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The aim of this study was to examine the differences and similarities between how
Swedish national press and Swedish local press cover the two topics climate and
environment. To fulfill this aim the study strived to answer the questions: How much
does Swedish local press and Swedish national press write about environmental issues
and climate issues? What differences and similarities can be found in the way that
Swedish national press and Swedish local press frame environmental issues and climate
issues?

The study contains both a quantitative analysis and a qualitative analysis. This was done
to show both how much was written about environmental issues and climate issues in
the analyzed newspapers, but also to examine in what way the newspapers framed
environmental issues and climate issues in their articles. The most remarkable result of
the study is that only about every fiftieth article deals with environmental and climate
issues. This corresponds to 2.2 percent of the newspaper's content. The study shows that
Swedish local press contains more articles focused on environmental issues and climate
issues, but the Swedish national press frames environmental issues and climate issues as
more important news. The result of the study shows that the Swedish newspapers in
general tends to put a big part of the blame for the climate changes on the ordinary
Swedish citizens. The study also shows that Swedish media uses people and cities as
role models to provoke changes and actions towards a better environment.
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1 Inledning
I dagens samhälle är miljö och klimat ämnen som ständigt står i rampljuset. Dessa
ämnen är under konstant debatt med olika åsikter om hur allvarliga dessa problem är,
men också hur de bäst ska lösas. Vissa förnekar människans roll i det hela, medan andra
menar att det endast är vi som kan lösa dessa samhällsproblem. Vad som däremot är
säkert är att klimatfrågan idag är en mycket viktig fråga för svenskarna.
Klimatbarometern 2017, en undersökning som gjorts av Sifo på uppdrag av WWF, visar
att klimatförändringarna är den tredje största samhällsfrågan för den svenska
befolkningen. Det är även den samhällsfråga som är viktigast för unga svenskar i
åldrarna 16–25 (WWF, 2017). I undersökningen ingick över 1600 svenskar i åldrarna
16–79.

Med detta som bakgrund genomförs en studie som granskar hur svensk lokalpress och
svensk rikspress rapporterar om miljö- och klimatfrågor. Studien analyserar dels vilka
likheter och skillnader som går att identifiera i lokal- och rikspressens gestaltningar av
frågorna, men också hur frekvent det skrivs om dessa frågor och hur mycket plats de får
inom den svenska journalistiken. Studien innehåller därför både en kvalitativ analys och
en kvantitativ analys. I uppsatsen analyseras de fyra tidningarna: Aftonbladet, Dagens
Nyheter, Västerbottens-kuriren och Smålandsposten. Dessa används som empiri för att
representera olika delar av landet, men också för att representera rikspressen och
lokalpressen.

1.1 Inomvetenskaplig relevans
Enligt många forskare är klimatförändringar och dagens miljöproblem den största
samhällsutmaning som vår generation står inför. Forskaren Ulrika Olausson (2010)
menar dock på att det finns en risk att svenskar inte ser lika allvarligt på dessa problem.
Detta då problemen inte drabbar Sverige lika mycket som andra nationer. Hon menar att
detta är på grund av att svenskar lätt identifierar sig som just svenskar när det gäller
miljö- och klimatfrågor. Då vi ändå anser att det finns en brist på tidigare forskning
kring detta ämne, anser vi att det är viktigt att bidra med ny forskning i ett ämne som är
så aktuellt och enligt många mycket viktigt (WWF, 2017).
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1.2 Samhällsrelevans
Som tidigare nämnt är klimatförändringar och miljöproblem en allvarlig
samhällsutmaning. Eftersom journalistiken har en stor del i hur information kring
klimat- och miljöproblem sprids, anses det vara av vikt att upplysa samhället om hur
journalistiken rapporterar kring dessa frågor. Denna studie hoppas också kunna bidra till
att utveckla miljöjournalistiken, då en möjlig slutsats av studiens resultat kan vara att
någon av presstyperna rapporterar annorlunda om miljö- och klimatfrågor än den andra.
Därför anses denna studie vara av vikt både för medborgarna i Sverige men även för
den svenska journalistiken.

1.3 Hypotes
Studiens hypotes är att det kommer skrivas mer om miljö och klimat i rikspressen än i
lokalpressen. Detta på grund av att rikspressen berör ett större område. Studiens hypotes
bygger delvis på att klimat- och miljöfrågor antas vara frågor som behandlas mer i
rikspolitiken än lokalpolitiken, då det är frågor som påverkar hela landet. Det finns
också statistik (SVT, 2014) som visar att miljöpartiet, som har ett stort fokus på miljöoch klimatfrågor, får fler röster i kommunerna med större städer än kommunerna med
mindre städer. I valet 2014 fick Miljöpartiet 11,1 procent av rösterna i Stockholms
kommun och 9,7 procent i Göteborgs kommun. I Munkfors och Norsjö som räknas som
två av Sveriges mindre kommuner, fick däremot Miljöpartiet enbart 2,1 och 1,2 procent.
Ett antagande kan därför vara att de tidningar som har sina huvudkontor i storstäder
nyhetsvärderar miljö- och klimatfrågor högre än vad lokalpressen gör. En annan hypotes
är att de artiklar i lokaljournalistiken som handlar om miljö eller klimat ofta kommer att
ha en lokal vinkel. Detta tror vi för att det kan vara ett sätt för lokaljournalistiken att öka
miljö- och klimatnyheternas viktighet, genom att öka deras intresse utifrån ett
närhetsperspektiv.

1.4 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka vilka likheter och skillnader som finns när
lokalpress och rikspress rapporterar om miljö- och klimatfrågor. Både i antal artiklar
samt på vilket sätt artiklarna gestaltas. För att uppnå detta syfte utgår studien från
forskningsfrågan “Hur rapporterar svensk lokalpress respektive svensk rikspress om
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miljö- och klimatfrågor?”. För att besvara denna forskningsfråga används två
frågeställningar. Dessa är:
•

Hur mycket rapporterar svensk rikspress respektive svensk lokalpress om miljöoch klimatfrågor?

•

Vilka likheter och skillnader går att identifiera i hur svensk lokalpress respektive
svensk rikspress gestaltar miljö- och klimatfrågor?

2. Tidigare forskning
Följande kapitels syfte är att presentera litteratur som anses vara en relevant grund för
det ämnesområde som analyseras i studien. Under presenteras fem tidigare studier som
forskat i ämnen som anses vara intressanta och relevanta för denna studie.

2.1 Lokalpress och kvällspress
Enligt Ghersetti och Hvifeldt (2000) används personifiering oftast av medier som når ut
till många människor, så som kvällspressen. Gripsrud (1992) har forskat inom samma
ämne och även hon menar att kvällspressen är mer personifierad. Enligt henne är
kvällspressen även mer sensationell. Hon menar också på att kvällspressen oftare
skriver om ämnen som påverkar privatpersoner på individnivå. När det gäller
visualisering menar hon att kvällspressens artiklar oftast är mer visualiserade.
Rubrikerna är ofta stora och dramatiska samtidigt som bilderna får mer plats.
Rikspressens artiklar ger oftare större utrymme även för andra typer av visualiseringar.
Gripsrud (1992) menar dock vidare på att de andra tidningarna över tid har börjat bli
mer och mer lika de andra tidningarna, i deras sätt att rapportera om olika nyheter. Det
börjar även bli vanligare för de andra tidningarna att göra sina artiklar större och mer
visualiserade.

Då denna studie innehåller en kvalitativ analys där frames identifieras, är den här
tidigare forskningen relevant för studien. Att sensationella nyheter och personifiering är
vanligare i kvällspressen är mönster som kan komma att urskiljas även i denna studie.
Trots att den tidigare forskningen är gjord på kvällspress och inte rikspress, är den
tidigare forskningen som gjorts inom området relevant för denna studie. Detta för att det
är skillnader och likheter mellan lokalpress och rikspress som undersöks. Rikspressen
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representeras i denna studie delvis av Aftonbladet, vilket är en kvällspress, och därför
blir denna tidigare forskningen relevant för studien.

2.2 Miljöjournalistikens framtid
Cottle (2009) menar att miljö- och klimatjournalistiken under 2000-talet har blivit en
given del av den journalistiska agendan. Han förutspår att detta är en trend som kommer
hålla i sig, även om han menar att det inte går att säga med säkerhet. Cottle (2009)
beskriver sin forskning som en kortare sammanfattning av de viktigaste och mest
intressanta resultaten från tidigare studier om miljöjournalistik. Cottle (2009) berättar att
det går att identifiera tre olika faser som miljöjournalistiken har gått igenom. Dessa är
en vetenskaplig, en skeptisk och en spektakulär fas. Han tror att miljöjournalistiken nu
kan vara på väg in i en ny fas. Denna kommer ha fokus på de olika miljömål som
regeringar och organisationer satt upp och om dessa kan uppfyllas eller ej. En annan typ
av miljöjournalistik som han förutspår kommer bli vanligare är den typ av texter som
efterlyser aktioner för att förbättra miljön och vårt klimat. De miljö- och klimatnyheter
som Cottle (2009) tror kommer få fortsatt mest plats i medierna är den typ av nyheter
som går att göra spektakulära, till exempel miljökatastrofer eller olika frågor där det
finns tydliga motparter. De texter som däremot handlar om mer långdragna processer
och politiska beslut förutspås fortsatt få lite utrymme i medierna.

Den tidigare forskningen som presenteras i Cottle (2009) är intressant för denna studie
då den ger en bra bild av hur miljö- och klimatjournalisitken har utvecklats under det
tidiga 2000-talet. Den visar på att journalistiken mer och mer har fått en given del på
den journalistiska agendan. Den visar däremot också att det fortfarande för det mesta är
en viss typ av miljönyheter som får plats i medierna. De miljönyheter som får utrymme
i medierna är de nyheter som går att göra spektakulära, ofta någon form av katastrof
eller en fråga där det finns två tydliga motparter. Detta är intressant för denna studie då
den genom att använda sig av både en kvantitativ och en kvalitativ analys, granskar
vilken typ av miljö- och klimatnyheter det är som får plats i de svenska medierna idag.
De förutsägelser som görs av Cottle (2009) är också intressanta att följa upp och
analysera. Det kan granskas om dessa har blivit sanna eller om miljöjournalistikens
utveckling har gått i en annan riktning än den som Cottle (2009) förutspådde. Det
kommer i så fall vara intressant att granska hur den har utvecklats istället.

4

2.3 Minskning av miljöjournalistik
Djerf-Pierre och Olausson (2015) har forskat om miljöjournalistik genom att granska
tidigare studier om ämnet och utifrån dessa dragit egna slutsatser om
miljöjournalistiken. Enligt Djerf-Pierre och Olausson (2015) har miljöjournalistik idag
en viktig roll i det sociala samhället, men förutsättningarna för miljöjournalistikens
utrymme i medierna går inte att ta för givet. Detta på grund av att ekonomin har blivit
sämre, bland annat på grund av att det numera finns konkurrens från digitala medier. Ett
möjligt utfall av detta är att reportrar som specialiserar sig på vissa ämnen riskerar att
bli av med sina jobb eller att inte anställas överhuvudtaget. I stället anställs reportrar
med bredare kunskap. Dessa reportrar får därmed fler områden att täcka och kan inte
lägga lika mycket tid på att skriva om vissa områden, som en reporter som specialiserar
sig på ett speciellt område kan göra. Detta i sin tur leder till att det blir färre artiklar om
miljöjournalistik. Även utformningen av artiklarna, dess storlek och dess
visualiseringar, blir mindre då journalisterna får mindre tid att lägga på nyheterna
(Djerf-Pierre och Olausson, 2015).

