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Abstract 

Title: Framing climate change – A study of the climate change coverage in a 

Swedish daily newspaper between 1992-2018. 

The purpose of this study was to examine how Dagens Nyheter uses frames when 

covering climate change between 1992-2018. Reports from IPCC has shown that 

the scientists has become more convinced over the years about the causes and 

effects of climate change. That makes it relevant to study if Dagens Nyheter has 

changed their coverage as media has the power to convey their content in many 

ways. This study uses framing theory which suggests that media can select some 

aspects of the reality, thus making them more salient in text. 

A quantitative content analysis was used on 550 articles, which answered to 

multiple questions in a coding-manual to see which frame, out of five, was used 

in that article. The five frames in the coding-manual was The responsibility 

frame, The conflict frame, The human interest frame, The economy/consequence 

frame and The ecology/science frame.  

The study showed that there were a wider spread of frames between 1992-1998, 

with The responsibility frame, The economy/consequence frame and The conflict 

frame most frequently present. However, 2000-2018 was dominated by The 

responsibility frame which means that the government is responsible, suggests 

solutions to the climate change or calls for urgent actions. 

Keywords 

Climate change, Framing theory, global warming, Swedish newspaper, 

quantitative method.  
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1 Inledning 
 
”Vi står inför en katastrof om vi inte nollar våra globala utsläpp av växthusgaser till 

år 2070. Våra fossila koldioxidutsläpp måste nå noll globalt, till år 2050. Frågan är 

annars inte om det blir en katastrof, utan hur stor den blir, hur snabbt den kommer 

och var den kommer att slå hårdast”. (Världsnaturfonden [WWF], 2018) 

 

FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC (2018) menar att de senaste tre årtionden har 

varit de varmaste sedan regelbundna mätningar gjorts från år 1850, samt att det 

norra halvklotet har sin varmaste period sedan 1400 år tillbaka. Växthusgaser är 

anledningen till att temperaturen ökar och en stor orsak till detta är förbränningen av 

fossila bränslen, som har ökat med 40% sedan förindustriell tid (Naturvårdsverket, 

2018 refererar till FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC, 2018). Då förbränningen 

av fossila bränslen ökar klimatets temperatur, är det alltså detta som bidrar till 

global uppvärmning eller växthuseffekten. Det är sedan denna uppvärmning som 

bidrar till olika negativa effekter. Världsnaturfonden [WWF] (2018) beskriver 

klimatförändringens effekter som extremt väder, översvämningar, värmeböljor eller 

torka. Då det är relevant för undersökningens syfte är det viktigt att tydliggöra vad 

klimat innebär. Naturvårdsverket (2018) beskriver fenomenet klimat som 

genomsnittliga väderfenomen under en längre tid. Det betyder alltså att man måste 

undersöka klimatet under flera årtionden för att kunna se eventuella skillnader 

(Naturvårdsverket, 2018). Med det i åtanke är det även intressant att undersöka hur 

medierna rapporterar om fenomenet under en längre tid.  

Medier har ett stort ansvar när det kommer till vad som publiceras och på vilket sätt. 

Inom medieforskning har begrepp som framing (inom gestaltningsteorin) utvecklats 

till att innebära den sociala konstruktionen av medieinnehåll (Nord & Strömbäck, 

2012). Entman (1993) menar att medierna väljer ut och drar uppmärksamhet till 

vissa aspekter av den verklighet som beskrivs, något som rent logiskt innebär att den 

samtidigt drar uppmärksamheten ifrån andra aspekter, och att det kan ske medvetet 

eller omedvetet (Falkenheimer, 2012). Med andra ord kan medier medvetet eller 

omedvetet undanhålla viktig information som publiken kan behöva ta del av. 
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I och med den drastiska klimatförändringen som skett över förhållandevis kort tid är 

det relevant att även undersöka hur rapporteringen av innehållet har förändrats. Det 

är specifikt på vilket sätt medierna framställer klimatförändringen denna studie 

undersöker. En mängd forskning har tidigare gjorts inom ämnet men luckor finns 

fortfarande. Tidigare studier har bland annat undersökt rapporteringen i Franska och 

Mexikanska tidningar. Med hjälp av en longitudinell studie av svenska tidningen 

Dagens Nyheter är det tänkt att denna studie ska täppa den kunskapslucka som 

finns.    

