och med 

den kritiska bedömningen av skeptiker. Utöver detta saknar ofta klimatforskning ett 

sammanhang som tidigare nämnt, vilket gör det svårt för allmänheten att relatera till den 

forskningen (Bruggemann & Engesser, 2014 ; Ader, 1995). En annan punkt som kan skapa 

förvirring eller skepticism bland allmänheten är när journalister rapporterar om forskningen 

som osäker eller väljer att inte rapportera om forskningen som osäker alls. Om en 

forskningsmodell på grund av osäkra resultat behöver justeras i efterhand kan det skapa en 

misstro mot klimatforskning hos allmänheten (Bruggemann & Engesser, 2014).  

4.6 Svensk nyhetsjournalistik om klimat och miljö 

Annika Sjölanders (2016: 107-115) studie visar att rapporteringen av miljöfrågor i svenska 

nyhetsmedier är relativt konstanta och att skillnader över en längre tid inte varierat mycket. 

Enligt Sjölander (2016) kan likheterna över tid bero på en begränsad omfattning av 

rapportering av miljöfrågor, men likheterna över tid kan även bero på urvalet i studien. Den 

kvantitativa innehållsanalysen av artiklar från år 2007 och 2014, genomförd av Sjölander, 

visade att endast två procent av de analyserade artiklarna tog upp frågor om miljö, klimat och 

djur. Resultaten enligt Sjölander är inte förvånande eftersom frågor inom dessa ämnen ofta är 

komplexa utan en tydlig koppling till specifika beslut och händelser som allmänheten lätt kan 
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få en förståelse eller koppling till, vilket gör att miljö-, klimat- och djurfrågor förlorar kampen 

mot andra ämnesområden om plats på nyhetsagendan.  

Innehållet av det studerade materialet är brett och berör flertal olika punkter och studien visar 

att vid de studerade tidpunkterna var det inte klimatrapporteringen som var den dominerande 

punkten inom dessa frågor. Studien visar också att klimatfrågan var på uppgång vid båda 

studerade tillfällen. När det handlar om rapporteringar om någon katastrof, exempelvis en 

naturkatastrof eller en allvarligare olycka vid ett kärnkraftverk, tenderar de att få mer medial 

uppmärksamhet. Internationella politiska toppmöten där världens ledare samlas för att 

diskutera och förhandla om klimat- och miljöfrågor tenderar också att få stor medial 

uppmärksamhet, vilket gör att klimatfrågor kommer och går på nyhetsmediernas dagordning 

(Sjölander, 2016: 107-115).  

Vi-skogen tillsammans med medieanalysföretaget Retriever har under fem konsekventa år 

skrivit rapporter om hur svenska medier rapporterat om klimatfrågan. Den senaste rapporten 

är under analysåret 2018 och har som underlag 300 000 artiklar och inslag från svensk 

redaktionell media, både tryckmedia och webbupplagor, från 1 januari 2014 till 31 december 

2018. Under perioden 2018 publicerades 87 470 artiklar om klimatet. Rapporten identifierar 

olika ”heta” ord och begrepp, affärspressens rapportering av klimatet, vilka nyheter som 

delades mest, vilka personer som syntes mest i samband med klimatfrågan samt vilka 

tidningar som rapporterat mest om klimatfrågan (Vi-skogen, 2019).  

Det som skiljer rapporten och Sjölanders (2016) studie från vår studie är att vi väljer att göra 

en tematisering av innehållet inom klimatförändringsrapportering och att vi nischar in studien 

på klimatförändringsrapportering - inte miljöfrågor eller klimatfrågor överlag. Studien 

analyserar även 2019, vilket är ett år som ännu inte studerats, och 2018 där vi sedan gör en 

jämförelse mellan åren. Vi kommer dessutom att analysera och diskutera resultatet ur våra 

valda teorier vilket är något rapporten från Vi-skogen saknar (Vi-skogen, 2019). 

4.7 Forskningslucka 

Flertal studier om miljöjournalistik och dess frekvens på mediernas dagordning har gjorts, 

däremot identifierades en forskningslucka som denna studie har till uppgift att fylla. Vi har 

valt att endast se på klimatförändringsrapporteringen inom miljöjournalistik för att få en mer 

konkret bild av den delen av fältet. Den valda tidsperioden är dessutom inte studerad vilket då 

också motiverar studiens genomförande. De studier som tidigare gjorts på en kvantitativ skala 
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studerar främst frekvensen av miljöfrågor i mediernas dagordning. Studier på en kvalitativ 

skala analyserar främst behandling av text. 

Vår studie har som mål att göra en kvantitativ innehållsanalys där vi ser på mängden artiklar 

publicerade om klimatförändringen som finns under en viss period och inte jämför denna 

mängd med den totala mängden artiklar som publicerats under perioden. Studien kommer 

även att analysera innehållet av de artiklar samt kategorisera detta innehåll för att kunna 

identifiera vilka teman som finns inom klimatförändringsrapporteringen och hur de vinklas 

som en möjlighet att påverka allmänheten. Genom att göra en kvantitativa innehållsanalys  

samt inspireras av kvalitativa studier, finner vi en forskningslucka som är av intresse att 

studera.  
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5. Teori 

I kommande kapitel presenteras de två teorier studien utgår från och begreppet 

nyhetsfaktorer. Först presenteras dagordningsteorin därefter gestaltningsteorin och sist 

begreppet nyhetsfaktorer.  

 5.1 Dagordningsteorin 

Ett av de teoretiska perspektiven studien utgår ifrån är dagordningsteorin. Teorin har sin 

ståndpunkt i att journalistiken påverkar vilka aktörer, frågor och ämnen medborgare anser 

vara viktiga. Frågan som ställs inom dagordningsforskning handlar om vilken 

uppmärksamhet olika frågor får, främst inom politikområden, men även i studier av andra 

frågor på mediernas dagordning. Teorin utgår från en studie gjord av McComb och Shaw 

(refererad i Shehata, 2015: 353-371) där de kombinerade en innehållsanalys och en 

opinionsundersökning om det amerikanska presidentvalet 1968. De undersökte vilka 

sakfrågor medierna rapporterade om samt undersökte en svarsgrupp i en 

opinionsundersökning om vad de ansåg var den viktigaste samhällsfrågan under valet. 

Sambandet mellan mediernas rapportering och svarspersonernas uppfattning av den viktigaste 

frågan i valet var starkt; de sakfrågor medierna rapporterat om mest frekvent var även de 

frågor svarpersonerna ansåg vara mest angelägna. Slutsatsen av studien bekräftade att 

journalistiken påverkade opinionen genom att lyfta vissa aktörer, frågor och ämnen eller välja 

bort mediebevakningen av vissa aktörer, frågor och ämnen (Shehata, 2015: 353-371).  

Vem eller vad som sätter mediernas dagordning är vida diskuterat men enligt Weavor och 

Choi (2014) är det en kombination av inflytelserika nyhetskällor, journalistiska normer och 

traditioner, oväntade händelser och allmänhetens dagordning som tillsammans är med och 

påverkar mediernas dagordning. McCombs och Shaw (2006) påvisar också hur allmänhetens 

dagordning till viss del påverkar mediernas dagordning.  

Information som frekvent hamnar på mediernas dagordning tenderar dessutom att finnas nära 

till hands i det mänskliga minnet vilket bidrar till att denna information anses vara viktig. 

Cohen formulerade sig: “The press may not be successful much of the time in telling people 

what to think, but it is stunningly successful in telling people what to think about” (1963: 13). 

Därav blir de frågor och problem medierna rapporterar om, betydelsefulla för allmänheten 

och det som inte lyfts fram blir bortglömda.  
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Dagordningsteorin kan delas in i två olika nivåer där den första nivån handlar om vad som 

hamnar på mediernas dagordning (Shehata, 2019: 338). Den andra nivån av 

dagordningsteorin handlar om hur nyhetsmedier rapporterar om de olika vinklarna av en 

nyhet (Kim, Scheufele & Shanahan, 2002: 20). Om en vinkel av en nyhet får synas mer än en 

annan vinkel kan detta påverka läsarna så att de tror att den ena vinkeln är mer betydande än 

de andra vinklarna. Detta skiljer sig dock från gestaltningsteorin eftersom den andra nivån av 

dagordningsteorin handlar om hur medier gör vinklar mer eller mindre framträdande, vilket i 

sin tur påverkar läsarna. Medan gestaltningsteorin istället handlar om hur en vinkel är 

beskriven och hur det påverkar läsaren (2002: 21). Vi kommer i denna studie använda oss av 

både första och andra nivån inom dagordningsteorin.  

5.2 Gestaltningsteorin 

Nyhetsrapportering kan ses som ett fönster mot verkligheten, men är aldrig en direkt 

spegelbild av verkligheten. Detta eftersom nyhetsmedierna har ett begränsat format och 

tvingas välja ut en del av en helhet för sin rapportering; därav bör man se journalistiska 

nyheter som olika gestaltningar av verkligheten. Valet av händelser och den valda 

infallsvinkeln av journalisten kommer att påverka hur allmänheten uppfattar händelsen. 

Gestaltningsteorin syftar till att förklara hur medierna gestaltar sakfrågor, aktörer eller ämnen 

i sina medier samt hur sakfrågan, aktören eller ämnet uppfattas av allmänheten (Shehata, 

2015: 353-371). Gestaltningsteorin handlar om hur medierna väljer ut en aspekt av en 

upplevd verklighet och gör dem mer framträdande i en kommunicerande text, på ett sådant 

sätt att det främjar en viss problemdefinition eller moralisk utvärdering för det beskrivna 

objektet (Nelson, Clawson & Oxley, 1997: 569).  

När journalistiken erbjuder flera olika gestaltningar av verkligheten tenderar 

nyhetskonsumenter att konsumera de gestaltningar som bäst stämmer överens med sin egen 

verklighet (Shehata, 2015: 353-371). Dock kan en framing effect ske, detta innebär att om en 

gestaltning av en nyhet ändras kan detta även påverka läsarnas åsikter kring nyheten (Chong 

& Druckman, 2007: 104). När folk får möjlighet att diskutera, exponeras och överlägga flera 

olika gestaltningar kan detta bidra till starkare åsikter som inte lika lätt kan påverkas av till 

exempel nyhetsmedier (Chong & Druckman, 2007: 121). Detta visar på vikten av att 

nyhetsmedier visar fler en bara en gestaltning av en nyhet, ju fler gestaltningar folk exponeras 

för ju starkare åsikter inom ett ämne får dem. 
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Journalistiska gestaltningar är oundvikliga och kan göras både medvetet och omedvetet 

beroende på de val journalister gör. Gestaltning av en sakfråga, aktör eller ämne handlar inte 

endast om vilka argument som får komma till tals, det handlar även om vilken infallsvinkel 

journalisten väljer att gestalta, vilken faktadel som väljs ut för allmänheten, vilka källor som 

nämns, varför de nämns samt hur språket är uppbyggt. Inom nyhetsjournalistiken har flera 

generella gestaltningar identifierats, de tre största är konfliktgestaltning, ekonomiska 

konsekvenser-gestaltning och strategigestaltning. Inom miljöjournalistiken har det senaste 

decenniet präglats av klimatförändringsgestaltning. Inom denna klimatförändringsgestaltning 

har problemet med den stigande temperaturen på jorden och människans roll i det problemet 

varit stor. Som svar på detta har det även skapats en osäkerhetsgestaltning som tar upp 

konflikterna mellan forskare när det kommer till kilmatförändringsforskning (Shehata, 2015: 

353-371). 