Denna tidigare forskning är relevant för den här studien då den kvantitativa analysen
undersöker hur mycket plats nyheter om miljö- och klimatfrågor får i de olika
tidningarna. Detta i form av hur många miljö- och klimatnyheter som publiceras i
förhållande till resterande nyheter. Det kommer dock inte att framgå om antalet miljöoch klimatartiklar har minskat eller ökat efter de försämrade ekonomiska tillgångarna
som Djerf-Pierre och Olausson (2015) nämner. Däremot kommer det att synas tydligt
om artiklarna får mycket utrymme eller lite utrymme. Det kommer även genom den
kvalitativa analysen att gå att se hur stor plats miljö- och klimatnyheterna får i
tidningarna. Detta i form av artiklarnas storlek och hur pass mycket visualiseringar
artiklarna försätts med.

2.4 Miljötexter i lokala och nationella medier
Sjölander (2016) har tidigare gjort en kvantitativ studie som är lik den kvantitativa
analysen som genomförs i den här studien. Hennes forskning jämför hur många artiklar
som handlar om miljö, klimat och djurfrågor i lokala medier respektive nationella
medier. Hon jämför även skillnaderna av mängden miljö- och klimatartiklar mellan år
2007 och 2014. Efter att ha analyserat nästan 10 000 artiklar visar hennes resultat att
endast två procent av dessa handlar om miljö, klimat eller djurfrågor. Resultatet visar
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även på att lokala nyhetsmedier både år 2007 och 2014 rapporterade mindre om dessa
frågor än vad de nationella medierna gjorde. En skillnad mellan Sjölanders (2016)
forskning och analysen i denna studie är att Sjölanders forskning innefattar djurfrågor. I
den här uppsatsen utesluts nyheter om djur, så länge inte artikeln har en tydlig vinkel
mot miljö eller klimat. Det går därför att undersöka om det är någon större skillnad när
en undersökning om miljön och klimatet innefattar djurfrågor, eller om den här studiens
resultat liknar det som den tidigare forskningen fått. Det går även att undersöka om det
rapporteras mer om miljö- och klimatfrågor år 2017, än vad det rapporterades om dessa
frågor mellan 2007 till 2014. Studien kan därför undersöka om rapporteringen om
miljö- och klimatfrågor ökat eller minskat. Den kan även undersöka om Sjölanders
(2016) resultat att lokala nyhetsmedier rapporterar mindre om frågorna än rikspressen,
stämmer överens med den här studiens resultat. Den tidigare forskningen är användbar
för den här studien, både för att det anses intressant att jämföra den här studiens resultat
med den tidigare forskningen, och för att bidra med mer forskning om just miljö- och
klimatfrågor i svensk press.

3. Teoretiska utgångspunkter
I följande kapitel presenteras fyra teorier som går att anknyta till uppsatsen. Teorin som
hela studien utgår ifrån är nyhetsvärderingsteorin då den här studien undersöker hur stor
plats miljö- och klimatjournalistik får i svensk press. Även dagordningsteorin, en teori
som bygger vidare på nyhetsvärderingsteorin, spelar stor roll för studien då den handlar
om hur medierna, via sin nyhetsvärdering, delvis kan styra vad som diskuteras i
samhället. I kapitlet förklaras även framingteorin som handlar om hur medier gestaltar
sina nyheter. Framing är särskilt viktig för studien då den har en central roll i
undersökningens kvalitativa studie. Till sist presenteras semiotik som även den har en
central del i den kvalitativa studien. Semiotik handlar om hur medier använder tecken
för att kommunicera, till exempel hur de väljer att utforma sina nyheter i form av storlek
och visualiseringar, och det är något som undersöks i den kvalitativa analysen.

3.1 Nyhetsvärderingsteori
De flesta är idag överens om att nyheter är något som skapas i det dynamiska samspelet
som finns mellan nyhetsförmedlarna och nyheternas respondenter.
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“Det finns skilda uppfattningar om vad som skapar nyheter, men också̊ en samsyn om
att nyheterna formas i ett dynamiskt samspel mellan medierna och mediernas
omgivning, ett samspel som kan ta sig olika uttryck vid olika tillfällen, beroende på̊ den
särskilda situationen och de omständigheter som råder för tillfället.” (Nord &
Strömbäck, 2005, s. 18)

För att granska hur miljö- och klimatfrågor värderas i svensk press anknyter studien till
nyhetsvärderingsteorin. Detta genom att analysera hur stor del av varje tidningsnummer
som går till miljö- och klimatfrågor. I Nord och Strömbäck (2005) förklarar författaren
att två kriterier för att en nyhet ska ses som en bra nyhet är viktighet och närhet. Vad
som är en viktig nyhet kan vara svårt att definiera, men det finns igenkännbara drag i de
nyheter som ofta återfinns tidigt i tidningarna eller högt upp på webbsidorna. Viktighet
kan bland annat handla om att en nyhet anses som bättre om den handlar om ett ämne
som berör många personer, eller om den berör en person, ett företag, eller ett land som
tillhör ”eliten”. Närhet handlar istället om att nyheten blir bättre om den är ”nära” på ett
eller flera olika sätt. Dessa är bland annat rum, tid och kulturellt (Nord och Strömbäck,
2005).
“Lika väsentlig som viktigheten är i princip närheten i de flesta nyhetsvärderingsteorier.
I regel ökar en nyhets värde ju närmare den inträffar dem som tar del av nyheten.”
(Nord & Strömbäck, 2005, s. 21)

Närhetsperspektivet och speciellt dess geografiska perspektiv är intressant för denna
studie, framför allt då lokalpressen analyseras. Detta på grund av att de nyheter som
finns inom lokalpressen ofta har en lokal vinkel för att öka det lokala intresset, för det
ämne som tas upp i texten. Det är därför intressant för denna studie att granska på vilket
sätt närhetsperspektivet används i lokalpressens nyhetsrapportering kring miljö- och
klimatfrågor. Det anses också vara viktigt att analysera på vilket sätt detta
närhetsperspektiv kan påverka hur informationen gestaltas i texterna.
Närhetsperspektivet granskas i den kvalitativa analysen, då texterna djupanalyseras och
plockas isär för att synliggöra de dolda budskap som finns i dessa.

Viktigthetsperspektivet är relevant för denna studie då det analyseras hur frekvent texter
om miljö- och klimat förekommer i de granskade tidningarna. För att få en förståelse för
hur hög “viktighet” miljö och klimat har inom den svenska journalistiken, är det för
denna studie intressant att granska hur stor del av varje tidningsnummer som består av

7

miljö- och klimatartiklar. Detta görs i den kvantitativa analysen. Miljö- och
klimatfrågornas viktighet undersöks också kvalitativt genom att granska hur de formges.
Genom att undersöka hur texterna visualiseras, hur stor plats de får och var de är
placerade går det att dra slutsatser kring hur högt miljö- och klimatfrågor värderas av
den svenska journalistiken.

3.2 Dagordningsteori
Enligt McCombs och Shaw (1972) är dagordningsteori, eller agendasättningsteori som
den också kallas, en teori som bygger på nyhetsvärderingsteorin. Den handlar om hur
medierna har möjlighet att styra vilka ämnen det är som diskuteras i samhället. Detta
kan de göra genom att släppa fram de nyheter och ämnen som de anser är viktiga och se
till att ämnen som de anser är mindre viktiga inte blir synliga för allmänheten.
“Media may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is
stunningly successful in telling its readers what to think about.” (McCombs & Shaw,
1972, s. 177)

Precis som McCombs och Shaw (1972) berättar så är mediernas påverkan kring vad
folk ska tycka i en fråga begränsad, även om de kan ha en viss påverkan även här.
Däremot är deras påverkan kring vilka frågor det är som ska diskuteras i samhället
starkare.
Dagordningsteorin är på grund av detta mycket intressant för denna studie. Som det
tidigare nämnts har medierna en betydande makt när det kommer till att påverka vilka
ämnen det är som diskuteras i samhället, men också vilka ämnen det är som blir viktiga
i allmänhetens ögon. Därför är dagordningsteorin intressant både för den kvalitativa och
den kvantitativa delen av denna studie. Kvantitativt är dagordningsteorin relevant då det
granskas hur frekvent miljö- och klimattexter förekommer i de fyra tidningarna. De
ämnen som förekommer ofta i medierna upplevs naturligt som viktigare än de ämnen
som förekommer mer sällan. På så sätt är det relevant för denna studie att granska hur
ofta miljö- och klimattexter förekommer och om de förmedlas som ett viktigt ämne eller
ej till allmänheten. Något som också är intressant för denna studie är att analysera om
miljö- och klimatnyheter är en större del av agendan inom lokalpress eller rikspress.
Detta görs som tidigare nämnts genom att granska hur frekvent texter om dessa ämnen
får plats i rikspress och lokalpress.
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Utöver att filtrera bort de ämnen som inte anses viktiga har medierna andra verktyg för
att påverka den rådande agendan i samhället. Medierna kan också gestalta nyheter på
olika sätt för att ge en viss bild av de aktörer som tar plats i händelsen eller helt enkelt
för att ”visa” publiken vad den borde tycka i den berörda frågan (Nord & Strömbäck,
2005).
“Enligt Entman innebär mediernas makt över nyheternas slutliga gestaltning goda
möjligheter att välja ut vilka aspekter av en nyhet som ska betonas, hur olika nyheter
ska relateras till varandra, hur de ska tolkas och värderas och hur viktiga de är i
förhållande till varandra.” (Entman 2004). (Nord & Strömbäck, 2005, s. 19)

För den kvalitativa delen av denna studie är också dagordningsteorin intressant.
Beroende på vilket sätt miljö- och klimatnyheter gestaltas, så kommer de förmedla olika
budskap. Genom att granska hur stora dessa nyheter görs går det att dra slutsatser kring
hur högt medierna uppmanar sina läsare att värdera denna typ av nyheter. Även var de
placeras i jämförelse med andra ämnen sänder tydliga signaler om hur viktigt
tidningarna anser att detta ämne är.

3.3 Framingteori
Grunden för den kvalitativa analysen i denna studie är framingteorin och dess syn på
kommunikation. Entman (1993) menar att framing är hur kommunikatörer får en viss
del av informationen att bli framträdande i en text. Detta kan göras på flera olika sätt,
bland annat genom upprepning, placering eller genom att anknyta informationen till
kulturella referenser. Entman (1993) förklarar att kommunikatörerna kan styra vilken
information som inkluderas och vilken information som exkluderas. På detta sätt kan de
styra vilken information det är som når läsarna och därför påverka vilken bild av
verkligheten de som läser texten upplever. Genom att titta på vilka ord som används och
vilka det är som inte har använts går det att dra slutsatser kring vilka budskap textens
författare sänder till allmänheten, både medvetet och omedvetet (Entman, 1993).

En annan forskare som förklarar framingteorin är Goffman (1974). Han förklarar att
framingteorin bygger på tanken att det mellan olika människor finns en sorts social
samförståelse. Denna tanke menar att människor från liknande bakgrunder, eller
personer med liknande erfarenheter, tolkar information och beskrivningar på ett
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liknande sätt. Detta menar Goffman (1974) kan utnyttjas genom att lägga fram
informationen på ett sätt som guidar läsaren mot det intryck som skribenten vill att
informationen ska ge.