2 Dagens Nyheter 
 
Jag har valt att analysera Dagens Nyheter i denna studie eftersom det är den mest 

använda av dagspressen, närmare bestämt ca 67% av befolkningen använder 

morgontidning en genomsnittlig vecka (TU, medier i Sverige, 2016). Valet av 

tidning föll på Dagens Nyheter eftersom de enligt TU, medier i Sverige (2017) har 

flest printade utgåvor 2017 av svensk dagspress. Dagens nyheter grundades 1864 av 

Rudolf Wall (DN, 2019) och hade 2018 över 570 000 printade utgåvor varje dag 

(Ocast, 2018).  
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3 Tidigare forskning  
 
2012 skrev Stefan Cihan Aykut, Jean-Baptiste Comby och He´le`ne Guillemot en 

rapport vid namn “Climate Change Contraversies in French Mass Media 1990-

2010”. I rapporten undersökte författarna hur franska medierna debatterade om 

klimatförändringen från år 1990 till 2010. Med hjälp av gestaltningsteorin och 

dagordningsteorin (Agenda Setting) beskrev författarna rapporteringen som en 

”karriär” som utvecklades över den valda tidslinjen (Aykut et al.,  2012). Specifikt 

kunde de dela upp tidslinjen i tre faser, där första fasen (1990-2001) innebar hur 

klimatförändringen började bli ett publikt intresse med viss skepticism. Andra fasen 

(2002-2009) innebar betydligt större publikt intresse med mindre skepticism, samt 

tredje fasen (2009-2010) där klimatfrågan fick enorm medial uppmärksamhet och 

tog stor plats i publikens agenda (Aykut et al., 2012). Man utförde en kvalitativ 

innehållsanalys av rubrikerna i artiklar från 1995 (fas 1) och 2006 (fas 2), där det 

gick att se tydliga skillnader i hur klimatförändringen beskrevs. Under 1995 (fas 1) 

fanns rubriker som: “Scenarios about expected climate change still vague”, ‘‘It’s 

too early to draw conclusions’’ och “Concerning sea-level rise, a reliable method 

for calculation is yet to be found”(Aykut et al., 2012). Under 2006 (fas 2) var 

rubrikerna betydligt allvarligare: ”Multiplication of extreme events worries 

Climatologists”, “The Earth, sick of mankind”, “Europe is experiencing its hottest 

autumn in five centuries”(Aykut et al., 2012). I fas 1 fann man alltså att 

klimatförändringen framställdes med osäkerhet, medan i fas 2, började förändringen 

och man började fokusera på de drastiska konsekvenserna av klimatförändringen. 

 

Man har även undersökt hur framställningen av klimatförändringen skiljer sig 

mellan Storbritannien och USA (mellan 2000 och 2009). Tre författare vid namn 

Nerlich, Forsyth och Clarke skrev rapporten “Climate in the News: How Differences 

in Media Discourse Between the US and UK Reflect National Priorities” som 

studerade tidningarna London Times och New York Times. Nerlich, et al. (2012) 

anser att dessa tidningar är av liknande status i länderna, har högt utbildade och 

inflytelserika läsare samt att de sätter dagordningen (Agenda Setting). De fann att 

New York Times fortfarande framställde klimatförändringen som ett problem, 
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medan London Times fokuserade på lösningar för den redan etablerade 

klimatförändringen (Nerlich et al., 2012). Olika tidningar och länder kan alltså 

skildra fenomenet på olika sätt och med det även publikens agenda beroende på 

vilken tidning de läst. I diskussionen pratade man även om att det finns en ökad 

volym av artiklar angående mediernas kommunikation av klimatförändringen 

världen över, samt att dessa använde sig av tidningsmaterial och både kvantitativ 

och/eller kvalitativ innehållsanalys (Nerlich et al., 2012). Agenda Setting Theory är 

även den en populär teori inom medie- och kommunikationsvetenskap, men 

eftersom den föreliggande studien undersöker en tidnings framställande av 

klimatförändringen är det gestaltingsteorin som fungerar bäst.  