I och med denna studies kvantitativa metod kommer gestaltningsteorin användas främst för 

att hitta ytliga attityder i de ämnen som tas upp inom klimatförändringsrapporteringen. 

Dagordningsteorin kommer att generera vilka teman som får synas inom 

klimatförändringsrapporteringen och gestaltningsteorin kommer att generera hur 

klimatförändringen gestaltas. Gestaltningsteorin kommer att hjälpa till att analysera hur detta 

ämne framställs, till exempel positivt kontra negativt. 

5.3 Nyhetsfaktorer 

Med nyhetsfaktor menas hur möjliga nyheter värderas, väljs ut och bearbetas i det 

redaktionella arbetet. Flertal studier om nyhetsfaktorer har gjorts och sex stycken 

gemensamma kännetecken för nyheter har kunnat identifieras och sammanfattas av Jesper 

Strömbäck (2015: 154-159).  

- Det första kännetecknet är närhet, där nyheter om händelser och liknande som finns 

nära läsaren, antingen geografiskt, tidsmässigt eller på annat sätt en närhet till läsaren, 

uppfattas som en relevant nyhet med god nyhetsfaktor.  

- Andra kännetecknet är elitcentrering och kändisskap och här kännetecknas nyheter 

som handlar om personer, nationer eller organisationer som är kända för läsaren.  

- Det tredje kännetecknet är de institutionella agendorna som är nyheter som handlar 

om politiska frågor eller processer.  
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- Det fjärde kännetecknet är avvikelser och sensationella nyheter som kan vara av 

positiv eller negativ karaktär.  

- Femte kännetecknet är nyheter om hot och risker där nyheten kan handla om 

situationer, frågor eller händelser som kan ses som risker för individer, grupper eller 

samhälle.  

- Det sjätte och sista kännetecknet är en kontinuitet i nyheterna, att det helt enkelt blir 

uppföljningar av händelser, frågor och tidigare nyheter som är etablerade på 

mediernas nuvarande dagordning.  
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6. Metod 

I kapitlet beskrivs studiens val av material och metod. Först beskrivs materialvalen gjorda för 

studien och därefter presenteras metodval, utförande och avgränsningar.  

6.1 Materialval 

Materialet i studien består av nyhetsartiklar från tidningarna Aftonbladet och DN under två 

perioder. Valet av dessa nyhetstidningar är gjorda på grund av att de är två av Sveriges största 

tidningar inom kvällstidningar och morgontidningar när det kommer till räckvidd av individer 

(Orvesto Konsument, 2018). Valet har gjorts att undersöka tidningarnas 

klimatförändringsrapportering under trettio dagar under två år, 2018 och 2019. Dessa år har 

valts för att få fram en så aktuell studie som möjligt över hur klimatförändringsrapporteringen 

ser ut. Innan påbörjandet av denna studie gjordes en pilotstudie för att undersöka hur många 

dagar som skulle undersökas. Utifrån det valdes trettio dagar ut för att det anses att detta är en 

mängd som får fram ett mättat och jämförbart material i studien.  

De trettio dagar från varje år som studeras i studien väljs ut genom ett obundet slumpmässigt 

urval. Genom att använda denna typ av urval kommer varje dag under 2018 och 2019 ha lika 

stor möjlighet att delta i studien (Karlsson & Johansson, 2019: 171-192). Det obundna 

slumpmässiga urvalet kommer göras genom att varje dag under 2018 och 2019 får ett 

nummer, det vill säga första januari 2018 får numret 1 och andra januari får numret 2 och så 

vidare. Under 2018 kommer samtliga 365 dagar och de artiklar som publicerats under dessa 

dagar vara med som möjliga analysenheter medan 2019 har endast artiklarna publicerade 

fram till och med sista oktober som möjliga analysenheter. Detta eftersom studien gjordes 

2019 och oktober var sista hela månaden innan studiens start. 2018 kommer det alltså finnas 

365 möjliga dagar medan 2019 endast har 304 möjliga dagar. Det kommer göras två skilda 

obundna slumpmässiga urval, ett för 2018 och ett för 2019, samma dagar kommer att 

analyseras i båda tidningarna för vardera år utifrån det obundna slumpmässiga urvalet. 

Siffrorna kommer att läggas in på hemsidan random.org där det slumpmässigt kommer väljas 

ut 30 olika dagar som blir underlaget till denna studie.  

För att nyhetsartikel ska få vara med i studien ska den handla om det vi har skrivit om under 

kapitlet “2.3 Klimatförändring”. Alltså ska nyheten ta upp något som påverkar klimatet på 

något sätt samt skriva om hur det påverkar klimatet. Om en nyhet enbart handlar om de 

konsekvenser klimatförändringen har skapat tas dessa artiklar också med i studien. 
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6.2 Metodval 

Det finns flera olika metoder som skulle kunna användas för att uppfylla det syfte denna 

uppsats ämnar uppfylla och valet stod mellan en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ 

innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är en metod som bör användas när man är 

intresserad av “ . . . mening och meningsskapande processer.” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns & Wängnerud, 2017: 211). Denna metod skulle gjort att studiens fokus hamnat mer på 

hur skribenterna av artiklarna har skapat bakomliggande budskap, detta skulle kräva färre 

artiklar och en djupare analys av vissa passager i artiklarna. Men i och med att denna studies 

fokus ska ligga på vilka teman som är vanliga inom klimatförändringsrapportering för att ge 

en indikator på vad som rapporteras om inom detta ämne, anses ett större antal artiklar 

behövas i studien. Inte heller är det av intresse att se hur temanas meningsskapande process 

ser ut och därav anses inte en kvalitativ innehållsanalys vara lämplig för denna studie.  

Istället är det en kvantitativ innehållsanalys som används som metod i denna studie. Denna 

metod är ett bra verktyg när man vill undersöka hur frekvent vissa ämnen tas upp i ett 

material (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012: 197). I och med att denna 

studie ämnar studera vilka teman inom klimatförändringsrapporteringen som syns samt hur 

frekvent specifika teman återkommer inom materialet anses en kvantitativ innehållsanalys 

vara det lämpligaste valet som metod. Då studien också kommer att jämföra hur frekvent 

temana används mellan två olika tidpunkter är en kvantitativ innehållsanalys mer lämplig då 

denna metod gör att man på ett smidigt sätt kan jämföra innehållet av ett större material 

mellan olika tidpunkter och kunna generalisera utifrån det resultat man får av 

innehållsanalysen (Nilsson, 2010: 119-152).  

Enligt Michael Karlsson och Bengt Johansson (2019: 171-192) går det att dela in en 

kvantitativ innehållsanalys i tre olika kategorier och denna studie rör sig inom den andra 

kategorien; en jämförande kvantitativ innehållsanalys. En jämförande kvantitativ 

innehållsanalys är en analys som jämför innehållet i medier på olika sätt (Karlsson & 

Johansson, 2019: 171-192). Eftersom studien ska jämföra nyhetsrapporteringen inom området 

klimatförändring och se på hur rapporteringen har förändrats mellan 2018 och 2019, passar 

studien in under denna kategori. I en kvantitativ innehållsanalys översätts de frågeställningar 

man har i en studie till variabler som sedan används för att kvantifiera intressanta egenskaper 

i studieobjektet (Nilsson, 2010: 119-152). Analysenheten i denna studie är nyhetsartiklar från 

Aftonbladet och DN, och det är analysenheten, variablerna och variabelvärdena som 
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tillsammans kommer skapa den datamängd som analysen sen kommer att vara baserad på 

(Nilsson, 2010).  

6.3 Diskussioner om kvantitativ innehållsanalys 

Sedan den kvantitativa innehållsanalysen började växa fram som metod under tidigt 1900-tal 

har metoden kritiserats och diskuterats på olika sätt. Metoden har blivit kritiserad för att missa 

helhetsperspektivet. Eftersom man genom denna metod endast kan ställa frågor vars svar går 

att mäta kommer frågorna endast gälla delar av det material man undersöker. På grund av 

detta kan det påstås att man missar den djupa förståelsen som ens material förmedlar i och 

med att man endast kan undersöka det som tydligt står i materialet och inte något som endast 

kan förstås genom att tolka materialet för att hitta någon bakomliggande mening (Nilsson, 

2010: 121). 

Trots den kritik som finns mot kvantitativ innehållsanalys som metod har denna studie valts 

att genomföras med denna metod eftersom den ämnar undersöka enbart det som tydligt står i 

vårt material. Syftet är identifiera de teman inom klimatförändringsrapporteringen som syns i 

svenska tidningar samt hur dessa teman gestaltas, vilket går att få svar på genom att enbart 

ställa frågor till materialet vars svar går att mäta och göra om till statistik. 

6.4 Utförande 

Då studien ska bli så aktuell som möjligt valde vi att studera så stor del av 2019 som möjligt, 

det vill säga till och med sista oktober 2019. Hela året 2018 studeras. Innan påbörjandet av 

den aktuella studien gjordes en pilotstudie för att undersöka om sökorden var relevanta samt 

se hur många dagar som var en god idé att undersöka. Pilotstudien visade att sökorden var 

passande för vår aktuella studie och valet av 30 dagar skulle ge ett mättat resultat. Därefter 

avgränsade vi olika sökmöjligheter i sökmotorn Retriever och påbörjade insamlandet av 

artiklar från Aftonbladet och DN, både webbartiklar och i tryckt exemplar. Retriever har inte 

tillgång till DN:s webbartiklar om man inte har en prenumeration, därav inskaffades detta för 

att studien skulle bli möjlig. Sökorden vi använde oss av var: klimat, miljö, växthus, global 

uppvärmning, hållbarhet och koldioxid. Samtliga sökord trunkerades, det vill säga 

kortkommando (*) för att få med träffar med andra ändelser. Med termen global uppvärmning 

användes citattecken (“) runt orden för att göra en så kallad frassökning. 

Artiklar där klimatförändring behandlas ingick i studien. Sökmotorn Retriever avläser 

bokstaven Ö och bokstaven O som samma, i och med det uppstod problem under 
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sökningarna. Sökordet miljö med trunkering lästes av i Retriever som miljo med trunkering, 

vilket resulterade i resultat där ord som miljoner, miljontals och miljon fanns med i artiklarna 

och inte behandlade frågan om klimatförändring. Båda författare till studien gick igenom 

resultaten i Retriever och diskuterade samtliga artiklar för att se om de skulle ingå i studien 

eller inte. I DN:s fall fann vi totalt 46 artiklar från 2018 under de 30 dagar som studerats och 

42 artiklar från 2019 under de 30 dagar som studerats. I Aftonbladets fall fann vi totalt 27 

artiklar från 2018 och 37 artiklar från 2019. Därefter analyserades artiklarna för att kunna 

identifiera olika teman och de kategoriserades (se ”Teman inom 

klimatförändringsrapportering” för temana samt en beskrivning av dem).  