Detta är mycket intressant för denna studie då den hoppas kunna synliggöra vilka
budskap lokal- och rikspress sänder ut till sina läsare genom deras rapportering om
miljö- och klimatfrågor. Framingteorin är en viktig beståndsdel i denna uppsats då det
empiriska materialet i den kvalitativa analysen analyseras genom en framinganalys. Då
framingteori bygger på idén att det i skrivna texter går att identifiera så kallade frames
(Entman, 1993), som gestaltar samma information på olika sätt, är framingteorin
mycket intressant för denna analys. Genom att identifiera frames i vår studie går det att
synliggöra vilka dolda budskap och tolkningar av verkligheten som dessa texter
förmedlar till allmänheten. Denna uppsats knyter också an till framingteorin genom att
granska hur lokalpress och rikspress gestaltar samma typ av nyheter. Studien hoppas
kunna påvisa om det finns några betydande skillnader i lokalpressen och rikspressens
gestaltning av miljö- och klimatfrågor. Uppsatsen hoppas också kunna dra slutsatser
kring vad dessa skilda gestaltningar sänder ut för budskap till tidningens läsare. Då våra
tolkningar av information bygger mycket på tidigare erfarenheter och åsikter kan olika
gestaltningar få läsare att reagera olika på samma information. Detta är något som kan
utnyttjas av tidningarna för att förmedla sin åsikt i den fråga som texten handlar om
(Entman, 1993). Även de likheter som finns mellan lokalpressens och rikspressens
gestaltningar är av stort intresse för undersökningen. Detta då det även anses vara
intressant att analysera hur den svenska journalistiken som helhet gestaltar miljö- och
klimatfrågor. Vissa frames anses i studien kunna sända tydliga budskap om hur viktigt
miljö- och klimatfrågor ska anses vara för tidingarnas läsare.

3.4 Semiotik
Utöver de tidigare tre teorierna kommer även vår studie att anknyta till semiotik. Enligt
Eriksson och Göthlund (2012) handlar semiotik om kommunikation och
meningsskapande. Det handlar dels om hur tecken används för att föra fram något och
dels om hur tecknen sedan tas emot och tolkas av mottagaren. Med tecken menas allt
från text till bilder, såsom meningar och symboler, och hur dessa används för att föra
fram en mening på olika sätt. Till exempel kan en känd symbol användas för att artikeln
ska uppfattas på ett speciellt sätt av mottagaren, då mottagaren känner igen symbolen
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och får en viss känsla av den (Eriksson & Göthlund, 2012). Eriksson och Göthlund
(2012) menar att det inom olika kulturella grupper finns speciella semiotiska mönster
som blir som ett eget språk inom denna grupp. Denna studien har utifrån denna teori
utgått från tanken att stora bilder, mycket visualiseringar, samt stora rubriker inom
journalistiken skickar budskap om att nyheten är viktig. Artiklar som däremot saknar
bilder, endast har små rubiker eller saknar andra typer av visualiseringar, menar denna
studie sänder ett budskap om att nyheten anses vara mindre viktig för tidningen. Ordet
visualisering innebär i denna studie olika verktyg så som bilder, faktarutor, diagram
eller liknande som journalistiken använder utöver den vanliga texten i sina artiklar.

Då semiotik i grund och botten handlar om hur kommunikation sker via tecken är det
användbart att se till semiotik för att försöka förstå hur bilder påverkar människor som
tar del av bilderna (Eriksson & Göthlund, 2012). Då den här uppsatsen inte bara vill
analysera vad som står i artiklarna, utan även vill analysera bilderna, rubrikerna och
visualiseringarna i artiklarna, samt hur mycket utrymme artiklarna får, anknyter den här
studien till semiotik. På så sätt går det att få en större förståelse i hur mycket utrymme
artiklarna om klimat- och miljöfrågor får inom svensk journalistik, både i rikspressen
och lokalpressen. Det går även utifrån semiotiken att identifiera eventuella skillnader
eller likheter mellan rikspressen och lokalpressen.

Genom att innefatta semiotik går det att få en större insyn i vad tidningarna vill
förmedla med sina artiklar och bilder. Det är därför intressant för den här studien att
analysera hur viktiga artiklar om miljön och klimatet anses vara för den svenska
journalistiken, utifrån ett semiotiskt perspektiv.

4. Metod och material
Studien utgick ifrån två olika analyser, både en kvantitativ innehållsanalys och en
kvalitativ framinganalys. Detta för att både kunna analysera antalet artiklar och för att
undersöka hur miljö- och klimatartiklarna gestaltades. Först gjordes den kvantitativa
analysen för att få en överblick om hur många artiklar som var miljöartiklar och hur
många som inte var det, hur många av miljöartiklarna som var visualiserade respektive
inte visualiserade, samt om de var nyhetstexter eller opinionstexter. Sedan gjordes den
kvalitativa analysen för att gå in mer på djupet i hur miljötexter gestaltas i svensk press.
Dessa undersökningar gjordes var för sig, men slutsatserna baserades på resultatet av
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dem båda. Vår kvalitativa analys utgick alltså inte ifrån den kvantitativa studiens
resultat, vilket skulle kunna vara en alternativ metod. Anledningen till att vi valde att
göra undersökningarna var för sig var för att vi ansåg att våra slutsatser fortfarande
skulle bli trovärdiga.

4.1 Kvantitativ innehållsanalys
Den ena metoden som användes i denna analys var en kvantitativ innehållsanalys. En
innehållsanalys sägs vara en granskning av innehållet i till exempel en skriftlig eller
muntlig källa. För att innehållsanalysen ska vara kvantitativ krävs det att den baseras på
likvärdiga och jämförbara analysenheter som är tillräckligt många för att kunna
uttryckas med numeriska värden (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud,
2017)

Tanken var att att först granska hur ofta det skrivs om miljö- och klimatfrågor i
rikspress kontra lokalpress, och där efter granska hur många av miljötexterna som var
visualierade samt av vilken karaktär de var. Då en kvantitativ innehållsanalys är
utformad för att granska hur frekvent olika kategorier förekommer och hur mycket
utrymme dessa ges (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017), gick
det att jämföra hur mycket utrymme i tidningarna som gavs åt miljö- och klimatartiklar
respektive artiklar om resterande ämnen.
“Kvantitativ innehållsanalys är ett mycket användbart verktyg när man vill ha svar på
förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i material. Det kan handla dels
om hur frekvent olika kategorier förekommer, dels hur stort utrymme i tid eller rum
som olika kategorier får.” (Esaiasson et al. 2017, s. 198)

För att analysera hur frekvent texter om miljö och klimat förekom i de analyserade
tidningar sattes ett kodschema ihop (se bilaga 1). För att bestämma de olika variablerna
till kodschemat, diskuterades det vad som var viktigt att veta för att variablerna även
skulle ha någon relevans för den kvalitativa studien. Det resonerades fram att de två
viktigaste variablerna var icke-miljötext och miljötext. Vi ville även veta hur många
artiklar som var visualiserade respektive icke visualiserade och hur många som var
nyhetstexter respektive opinionstexter. Därför gjordes även dessa till variabler.
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4.1.2 Kodschema
V1: Datum
V2: Veckodag
V3: Texter som handlar om miljö, klimat eller hållbar utveckling
V4: Texter som handlar om andra ämnen
V5: Nyhetstexter om miljö, klimat eller hållbar utveckling
V6: Opinionstext om miljö, klimat eller hållbar utveckling
V7: Stor text om miljö (visualiserad)
V8: Liten text om miljö (ej visualiserad)

Efter att kodschemat tagits fram gjordes en definitionslista för att bestämma vilka
egenskaper en text behövde ha för att räknas som en miljötext (se 4.3.2).

4.2 Framinganalys
För att granska materialet kvalitativt gjordes en framinganalys. En framinganalys går
enligt Goffman (1974) ut på att analysera material och därifrån urskilja olika frames.
Som tidigare nämnt bygger framingteorin på tanken att det mellan olika människor
finns en social samförståelse (Goffman, 1974), och frames är hur kommunikatörer får
en viss del av information att bli framträdande i en text (Entman, 1993).

Att utföra den kvalitativa studien i den här uppsatsen efter en framinganalys ansågs
därför vara mycket relevant för denna studie, då användandet av olika frames är något
som skulle kunna utnyttjas av tidningar. Genom att utnyttja den sociala samförståelse
som Goffman (1974) berättar om skulle de kunna sända ut sina budskap i olika frågor.
Detta är något som skulle kunna göras både medvetet och omedvetet. Genom att
analysera empirin med en framinganalys hoppades denna studie kunna påvisa hur den
svenska journalistiken framear miljö- och klimatfrågor. Den hoppades också kunna
synliggöra de skillnader och likheter som finns i hur detta görs i rikspress och
lokalpress. Entman (1991) menar på att frames är utformade av och går att hitta i
metaforer, nyckelord, olika begrepp, bilder och symboler som framhålls i
nyhetstexterna. Han menar även att ju fler gånger ett tecken återkommer desto mer
minnesvärt blir det. Även hur stor plats det får påverkar hur pass minnesvärt det blir.
Detta var intressant för denna studie då det granskades hur dessa symboler och
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nyckelbegrepp används inom den svenska journalistiken för att gestalta ämnena miljö
och klimat.

Framesen identifierades efter att ha analyserat alla artiklar som valdes ut för studien. För
att ett mönster i den här studien skulle identifieras som en frame behövde mönstret
återfinnas i minst två artiklar. För att mönstret skulle identifieras som en frame krävdes
det också att framen tydligt vinklade informationen i artikeln så att ett dolt budskap gick
att urskilja.

4.3 Material och urval
Fyra olika tidningar analyserades: Dagens Nyheter och Aftonbladet för att representera
rikspressen och Västerbottens-kuriren och Smålandsposten för att representera
lokalpressen. Dessa tidningar valdes för att få en bred geografisk spridning på empirin.
Tidningarna användes både för den kvantitativa analysen och den kvalitativa analysen. I
det här kapitlet presenteras först det urval som var gemensamt för både den kvantitativa
och den kvalitativa analysen. Sedan presenteras materialet för den kvantitativa studien
samt hur dess urvalprocess gick till. Där efter presenteras materialet för den kvantitativa
studien och hur urvalet gick till där.

4.3.1 Gemensamt urval
För att få fram studiernas empiri gjordes ett kvoturval som är ett slags ickesannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval innebär att forskaren själv är med och
bestämmer hur urvalet ska väljas och ett kvoturval är en typ av icke-slumpmässigt
urval. Kvoturvalet går ut på att forskaren fastställer olika kriterier som materialet ska
uppfylla för att få ingå i studien (Denscombe, 2017). Urvalet väljs alltså strategiskt och
inte slumpmässigt. Kvoturval användes för att det ansågs viktigt att tidningarna skulle
representera olika geografiska områden av Sverige och inte bara en viss del av landet,
vilket skulle kunna ske om tidningarna valdes ut slumpmässigt. Likaså resonerades det
när artiklar och nummer valdes ut. Även där ansågs ett icke-sannolikhetsurval vara bäst
för att inte en viss tid på året skulle påverka resultatet. De kriterier som användes i
kvoturvalet var alltså att tidningarna skulle komma från olika delar av Sverige och vara
publicerade vid olika tidpunkter på året. De skulle även vara publicerade 2017.
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4.3.2 Material och urval för den kvantitativa studien
När den kvantitativa delen av studien utfördes analyserades tolv nummer från varje
tidning, ett nummer från varje månad på året. Detta för att inte tiden på året skulle
påverka resultatet. De datum som valdes ut för respektive tidning var 2017-01-17, 201702-17, 2017-03-17, 2017-04-12, 2017-05-16, 2017-06-20, 2017-07-17, 2017-08-17,
2017-09-18, 2017-10-17, 2017-11-17 och 2017-12-19.

För att specificera vad som definierades som artiklar om miljö- och klimatfrågor kom vi
fram till att artiklarna skulle ha ett tydligt huvudfokus på miljön eller klimatet. Artiklar
som inte räknades med var:
•

Artiklar som handlade om djur och natur, så länge inte fokus i artikeln låg på att
miljön eller klimatet påverkat eller påverkats.

•

Artiklar om naturkatastrofer, så länge inte fokus i artikeln låg på att människans
klimateffekt var bakgrunden till naturkatastrofen, eller att fokus låg på att miljön
påverkats av naturkatastrofen.

•

Artiklar om nedskräpning, så länge inte fokus låg på hur detta påverkade miljön.