 

2010 skrev Gordon, Deines & Havice rapporten “Global Warming Coverage in the 

Media: Trends in a Mexico City Newspaper” som studerade intensiteten av 

rapporteringen av klimatförändringen i Mexikansk press. De analyserade 144 

artiklar från tidningen Reforma mellan 2004-2006 som innehöll lösningar, 

konsekvenser, ekologi/forskning och konflikter med anknytning till 

klimatförändringen (Gordon, Deines, & Havice, 2010). Entman (1993) och 

Sniderman, Brody och Tetlock (1991) menar att medier kan markera vissa delar av 

information som i sin tur kan öka dess betydelse och på så sätt få publiken att 

bearbeta, uppfatta och memorera informationen. Man fann att innehållet skiljde sig 

åt på flera sätt, men att det var innehåll som handlade om ekologi/forskning och 

konsekvenser kring klimatförändringen som framträdde flest gånger. När det gäller 

bevakning som handlade om lösningar på klimatförändringen var internationella 

relationer det mest framträdande (Gordon et al., 2010).  

 

En annan infallsvinkel är vad som gör att medierna publicerar vissa artiklar och 

andra inte. 2014 skrev Schäfer, Ivanova, & Schmidt rapporten “What drives media 

attention for climate change? Explaining issue attention in Australian, German and 

Indian print media from 1996 to 2010” som handlade om vad de kallar ”issue 

attention”. Tidningar har ett visst antal sidor eller minuter där de kan kommunicera, 

där ”Issue attention” mäter uppmärksamheten som ges en artikel i relation till en 

annan (Schäfer, Ivanova, & Schmidt, 2014).  
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De undersökte alla artiklar, även de som inte handlade om klimatförändring, ur två 

tidningar från respektive land. Artiklarna hade publicerats under en 15 års period 

mellan 1996-2010. 

Författarna använde sig av dagordningsteorin och genom den ansåg de att ju högre 

nivå av uppmärksamhet en artikel ges, desto viktigare sågs artikeln vara (Schäfer et 

al., 2014). De använde två teorier utöver dagordningsteorin som heter punctuated 

equilibrium theory och multiple streams theory (härstammar från 

dagordningsteorin). Dessa två användes dock inte i den föreliggande studien, men 

kortfattat används de för att kunna analysera olika faktorer som tillsammans gör att 

fenomenet ges mediauppmärksamhet (Schäfer et al., 2014). Deras resultat visade att 

internationella toppmöten angående klimatförändring och internationella icke-

statliga organisationer hade störst påverkan på mediauppmärksamhet och inte väder 

och klimategenskaper i sig (Schäfer et al., 2014). 

3.1 Medier och klimatet 
 
Att kommunicera klimatforskning till en stor massa är komplicerat och kräver en 

viss försiktighet av sändaren. Det anser Mike Hulme (2007) som menar att tidningar 

ofta använder lingvistiska metaforer som dramatiska rubriker för att generera en 

känsla av brådska. Med andra ord kan man tänka sig att texter, rubriker och 

metaforer samt framställningar i olika former kan ha stor betydelse för hur 

innehållet tolkas. Utformningen av budskapet är alltså viktigt om medier vill 

påverka publiken på ett sätt som får dem att engagera sig i klimatfrågan. Däremot 

har det visats att allt för dramatiskt innehåll kan ha motsatt effekt på publiken. 

Dramatiska domedagsrubriker som ”Final Warning” eller ”Worse than we thought”, 

kan till och med motverka engagemanget i form av att leda till nekande, apati eller 

paralysera (Hulme, 2007). När det gäller risk och rädsla för klimatförändringen 

spelar medierna också en stor roll. Beroende på hur medier framställer fenomenet 

kan det skapa rädsla hos publiken. Palfreman (2006) menar att människor är mest 

rädda för det som är okänt, har hög katastrofrisk och det som ej är observerbart. 

Dirikx och Gelders (2009) anser att fler och fler är oroade för miljön och klimatet. 