Teman inom klimatförändringsrapportering 

• Drivmedel och fordon innefattar ämnen rörande drivmedel, både icke förnyelsebara 

alternativ och förnyelsebara alternativ samt effektivisering av fordon vid användning 

av drivmedel.  

• Klimatpolitik innefattar ämnen rörande politiska beslut och aktiva ingripande 

kopplade till global uppvärmning på lokalnivå, nationell nivå och internationellnivå.  

• Demonstrationer innefattar ämnen rörande klimataktivism på lokalnivå, nationell nivå 

och internationellnivå i syfte av att skapa tryck på makthavare och politiker för att nå 

de globala klimatmålen.  

• Utsläpp innefattar ämnen rörande utsläpp av växthusgaser, exempelvis vattenånga, 

koldioxid, metan och dikväveoxid (Nationalencyklopedin, u.å). 

• Minskning av växthusgaser innefattar ämnen rörande minskningen av 

koldioxidutsläpp både på mikro- och makronivå.  

• Flygtrafik innefattar ämnen rörande diskussionerna kring flygning och dess påverkan 

på klimatet.  

• Försämrad livskvalitet innefattar ämnen rörande människor vars livskvalité försämrats 

på grund av klimatförändring, exempelvis folk som behövt fly sina hem.  

• Matproduktion innefattar ämnen rörande nutidens produktion av mat i förhållande till 

klimatet samt hur produktionen av mat måste förändras utifrån framtida 

klimatförändringar. 

• Väderfenomen innefattar ämnen rörande väderförändringar som har kopplingar till den 

globala uppvärmningen.  

• Extremväder innefattar ämnen rörande väderförändringar som har kopplingar till den 

globala uppvärmningen som är kortvariga men då mycket extrema och påverkar 

befolkningen kraftigt. 

• Innovation inom energi innefattar ämnen rörande nytänkande kring framtagande av 

energi i framtiden som inte bidrar till klimatförändringar.  

• Biologisk mångfald innefattar ämnen rörande ökningen eller minskningen av 

variationsrikedom bland levande organismer innefattande mångfalden av arter, mellan 

arter och av ekosystem.  

• Anpassningar inför klimatförändring innefattar nyhetsartiklar som berör ämnen 

rörande hur människor eller andra ting som behövt eller behöver anpassas efter 

klimatförändringar. 

• Övrigt innefattar nyhetsartiklar som inte berör något av de andra temana. 
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För varje artikel som analyserades ställde vi även fyra gestaltningsfrågor (se 

”Gestaltningsfrågor” nedan för frågorna samt förklarningar kring dem) för att kunna 

kategorisera det också. Datan lades sedan in i Excel för att skapa olika diagram för 

användning i studien och för att enklare visa upp resultatet.  

Gestaltningsfrågor  

Fråga 1 och 2 

 

• Ifrågasätts klimatförändringens existens?  

Om klimatförändring under någon gång i artikeln framställs som icke existentiell. 

Svarsalternativ: Ja/Nej.  

• Om det skrivs något om lösningar för klimatförändringar, på vilken nivå diskuteras 

dessa lösningar? 

Handlar om huruvida artikeln om klimatförändringens lösning bör göras lokalt i 

Sverige, enbart i något annat land eller som ett samarbete mellan flera länder. Om 

ingen lösning för klimatförändringen nämns går artikeln under nämns ej.  

Svarsalternativ: Nationellt/Utomlands/Gränsöverskridande/Nämns ej. 

 

Fråga 3 

Vilka personer får komma till tals? 

• Elitperson  

• Offentlig person som är känd för allmänheten och har inflytelse i samhället. 

Här räknas politiker bort.  

• Politiker 

• Politisk åsiktsbildare med inflytande över offentligt beslutsfattande eller 

maktutövning.   

• Chefsposition 

• Person som leder en grupp eller verksamhet. Här räknas politiker bort.  

• Företagsrepresentant 

• Person som bedriver verksamhet på uppdrag av verksamhet, bolag eller grupp. 

Här räknas chefspositioner bort.  

• Forskare/expert 

• Person som är särskild sakkunnig inom ett område.  

• Journalist 

• Person som jobbar med journalistik.  

• Privatperson 

• Enskild person som inte representerar någon verksamhet, bolag eller grupp.   

Fråga 4 

Hur lång är den skriva artikeln?  

• Korta artiklar: 1–250 ord  

• Mellanlånga artiklar: 251–500 ord  

• Långa artiklar: 501–750 ord  

• Mycket långa artiklar: 750+ ord  
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6.5 Avgränsningar 

Utifrån tidningarna och de dagar som ska studeras kommer databasen Retriever att användas 

för att hitta de artiklar som ska delta i studien. Visst bortfall kommer ske med de valda 

sökorden då det kommer finnas artiklar som inte har någon relevans till studien. Sökorden har 

valts för att få med så många artiklar som möjligt som har med klimatförändring att göra och 

minska risken att missa artiklar som är av relevans för studien. Kategoriseringen kunde skett 

på två olika sätt: antingen genom att läggas in i ett tema som större delen av artikeln handlar 

om eller att läggas in i flera teman beroende på vilka teman som tas upp i artikeln. I studien 

valde vi det senare alternativet och är medvetna om risken för ett skevt resultat, dock skulle 

resultatet blivit lika skevt åt andra hållet vid valet av det andra tillvägagångssättet. Alltså görs 

avgränsningen att en artikel kan hamna under flera teman om den anses ta upp flera teman. 

En artikel kommer alltså kunna läggas under samtliga teman som berörts. Artikeln som 

behandlas måste vara en nyhetsartikel. Med nyhetsartikel räknar vi in samtliga artiklar som 

DN och Aftonbladet inte kategoriserade under kategorierna: krönika, insändare, recension, 

kåserier, ledare, debattartikel, intervju, eller personporträtt.     

6.6 Reliabilitets- och validitetsbedömning 

En god validitet har en studie som har en tydlig begreppsbeskrivning och ett tydligt förklarat 

teoretiskt fält. I denna studie används enbart begreppet nyhetsfaktor och detta begrepp har 

förklarats så noggrant och tydligt som möjligt för att undvika systematiska fel. En del av 

validitet är begreppsvaliditet, om de begrepp och det teoretiska ramverket inte är tillräckligt 

utförligt och tydligt, ökar risken för systematiska fel. För att uppnå en god reliabilitet i en 

studie gäller det att arbeta på ett sätt för att motverka slump- och slarvfel, som att till exempel 

missa en analysenhet för att man inte har läst artikeln tillräckligt noga (Esaiasson et al., 2012: 

57-65).  

För att uppnå en god validitet har det teoretiska ramverket undersökts och studerats ingående 

för att få en bred förståelse av vad det teoretiska ramverket innebär, hur det ska användas så 

effektivt som möjligt samt lades mycket tid på att beskriva ramverket så konkret och tydligt 

som möjligt. Genom att lägga mycket tid och arbete på att läsa på om och beskriva det 

teoretiska ramverket samt det begrepp som har använts anses validiteten på studien vara hög. 

Även definitionerna av de teman analysenheterna delades in i lades mycket tid på för att 

minska systematiska fel under resultatredovisningen. 
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För att undvika osystematiska fel, till exempel slump- och slarvfel, under studien har båda 

författarna gått igenom materialet tillsammans för att minska risken för att missa 

analysenheter eller missa att sätta in artiklar under alla kategorier där de hör hemma. Arbetet 

har även skett koncentrerat i en lugn och tyst miljö för att inte utomstående faktorer ska störa 

arbetet. I och med att Retriever som tidigare nämnt inte kunde skilja på Ö och O var det en 

stor mängd artiklar som skulle läsas vilket kan ha orsakat att någon artikel som borde varit 

med i undersökningen har missats. En annan risk som finns är att mängden sökord som har 

använts i sökandet efter artiklar, bidragit till bortfall av artiklar men detta har motarbetats 

genom att använda flera synonymer till klimatförändring samt användning av trunkering för 

att inte missa något på grund av fel böjelse av sökorden. I och med de åtgärder som har tagits 

för att motarbeta slump- och slarvfel och det resultat som blivit utifrån dessa åtgärder anses 

reliabiliteten vara god.  

6.7 Reliabilitetstest  

För att undersöka reliabiliteten på studien ytterligare gjordes ett reliabilitetstest genom att en 

av skribenterna samt en utomstående person fick göra om kodningen av en liten del av 

materialet. Hur mycket testet behöver stämma överens med studiens resultat avgörs utifrån 

hur svåra variabler man har (Esaiasson et al., 2012: 207-208). Denna studie består både av 

enkla variabler, till exempel hur många ord en artikel har och där det finns ett rätt svar, men 

det finns även svåra variabler, till exempel i vilka teman eller vilket tema artikeln ska ligga 

under. 

5 artiklar från varje år och tidning (20 artiklar totalt) kodades på nytt och jämfördes sedan 

med den kodningen studien är baserad på. Resultatet blev att den utomstående personen fick 

en 91 procentig överensstämmelse med studiens kodning och skribenten fick en 90 procentig 

överensstämmelse med studiens kodning. Det som gjorde att resultatet hamnade runt 90 

procent beror på att kategoriseringen av teman var svåra där det går att anse att en artikel kan 

hamna under olika teman. Utifrån det gjorda reliabilitetstest anses studiens reliabilitet vara 

god.  
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7. Resultat och diskussion 

Under 30 dagar under 2018 och 30 dagar under 2019 publicerades totalt 152 artiklar 

sammantaget i Aftonbladet och DN som behandlade klimatförändring. I kapitlet kommer 

resultaten presenteras med hjälp av olika diagram samt analyseras och diskuteras efter 

resultaten presenterats.  

7.1 Överblick 2018 

 
Figur 7.1.1. Uppdelningar av totala antalet artiklar mellan DN och Aftonbladet under 2018.  

   (N=73) 

I figur 7.1.1 kan uppdelningen av artiklar under 2018 mellan DN och Aftonbladet avläsas. 

Under 30 dagar under 2018 publicerades totalt 27 artiklar i Aftonbladet som berör ämnet 

klimatförändring. I genomsnitt publicerades 0,9 artiklar om dagen som behandlade ämnet. De 

dagarna med flest artiklar publicerade är 9 augusti och 16 augusti med 4 artiklar publicerade 

på vardera dag. Av de 30 dagar som analyserats var det 15 dagar som inga artiklar 

publicerades berörande ämnet. Under de undersökta 30 dagarna under 2018 publicerades 

totalt 46 artiklar i DN som berörde ämnet klimatförändring. I genomsnitt publicerades 1,5 

artiklar om dagen. De dagarna med flest publicerade artiklar är 26 augusti och 27 november 

med 5 artiklar publicerade på vardera dag. Av de 30 dagar som analyserats var det 9 dagar 

som inga artiklar berörande ämnet publicerats.  