•

Andra artiklar som handlade om ämnen som känt påverkar miljön eller klimatet,
till exempel höjda vattennivåer eller ett förbud mot fossila bränslen, så länge inte
artiklarna hade en miljö- eller klimatvinkling.

De artiklar som räknades med i analysen var redaktionellt material, ledarsidor,
debattsidor och insändare. Det material som inte räknades med var:
•

Förstasidan och andra sammanfattningar av artiklar som presenteras längre fram
i tidningen.

•

Sportdelen eller sportbilagor, undantag för de sportnyheter som placerats i
nyhetsdelen av tidningen.

•

Helgbilagor, sommarbilagor, DN Stockholm och andra extrabilagor

•

Dödsannonser eller “Till minne av”

•

Recensioner av till exempel musik, filmer och spel

•

Annonser, statistik och tabeller

•

TV-delen

•

Namnsdagar och rättelser

•

I Dagens Nyheter: “Namn och nytt”, “Noterat”
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Ett annat kriterium var att numren som valdes ut skulle vara publicerade på vardagar,
samt datum då inga högtider inföll.

Anledningen till att sportdelen exkluderats men inte till exempel kulturdelen var för att
kulturdelen berör flera olika ämnen, medan sportdelen enbart berör ämnet sport.
Extrabilagorna valdes bort då de inte publiceras varje dag och alla tidningarna hade
olika extrabilagor. För att få en så korrekt analys som möjligt analyserades därför endast
de delar som återkom i varje nummer och som fanns representerade i varje tidning. DN
Stockholm är också en slags extrabilaga som valdes bort då det är en lokal del av en
tidning som annars är en rikstidning. Delar som “Fråga Linn om sex och kärlek”, “Fråga
doktorerna” och “Fråga apotekarna” innehöll flera olika frågor vilket skulle kunna
tolkas som flera olika små artiklar. Dessa räknades dock som en enda artikel då de var
placerade tillsammans och var skrivna av samma skribent. De gav därför intrycket av att
bara vara en artikel.

4.3.3 Material och urval för den kvalitativa studien
Till den kvalitativa delen analyserades två artiklar ur respektive tidning, med andra ord
fyra artiklar från lokalpressen och fyra artiklar från rikspressen. Anledningen till att
enbart två artiklar ur respektive tidning valdes var för att studien även innefattade en
kvantitativ del och det ansågs därför att det räckte med två artiklar från varje tidning.
Artiklarna togs från tidningarnas printversioner och inte från de artiklar som publicerats
för webben. De artiklar som analyserades var:

Aftonbladet (2017.07.17) Klimatsmart? Skippa barnen
Aftonbladet (2017.09.18) Inte kasst låta kassen kosta
Dagens Nyheter (2017.03.31) Flera djurarter hotas – men luften är bättre
Dagens Nyheter (2017.09.18) Osäkert om e-handel är ett grönt alternativ
Smålandsposten (2017.02.13) Växjös kommunalråd tar plats i klimatnätverk
Smålandsposten (2017.08.17) Första laddstolpen på plats
Västerbottens-kuriren (2017.03.20) Klimatfrågan oroar unga mer än krig
Västerbottens-kuriren (2017.03.28) Världens forskare ska diskutera Arktis framtid i
Umeå
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För den kvalitativa analysen exkluderades opinionstexter från urvalet. Detta på grund av
att opinionstexter, så som de som går att finna på debatt- och ledarsidor, är ett medel för
personer att uttrycka sin åsikt i en fråga. Då detta gör att det kommer finnas tydliga
tendenser i texterna valdes dessa artiklar bort. Vi uteslöt även TT-artiklar då dessa inte
är skrivna av någon reporter på tidningarna. Vi ansåg att dessa tendenser och åsikter
skulle kunna leda till att vissa mönster felaktigt skulle identifierats som frames.

4.4 Insamlingsmetod
För att välja ut tidningsnummer till den kvantitativa studien användes en dator på
Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar som har tillgång till Databasen Svenska
dagstidningar. Databasen ger tillgång till alla Kungliga bibliotekets digitaliserade
dagstidningar från 1600-talet till nu. I databasen användes tidningens namn som sökord
och datum för valt datum klickades i. Sedan räknades alla artiklar som utefter urvalets
olika krav handlade om miljö- och klimatfrågor ihop. De räknades även ihop utefter
kodschemat (se 4.1.2).

Databasen Svenska dagstidningar användes även för att välja ut artiklar till den
kvalitativa studien. Detta för att finna artiklar som stämde överens med urvalets olika
krav för den kvalitativa analysens artiklar. Först analyserades artiklarna om miljö- och
klimatfrågor som publicerats på de datum som identifierats i den kvantitativa studien.
Då uppsatsen även önskade någorlunda lika långa artiklar gick det inte att hitta åtta
artiklar som stämde överens med studiens krav under dessa datum. Därför söktes det
vidare på fler datum som följde kraven i urvalet. Efter att ha analyserat ytterligare
tidningsnummer gick det att välja ut åtta artiklar som ansågs uppfylla kriterierna.

4.5 Sammanfattning
Den kvantitativa analysen och den kvalitativa analysen gjordes som tidigare nämnt var
för sig. Först den kvantitativa och sen den kvalitativa. Vår tanke med detta var från
början att först göra en kvantitativ analys och sen välja ut några artiklar från det
kvantitativa materialet och göra en djupare kvalitativ analys av dessa. Efter att ha insett
att det var väldigt få artiklar som handlade om miljö, och vi inte ansåg att åtta av dessa
levde upp till våra kriterier för den kvalitativa analysen, valde vi att även välja artiklar
som inte fanns med i det kvantitativa materialet.
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Trots att vi gjorde två olika studier försökte vi anpassa dem så att de skulle ha relevans
till varandra. Kodschemats variabler till exempel togs fram så att alla variabler skulle
kunna ha relevans även för den kvalitativa anlalysen. Vi presenterade de olika resultaten
var för sig, men i slutsatsen och diskussionen kopplade vi samman de båda analyserna
och kom fram till slutsatser utefter båda studiernas resultat. Vi ansåg därför att vald
metod var passande för vår uppsats.

4.6 Undersökningens tillförlitlighet
I studiens kvantitativa del analyserades sammanlagt 48 nummer, 24 från lokalpressen
och 24 från rikspressen. Det togs både hänsyn till vilken dag och tidpunkt på året
numret publicerats, samt i vilken del av landet tidningen publiceras. Därför ansåg vi att
undersökningens kvantitativa del vara tillräckligt bred för att kunna klassas som
tillförlitlig. Till studiens kvalitativa del valdes två artiklar från varje nummer ut, vilket
gjorde att åtta artiklar totalt analyserades. Hade studien enbart använt en kvalitativ
metod hade åtta artiklar, där fyra var hämtade från lokalpress och fyra från rikspress,
kunnat vara för lite för att ge ett tillförlitligt resultat. Men då studien även innefattar en
bred kvantitativ undersökning ansågs antalet artiklar i den kvalitativa delen räcka för att
ge ett trovärdigt resultat. Resultatet hade dock kunnat bli ännu mer tillförlitligt om det
analyserats fler artiklar.

Vi analyserade all empiri tillsammans, både empirin i den kvantitativa studien och den
kvalitativa studien. Även slutsatserna togs fram gemensamt. Resterande delar av
uppsatsen skrevs tillsammans, alternativt kontrollästes av den andra.

4.7 Forskningsetiska överväganden
Enligt Öberg (2015) är det viktigt att informanter får vara anonyma, bland annat genom
att inte nämnas vid namn. Detta är särskilt viktigt när känsliga intervjuer görs. I den här
studien har det dock inte gjorts några intervjuer och ämnet är heller inte särskilt
känsligt. Dessutom är det bara ett namn som nämns i uppsatsen och det nämns bara en
gång. Anledningen till att namnet står med, är för att det är med i en del av ett citat som
användes för att ge styrka åt analysen. Det var tre huvudsaker som spelade roll när det
bestämdes om personens namn skulle vara censurerat eller inte i uppsatsen. Det första
var att personen som intervjuats i artikeln inte intervjuats som privatperson, utan som
yrkesperson. Det andra var att citatet redan publicerats i en artikel och att

18

intervjupersonen med största sannolikhet vetat om att namnet skulle publiceras, och det
tredje var att undersökningens syfte inte handlade om att analysera just det den personen
sa, utan hur tidningen låtit informationen föras fram. Med detta i tankarna valdes det att
inte censurera namnet eftersom det inte ansågs etiskt nödvändigt.

4.8 Metodkritik
Denscombe (2017) menar att en kvalitativ undersökning kan leda till att forskarens egna
bakgrund, identitet, och egna övertygelser påverkar hur materialet granskas. Ett problem
som möjligtvis kan ha uppstått när den kvalitativa delen gjordes är därför att materialet
undermedvetet analyserats på ett visst sätt. Till exempel kan material undermedvetet
försökts hittas för att bevisa en viss hypotes. Även om forskarens påverkan på resultatet
är störst vid kvalitativa studier kan även kvantitativ forskning påverkas av forskarens
omdöme (Denscombe, 2017). Det är alltså även under den kvantitativa studien möjligt
att resultatet undermedvetet påverkats. Det kan till exempel ha skett när det bestämdes
vad som skulle räknas som miljö- och klimatfrågor.

Ett problemområde kan vara att den empiri som granskats har bestått av journalistiska
texter. Då empirin har granskats av journaliststudenter kan det anses påverka på vilket
sätt materialet har blivit analyserat. Detta bland annat på grund av att det kan antas
finnas en speciell agenda inom journalistkåren, som kan vara svår att ställa sig utanför i
en studie av denna typ.

Då ett urval görs finns det alltid risk för urvalsfel. Det innebär att det alltid finns en risk
att ett annat urval hade gett ett annorlunda resultat (Denscombe, 2017). Då detta är ett
problem som rör alla undersökningar där ett urval har gjorts rörde det även denna
undersökning. Det går alltså inte till 100 procent att säga att rikspressen och
lokalpressen rapporterar på ett visst sätt kring miljö-och klimatfrågor, för hade andra
tidningar eller artiklar valts hade de kunnat ge ett annat resultat. Detta ansågs dock inte
som ett övergripande problem för den här studien, då materialet valdes för att få ett så
trovärdigt urval som möjligt med hjälp av ett kvoturval.
Entman (1993) menar att ett problem med “frames” och framinganalys är att
definitionen av vad en frame faktiskt är inte är helt självklar. På grund av detta så krävs
det ofta en djup förståelse för ämnet innan det går att identifiera frames. Entman (1993)
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förklarar också att denna otydlighet kring vad en frame är lämnar plats för olika
tolkningar av framesen från olika personer. Detta innebär att om den här studien gjorts
av några andra, hade de kunnat identifiera andra frames.

5. Resultat och analys
I det här kapitlet presenteras och analyseras studiens resultat. Då studien består av både
en kvantitativ och en kvalitativ analys delas kapitlet upp i tre underrubriker. Den
kvantitativa analysen presenteras under två rubriker: “Resultat av den kvantitativa
analysen” och “Analys av den kvantitativa analysen”. För den kvalitativa analysen
redovisas både resultat och analys under samma rubrik: “Resultat och analys av den
kvalitativa analysen”.

5.1 Resultat av den kvantitativa analysen
I den här delen presenteras det resultat som framgick av den kvantitativa analysen av
Smålandsposten, Västerbottens-Kuriren, Dagens Nyheter och Aftonbladet. Kapitlet är
indelat i två underrubriker: “Statistik tidning för tidning” och “Statistik lokalpress
kontra rikspress”. Detta för att så tydligt som möjligt presentera resultatet, både var för
sig och ihop.