De menar även att ett flertal studier har visat att personliga intressen och sociala mål 

är prioriterat över miljöfrågor. Det skulle kunna bero på att det antingen 
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rapporterades för lite om klimatförändringen eller att innehållet inte var tillräckligt 

varierat. Det kan även bero på att människor inte kommer i kontakt med 

klimatförändring i deras vardagliga liv vilket gör att medier spelar en stor roll 

(Dirikx et al., 2009). Vilket i sin tur kan betyda att människor är beroende av 

medierna för att kunna koppla förändringen till extremt väder som torka eller höga 

temperaturer (Corbett och Durfee, 2005).  
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4 Problematisering och bakgrund 
 
En viktig aspekt i hur medier förmedlar och kommunicerar om klimatförändring är 

den vetenskapsjournalistiska aspekten. David Finer (2005), medieforskare vid 

Karolinska institutet, menar att vetenskapsjournalistikens uppgift i Sverige är att 

förse medborgare med bra och begriplig information. Då denna studie ämnar att 

undersöka Dagens Nyheters framställning av klimatförändringen, specifikt hur den 

har förändrats, är det lämpligt att få insyn i vetenskapsjournalistiken. Tidigare 

forskning har nämnt att medierna framställer vissa event på ett specifikt sätt, och 

kritiker har ibland klagat på att medier vinklar verkligheten omedvetet och på så sätt 

filtreras information (Finer, 2005). På så sätt kan man tänka sig att viss information 

även filtreras bort omedvetet eller medvetet.  

 

”Ofta berättar medierna samma schablonmässiga historier om och om igen” (Finer, 

2005, s.39) 

 

Finer (2005) anser att reportrar följer vissa mallar eller formar för att snabbt kunna 

nå ut med händelser till publiken. Orsaken till detta skulle kunna vara stressade 

reportrar som så snabbt som möjligt ska nå ut till en aldrig mättad publik. En annan 

tanke om varför innehållet ser ut som det gör kan vara behovet av att hålla kvar 

läsaren, så den inte byter till en konkurrerande tidning.  

Med andra ord kan man tänka sig att reportrarna väljer att utforma sina artiklar 

utifrån vad de tror är det som gör att läsaren stannar kvar så länge som möjligt. Men 

Finer (2005) menar även att det är farligt för medier att försöka anpassa sig efter 

smak eftersom vetenskapliga artiklar är svåra att skriva om på ett ”underhållande” 

sätt, om man jämför med något spännande dinosauriefynd eller skvaller.  

Här är ett annat tänkbart scenario för framställningen av klimatförändringen i 

tidningar. Eftersom vetenskaplig kunskap om klimatförändring har utvecklats med 

nya kunskaper, kan det vara viktig och nyttig information att sprida. Men det kan 

vara svårt för journalister att skriva om det på ett tillräckligt ”underhållande” sätt. 

Det skulle kunna innebära att den nyttiga information väljs bort på grund av den 

underhållande faktorn. När det gäller aktuell och vetenskaplig forskning om 
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klimatförändring är IPCC  (”The Intergovernmental Panel on Climate Change”), 

som grundades 1988 och är FNs organ som förser politiker och beslutsfattare med 

ny kunskap relaterad till klimatförändring (IPCC, 2019). 

 

4.1 Bakgrund: IPCC 1990-2018 
 
För att tydliggöra kommande två stycken som handlar om ”The Intergovernmental 

Panel on Climate Change” eller IPCCs rapporter om klimatförändringen, består 

båda styckena av ett mycket kort utdrag ur deras rapporter Assessment Report 1 

samt ”Special report”. Anledningen till att jag började på 1990 här är att det var då 

IPCC publicerade deras första Assessment report. De fullständiga rapporterna är 

omfattande angående kunskaper om klimatförändringen och dess orsaker, effekter 

och hanteringsförslag (IPCC, 2018). Rapporten som kallas ”Special Report” innebär 

rapportering om specifika frågor och metodrapporter angående hantering av 

växthusgaser (IPCC, 2018). Tanken är att få en bild av skillnaden över 

kunskapsläget vid år 1992 och 2018, då det är relevant för den föreliggande studien 

som ska undersöker förändringar i rapporteringen. 

4.1.1 The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 1990 
 
För att se hur mediernas rapportering om klimatförändringen har förändrats är det 

även viktigt att titta på hur forskningen om fenomenet i sig har förändrats. I en 

värderingsrapport (Assessment Report 1) skriver IPCC (1990) att tillräckligt med 

bevis nu fanns från flera studier att klimatförändringen hade effekt på jordbruket. 