7.2 Teman inom klimatförändringsrapportering 2018 

Genom att använda dagordningsteorin växte de teman fram som artiklarna sedan 

kategoriserats in i. Desto fler artiklar som lästes, desto tydligare syntes det vilka teman som 

37%

63%

Uppdelning av artiklar 2018

Aftonbladet 2018 DN 2018
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återkom och dessa återkommande teman blev sedan de kategorier som artiklarna sorterades in 

i. Sammanlagt hittades 14 olika teman.  

 
   Figur 7.2.1 Fördelningen av teman i Aftonbladet under 2018. (N=44) 

 
    Figur 7.2.2. Fördelningen av teman i DN under 2018. (N=70) 

Väderfenomen var det temat flest artiklar behandlade i Aftonbladet 2018, med en frekvens på 

tolv stycken artiklar. Det temat med näst flest artiklar var klimatpolitik med nio stycken 

artiklar och därefter utsläpp med sex artiklar. Det teman som inte någon artikel behandlat var 

matproduktion, innovation inom energi, försämrad livskvalité, demonstrationer och övrigt. Se 

Anpassningar ingör 
klimatförändringar

5%

Biologisk 
mångfald

7%

Demonstrationer
0%

Drivmedel och 
Fordon

5%

Extremväder
11%

Flygtrafik
9%

Försämrad 
livskvalité

0%

Innovation inom 
energi

0%

Klimatpolitik
20%

Matproduktion
0%

Minskning av 
växthusgaser

2%

Utsläpp
14%

Väderfenomen
27%

Övrigt
0%

Anpassningar ingör 
klimatförändringar

11%

Biologisk mångfald
6%Demonstrationer

0%

Drivmedel och 
Fordon

7%

Extremväder
10%

Flygtrafik
4%

Försämrad 
livskvalité

6%
Innovation inom energi

4%

Klimatpolitik
19%

Matproduktion
4%

Minskning av 
växthusgaser

6%

Utsläpp
7%

Väderfenomen
16%Övrigt

0%



31 

 

figur 7.2.1 för en överblick av temana i Aftonbladet 2018. Det temat flest artiklar behandlade 

i DN 2018, var klimatpolitik med 13 stycken artiklar. Det temat med näst flest artiklar var 

väderfenomen med elva stycken artiklar följt av anpassningar inför klimatförändringar med 

åtta stycken artiklar. Det teman som inte blev behandlade var demonstrationer och övrigt. Se 

figur 7.2.2 för en överblick av temana i DN under 2018. 

Resultatet kan kopplas ihop med nyhetsfaktorer, då både väderfenomen och klimatpolitik 

under 2018 var två saker som uppfyllde de olika nyhetsfaktorerna. De uppfylls genom den 

geografiska närheten till svenska individer, avvikelser då det var valår i Sverige och 

tidsmässigt då händelserna pågick vid artiklarnas publicering samt nyheter om hot och risker. 

I och med att studien inte undersöker mer än vilka teman som rapporterades om är det inte 

möjligt att dra några slutsatser om de bakomliggande faktorerna som förklarar varför dessa 

teman rapporterades om mest frekvent. En möjlig koppling till att de temana var stora är den 

ovanligt varma sommaren 2018 (NOAA National Centers For Environmental Information, 

2019a) samt att det var riksdagsval under 2018. 

Som nyhetsfaktor är det inte otänkbart att det rapporterades frekvent om väderfenomen då 

den varma sommaren var nära tidsmässigt och geografiskt och fenomenet var också 

avvikande i jämförelse med tidigare somrar (NOAA National Centers For Environmental 

Information, 2019a). Tidningarna kunde därefter följa upp med nyheter om den varma 

sommaren under resterande tid av året genom att rapportera om konsekvenserna den skapade 

och hur folk behöver anpassa sig i och med de konsekvenserna, vilket uppfyller nyhetsfaktorn 

kontinuitet (Strömbäck, 2015: 154-159). Detta kan i sin tur förklara att temat anpassning inför 

klimatförändring är det tredje största temat i DN 2018 (se Figur 7.2.2). Den varma sommaren 

kan dessutom ha bidragit till att politiker började tala mer om klimatet inför valet 2018. Det 

kan som tidigare nämnt också finnas andra förklaringar till att dessa teman var störst under 

2018 och är något denna studie inte kan bekräfta.  

7.3 Aftonbladet och DN 2018 

Det resultaten visar är att DN tycks ha en större variation och bredd i sitt skrivande om 

klimatförändringsrapportering då DN täckt fler antal teman i jämförelse med Aftonbladet. I 

beaktande bör man även ha att DN publicerat fler artiklar, vilket gjort det möjligt att täcka fler 

områden. Ur ett dagordningsperspektiv (Shehata, 2015: 353-371), med nyhetsfaktorer 

(Strömbäck, 2015: 154-159) i åtanke, ser det ut som Aftonbladets redaktion prioriterat 

klimatförändringsfrågor i lägre utsträckning i jämförelse med DN under 2018 (se Figur 7.1.1 
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och Figur 7.1.2). Ur samma perspektiv kan det tänkas att DN:s läsare anser att olika teman 

inom klimatförändringsrapporteringen är viktigare än en läsare av Aftonbladet då de 

exponeras för de frågor oftare och kommer ha dessa frågor närmare i minnet (Shehata, 2015: 

353-371).  

Man kan däremot se att mängden artiklar om klimatförändringar ökar i Aftonbladet under 

sommaren 2018 och därefter höll sig klimatförändringen som fråga stadigt inför 

riksdagsvalet. Utifrån denna studie kan man inte veta varför denna ökning sker, men en 

observation kan göras och en trolig förklaring är riksdagsvalet, som hölls i september samma 

år, hjälpte klimatförändring och klimatet att hamna på mediernas dagordning.  

Det kan också handla om att klimatförändring är en nyhet med låg nyhetsfaktor och därav inte 

rapporteras om i stor utsträckning. Som Aders (1995) tidigare forskning visar är det svårt att 

relatera till klimatförändring och att observationer kan vara svåra. Ett sätt som nyhetsvärdet 

kan ha ökat är genom den varma sommaren 2018, folk fick en närhet till klimatförändringen 

och ett smakprov på framtida problem. Den alarmerande risken med klimatförändringarna 

syntes tydligt och hot och risker som nyhetsfaktor uppfylldes, tillsammans med det 

geografiska läget som flyttades närmare svenska läsare. Det svenska folket fick en ny närhet 

till klimatfrågan och på så sätt ökade frågan som nyhetsfaktor.  

Detta går att koppla till Downs (1972) myntade begrepp attention-issue cycle. Enligt Downs 

begrepp består denna journalistiska cykel av fem olika steg, där man 2018 kan påstås befinna 

sig i steg två av denna cykel. Steg två handlar om då situationen uppmärksammas av 

allmänheten, ofta på grund av en avvikande eller alarmerande upptäckt eller händelse, som i 

detta fall verkar vara 2018:s sommarbränder, där situationen snabbt efter upptäckten får en 

följd av entusiasm då allmänheten tror på samhällets förmåga att lösa det uppkomna 

problemet. Möjligheten för andra bakomliggande faktorer till ökningen av 

klimatförändringsfrågor sommaren 2018 finns, men en rimlig förklaring kan vara den 

alarmerande händelsen med skogsbränder och torka i Sverige (SMHI, 2018) som sköt 

Sveriges journalistik in i steg två i Downs attention-issue cycle.  

Det är tydligt att Aftonbladet och DN jobbar med olika typer av nyhetsjournalistik. Statistiken 

visar att Aftonbladet dels har kortare artiklar men täcker också färre områden av 

klimatförändring, medan DN har fler artiklar, längre artiklar (se Figur 7.1.1 ; 7.4.7 och 7.4.8) 

och mer djupgående nyhetsartiklar. Det kan kopplas till en studie gjord av Donsbach 

(refererad i Strömbäck, 2015: 70) där tre tydliga professionella traditioner kan synas inom 
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journalistiken. Public service-traditionen har sitt uppdrag till medborgarna att presentera 

objektiva fakta före personliga åsikter. I den subjektiva traditionen är åsikter viktiga och 

debatten förs tydligt mellan olika punkter. Ekonomisk framgång är den viktigaste faktorn för 

kommersiella traditioner. 

Både Aftonbladet och DN är en del av den sistnämnda kommersiella traditionen men de två 

tidningarna skiljer sig på ett stort sätt i och med Aftonbladets artiklar är gratis (Aftonbladet, 

u.å.) för allmänheten att läsa1 medan DN har en betalvägg efter att man har läst ett visst antal 

artiklar i veckan (Dagens Nyheter, 2019). Detta skulle kunna betyda att DN behöver hålla en 

högre kvalitet på sin journalistik för att deras kunder ska vara villiga att betala för en 

prenumeration. Dessutom vill DN locka potentiella prenumeranter med sina texter och bör då 

hålla en högre kvalité för att övertala kunder att betala för journalistiken. Då Aftonbladet i 

större grad drivs av annonsintäkter behöver Aftonbladet ständigt skapa ett flöde till sin 

hemsida, med lockande rubriker och snabba uppdateringar. Dessa skillnader kan ha bidragit 

till den skillnad i den insamlade statistiken om klimatförändringsrapporteringen gjord i den 

här studien.  

7.4 Gestaltningar inom klimatförändringsrapportering 2018 

 
          Figur 7.4.1. Personer som fått kommit till tals i DN under 2018. (N=87) 

 
1
 Aftonbladet Plus är den del av Aftonbladet som är prenumerationsbaserad med en vecko- eller månadskostnad 

med extra kategorier som Sport, Relationer, Tester, Nöje, Krim, Hälsa, Reseguider och Motor.  
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På gestaltningsfrågan om vilka som fått uttala sig i artiklarna var det i DN 2018 totalt 87 

personer som fick komma till tals (se Figur 7.4.1); 28 procent företagsrepresentanter som inte 

sitter i en chefsposition, 23 procent forskare alternativt experter inom fältet, 17 procent 

personer som innehar en chefsposition, 15 procent politiker, 11 procent privatpersoner, 5 

procent elitpersoner och 1 procent journalister. Se figur 7.4.1 för ett cirkeldiagram över 

fördelningen av folk som får komma till tals i DN.  