5.1.1 Statistik tidning för tidning
Kapitlet ”statistik tidning för tidning” förtydligar hur mycket de fyra tidningarna
rapporterar om miljö- och klimatfrågor i de analyserade numren. Resultatet bygger på
informationen som tagits fram genom analysen, som i sin tur utgick ifrån det
kodschema (se bilaga 1) som använts för att analysera de fyra tidningarna. Resultatet
från de olika tidningarna presenteras dels i form av en tabell för att få en överblick.
Sedan presenteras resultatet även i form av tre olika diagram för att förtydliga det
resultat som visas i tabellen.
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5.1.2 Aftonbladet

Tabell 1.

Diagram 1A.

Diagram 1B.

Diagram 1C.

Av Aftonbladets 651 artiklar från 2017 handlar endast elva artiklar om miljö- och
klimatfrågor (Tabell 1). Detta motsvarar 1,7 procent (diagram 1B) av tidningens
artiklar. Det är alltså betydligt fler artiklar som inte berör miljö- och klimatfrågor än
artiklar som gör det. De visualiserade artiklarna var mer än fyra gånger så många som
de icke visualiserade artiklarna (Diagram 1C). Av de elva artiklar som berör miljö- och
klimatfrågor är sju texter nyhetsartiklar och fyra texter opinionstexter (Tabell 1).

5.1.3 Dagens Nyheter

Tabell 2.
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Diagram 2A.

Diagram 2B.

Diagram 2C.

I Dagens Nyheter berör 15 av 638 artiklar miljö- och klimatfrågor (Tabell 2) vilket
motsvarar 2,4 procent (Diagram 2B). Sju av dessa miljö-och klimattexter är
visualiserade och åtta artiklar saknar bild (Tabell 2). Detta betyder att det nästan är lika
många visualiserade artiklar som artiklar utan bild i de analyserade numren. Lite mer än
en fjärdedel, 26,7 %, av de 15 artiklarna är opinionstexter och resterande 73,3% är
nyhetstexter (Diagram 2A).

5.1.4 Smålandsposten

Tabell 3.

Diagram 3A.

Diagram 3B.

Diagram 3C.

I Smålandsposten analyserades 703 artiklar (Tabell 3). Tolv av dessa, 1,3%, handlar om
miljö- och klimatfrågor (Diagram 3B). Det är två fler bildsatta artiklar än artiklar utan
bild (Tabell 3). När det gäller typ av text är det även där två fler artiklar av den ena
kategorin än av den andra. Av de tolv miljö- och klimattexterna är sju artiklar skrivna
som nyhetstexter och fem artiklar som opinionstexter (Tabell 3).
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5.1.5 Västerbottenskuriren

Tabell 4.

Diagram 4A.

Diagram 4B.

Diagram 4C.

21 av de 642 granskade artiklarna i Västerbottens-kuriren är miljö- eller klimatartiklar
(Tabell 4). Detta motsvarar 3,3 procent av tidningens totala antal artiklar (Diagram 4B).
Av miljö- och klimatartiklarna är nio visualiserade och 12 saknar någon form av
visualisering (Tabell 4). Det betyder att knappt tre femtedelar av miljö- och
klimatartiklarna är visualiserade (Diagram 4C). Nio av de 21 artiklarna som
kategoriserades som en miljö- eller klimatartikel är av nyhetskaraktär, medan tolv
artiklar är opinionstexter (Tabell 4). Det betyder att miljö-och klimatartiklarna i dessa
nummer av Västerbottens-kuriren består av cirka 43 procent nyhetsartiklar och cirka 57
procent opinionstexter (Diagram 4A).

5.1.6 Statistik lokalpress kontra rikspress
I det här kapitlet synliggörs skillnaderna mellan lokalpressen och rikspressen. Resultatet
som presenteras i de sex diagrammen under bygger på resultatet som presenterats under
“Statistik tidning för tidning”, som i sin tur bygger på kodschemat som togs fram för
den kvantitativa analysen (se bilaga 1).
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Diagram 5A.

Diagram 6A.

Diagram 5B.

Diagram 6B.

Diagram 5C.

Diagram 6C.

I lokalpressen är 2,5 procent av texterna miljötexter medan 97,5 procent handlar om
andra ämnen (Diagram 5A). Rikspressen består till 98% av annat material än miljötexter
och andelen miljötexter är 2 procent (Diagram 6A). Av miljötexterna i lokalpressen
kategoriseras 48,5 % som texter av nyhetskaraktär, medan 51,5 % anses vara
opinionstexter (Diagram 5B). I rikspressen är nästan 70% av miljötexterna av
nyhetskaraktär och lite mer än 30% är opinionstexter (Diagram 6B). Miljötexterna i
lokalpressen är i 57,6% av fallen visualiserade, medan 42,4% av texterna saknar någon
form av visualisering (Diagram 5C). Rikspressen visualiserar 61,5% av sina miljötexter
och låter 38,5% av miljötexterna stå utan någon visualisering (Diagram 6C).

5.1.7 Statistik för alla tidningar
I kapitlet “Statistik för alla tidningar” presenteras hur stor del av alla tidningar
sammanlagt som berör miljö- och klimatfrågor.
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Diagram 8A.

Då det totala antalet artiklar i alla tidningar räknas samman handlar nästan 98% av
artiklarna om andra ämnen än miljö eller klimat. 2,2 % procent av texterna anses handla
om miljö eller klimat.

5.2 Analys av den kvantitativa analysen
Efter att ha analyserat resultaten går det att se att artiklar som handlar om miljö- och
klimatfrågor är underrepresenterade inom både svensk lokalpress och svensk rikspress.
Endast 2,2 procent av det totala antalet artiklar handlar om miljö- och klimatfrågor
(Diagram 8A). Detta är likt den tidigare forskningen av Sjölander (2016) som visar att
endast 2 procent av nästan 10 000 artiklar handlar om miljö- klimat- och djurfrågor. Till
skillnad från hennes forskning visar dock den här studien att 0,5 procentenheter fler
artiklar handlar om miljön och klimatet i lokalpressen än i rikspressen (Diagram 5A och
6A). I den tidigare forskningen kom Sjölander fram till att lokalpressen skrev mindre
om miljö- klimat- och djurfrågor än rikspressen (Sjölander, 2016). McCombs och
Shaws (1972) dagordningsteori som bygger på att medierna är de som slutligen
bestämmer vad som ska publiceras och få plats i tidningarna berör den här delen av
analysen. Detta eftersom det här går att se hur pass högt tidningarna valt att prioritera
artiklar om miljö- och klimatfrågor. På samma sätt berörs Strömbäcks (2005)
nyhetsvärderingsteori. Även den handlar om vad medierna väljer att värdera i sina
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medier. I detta fall går det att se att tidningarna har prioriterat andra frågor och ämnen
högre än de som berör miljö- och klimatfrågor. Den tidning som utmärker sig mest med
antal miljö- och klimattexter är Västerbottens-kuriren som har 21 sådana artiklar (Tabell
4). Det är sex fler artiklar än tidningen som hade näst flest artiklar med 15 miljö- och
klimatartiklar (Tabell 2). Även procentuellt har Västerbottens-kuriren flest artiklar som
berör miljö- och klimatfrågor (Diagram 4B). Den tidning som har minst artiklar som
berör ämnet är Smålandsposten (Diagram 3B).

När det gäller typ av text är Västerbottens-kuriren den enda tidningen som har fler
opinionstexter än nyhetstexter som berör ämnet (Diagram 4A). Det går även tydligt att
läsa av från diagram 5B och 6B att opinionstexter är vanligare i lokalpressen än i
rikspressen. De tidningar som sticker ut i kategorin visualiserade respektive icke
visualiserade artiklar är Dagens Nyheter och Aftonbladet. Dagens Nyheter har till
skillnad från de andra tidningarna fler icke visualiserade artiklar än visualiserade
(Tabell 1). Det är dock bara en artikel mer utan bild än med bild i tidningen. Den andra
tidningen som sticker ut, Aftonbladet, har nästan fem gånger så många visualiserade
texter än icke visualiserade artiklar (Tabell 2). Överlag har dock rikspressen
sammanlagt 3,9 procentenheter fler visualiserade artiklar än vad lokalpressen hade
(Diagram 5C och 6C).

5.3 Resultat och analys av den kvalitativa analysen
Den här delen presenterar och analyserar de frames som går att identifiera i de åtta
artiklarna från tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Västerbottens-kuriren och
Smålandsposten. De frames som går att hitta är Syndabocks-frame, exkluderings-frame,
den dramatiska rikspressen, färgsymbolik, närhets-frame, förebilds-frame, bevis-frame
och gemenskaps-frame. Vad dessa frames innebär presenteras under kommande
underrubriker.

5.3.1 Syndabocks-frame
En tendens i flera av artiklarna är att allmänheten får ikläda sig rollen som syndabock,
bland annat för klimatförändringarna. Journalistiken berättar att många uttrycker att det
är viktigt att leva mer klimatsmart, men att det i praktiken är betydligt färre som faktiskt
lever upp till detta.
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“Trots att nio av tio tycker att det är viktigt att leva klimatsmart är det långt ifrån alla
som gör det. Både flygresor och köttkonsumtion ökar och svenskarna lever som om vi
hade 4,2 planeter till vårt förfogande.” (Västerbottens-kuriren, 20.03.17, Klimatfrågan
oroar unga mer än krig)

I citatet från Västerbottens-kuriren berättar författaren om hur människor i dagens
samhälle har flera ohållbara vanor, men trots att vi vill leva klimatsmart ger vi inte upp
dessa vanor. Det förklaras att vi inte börjat minska dessa vanor utan snarare anammat
dem ytterligare. Det uttrycks att detta är ett ohållbart sätt att leva på. I Cottle (2009)
uttrycks det att de miljönyheter som får plats i tidningarna idag ofta är sådana som går
att göra spektakulära. I citatet från Västerbottens-kuriren skrivs det att svenskarna lever
som om vi hade 4,2 planeter till vårt förfogande och det kan ses som ett exempel på hur
en miljönyhet kan göras mer spektakulär för att väcka reaktioner.
“Vi är kanske ett av de länder i världen som lyckats bäst med att minska utsläppen från
inhemska källor. Men å andra sidan är vi ett av de länder som konsumerar mest varor
och många av dem är producerade på andra platser på jorden så vi orsakar utsläpp i
andra länder, säger Hans Wrådhe.” (Dagens Nyheter, 31.03.17, Flera djurarter hotas men luften är bättre)

Citatet från Dagens Nyheter är även det ett tydligt exempel på när författaren får
människorna att framstå som syndabockar. Först börjar meningen med att vi är ett av de
länder som lyckats bäst med att minska utsläppen. Direkt därefter följer dock ett “men”
där författaren ändå trycker på att vi inte är tillräckligt bra. Av de åtta artiklar som
analyserats går det att se att allmänheten oftare framställs som syndabockar i rikspressen
än i lokalpressen. I tre av fyra artiklar från rikspressen framställs allmänheten som
syndabockar medan de endast gör det i en artikel från lokalpressen.

5.3.2 Exkluderings-frame
En röd tråd genom alla åtta artiklar är att allmänheten aldrig får komma till tals. De enda
som får uttala sig är forskare, politiker eller andra personer som jobbar med miljö- och
klimatfrågor. Allmänheten får i vissa fall vara med i form av statistik från
undersökningar, men det är aldrig någon som får uttala sig i texterna. Enligt Entman
(1993) kan författare välja vilken information som blir framträdande i en text. I de
artiklar som analyserats i denna studie är det enbart de som jobbar med miljö- och
klimatfrågor som får framföra sin information. Som tidigare nämnt var en frame att
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allmänheten i flera artiklar framställs som syndabockar. Trots detta får de aldrig
chansen att försvara sig då de aldrig får uttala sig i artiklarna. Det är alltså även en
tydlig frame att allmänheten exkluderas.