Däremot var man osäker på precis vilka effekter det handlade om och det var 

anledning till bekymmer, samt att man globalt sätt inte visste om potentialen hos 

jordbruket skulle minska eller öka (IPCC, 1990). Vidare menade IPCC att oavsett 

om klimatförändringen följde den förutspådda linjen eller inte, skulle jordbruket 

kunna fortsätta på samma sätt. Däremot förklaras också att klimatförändring 

eventuellt kunde ha negativa effekter i särskilda sårbara regioner i delar av Afrika, 

östra Brasilien, sydöstra Asien och central Amerika (IPCC, 1990). När det kommer 

till matproduktion fanns det även där en osäkerhet på hur effekten av 

klimatförändring skulle påverka grödor och boskap. IPCC (1990) skriver i rapporten 
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att det behövdes mer kunskap om effekten, samt att forskningen som fanns var för 

lite och inte gick att använda för att kunna generalisera angående effekten av 

klimatförändring på matproduktion. 

4.1.2 The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2018 
 
Temperaturökningen i världen har resulterat i flera olika ändringar för både 

människor och ekosystem, som översvämningar, torka, ökad havsnivå och förlust av 

biologisk mångfald (IPCC, 2018). Sedan 1970 har den globala snitt-temperaturen 

ökat med en hastighet av 1,7 °C per århundrade. Detta innebär inte att den globala 

temperaturen ligger på +1,7°C nu, snarare 1,5 °C vilket även är enligt IPCC, den 

temperatur man vill stanna på men definitivt hamna under 2 °C (2018).  

Ett annat intressant område som IPCC (2018) tog upp var matproduktion och dess 

kvalitet. Om temperaturen stiger mot 2.0°C kommer produktionen av majs, vete och 

ris minska i många områden. Då kommer det krävas anpassningar i områden som 

jordbruk, förbättrad hantering av boskap, minskat matsvinn och avfall (IPCC, 2018).  

Eftersom forskningen kring klimatförändring visade på allvarliga effekter och 

säkerheten kring dessa effekter blev betydligt starkare genom åren, gör det relevant 

att även undersöka hur Dagens Nyheter framställer fenomenet under 1990-2018.  

Med denna information i åtanke kan man se en koppling till rapporten under tidigare 

forskning av Stefan Cihan Aykut, Jean-Baptiste Comby och He´le`ne Guillemot. I 

rapporten “Climate Change Contraversies in French Mass Media 1990-2010” kom 

de fram till att artiklar från 1990 innehöll rubriker som speglade en osäkerhet kring 

effekten av klimatförändringen. Medan senare artiklar innehöll rubriker med 

betydligt tydligare budskap. Denna osäkerhet och tydlighet återfanns alltså i 

rapporterna från IPCC, där det rådde osäkerhet om vilka effekter klimatförändring 

kunde ha på t.ex. jordbruket. Samt att man inte visste i fall klimatförändringen 

kunde öka eller minska potentialen hos jordbruket. Dock i rapporten för 2018 stod 

det tydligt att en ökad temperatur kommer med all säkerhet påverka jordbruket 

negativt. En annan viktig faktor utöver den vetenskapliga forskningen, är hur medier 

och klimatförändringen tillsammans kan skapa mening och hur detta tillslut visas i 

en tidning. Med det sagt kommer vi lämpligt in på att dessa olika egenskaper kan 

användas för att skapa mening och på så sätt påverka publikens tolkningar. När 



 

10(50) 
 

dessa egenskaper sätts ihop på ett unikt sätt förklarar Entman (1993) att medierna 

ramar in en händelse. I detta fall ramas klimatförändringen in på ett unikt sätt 

genom forskning, medier, risker, politik och detta är det centrala inom 

gestaltningsteorin (Entman, 1993).  
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5 Gestaltningsteorin 
 
Jag har valt att använda mig av just gestaltningsteorin i min undersökning eftersom 

den behandlar sättet som medierna gestaltar sin rapportering. Strömbäcks (2012) 

menar att gestaltningsteorin utgår från två observationer. Den första observationen 

innebär att medierna har en begränsad plats att kommunicera i form av antal sidor 

och sekunder i radio/tv, samt att medierna inte kan beskriva verkligen utan 

konstruerar om den och gestaltar den (Strömbäck, 2012). Med andra ord kan 

medierna framställa en nyhet på ett visst sätt och i sin tur välja bort andra. 