 
          Figur 7.4.2. Personer som fått kommit till tals i Aftonbladet 2018. (N=43) 

I Aftonbladet fick totalt 43 personer komma till tals; 37 procent politiker kom till tals, 30 

procent forskare alternativt experter inom fältet, 19 procent personer som innehar en 

chefsposition, 5 procent elitpersoner, 5 procent företagsrepresentanter som inte sitter i en 

chefsposition, 2 procent journalister och 2 procent privatpersoner. Totalsumman visar tydligt 

att DN låter fler människor komma till tals i sina artiklar, dock fortsatt värt att notera att DN 

publicerat fler artiklar än Aftonbladet om klimatförändring under 2018. Se Figur 7.4.2 för ett 

cirkeldiagram över fördelningen för vem som får komma till tals i Aftonbladet. 
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Figur 7.4.3. Hur många av artiklarna som ifrågasatte klimatförändringen i  

Aftonbladet 2018. (N=27) 

 

 
Figur 7.4.4. Hur många av artiklarna som ifrågasatte klimatförändringen i  

DN 2018. (N=46) 

Av Aftonbladets artiklar var det 7 procent av artiklarna som ifrågasatte klimatförändringarna 

och resterande 93 procent som inte ifrågasatte klimatförändringarna. Av DN:s artiklar var det 

7 procent som ifrågasatte klimatförändringarna och resterande 93 procent ifrågasatte inte 

klimatförändringarna (se Figur 7.4.3 och 7.4.4). Detta resultat stärker det resultat som 

Olausson (2009: 421-436) visade i sin studie om att man i svenska medier inte låter de som 

förnekar klimatförändringen synas i någon större utsträckning.  

I DN:s artiklar var det gruppen med företagsrepresentanter som fick uttala sig mest (se Figur 

7.4.1) och hos Aftonbladet var det politiker som fick ge flest kommentarer (se Figur 7.4.2). 

Vem som får uttala sig i artiklar och liknande är en form av gestaltningsval som journalister 

och redaktioner gör. Politiker representerar överlag ett politiskt parti som ska ta ställning eller 

förklara sin ställning i en fråga. Då 2018 var ett valår är det inte förvånande att många 

Ja 
7%

Nej 
93%

Ifrågasätts klimatförändringen i 
Aftonbladet 2018?

Ja 
7%

Nej 
93%

Ifrågasätts klimatförändringen i DN 
2018?



36 

 

politiker fick komma till tals i Aftonbladet, speciellt då klimatfrågan växte till en viktig fråga 

hos väljarna i valet (Sjöström, u.å.). I vår studie väljer DN ofta att låta en person som agerar 

företagsrepresentant och inte innehar en chefsposition, att uttala sig om klimatförändringarna 

vilket kan ses som intressant då denna grupp inte är experter inom området. Inte heller är 

företagsrepresentanter människor som jobbar politiskt och därmed inte förhåller sig till ett 

partis linje. En intressant fråga är då varför DN låter denna grupp uttala sig mest i deras 

artiklar om klimatförändring. Däremot är den näst största gruppen som får uttala sig experter 

eller forskare inom klimatområdet och i dessa artiklar väljer DN att göra en vetenskaplig 

gestaltning av klimatförändringsfrågan. Politiker som får uttala sig i artiklar verkar användas 

av DN då de vill gestalta ämnet som en politisk fråga och därmed blir det en politisk vinkling 

på klimatförändringen.   

Politiker var den grupp som fick uttala sig mest i Aftonbladet. Valet av journalisterna att låta 

politikerna uttala sig i artiklarna är en oundviklig gestaltning som dock gör att läsaren får med 

sig en vinklad bild av rapporteringen. Politikers kommentarer är oftast vinklade då de oftast 

kommenterar i linje med det parti de är medlem i. Samma sak gäller även de andra 

persongrupperna som får uttala sig i artiklarna, att det blir en vinklad kommentar som läsaren 

tar del av. Då Aftonbladet även hade så många personer från samma grupp av människor som 

fått uttala sig, påverkar det läsaren i och med att de främst får höra åsikterna från politiker 

samt forskare och experter (se Figur 7.4.2).  

 
     Figur 7.4.5. Var lösningen till klimatförändringen rapporteras vara i Aftonbladet 2018 i procent. (N=27) 
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   Figur 7.4.6. Var lösningen till klimatförändring rapporteras vara i DN 2018 i procent. (N=46) 

På frågan var lösningen till klimatförändringen rapporterades vara, var det i Aftonbladets 

artiklar 26 procent av artiklarna som ansåg att klimatåtgärder främst bör göras på ett nationellt 

plan (i Sverige), 0 procent ansåg att åtgärderna ska göras utomlands (utanför Sverige), 15 

procent av artiklarna ansåg att åtgärderna bör göras gränsöverskridande (flera länder 

gemensamt) och 63 procent nämner ingenting om åtgärder inom klimatet och var dessa skall 

ta plats (se Figur 7.4.5). För DN:s artiklar var det 30 procent av artiklarna som ansåg att 

klimatåtgärder ska göras på en nationell nivå, 0 procent att åtgärder ska göras utomlands, 26 

procent ansåg att det bör göras gränsöverskridande och 43 procent nämner inget om 

klimatåtgärder och vem som bär ansvar för en ändring i beteende (se Figur 7.4.6).  

Att DN och Aftonbladet inte rapporterar om hur andra länder gör för att kämpa mot 

klimatförändringarna (se Figur 7.4.5 och Figur 7.4.6) är inte så förvånande då nyheter som 

inte är nära geografiskt inte har något större nyhetsvärde om det inte är avvikande nyheter 

eller påverkar ett stort antal människor. Därav är det förståeligt att svenska medier mest 

rapporterar om hur Sverige nationellt gör för att minska klimatförändringen och även hur 

problemet ska lösas gränsöverskridande då Sverige ofta är med som ett av de länder som ska 

vara med i lösningen. Det är dock intressant att analysera det faktum att DN och Aftonbladet 

inte rapporterar om vad andra länder gör för att lösa klimatförändringen eftersom detta enligt 

dagordningsteorin (Kim et al., 2002: 20) och gestaltningsteorin (Nelson et al., 1997: 569) 

påverka läsarnas åsikter kring problemet.  

Om en vinkel får synas mer än en annan i nyhetsmedier kan detta få läsarna att tro att den 

vinkeln som får synas mer är viktigare än den som inte får synas lika mycket (Kim et al., 
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2002: 20). Detta kan alltså innebära att de som läser DN och Aftonbladet tror att de lösningar 

Sverige gör mot klimatförändringarna är viktigare än de lösningar andra länder gör och 

därefter skapar sig åsikter utifrån den kunskapen. Att inte fler länders lösningar får synas i 

DN och Aftonbladet gör även att läsarna inte blir exponerade av flera olika vinklar av 

problemet. Detta kan göra att läsarna inte har möjligheten att skapa starkare åsikter som 

tidningar inte lätt kan påverka (Chong & Druckman, 2007: 109).  

Utöver att den saknade rapporteringen av andra länders lösningar mot klimatförändringar kan 

bero på saknaden av nyhetsvärde, kan det också bero på att det inte enbart är journalistiken 

som sätter dagordningen utan också allmänheten (Weavor & Choi, 2014; McCombs & Shaw, 

2006). Detta betyder att även läsarna har makt över dagordningen vilket påverkar vinklarna 

som får synas på dagordningen, om läsarna tror att Sveriges lösningar mot klimatförändringen 

är de viktiga lösningarna kommer de påverka dagordningen så att det är lösningar som 

Sverige gör de får läsa om. Om DN:s och Aftonbladets läsare hade velat läsa om lösningar 

länder utöver Sverige gör mot klimatförändringar hade detta fått ett högre nyhetsvärde vilket 

hade gjort att de två tidningarna hade rapporterat om länder utanför Sverige också. Samtidigt 

är det svårt för DN:s och Aftonbladets läsare att begära att få läsa om något som de eventuellt 

inte har några åsikter om eftersom de inte har fått läsa om andra länders lösningar mot 

klimatförändringar. Detta resulterar till en eventuell paradox – DN:s och Aftonbladets läsare 

vill inte läsa om det för att de eventuellt inte har haft möjligheten att lära sig om det eftersom 

DN och Aftonbladet inte skrivit om det, samtidigt skriver DN och Aftonbladet inte om det för 

att läsarna inte efterfrågar det 

 
    Figur 7.4.7. Antal ord på artiklarna i Aftonbladet 2018. (N=27) 
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   Figur 7.4.8. Antal ord på artiklarna i DN 2018. (N=46) 

Olaussons studie (2009: 421-436) visade också att när klimatförändringen gestaltades som ett 

problem som skulle lösas på en gränsöverskridande nivå var det oftast 

begränsningsgestaltningen som dominerade, alltså stora internationella politiska händelser 

eller liknande som visade hur man skulle begränsa klimatförändringen genom regleringar och 

dylikt. När problemet framställs som att det kan lösas på nationell nivå användes ofta en 

anpassningsgestaltning där man rapporterade om väderfenomen som till exempel stormar 

eller liknande. Dessa gestaltningar passar bra in med de teman vi såg var störst under 2018:s 

rapportering - nämligen temana klimatpolitik och väderfenomen. Detta kan betyda att 

tidningarna även 2018 rapporterar om hur man antigen ska begränsa klimatförändringen eller 

hur man som invånare ska anpassa sig till klimatförändringen. För att undersöka detta vidare 

hade det dock behövts en kvalitativ studie av artiklarna vilket inte gjorts i större grad i denna 

studie utan denna slutsats kan enbart dras baserat på den statistik som samlats in från studien. 

Och med det i handen ses ett samband mellan problemlösningen och vilka teman som var 

mest frekventa som kan kopplas till det Olausson kom fram till i sin studie från 2009.   

Längden på artiklar delades in i grupper beroende på antal ord med ett jämnt intervall på 249 

ord. Korta artiklar räknades som 1-250 ord, mellanlånga artiklar 251-500 ord, långa artiklar 

501-750 ord och mycket långa artiklar med antal ord över 750. För Aftonbladets del var 43 

procent av artiklar mellanlånga artiklar och utgör också den största kategorin (se Figur 7.4.7). 

I DN var den största kategorin mycket långa artiklar, som utgör 46 procent av DN:s 

nyhetsartiklar under 2018 (se Figur 7.4.8). Detta kan vara en bidragande faktor till att DN har 

lyckats täcka fler teman under 2018, i och med att de har skrivit längre och mer djupgående 
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artiklar, vilket gör att DN har möjligheten att täcka fler teman i en artikel. I och med att DN 

har längre artiklar än Aftonbladet visar det även på att DN värderar 

klimatförändringsrapporteringen högre än Aftonbladet och låter mer resurser gå åt till att 

täcka ämnet.  