Personifiering är ett sätt för journalistiken att inkludera allmänheten i journalistiken.
Enligt Ghersetti och Hvifeldt (2000) används personifiering ofta av medier som når ut
till många människor. Att det skulle vara någon skillnad mellan rikspressen och
lokalpressen märks dock inte av i vår studie, då varken de analyserade artiklarna från
rikspressen eller lokalpressen var särskilt personifierade. Artiklarna var inte omgjorda
för att handla om en människa för att skapa närhet, utan personerna som var med i
artiklarna var antingen intervjupersoner eller så handlade huvudnyheten om vad
personen åstadkommit. Artikeln om att Växjös kommunalråd valts in i ett klimatnätverk
är ett exempel på en sådan nyhet. Nyheten handlar i grund och botten om att Växjös
kommunalråd Åsa Karlsson Björkmarker valts in, och den har därför inte blivit
personifierad. Ett undantag är Aftonbladets artikel om att inte skaffa barn där det finns
en visualisering högst upp som är personifierad. Då det bara är en del av artikeln som är
personifierad, är dock inte huvudvinkeln av artikeln personifierad och den har i den här
studien inte klassats som helt personifierad.

5.3.3 Den dramatiska rikspressen
En frame som går att hitta mellan rikspressen och lokalpressen i deras sätt att rapportera
om miljö- och klimatfrågor, är att rikspressen både är mer visualiserad och mer
dramatiskt visualiserad. Artiklarna om miljö- och klimatfrågor i rikspressen fick alla i
princip varsin hel sida till artiklarna medan artiklarna i lokalpressen aldrig fick mer än
en halv sida. Enligt Eriksson och Göthlund (2012) handlar semiotik om hur tecken
används för att kommunicera. I den här studien går det att se att tecknen i form av
artikelns storlek är större i rikspressen. Enligt McCombs och Shaws (1972)
dagordningsteori kan tidningarna göra att en nyhet uppfattas som viktigare genom att
placera den tydligare och göra den tydligare genom dess storlek. Artiklar om miljö- och
klimatfrågor framstår därför utifrån detta som viktigare i rikspressen än i lokalpressen.

Att rikspressens artiklar är mer dramatiska och sensationella går bland annat att se på
visualiseringarna. Rikspressens analyserade artiklar är dels försedda med fler och större
visualiseringar, men även färgerna i visualiseringarna sticker ut mer än i lokalpressen.
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Dessa artiklar har stora visualiseringar i form av dramatiska bilder så som stora “bra och
dåliga” plastpåsar, symboliska familjer och färgstarka visualiseringar. De flesta artiklar
från lokalpressen är däremot endast försedda med små faktarutor och små bilder på de
intervjuade politikerna eller forskarna. De bilderna är även odramatiska och färgfattiga.
Precis som Gripsruds (1992) tidigare forskning antyder att kvällspressen oftare har
större och mer dramatiska bilder och visualiseringar, har den här studiens artiklar från
rikspressen det.

Något både rikspressen och lokalpressen har gemensamt är att nästan alla rubriker är
stora och iögonfallande. Det undantag som går att hitta finns i lokalpressens artikel om
att forskare ska komma till Umeå. Gripsruds (1992) tidigare forskning visar att det
börjar bli vanligare med dramatiska och sensationella rapporteringar även i de tidningar
som inte räknas som kvällspress. Den här studien har ett liknande resultat då även
rubrikerna i lokalpressen är stora och iögonfallande. Rubrikerna är dock fortfarande mer
dramatiska i rikspressen än i lokalpressen.

5.3.4 Färgsymbolik
Ett återkommande mönster i flera artiklar är hur färgerna rött och grönt används för att
framföra olika budskap. Detta går att se både i bilder, till exempel de gröna och röda
påsarna, men också i olika tabeller och faktarutor. Studien visar att grönt får stå för ett
“bra miljöval” och val som är accepterade och förespråkas i texterna. Rött ges rollen
som en “varningsflagg” och används som färg för sådana saker som ska undvikas eller
olika miljömål som inte uppnåtts eller riskeras att ej uppnås. Rött och grönt får
symbolisera de negativa och positiva aspekterna i artiklarna. Denna tendens är mer
tydlig i rikspressen än lokalpressen. Lokalpressen använder inte färger för att tydliggöra
de budskap som finns i texterna på samma sätt som rikspressen gör. I tre av fyra
analyserade artiklar från rikspressen används färgen grönt för att visa på positiva val
eller uppgifter. I Dagens Nyheters artikel som handlar om att det är osäkert om e-handel
verkligen är ett grönt alternativ, används grönt inte för att visualisera något positivt.
Ordet “grönt” används dock istället för att måla upp ett fenomen som något positivt.
Rött används för att uttrycka motsatsen, när något är förbjudet, inte uppmuntras eller när
ett negativt budskap ska förmedlas. I de analyserade texterna från lokalpressen används
färger inte på dessa sätt överhuvudtaget.
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5.3.5 Närhets-frame
En frame som identifierats i lokalpressen är hur närhet används för att lyfta miljö- och
klimatnyheter i viktighets-aspekten. Detta är tydligt i en artikel från Västerbottenskuriren som trycker på hur det är första gången som en speciell forskarkonferens tar
plats i Sverige och Umeå.
“Forskare från hela världen samlas i Umeå i juni för en av de största konferenserna
någonsin om Arktis framtid.” (Västerbottens-kuriren, 2017.03.28, Världens forskare
ska diskutera Arktis framtid i Umeå)
“Konferensen, som hålls vart tredje år, har aldrig tidigare varit i Sverige.”
(Västerbottens-kuriren, 2017.03.28, Världens forskare ska diskutera Arktis framtid i
Umeå)

Här blir informationen om att konferensen ska äga rum just i Sverige och Umeå
framträdande. Denna information återkommer flera gånger i texten och är också med i
rubriken och upprepningen gör att information upplevs som viktig. Strömbäck (2005)
menar att närhet och viktighet är två av de tydligaste kriterierna när en nyhet ska
värderas. Om en nyhet har till exempel geografisk närhet får den ett högre nyhetsvärde.
På detta sätt gestaltas denna nyhet så att den upplevs som viktig.

5.3.6 Förebilds-frame
En tendens som går att finna i ett flertal artiklar är hur vissa aktörer i texten framställs
som förebilder. Denna frame finns i två olika former. Den ena formen lyfter fram en
aktör som en förebild. I texten från Smålandsposten berättas det om hur ett
kommunalråd från Växjö som enda person från Norden blivit invald som ledamot i ett
europeiskt klimatnätverk.
“Styrelsen samlar städer som går före nationella åtgärder vad gäller klimat och
miljö.” (Smålandsposten, 2017.02.13, Växjös kommunalråd tar plats i klimatnätverk)

Citatet visar hur Växjö är en stad som ligger i framkant när det kommer till klimat- och
miljöåtgärder. Det framhålls hur Växjö i dessa frågor ligger så kraftigt i framkant att
man ligger före de åtgärder som tas på nationell nivå. Då detta är ett klimatnätverk som
enbart de städer som går före nationella åtgärder i miljö- och klimatfrågor kan bli
medlem i, lyfts Växjö fram som en tydlig förebild. Även i ingressen, där det beskrivs
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hur endast sex andra länder i Europa har städer som är tillräckligt duktiga inom miljöoch klimatfrågor, gestaltas Växjö som en förebild för andra städer.
“Många har ändå valt att gå ett steg längre och ta betalt. Bland annat klädbutikerna MQ,
Joy, och Apoteket Hjärtat som redan innan lagen trädde i kraft hade redan diskuterat ett
samarbete med naturskyddsföreningen.” (Aftonbladet, 2017.09.15, Inte kasst låta
kassen kosta)

I texten från Aftonbladet berättas hur den nya lagen som kräver att butiker ska
informera om plastpåsarnas miljöpåverkan har gjort att 30 ton plast inte hamnat i
naturen. Den nya lagen säger däremot inte att butikerna måste ta betalt för plastpåsarna,
något som Naturskyddsföreningen ansåg skulle varit en del av den nya lagen. Här lyfts
butikerna MQ, Joy och Apoteket Hjärtat fram som förebilder som tagit egna initiativ
och börjat ta betalt för sina plastpåsar för att minska försäljningen av dessa.

Den andra formen av denna frame jämför något som framställs som dåligt med något
som framställs som något bra. I texten från Aftonbladet jämförs två olika familjer,
“Eko-paret och Ego-familjen”, både genom visualisering och text. Det är tydligt i båda
dessa format hur “Eko-paret” används som en förebild för hur alla borde vara och hur
“Ego-familjen” används som en symbol för hur du inte borde vara.
“Sammanlagt kör de 2500 mil per år. Dessutom flyger de till Thailand en gång per år,
och en gång till Spanien.” (Aftonbladet, 2017.07.17, Klimatsmart? Skippa barnen)

I citatet från Aftonbladet ges ett tydligt budskap om hur det liv som “Ego-familjen”
lever inte är hur du bör leva. Användningen av ordet “dessutom” får det att låta som att
dessa personerna kör 2500 mil per år, men ändå flyger till Spanien och Thailand varsin
gång per år. Det ger en stark känsla av att dessa personer tar egoistiska beslut och är
några du inte ska vara som.
“Slänger väldigt lite av den mat som de köper med sig hem från ekobutiken. Handlar
hälften av sina kläder på second hand och är väldigt sparsamma med inköp av
hemelektronik och andra kapitalvaror.” (Aftonbladet, 2017.07.17, Klimatsmart? Skippa
barnen)
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Detta citat får “Eko-paret” att framstå som förebilder. Orden som används är positiva
vilket ger en känsla av att dessa personer gör något bra. Det skrivs “och är väldigt
sparsamma med inköp av hemelektronik och andra kapitalvaror” istället för att skriva
“och är väldigt snåla med inköp av hemelektronik och andra kapitalvaror”. Dessa ordval
gör att “Eko-paret” får symbolisera val som anses vara de rätta. Jämförelsen mellan
citaten, om de båda familjerna, gör det mycket tydligt vilka det är som framställs som
förebilder och vilka som ska uppfattas som ett avskräckande exempel.

Cottle (2009) förutspådde i sin forskning att miljöjournalistiken i framtiden mer skulle
efterlysa olika aktioner från politiker, men också från privatpersoner i vardagen. Denna
frame skulle kunna anses vara en utveckling på den tidigare framen som Cottle (2009)
uppmärksammat. Istället för att tydligt i texten “prata” direkt till privatpersoner om hur
de borde göra, så visar journalistiken istället hur de borde göra. Detta görs genom att
använda dessa förebilder, som denna undersökning identifierat i ett flertal texter.

Både inom lokalpressen och rikspressen används denna frame i miljö- och
klimatartiklarna. En tendens som går att identifiera är dock hur rikspressen använder sig
av den jämförande typen av denna frame mer frekvent. Inom lokaljournalistiken går det
enbart att se mindre tendenser till ett användande av denna frame. Den typ av denna
frame som enbart lyfter fram en grupp, en person eller liknande som en förebild är
däremot vanligt förekommande i både rikspress och lokalpress.

5.3.7 Bevis-frame
Enligt Entman (1993) handlar framing om hur kommunikatörer för fram en viss del av
information på olika sätt. Något som är tydligt återkommande i rikspressen är att de
analyserade artiklarna är fyllda med siffror. En återkommande frame i rikspressen är
därför att texternas information styrks genom att föra fram den i form av siffror. I tre av
fyra artiklar från rikspressen användes siffror i stor utsträckning.
“Det har gått tre månader sedan plastpåselagen infördes och resultatet överträffar redan
alla förväntningar. Över 2,5 miljoner kunder har tackat nej till plastpåsar när de
handlat.” (Aftonbladet, 2017.07.17, Klimatsmart? Skippa barnen)

I citatet från Aftonbladet låter författaren siffran 2,5 miljoner användas för att styrka den
tidigare meningen, att resultatet överträffar alla förväntningar. På så sätt för författaren
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fram informationen och styrker den genom “bevis” i form av siffror. Dagens Nyheters
artikel om e-handeln är ett undantag från de andra artiklarna i rikspressen. Där används
endast två siffror som bevis för artikelns budskap.

I lokalpressen är det inte lika vanligt att använda siffror för att föra fram poängen med
artikeln. Ett undantag är dock Västerbottens-Kurirens artikel om att klimatfrågan oroar
unga. Där används siffror tydligt som bevis.
“Fler än 650 forskare kommer till konferensen i Umeå den 8–12 juni.” (Västerbottenskuriren, 2017.03.28, Världens forskare ska diskutera Arktis framtid i Umeå)

Även i citatet från Västerbottens-Kurirens artikel om att forskare kommer till Umeå
används framen, men inte lika kraftfullt. Trots att siffror används i citatet är det inte lika
tydligt att de används för att poängtera något. Det är möjligt att författaren vill trycka på
att det är en viktig konferens då 650 forskare kommer, men det är inte lika tydligt som i
exemplet från Aftonbladet. Trots att framen går att hitta även inom lokalpressen
används den inte i lika stor utsträckning där. Det går därför att se att siffror används för
att styrka textens information och budskap mer frekvent i rikspressen än i lokalpressen.

5.3.8 Gemenskaps-frame
Något som löper som en röd tråd genom flera av artiklarna är hur det pratas om “vi”.
Det trycks på gemenskapen som ett verktyg för att lösa många klimat- och miljöfrågor.
“Mycket av utmaningarna är någorlunda gemensamma och det är viktigt att vi
samarbetar för att hitta gemensamma lösningar.” (Västerbottens-kuriren, 2017.03.28,
Världens forskare ska diskutera Arktis framtid i Umeå)

I citatet, som kommer från Västerbottens-kuriren, berättas det att samarbete är en viktig
beståndsdel för att kunna lösa dessa utmaningar. Senare i texten berättas också att
forskare från flera av världens mäktigaste länder kommer deltaga i mötet. Något som
också betonar hur samarbete är en nyckel för att lösa detta samhällsproblem.
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“Forskare vid bland annat Lunds universitet har gjort en lista på de fyra mest effektiva
insatserna i vardagen som minskar våra koldioxidavtryck - som är ett mått på hur stora
koldioxidutsläpp som sker på grund av hur vi lever våra liv.” (Aftonbladet, 2017.07.17,
Klimatsmart? Skippa barnen)

I detta citat från Aftonbladet är gemenskapen också ett tydligt inslag. Orden ”vi” och
”våra” förekommer flera gånger vilket trycker kraftfullt på hur vi tillsammans har
orsakat detta. En gemenskaps-frame identifieras tydligt i flera texter och framhåller hur
vi gemensamt går att hållas som ansvariga för dessa problem, men också hur vi
gemensamt ska lösa dessa problem. Denna frame går att hitta både inom lokalpressen
och rikspressen. På grund av detta går det därför inte att tillskriva den specifikt till
någon av de båda presstyperna.

6. Slutsats och diskussion
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras de slutsatser som går att dra från resultatoch analyskapitlet. För att besvara uppsatsens forskningsfråga presenteras både
slutsatserna och dess diskussioner ihop efter olika kategorier. Både de slutsatser som går
att identifiera i de kvantitativa resultaten och de kvalitativa resultaten presenteras därför
ihop. Ett sådant system anses vara mest lämpligt för att dra en så trovärdig slutsats som
möjligt. Detta för att det går att se att en del resultat skiljer sig åt mellan
framinganalysen och den kvantitativa analysen. Att presentera allt ihop anses därför ge
möjlighet för intressanta reflektioner, jämförelser och mer trovärdiga slutsatser. Att
presentera kapitlet på detta vis gör att varje underkapitel går att se som en del av svaret
på forskningsfrågan.

6.1 Liten plats åt miljöjournalistisk
Undersökningen visar att 2,2 procent av alla granskade artiklar är miljöartiklar. Detta är
en mycket låg siffra i förhållande till alla artiklar som räknades med och betyder att i
snitt var femtionde artikel är en miljöartikel. Artiklar om miljön och klimatet har alltså
inte värderats särskilt högt i någon av de fyra analyserade tidningarna. Enligt DjerfPierre och Olaussons (2015) tidigare forskning är det möjligt att tidningarna minskar sin
miljörapportering på grund av en sämre ekonomi, och detta skulle kunna vara en
anledning till den här undersökningens resultat.
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Sjölander (2016) visade att antalet miljöartiklar utgjorde två procent av det totala antalet
artiklar som analyserats i hennes undersökning. Det är snarlikt det resultat som denna
undersökningen kommit fram till då det endast skiljer 0,2 procentenheter. Det är
intressant att se att hennes resultat är så likt den här undersökningens resultat, trots att
hennes undersökning även innefattade djurfrågor. Detta resultatet kan också ses som en
antydan att miljö och klimatfrågor börjar få mer plats i tidningarna. Detta på grund av
att denna undersökning inte räknat med djur som en del av ämnet miljö och klimat,
något som Sjölander (2016) gjort. Trots detta har den här undersökningen fått fram en
högre andel texter som handlar om miljö- och klimatfrågor. Hade även artiklar om
djurfrågor räknats med i den här studien hade resultatet med stor sannolikhet skilt sig
ytterligare från Sjölanders (2016) resultat.

6.2. Lokalpressen är miljöfrågornas nya forum…
Syftet med denna undersökning var delvis att analysera hur mycket lokalpress
respektive rikspress rapporterar om miljö och klimat. Efter att ha analyserat materialet
går det att se att den hypotes som lades fram i början av denna undersökning inte har
stämt. Hypotesen sa att det skulle skrivas mer om miljö och klimat i rikspressen, men
undersökningen visar på motsatsen. Även om det inte är en kraftig skillnad så går det se
att lokalpressen skriver fler artiklar om miljö- och klimatfrågor än rikspressen. Detta
resultat är annorlunda än det som presenteras i Sjölander (2016). Hennes forskning visar
att det skrivs mer om klimat och miljö i rikspressen. En möjlig anledning till detta kan
vara att hennes undersökning även innefattar djurfrågor, vilket den här studien inte gör
så länge inte artiklarnas fokus ligger på miljön och klimatet.

6.2.1 ...Eller?
Det går att hitta tydliga frames i texterna när det gäller visualiseringar. Utifrån
McCombs och Shaws (1972) dagordningsteori kan en nyhet uppfattas som viktigare om
den görs till en stor artikel. Då alla de analyserade artiklarna från rikspressen fått största
delen av tidningssidan medan artiklarna i lokalpressen endast fått max en halv sida,
framstår det som att miljö- och klimatfrågor är viktigare i rikspressen. Enligt Eriksson
och Göthlund (2012) finns det semiotiska mönster som blir som ett eget språk inom en
speciell grupp. Vår studie valde att utifrån den teorin tolka stora visualiseringar som ett
sätt att inom journalistiken signalera att något är viktigt. Artiklar som saknade
visualiseringar eller endast hade mindre sådana tolkades följdaktligen som ett sätt för
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journalistiken att visa att en nyhet enligt dem var mindre viktig. Att rikspressens artiklar
är försedda med fler, färggladare, större och mer dramatiska visualiseringar än
lokalpressens artiklar bidrar därför till känslan att miljö- och klimatfrågor är viktigare
för rikspressen än för lokalpressen.

Den likhet som går att hitta är att rubriker, både i lokalpressen och rikspressen, oftast är
stora och iögonfallande. Anledningen till att rikspressen överlag framställer miljö- och
klimatfrågor som viktigare än lokalpressen, skulle kunna vara att de tidningar vi
analyserat från rikspressen är stora och välkända och kanske därför har en bättre
ekonomi med fler tillgångar. Det i sin tur skulle kunna leda till att mer pengar kan gå till
visualiseringar och bilder. Rubrikernas storlek påverkas inte på samma sätt av
tidningens ekonomi och skulle därför kunna vara anledningen till att rubrikerna inte
skiljer sig mellan tidningarna. En annan tydlig skillnad mellan rikspressen och
lokalpressen i deras sätt att förse artiklar med visualiseringar är att rikspressen använder
sig mer av färger. De använder sig mycket av grönt och rött för att föra fram vad som är
positivt och vad som är negativt. Lokalpressen använder sig inte alls av detta. Även det
skulle kunna bero på tidningarnas ekonomi. Tidningar med en bättre ekonomi har både
mer tid att lägga och tillgångar att använda för att fokusera på visualiseringen.

Denna undersökning har visat att miljö- och klimatfrågor mer frekvent förekommer i
lokalpressen. Vilket kan ge ett intryck av att miljö- och klimatfrågor nyhetsvärderas
högre av lokalpressen. Dock görs nyheterna oftast större av rikspressen än av
lokalpressen. Miljö- och klimatartiklarna i rikspressen får både större plats och är klart
mer visualiserade. Detta gör att det också skulle kunna anses att miljö- och
klimatnyheter nyhetsvärderas högre av rikspressen. På grund av detta är det svårt att dra
någon definitiv slutsats kring om lokalpress eller rikspress värderar miljö- och
klimatnyheter högst. Den här studien anser dock att miljö- och klimatnyheterna värderas
högre i rikspressen. Detta för att det anses vara en större skillnad mellan presstypernas
utformning av artiklarna, än vad det skiljer i hur många artiklar som skrivs.
Undersökningens hypotes, att miljö- och klimatfrågor nyhetsvärderas högre i
rikspressen än i lokalpressen, stämmer därför överens med studiens resultat.
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6.3 Typ av texter och utformning
Det visade sig vara vanligare med opinionstexter om miljö- och klimatfrågor i
lokalpressen än i rikspressen. Hur det kommer sig är svårt att veta då opinionstexter
gavs ungefär lika mycket utrymme i alla tidningarna. Den tidning som sticker ut är
Aftonbladet som har fyra sidor avsatta för opinionstexter medan de andra i snitt har tre
sidor. Vårt resultat visar att det är Västerbottens-kuriren som fått lokalpressen att
procentmässigt ha fler opinionstexter än rikspressen, då de tre resterande tidningarna är
mycket lika varandra i antalet opinionstexter om miljö- och klimatfrågor. En anledning
till att lokalpressen sticker ut i antalet opinionstexter skulle kunna vara att deras läsare
skulle bli mer påverkade av klimatförändringar. Fler av lokalpressens läsare än
rikspressens läsare kan antas jobba inom till exempel jordbruk. Ett varmare klimat
skulle kunna ha negativa effekter på deras skördar. På grund av detta kan det finnas mer
anledning för dessa personer att göra sin åsikt hörd i miljö- och klimatfrågor.

Undersökningen visar att rikspress i större utsträckning än lokalpress visualiserar sina
miljötexter. En tanke är att detta kan ha att göra med att miljötexterna i lokalpressen i
större utsträckning utgörs av opinionstexter och rikspressen av nyhetstexter. Något som
observerades när analysen av tidningarna gjordes är att opinionstexterna, främst
insändarna, oftare saknar bild än nyhetstexterna. Detta skulle kunna bero på att
insändare inte produceras av tidningens redaktion och att det därför kan vara svårare att
få tag på bilder till dessa texter. Detta i sin tur skulle kunna förklara varför
nyhetstexterna oftare var bildsatta än opinionstexterna.