7.5 Överblick 2019 

 
   Figur 7.5.1. Fördelningen mellan tidningarna av antalet publicerade artiklar 2019. (N=79) 

Under 30 dagar under 2019 publicerades totalt 37 artiklar i Aftonbladet som berör ämnet 

klimatförändring. I genomsnitt publicerades 1,2 artiklar om dagen som behandlade ämnet. De 

dagar med flest publicerade artiklar är den 13 februari, 28 april och 20 augusti med fyra 

artiklar publicerade på vardera dag. Av de 30 dagarna var det 12 dagar där inga artiklar 

berörande ämnet publicerats. Under 30 dagar under 2019 publicerades totalt 42 artiklar i DN 

som berörde ämnet klimatförändring. I genomsnitt publicerades 1,4 artiklar om dagen. Den 

dagen med flest artiklar publicerade är 20 september med 10 artiklar. Utav de 30 dagar var 

det 8 dagar där inga artiklar berörande ämnet publicerats. För att se fördelningen mellan 

tidningarna av antal artiklar under 2019 se figur 7.5.1. 
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7.6 Teman inom klimatförändring 2019 

 
   Figur 7.6.1. Fördelningen av teman i artiklarna i Aftonbladet 2019. (N=56) 

 
   Figur 7.6.2. Fördelningen av teman i artiklarna i DN 2019. (N=77) 

Det temat flest artiklar behandlade i Aftonbladet 2019 var väderfenomen med en frekvens på 

15 artiklar, följt av klimatpolitik med 12 artiklar. Tredje största kategorin var utsläpp med en 

frekvens på sju artiklar. De teman som inte någon artikel behandlar var matproduktion och 

demonstrationer (se Figur 7.6.1). Det temat flest artiklar behandlade i DN 2019, var 

klimatpolitik med 15 stycken artiklar. Temat med näst flest artiklar var väderfenomen med 13 
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stycken artiklar och tredje största temat var demonstrationer med 8 artiklar. Alla teman blev 

behandlade i DN 2019, men de teman med minst antal artiklar var matproduktion, innovation 

inom energi, och övrigt, med en frekvens på en artikel per tema (se Figur 7.6.2).  

7.7 Aftonbladet och DN 2019 

2019 var ett mycket jämnt år i antal publiceringar mellan Aftonbladet och DN om 

klimatförändring. Det kan hända att denna skillnad endast beror på de slumpmässigt utvalda 

dagarna, men utifrån insamlad data är publiceringarna jämna tidningarna emellan. 

Aftonbladet 2019 lyckas även täcka fler teman och är nästan uppe i lika många ämnen som 

DN. Från ett dagordningsperspektiv (Shehata, 2015: 353-371) ser man att klimatet har funnits 

uppe på mediernas dagordning (se Figur 7.5.1), och utifrån detta kan man anta att 

klimatförändring är en fråga som är viktig för både medierna, befolkningen och politikerna 

(Weavor & Choi, 2014).  

DN täcker endast två fler teman än Aftonbladet. En intressant skillnad mellan Aftonbladet 

och DN 2019 var att DN:s tredje största kategori demonstrationer, skrivs det endast en artikel 

om i Aftonbladet i samband med klimatförändringarna och är en markant skillnad mellan 

tidningarna. Denna skillnad kan ses som mycket förvånansvärd då Greta Thunbergs rörelse 

och engagemang som startade Fridays for Future, under 2019 blivit en rörelse som spridit sig 

över hela globen med miljontals människor i strejk varje fredag (Toll & Österman, 2019).   

Aftonbladet under 2019 är det inte någon dag som skiljer sig något större mot de andra 

dagarna i hur många artiklar som publicerades, detta gör det dock i DN. DN har en jämn 

publicerings-rytm förutom den 20 september då det publiceras 10 artiklar i DN. En rimlig 

förklaring till denna signifikanta ökning är de globala klimatstrejkerna i september 2019, då 

den 20:e september var en nyckeldag i demonstrationerna; 3 dagar innan FN:s klimatmöte i 

New York (Laville & Watts, 2019). DN täckte flitigt denna globala händelse med flertal 

uppdateringar om situationen, medan Aftonbladet endast publicerade en artikel som kopplas 

till klimatstrejkerna, vilket kan ses som förvånansvärt. Här igen kan man ställa sig frågan 

varför Aftonbladet tycks välja bort att rapportera om klimatstrejkerna medan DN väljer att 

rapportera om dem. Aftonbladets redaktion kan ha tänkt på nyhetsfaktorerna och tagit beslut 

om att det inte är tillräckligt intressant att skriva mycket om händelsen och genom denna 

värdering tappar klimatet sin plats på Aftonbladets dagordning, fastän det är en stor global 

händelse. 
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Det mest frekventa temat som förekommer under 2019 kan förklaras av nyhetsfaktorer 

(Strömbäck, 2015: 154-159). Fastän vi inte kan dra en slutsats, kan en av anledningarna till 

klimatpolitikens stora närvarande vara EU-valet som hölls i maj 2019 vilket gjorde att temat 

uppfyllde nyhetsfaktorerna närhet (tid och geografiskt), avvikande samt hot och risk. Att 

väderfenomen blev ett stort tema kan bero på att medierna skrev mycket om jordens 

uppvärmning i och med de rapporter som konstaterade att juli 2019 var den varmaste 

månaden som någonsin uppmätts globalt. Sveriges temperaturer 2019 var inte högre än året 

därinnan dock skulle en anledning till uppmärksamheten kring väderfenomen kunna vara att 

medier följer upp vädret från 2018 och jämför det med det som varit under 2019 samt vilka 

konsekvenser som finns efter 2018:s varma sommar (NOAA National Centers For 

Environmental Information, 2019a ; NOAA National Centers For Environmental Information, 

2019b). 

7.8 Gestaltningar inom klimatförändring 2019 

 
   Figur 7.8.1. Ifrågasättandet av klimatförändringens existens i Aftonbladet 2019. (N=37) 
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   Figur 7.8.2. Var lösningen till klimatförändring rapporteras vara i Aftonbladet 2019 i procent. (N=37) 

Frågan om klimatförändringen ifrågasattes i artiklarna gav resultatet att 3 procent av 

artiklarna i Aftonbladet ifrågasatte existensen av klimatförändringarna och resterande 97 

procent ifrågasatte inte existensen (se Figur 7.8.1). I den andra frågan ansåg 16 procent att 

klimatåtgärder bör göras på nationell nivå, 24 procent ansåg att klimatåtgärder ska göras 

gränsöverskridande, 0 procent att åtgärderna ska göras utomlands och resterande 59 procent 

nämner inte något om denna fråga (se Figur 7.8.2).  

 
   Figur 7.8.3. Ifrågasättandet av klimatförändringens existens i DN 2019. (N=42) 
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   Figur 7.8.4. Var lösningen till klimatförändring rapporteras vara i DN 2019 i procent. (N=42) 

I DN ifrågasatte 2 procent av artiklarna klimatförändringarnas existens och resterande 98 

procent av artiklar ifrågasatte inte existensen (se Figur 7.8.3). I den andra frågan ansågs 14 

procent av artiklarna att klimatåtgärder främst måste göras på nationell nivå. 2 procent av 

artiklarna ansåg att klimatåtgärder måste göras utomlands och 38 procent av artiklarna ansåg 

att klimatåtgärder måste göras gränsöverskridande. Resterande 45 procent nämner inte 

klimatåtgärder (se Figur 7.8.4).  

 
   Figur 7.8.5. Personer som får komma till tals i DN 2019. (N=83) 
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   Figur 7.8.6. Personer som får komma till tals i Aftonbladet 2019. (N=58) 

Totalt var det 83 personer i DN under 2019 som har fått uttala sig i artiklarna i den här 

studien. Den största gruppen som kommenterat i artiklarna är forskare som står för 35 procent 

av alla personer. DN:s näst största grupp som har fått uttala sig är politiker och står för 21 

procent och den tredje största gruppen är medarbetare på 18 procent (se Figur 7.8.5). I 

Aftonbladet fick totalt 58 personer uttala sig i artiklarna. Aftonbladets största grupp är 

densamma som DN:s; forskare eller experter inom fältet som står för 34 procent av alla 

uttalade. Aftonbladets näst största grupp är politiker som fått uttala sig och står för 28 procent 

och därefter personer som sitter i en chefsposition med 16 procent (se Figur 7.8.6). 

 
             Figur 7.8.7. Antal ord i artiklarna i Aftonbladet 2019. (N=37) 
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   Figur 7.8.8. Antal ord i artiklar i DN 2019. (N=42) 

Aftonbladets största kategori med medellång artikellängd står för 43 procent av de insamlade 

artiklarna under 2019. Den näst största kategorin är korta artiklar med 24 procent följt av 

mycket långa artiklar som står för 22 procent av artiklarna. Den minsta kategorin med 11 

procent är långa artiklar (se Figur 7.8.7). DN:s största kategori är mycket långa artiklar med 

52 procent av de insamlade artiklarna. Näst största kategorin är medellånga artiklar som står 

för 29 procent följt av långa artiklar med 12 procent och sist korta artiklar med 7 procent (se 

Figur 7.8.8). DN skriver alltså längre artiklar om klimatförändringen medan Aftonbladet 

håller artiklarna mer kortfattade. Båda tidningarna skriver dock sällan väldigt korta artiklar 

om ämnet. Detta kan ha att göra med att DN ser mer nyhetsvärde i 

klimatförändringsrapporteringen och lägger därav mer tid och ger mer plats åt längre artiklar 

medan Aftonbladet prioriterar andra nyheter framför klimatförändringen (se Figur 7.5.1 ; 

Figur 7.8.7 och Figur 7.8.8).  

I frågan om artikeln ifrågasätter klimatförändringarna kan denna studie bekräfta det Olausson 

(2009) kom fram till i sin studie: svenska medier tenderar att rapportera om 

klimatförändringen som säker fakta. Aftonbladet och DN som studerats i vår studie frångår 

inte denna slutsats. Vår studie visar att det i DN och Aftonbladet råder konsensus om att 

klimatförändringar sker i en snabbare takt och att klimatfrågan är ett verkligt hot som bör tas 

på allvar. Endast tre procent i Aftonbladet och två procent i DN (se Figur 7.8.1 och 7.8.3) 

ifrågasatte klimatförändringen vilket kan betraktas som litet.  

Intressant är det även att de båda tidningarna verkar ha en mycket jämn vinkling om 

ifrågasättandet av klimatförändringar. Om detta förhållande är en reflektion av det svenska 
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samhället och att tidningarna har lycktas gestalta svenska samhället på ett verkligt vis är en 

intressant punkt men som är svår att besvara, och som inte går att besvara med denna studie. 

Detta går även att koppla tillbaka till dagordningsteorin (Weavor & Choi, 2014 ; McComb & 

Shaw, 2006) om hur mediernas agenda påverkas av flera externa punkter. Det gör att det 

medborgare anser vara viktiga frågor kan influera mediernas agenda. Eftersom det är svårt att 

definiera exakt vem eller vad som sätter mediernas agenda, kan det tänkas att en kombination 

av faktorer bör hjälpa till att skapa en gestaltning som någorlunda reflekterar svenska 

medborgares åsikter. Exakt vad som skrivs i sådana artiklar som motsätter sig 

klimatförändringarna kan vara av stort intresse men bör göras i en kvalitativ innehållsanalys 

för att göra en noggrannare analys av fenomenet.  

Gestaltningsfrågan om var lösningen av klimatförändringen rapporteras vara hjälper oss att 

förstå vad det är allmänheten får veta om insatserna för att motverka klimatförändringen och 

var dessa insatser inträffar geografiskt. Frågan kan också hjälpa oss att se om 

klimatproblemets lösningar förskjuts från landet. Det är inte förvånande att se att främst 

nationella lösningar och insatser rapporteras om, då det ses som en högre nyhetsfaktor än en 

plats längre bort geografiskt (Strömbäck, 2015: 154-159). Dock kan nyhetsvärdet öka om 

nyheten är avvikande eller påverkar ett stort antal människor. Svaren på denna 

gestaltningsfråga är mycket lika mellan de båda tidningarna och inga markanta skillnader kan 

identifieras i hur de skriver om klimatförändringsfrågan. Det verkar vara en konsensus om att 

klimatförändringen finns enligt DN och Aftonbladet och att tidningarna till större del inte 

ifrågasätter detta.  

Det identifieras en typ av gestaltningsvinkel då svenska tidningar främst väljer att rapportera 

om hur Sverige arbetar för att motverka klimatkrisen och hur Sverige tillsammans med andra 

länder arbetar för att motverka klimatkrisen. Då tidningarna väljer att främst rapportera 

genom denna gestaltning, kan det påverka svenska läsares åsikter kring vilka det är som 

motarbetar klimatförändringarna (Nelson et al., 1997: 569 ; Kim et al., 2002: 20). Då denna 

gestaltning är mycket lik 2018:s gestaltningsvinkel kommer den inte att diskuteras vidare i 

2019. Däremot skiljer sig DN 2019 något då de i sin rapportering skriver en artikel där förslag 

på lösandet av klimatförändring bör ske utomlands (se Figur 7.8.4), vilket är avvikande i den 

statistik insamlad i denna studie. Denna breddning kan tyda på ett försök av DN att rapportera 

om hur andra länder jobbar med att förhindra klimatförändringen och DN väljer då ut en ny 

del av en upplevd verklighet (Nelson et al., 1997: 569).  
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På frågan om vem som har fått komma till tals under 2019 blev resultatet att forskare och 

experter var den grupp som fick det mest (se Figur 7.8.5 och 7.8.6). Att det är forskare och 

experter som i både DN och Aftonbladet som får komma till tals mest under 2019 är 

intressant då detta påverkar hur läsarna ser på ämnet. Forskare och experter ska hålla en 

neutral ställning till den forskning de presenterar och bör därför uttala sig angående 

klimatförändringen på ett objektivt sätt. Genom att låta forskare komma till tals blir det alltså 

en mer vetenskaplig gestaltning på klimatförändringen under 2019 i DN och Aftonbladet. I 

och med att klimatförändringen inte ifrågasattes i någon större utsträckning under 2019 (se 

Figur 7.8.1 och 7.8.3) kan det antas att de forskare och experter som fick komma till tals 

talade för att klimatförändringen fanns. Detta kan enligt dagordningsteorins andra nivå 

resultera i att DN:s och Aftonbladets läsare tycker att den icke ifrågasättande sidan är 

viktigare eftersom de ser att DN och Aftonbladet ger den mest plats (Kim et al., 2002: 20). 

Dock är det en stor del politiker som också får komma till tals i både DN och Aftonbladet 

under 2019. Detta ger en politisk gestaltning till artiklarna men i och med att politiker oftast 

representerar ett parti innehåller dessa uttalanden förmodligen flera olika gestaltningar 

beroende på vilken politisk ideologi personen är en del av. I de fallen där medier presenterar 

flera olika gestaltningar i en tenderar läsarna att läsa den gestaltning som stämmer bäst 

överens med deras tidigare åsikter (Shehata, 2015: 353-371), detta kan betyda att när DN och 

Aftonbladet låter flera olika politiker komma till tals kommer läsarna eventuellt att enbart läsa 

den delen av artikeln eller de artiklarna som stämmer överens med deras verklighet. Dock kan 

exponeringen av de olika politiska gestaltningarna istället leda till att läsarna ser en mer 

varierad bild av ämnet och därav får mer kunskap inom det. Detta kan leda till att de kan 

skapa sin egen uppfattning av ämnet och vad de har för åsikter inom ämnet, när detta händer 

skapar läsarna åsikter som inte längre är så lättpåverkade av vad medier skriver (Chong & 

Druckman, 2007: 109).  

7.9 Skillnader och likheter mellan tidningarna och åren 

Det finns några signifikanta skillnader mellan tidningarna 2018 och 2019. Den första är hur 

många artiklar som tidningarna publicerade under 2018 mot 2019. Antalet artiklar 

publicerade om klimatförändring i Aftonbladet under 2019 ökade med 37 procent i jämförelse 

med artiklar publicerade under 2018 medan antalet artiklar publicerade i DN 2019 minskade 

med 8,7 procent i jämförelse med artiklar publicerade under 2018. Detta kan såklart ha att 

göra med de slumpmässigt utvalda dagarna, men i och med att Aftonbladet ökade med hela 
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10 artiklar 2019 jämfört med 2018 är det mer troligt att det beror på ett ökat intresse att sätta 

klimatförändringsrapportering på dagordningen. Detta är mest troligt då Aftonbladet utöver 

att ha publicerat fler artiklar (se Figur 7.1.1 och 7.5.1) även har publicerat längre artiklar (se 

Figur 7.4.7 och 7.8.7) med större spridning mellan temana (se Figur 7.2.1 och 7.6.1). Denna 

ökning i Aftonbladet kan kopplas till Djerf-Pierres (2012b) studie om uppmärksamhetscykler, 

och om att intresse för ett ämne tenderar att attrahera mer intresse, vilket så kan vara fallet för 

Aftonbladet. Viktigt att notera är att denna ökning endast är baserad på den datainsamling 

som studien grundas på, och därmed är det svårt att bestämma om klimatförändringen tar en 

större plats på tidningarnas dagordning överlag.  

Aftonbladets ökning av artiklar under en slumpmässigt utvald 30-dagarsperiod kan ses som 

att Aftonbladet prioriterat klimatförändringarna högre på mediernas agenda; om detta har med 

allmänhetens ökade intresse, svenska politikers intresse, varmare somrar, IPCC:s rapporter 

eller något helt annat är svårt att säga. DN:s svaga minskning av artiklar beror troligen på det 

slumpmässigt utvalda dagarna och inte på ett minskat intresse. Detta eftersom längden på 

artiklarna håller sig konstant under 2018 och 2019 och att spridningen mellan temana även 

ökade 2019 mot 2018. Aftonbladet är alltså under 2019 närmare DN i antal artiklar och även 

närmare den variation mellan teman som DN har. Detta kan tyda på att Aftonbladet har lagt 

mer tyngd i klimatförändringsrapporteringen medan DN har hållit den konstant under 2018 

och 2019. 

Det går även att koppla till Downs (1972) forskning och begrepp issue-attention cycle. 

Utifrån den data som insamlats ser det ut som 2018:s rapportering av klimatförändring kan 

vara i början av steg två där något gör att problemet får uppmärksamhet och människor börjar 

diskutera problemet. Steg två i cykeln gör att problemet hamnar på dagordningen och att det 

håller sig på dagordningen till steg tre då människor blivit mer medvetna om problemet och 

vad som behöver göras för att hitta en lösning. Detta förklarar varför antalet artiklar som 

publicerades ökade under 2019 för Aftonbladet, eftersom klimatförändringen har blivit mer 

intressant hos läsarna då man har gått från steg två till steg tre i Downs (1972) issue-attention 

cycle. 2019:s rapportering tycks vara i steg tre där man diskuterar kostnaderna inom 

klimatpolitiken och hur man ska lösa problemet. Intressant hade varit att se om denna trend 

följer Downs cykel vidare och att intresset snart kommer dala för klimatförändringen.  

Att klimatförändringsrapportering har fått en viktigare roll på dagordningen under 2019 hos 

Aftonbladet syns som tidigare nämnt även på längden av artiklarna. Under 2018 var det cirka 
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7 procent av artiklarna som var längre än 750 ord, medan 22 procent av artiklar var mycket 

långa under 2019 (se Figur 7.4.7 och 7.8.7). Detta är dock litet jämfört med DN där 46 

procent av artiklarna 2018 var längre än 750 ord och under 2019 var 52 procent av artiklar 

mycket långa (se Figur 7.4.8 och 7.8.8) Så under 2019 har både DN och Aftonbladet lagt tid 

och gett plats åt klimatförändringsrapportering i längre format i sina tidningar vilket styrker 

antagandet att detta ämne har fått mer nyhetsvärde (Strömbäck, 2015) och därav får ta mer 

plats på dagordningen. Anmärkningsvärt är dock att DN inte förändrade så mycket i sin 

rapportering mellan 2018 och 2019. De minskade med 4 artiklar 2019 vilket förmodligen har 

att göra med urvalet av dagar samt att de under 2019 rapporterade om samtliga teman som 

observerades under studien. Utöver detta har DN publicerat ungefär lika många artiklar om 

klimatförändringen 2018 och 2019 med skillnaden att fördelningen mellan temana varierar 

mellan det två åren.  

Detta kan tyda på att DN tidigare snappade upp cykeln med klimatförändringen än 

Aftonbladet och därav la det på dagordningen tidigare och på grund av detta existerar den 

skillnad som syns mellan tidningarna. Detta kan dock också ha att göra med de journalistiska 

skillnaderna mellan tidningarna som tidigare har skrivits om. I och med att man i DN enbart 

kan läsa några få artiklar utan att betala för en prenumeration måste deras kvalitet på artiklar 

vara högre för att folk ska vara villiga att betala för deras tjänst. Aftonbladet, å andra sidan, 

istället erbjuder en stor andel artiklar gratis och då istället behöver få in mer trafik till deras 

hemsida för att tjäna pengar genom annonsintäkter. Detta kan göra att Aftonbladet väljer att 

skriva fler korta artiklar och artiklar med ”lockrubriker” istället för de mer djupgående 

klimatförändringsartiklar som DN har möjlighet att göra. 

Svårigheten att skriva om klimatförändring har även Boykoff och Boykoff (2007: 1190-1204) 

skrivit om, de konstaterade att i och med att klimatförändring är en konstant händelse är det 

svårt att rapportera om som nyhet i och med att nyheter måste vara nya. Detta gör att 

klimatförändring oftast rapporteras om när det har hänt någon större internationell händelse 

eller någon avvikande företeelse i till exempel vädret. Detta kan man även se när man tittar på 

vilka teman som är störst under de båda åren, väderfenomen och klimatpolitik. Båda teman är 

avvikande företeelser som lätt går att rapportera om vilket gör att det hamnar på dagordningen 

i och med att det uppfyller nyhetsfaktorerna: avvikande och sensationella nyheter, 

institutionella agendor, hot och risker samt närhet i tid och geografiskt (Strömbäck, 2015: 

154-159). Detta hänger ihop med det Djerf-Pierres (2012b) upptäckte i sin studie att 

miljöfrågor går i tydliga cykler om hur intressant det är för medier att skriva om, och att när 
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det väl skrivs om ämnet är det lättare att få in mer om ämnet på dagordningen. Just 2018 var 

ett händelserikt år i Sverige inom klimatförändring med till exempel en varm sommar samt ett 

valår vilket kan ha gjort att fler intresserat sig för frågan som gjorde att medierna kunde 

skriva mer om det.  