6.4 Allmänhetens roll
En slutsats som går att dra från undersökningen är att artiklarna som analyserats inte är
särskilt personifierade. Enligt den tidigare forskningen rapporterar kvällspressen och
annan press som når ut till många människor oftare om nyheter genom att personifiera
dem (Gripsrud, 1992; Ghersetti & Hvifeldt, 2000). Detta stämmer inte in på den här
studiens forskning och det skulle kunna bero på att det är just ämnena miljö och klimat
den här undersökningens artiklar undersökt. En annan slutsats som kan dras från
undersökningen är nämligen att allmänheten exkluderas helt ur artiklar som handlar om
miljön och klimatet, i form av att de aldrig får komma till tals. Detta gäller både
lokalpressens artiklar och rikspressens. Att dessa exkluderas kan vara en anledning till
att artiklarna inte personifierats särskilt mycket. Anledningen till att allmänheten
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exkluderas skulle kunna tänkas vara för att tidningarna fokuserar på att forskarna och
politikerna ska upplysa människorna om problemet. När en stor grupp exkluderas ur en
sådan debatt finns det dock en risk att det skapas två sidor. Detta på grund av att
problemet då tappar sin betydelse för den ena gruppen då de känner att de ändå inte får
vara med och göra sina röster hörda i frågan. Det skulle kunna leda till att de helt lägger
ner sitt intresse för ämnet.

Vidare går det att dra slutsatsen att allmänheten ofta framställs som syndabockar som
inte gör tillräckligt för miljön och klimatet. Då allmänheten inte får uttala sig i artiklarna
får de heller inte försvara sig. Även här finns det en risk att allmänheten lägger ner sitt
intresse då de inte får någon chans att göra sig hörda. Detta gäller dock oftare för
rikspressen än för lokalpressen. Det skulle kunna bero på att rikspressen berör ett större
område med fler personer och kanske därför känner ett större behov av att “läxa upp”
allmänheten. En annan tanke är att lokalpressen är mindre och intimare och kanske
därför är mer rädda för att “anklaga” sina läsare.

6.5 Närhet
En tydlig skillnad i lokalpressens kontra rikspressens gestaltning av miljö- och
klimatfrågor är hur lokalpressen trycker hårt på närhet i sina klimat- och miljöartiklar,
medan rikspressen inte gör det. Detta kan ses som ett verktyg för att sätta
miljöjournalistiken på dagordningen inom lokaljournalistiken. Genom att sätta en lokal
vinkel på en klimat- eller miljöfråga kan den bli mer intressant för lokalbefolkningen.
Även om detta kan anses vara ett smart sätt för att öka miljö- och klimatfrågornas
nyhetsvärde, inom lokaljournalistiken, kan det även bli ett hinder för en effektiv
rapportering i dessa frågor. När det trycks hårt på den lokala vinkeln kan det framstå
som det viktigaste i texten. Detta kan leda till att själva miljö- och klimatfrågan glöms
bort i processen. Hypotesen som togs fram för den här undersökningen har här visat sig
stämma, då den här studiens undersökning visar att det är vanligt med en lokal vinkel i
lokalpressen.

6.6 Användning av siffror
Det går att se att rikspressen ofta använder sig av siffror för att föra fram sin
information. Siffrorna används som styrkande fakta för att bevisa poängen med
artiklarna. Det är även tydligt att det är vanligare att styrka artiklar med siffror i
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rikspressen än i lokalpressen. Detta skulle kunna bero på att lokalpressen oftare har en
lokal vinkel på sina miljö- och klimatnyheter. Det är vanligt att siffror tas ifrån enkäter
och andra undersökningar och en spekulation är att det är vanligare att undersökningar
som rör miljön och klimatet, oftare görs på riksnivå än på lokal nivå. Det i sin tur skulle
kunna föra med sig att det naturligt förs fram mer siffror i rikspressen än i lokalpressen.
Det är en artikel i lokalpressen som inte har en lokal vinkel och det är Västerbottenskurirens artikel om att klimatfrågan oroar unga. Den artikeln är även den enda artikeln
där siffror tydligt används för att styrka artikelns poäng. Detta stämmer överens med
tanken om att det är vanligare med siffror i rikspressen för att de artiklarna inte har
lokala vinklar. Detta eftersom den enda artikeln i lokalpressen som tydligt använde sig
av siffror var den artikeln som inte hade en lokal vinkel.

6.7 Förebilds-frame i lokal- och rikspress
Två frames som förekommer både inom lokal- och rikspress är de frames som getts
samlingsnamnet “förebilds-frame”. Den kan ses som en utvecklad eller ny form av den
frame som Cottle (2009) tidigare identifierat som efterlyser aktioner för att förbättra
miljö- och klimat. Båda dessa frames riktar sig till privatpersoner. Denna undersökning
fann att förebilds-framen kan kategoriseras in i två underkategorier: förebilds-framen
och jämförelse-framen. Förebilds-framen, som innebär att en aktör framhålls som något
eller någon att efterlikna, förekommer i ett flertal av de granskade artiklarna, både inom
lokal- och rikspressen. Detta skulle kunna vara ett försök att visa att varje enskild
person kan göra skillnad i de utmaningar som samhället står inför på grund av
klimatförändringar och miljöproblem. Det visar också att små förändringar som du
genomför i din vardag för en bättre miljö kan göra skilland på en större skala. Det kan
dessutom ses som en uppmaning att vara den förebilden för fler människor och på så
sätt bidra till att fler människor gör val som leder till en bättre miljö.
Jämförelse-framen är däremot mycket tydligare inom rikspressen. Detta kan bero på
rikspressens benägenhet att göra nyheter mer spektakulära och personifierade. Denna
slutsats bygger på den tidigare forskningen som Ghersetti och Hvifeldt (2000) och
Gripsrud (1992) gjort om hur rikspressens och lokalpressens nyhetsrapportering skiljer
sig. De gånger som jämförelse-framen identifierats har den använts på ett sätt som
tydligt får en av två sidor att framstå som bra och en som dålig. Detta ger artikeln en
spektakulär och ibland också sensationell vinkel. Jämförelse-framen kan också anses ge
en sorts personifiering åt artikeln. Genom att tydligt visa vilken sida som är bra och
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vilken som är dålig blir det tydligt att det bara är en av dessa som du ska känna igen dig
i. Känner du igen dig i den dåliga sidan ger artikeln förmodligen dig en känsla av att du
borde förändra dig och dina vanor. Detta kan ses som ett försök av rikspressen att skapa
förändring genom att få medborgarna att vilja vara som den mer miljövänliga sidan.

6.8 Gemenskap
Ett mönster som identifierats i de artiklar som använder sig av gemenskapsframen är att
gemenskapen används i positiva sammanhang av lokalpressen, medan rikspressen mer
använder denna frame då någon ska få skulden. Detta märks tydligt då lokalpressen
använder ordet “vi” flera gånger då det talas om olika lösningar på klimatproblem.
Det pratas om att det är vår framtid och att det endast är genom samarbete som vi
kommer kunna lösa de utmaningar vi står inför. En slutsats skulle kunna vara att detta är
ett försök från lokalpressen att skapa en gemenskapskänsla och en tro i samhället på att
vi faktiskt kan klara de utmaningar som står framför oss. Det kan också ses som ett
försök att trycka på att allas hjälp behövs om det ska gå att genomföra större
förändringar.
Rikspressen däremot kombinerar orden “vi” och “vår” när det talas om vilka det är som
har orsakat klimatförändringar och miljöproblem. Detta är en tendens som har gått att se
inom rikspressen, att samhället och medborgarna ofta hålls ansvariga för miljö- och
klimatproblem. En teori här skulle kunna vara att rikspressen försöker skapa
skuldkänslor hos medborgarna för att få dem mer benägna att ändra sig till en livsstil
som är bättre för miljön.

6.9 Sammanfattning
En sammanfattande slutsats som går att dra ifrån denna studie är att det inte med
säkerhet går att fastställa hur högt miljö- och klimatfrågor värderas av lokal- respektive
rikspress. Detta för att studien visar att det skrivs mer om miljö- och klimat i lokalpress
än i rikspress. Studien visar också att miljö- och klimatfrågor görs till större nyheter,
som framstår viktigare, inom rikspressen. Detta gör att både rikspressen och
lokalpressen kan anses nyhetsvärdera miljö- och klimattexter högst, beroende på hur
resultatet tolkas. Den här studien anser dock att rikspressen nyhetsvärderar miljö- och
klimattexter högre än lokalpressen.
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Studien har också synliggjort att den svenska journalistiken ofta trycker på
gemenskapen när det skrivs om klimatförändringar och miljöproblem. Gemenskapen
framhålls både när det handlar om hur dessa problem ska lösas, men också när det ska
fastställas vem som är ansvarig för problemen. Detta kanske kan vara ett sätt för att
uppmana till samarbete, för att tillsammans kunna hitta lösningar. Vid vissa tillfällen
hängs dock allmänheten ut som den enskilda syndabocken för klimatförändringar och
miljöproblem. Detta skulle kunna vara skadligt då det tros kunna göra att allmänheten
känner sig utpekade och på grund av detta blir mindre villiga att förändra sig och jobba
för en bättre miljö.

En slutsats som går att dra efter denna studie är att miljö- och klimatfrågor är klart
underrepresenterade inom den svenska journalistiken. Många i Sverige anser idag att
miljö- och klimatfrågor är en av de viktigaste samhällsfrågorna (WWF, 2017), vilket
inte matchar utbudet då enbart var femtionde artikel i det analyserade materialet berörde
något av dess ämnen.

Det går dock att antyda en trend av att fler miljö- och klimattexter börjar får plats i
tidningarna. En tidigare undersökning av Sjölander (2016) fick fram snarlika resultat av
hur stor del av tidningarna som bestod av miljö- och klimatartiklar. Den här studiens
resultat visar dock att studiens analyserade tidningsnummer innehåller något större
procentandel miljö- och klimatartiklar. Detta trots att Sjölander (2016) även innefattade
artiklar om djurfrågor i sin studie, vilket den här studien inte gjorde. Kanske kan detta
visa på att en ökning av miljö- och klimatartiklar påbörjats inom de svenska medierna.

6.10 Förslag till vidare forskning
Denna studien innehåller både en kvalitativ analys och kvantitativ analys för att granska
det valda ämnet. Ett förslag till vidare forskning skulle därför kunna vara att undersöka
samma ämne genom ett mer omfattande användande av en av de två analysmetoderna.
Detta skulle göra att det resultat som analysen visar på skulle kunna anses ha en högre
grad av trovärdighet.

Något som också anses intressant att forska ytterligare inom är vilken typ av miljöfrågor
det är som får plats inom de svenska medierna. Tidigare forskning från bland annat
Cottle (2009) visar på att den miljöjournalistik som får stor plats i medierna ofta är av
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samma typ. Det handlar om olika spektakulära miljönyheter eller miljönyheter som går
att ge en spektakulär vinkel. Enligt Cottle (2009) är det ofta naturkatastrofer eller andra
typer av miljökatastrofer, så som härdsmältor i kärnkraftverk som värdera högt på
nyhetsredaktionerna. Den gånga sommaren kan ses som ett exempel på detta då den
rekordvarma sommaren och dess medföljande bränder fick tidningarna att skriva
mycket om miljö- och klimat. En vidare forskning på detta område skulle kunna göras
med ett fokus på nyhetsvärdering, men också med fokus på dagordningsteorin.

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att granska under vilken period på året som
det publiceras flest artiklar som berör ämnena miljö- och klimat. Som denna studien
tidigare nämnt fick den rekordvarma sommaren 2018 negativa påföljder, som bland
annat skogsbränder, och dessa bidrog till ett ökat medieintresse för miljö- och
klimatfrågor under sommarperioden av detta år. Det år som denna studien granskat hade
ingen specifik miljö- eller klimathändelse som dragit till sig extra medieintresse under
en vis årstid. Det kan sägas ha varit ett normalår ur en klimat- och miljösynvinkel. Det
skulle därför vara intressant att analysera andra års miljöjournalistik för att få en djupare
förståelse för om årstider spelar någon roll för hur frekvent miljö- och klimatartiklar
förekommer i de svenska medierna.
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