När det kommer till de gestaltningsfrågor som ställdes till artiklarna finns det inga större 

skillnader utan tidningarna har liknande resultat under 2018 som de har under 2019. Detta 

tyder på att man under 2018 och 2019 rapporterade lika om klimatförändringen när det 

kommer till innehållet i artiklarna men att man under 2019 publicerade fler antal artiklar. Mer 

rapportering men på samma sätt. Detta kan ha att göra med att klimatförändring är svårt att 

rapportera om (Boykoff och Boykoff, 2007: 1190-1204) vilket kan göra så att när man väl 

rapporterar om klimatförändringen gör man det på liknande sätt. I och med att det är ett svårt 

ämne att rapportera om så rapporterar man endast om klimatförändringen under liknande 

omständigheter vilket gör att gestaltningen runt ämnet blir lika. Gestaltningarna under 2018 

och 2019 är desamma eftersom klimatförändringen under båda åren har varit stor inom till 

exempel politiken vilket har bidragit till en ökning av rapporteringen kring ämnet men i och 

med att det har varit liknande händelser både under 2018 och 2019, båda har innehållit 

ovanligt varmt väder samt ett politiskt val.  

De lika gestaltningarna kan kopplas till dagordningsteorin som menar på att fastän medierna 

påverkar sina läsare och deras dagordning, påverkar även läsarna medierna och deras 

dagordning (McCombs & Shaw, 2006 ; Weavor & Choi, 2014). Dagordningsteorins andra 

nivå handlar om hur de ämnen och frågor som hamnar på dagordningen beskrivs (Shehata, 

2019: 338). Även på denna nivå påverkar läsarna medierna till viss del. Gestaltningarna kan 

därav vara så lika mellan åren i och med att det är så läsarna tänker kring klimatförändringen 

och därav finns det inget intresse av att läsa medier som går emot deras idéer, vilket kan leda 

till att medierna skriver om ämnet på samma sätt. Det kan alltså råda en konsensus kring att 

klimatförändringen finns.  

När det kommer till vem som får komma till tals i tidningarna varierar det både mellan åren 

och mellan tidningarna. Under 2018 hade DN företagsrepresentanter som fick komma mest 

till tals medan Aftonbladet hade politiker (se Figur 7.4.1 och 7.4.2). Under 2019 var det 

forskare och experter som fick komma oftast till tals i båda tidningarna (se Figur 7.8.5 och 

7.8.6). Detta visar på en skiftning av gestaltandet av klimatförändringsrapporteringen både 

mellan åren och i tidningarna. Under 2019 har båda tidningarna en mer vetenskaplig 
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gestaltning vilket kan ge läsarna en mer objektiv vinkel av klimatförändringen mot den 

vinkeln som tidningarna hade under 2018. Detta kan leda till en framing effect – en liten 

ändring av gestaltning som leder till en ändring av läsarnas åsikter (Chong & Druckman, 

2007: 109). Detta eftersom läsarna då har möjlighet att exponeras till en ny gestaltning vilket 

de måste ta ställning till, vilket kan leda till att de får en starkare åsikt som tidningarna inte 

längre kan påverka lika lätt.  

Vilka som har fått uttala sig i artiklarna kan även hänga tätt ihop med frågan om 

klimatförändringen ifrågasattes i artiklarna. I och med att frågan inte ifrågasattes i någon 

större utsträckning (se Figur 7.4.3 ; 7.4.4 ; 7.8.1 och 7.8.3) tyder det på att de som fick 

komma till tals inte heller gjorde det. Om detta är en partiskhet i Aftonbladet och DN där de 

inte låter folk som ifrågasätter klimatförändringen komma till tals eller om detta är en rätt 

representation av läsarnas åsikter kan denna studie inte uttala sig om. Men den partiskhet som 

journalistiska normer skapade i amerikanska medier finns inte i DN och Aftonbladet (Boykoff 

och Boykoff, 2004: 125-136). Boykoff och Boykoff fann att de som inte trodde på att 

klimatförändringen berodde på mänsklig aktivitet fick lika mycket utrymme i nyhetsmedierna 

som de som trodde på det fick - när de som trodde på att klimatförändringen berodde på 

mänsklig aktivitet i verkligheten var mycket större. Det skulle kunna vara så att de som inte 

tror på klimatförändringen inte får komma till tals i DN och Aftonbladet och där av är 

tidningarna partiska, men detta är inget som denna studie kan ge svar på.   
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8. Sammanfattning av slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas resultaten och tidigare diskussion, därefter presenteras de 

slutsatser som kan dras utifrån den genomförda studien.  

Sammanfattningsvis publicerades sammanlagt 152 artiklar som behandlar ämnet 

klimatförändring i Aftonbladet och DN under 30 slumpmässigt utvalda dagar under 2018 och 

2019. Det identifierades 14 olika teman inom klimatförändringsrapporteringen. DN har 

prioriterat klimatförändringen som nyhet och låtit frågan ta mer plats på dagordningen, dock 

verkar en viss ökning för Aftonbladets del ske då det identifierades att tidningen både ökat 

andelen publicerade artiklar och att artikellängden blivit längre. En skillnad mellan DN:s 

nyhetsrapportering och Aftonbladets nyhetsrapportering har identifierats.  

Utifrån den tidigare resultatredovisningen samt diskussionen utifrån dagordningsteorin och 

gestaltningsteorin kan följande slutsatser dras: 

○ 14 olika teman inom klimatförändringsrapporteringen identifierades. De största teman 

var väderfenomen, klimatpolitik och utsläpp med en fallande frekvens. De temana 

med minst täckning var matproduktion, innovation inom energi och övriga 

klimatförändringsfrågor.  

○ DN täcker fler teman än Aftonbladet under den undersöka perioden.  

Från ett dagordningsperspektiv (Shehata, 2019 ; McComb 2014 ; McComb & Shaw, 2006) 

kan det sägas att dessa teman har haft mest utrymme respektive minst att påverka 

allmänhetens opinion inom denna fråga och kan då ses som mer eller mindre viktig av 

allmänheten. Rapporteringen av antal teman ökar enligt studiens data och huruvida detta kan 

kopplas till Djerf-Pierres (2012b) forskning om att intresse inom ett ämne tenderar att 

generera mer intresse och sänker därmed tröskeln för fler och liknande nyheter, är svårt att 

identifiera utifrån denna studie. Det totala antalet publicerade artiklar i undersökningen ökar 

dessutom från 2018 till 2019 vilket gör slutsatsen att intresset för klimatförändringsfrågor 

ökat det senaste året på mediernas agendor.  

○ Klimatförändringen tenderar att vinklas som säker fakta i svenska nyhetsmedier.  

Utifrån resultatet i studien dras denna slutsats då största delen av artiklar inte ifrågasätter 

klimatförändring. På denna punkt var Aftonbladet och DN lika varandra under både 2018 och 

2019. Under 2018 var det dock fler som ifrågasatte klimatförändringarna. Detta visar på att 
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Sverige förvisso inte har den partiskhet som Boykoff och Boykoff (2004) samt Zehr (2000) 

identifierade i amerikanska medier där man rapporterar om klimatförändringen som att lika 

många tvivlar på den som tror på den.   

○ Genom att läsa svenska nyhetsmedier får man reda på hur Sverige jobbar med att 

motverka klimatförändringarna, både självständigt och tillsammans med andra länder.   

Slutsatsen dras ifrån de artiklar som nämner lösningar på klimatförändringsfrågan. Det flesta 

artiklarna nämner inget om hur man ska lösa klimatförändringarna, men i de artiklar där detta 

tas upp finns en klar Sverige-vinkel. Detta då lösningar ofta diskuteras på en nationell eller 

gränsöverskridande nivå, och i den gränsöverskridande nivån är Sverige ofta ett av de länder 

som ska samverka med ett annat land för att lösa klimatförändringen. Vad andra länder gör 

nationellt får man inte till sig genom svenska tidningsmedier och därav missas den vinkeln i 

svenska tidningsmedier. 

Slutsatserna angående hur morgontidningen DN och kvällstidningen Aftonbladet skriver 

nyhetsartiklar om klimatförändringen är av sådan karaktär:  

○ DN tenderar att skriva längre artiklar om klimatförändringarna än Aftonbladet.  

○ DN förblir mycket konstanta i sin artikellängd medan Aftonbladet gör en tydlig 

ökning av längre artiklar under den undersökta perioden.  

○ Fler människor med olika yrkesmässiga bakgrunder får komma till tals i DN i 

jämförelse med Aftonbladet.  

Dessa slutsatser kan dras efter studiens genomförande. Genom användandet av 

dagordningsteorin och gestaltningsteorin kan det påstås att DN har haft klimatförändringen 

högre på sin agenda och därav haft mer utrymme att påverka sina läsare inom frågan. 

Aftonbladet verkar under den undersökta perioden ha ökat sitt intresse för 

klimatförändringsfrågan och därefter prioriterat frågan högre på sin agenda.  
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9. Förslag till vidare forskning 

Under vår arbetsprocess med denna uppsats har vi identifierat flera vidare studier som skulle 

kunna göras. Under insamlandet av materialet valde vi att exkludera artiklar som vi inte 

räknade till nyhetsartiklar. En intressant studie hade varit att inkludera dessa och att 

undersöka gestaltningarna på artiklar som inte tillhör nyhetsartiklar, för att se om man 

ifrågasätter klimatförändringen mer i de än vad man gjorde i nyheterna. Att undersöka dessa 

är överlag intressant för att se hur klimatförändringen gestaltas när inte journalister håller i 

styret. 

Vi uppmärksammade även att vi just nu kan befinna oss i en del av den issue-attention cycle 

Anthony Down myntade (1972), där 2018 är steg två i cykeln medan 2019 börjar gå mot steg 

tre. Vidare forskning skulle kunna innebära en längre studie på tre eller fem år för att se hur 

hela cykeln utvecklas och om rapporteringen kring klimatförändring följer cykeln eller om 

den avviker. För om denna cykel stämmer kommer folk inom något eller några år ha tappat 

intresset för klimatförändring och därav borde inte det synas i lika hög grad på mediernas 

dagordning i den utsträckning som klimatförändringsfrågan gör idag.  

Något annat som observerades under studiens gång var att tidningar sällan ifrågasatte 

klimatförändringarna och istället behandlade det som självklar fakta. Det hade varit en 

bidragande studie att undersöka om folk ifrågasätter klimatförändringen i större utsträckning 

än det som får synas i svenska medier. På detta sätt kan man undersöka hur representativ 

svenska medier verkligen är; skriver de nyheter som reflekterar hela befolkningen eller är de 

partiska mot någon del av invånarna?  
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