Den andra observationen handlar om att ju mer beroende för information från 

medier som människan är, desto mer mottaglig är man för mediernas påverkan 

(Strömbäck, 2012). Men i den föreliggande studien är det framförallt den första 

observationen som är relevant, eftersom studien ämnar att undersöka hur medier 

framställer klimatförändringen mellan år 1992-2018.  

Förändringen i klimatet är ett växande problem och det finns flera områden som 

medierna skulle kunna rapportera om. Därför är det intressant att se hur medier 

väljer att rapportera om problemet. Samt att med tanke på tidningens begränsade 

sidor kan man tänka sig att de måste välja bort många aspekter kring 

klimatförändringen och prioritera vad de anser är det viktigaste. Därför anser jag att 

gestaltningsteorin är en relevant teori för den föreliggande undersökningen. 

Entman (1993) har beskrivit grundtanken med gestaltningsteorin på följande sätt: 

 

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more 

salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem 

definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described”  

(Entman, 1993, s. 52). 

 

Det handlar alltså om att rama in ett specifikt fenomen och göra det mer 

framträdande i en kommunikativ text. Ramar ringar in vissa delar av ett fenomen 

som kommuniceras och på så sätt görs den valda delen mer framträdande. I sin tur 

ökar troligheten för att just den delen upptäcks, behandlar och memoreras (Entman, 
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1993). Man kan därför tänka sig att det som skrivs om klimatförändringen i 

tidningen blir det publiken kommer memorera. Vilket i sin tur gör att det som syns 

minst, blir också det som publiken eventuellt ej ser som viktigt. 

När det kommer till ramar, kan de se ut på olika sätt beroende på artikel och 

innehåll. Det kan handla om på vilket sätt text placeras i en artikel, eller om texten 

repeteras ofta (Entman, 1993). En rubrik som syns tydligt, där det även innehåller 

ord som repeteras ofta skulle kunna innebära att det ses som viktigt för läsare. Ett 

annat exempel kan vara att en artikel som syns på en helsida istället för i en notis 

skulle kunna ses som viktigare och därför uppfattas och memoreras lättare. Samt att 

en artikel som är skriven på ett visst sätt skulle kunna innebära att budskapet blir 

vinklat åt ett visst håll. I den föreliggande studien är det specifikt texten i artikeln 

som undersöks genom fem olika ramar. 

5.1 Gestaltningsramar 
 
Det finns ett antal olika ramar som betonar specifika aspekter i en händelse, och 

som gör det möjligt för läsaren att förstå varför det är viktigt, vem som bär ansvaret 

och vad som är möjliga konsekvenser (Boyce och Lewis, 2009). Här följer några av 

dessa ramar och de som är relevanta för den föreliggande studien. 

 

The responsibility frame: 

Ämnet är presenterat på ett sätt som gör att artikeln lägger ansvaret på politisk 

auktoritet, individer eller grupper (Dirikx och Gelder, 2009). Semetko och 

Valkenburg (2000) menar att nyhetsmedia i USA har både berömts och anklagats 

för att ha påverkat publikens uppfattning om vem eller vilka som bär ansvaret för 

samhällsproblem. 

 

The conflict frame: 

Artiklar som använder conflict frame betonar en strid mellan partier och grupper 

samt att det finns en tydlig uppdelning (Dirikx och Gelder, 2009). Ett exempel här 

skulle kunna vara hur olika partier är oense angående orsaken till klimatförändring. 

Medierna har även blivit kritiserade för att ha påverkat publiken till att bli cyniska 

och skapa misstro till politiska ledare (Capella och Jamieson,1997). 
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The human interest frame: 

Artikeln vinklas på ett emotionellt sätt, innehållet blir personligt och mildare (Dirikx 

och Gelder, 2009). Ett exempel kan vara hur vi får läsa om en familj som har fått sitt 

hus förstört, eller hur ett barn har tappat bort sina föräldrar på grund av en 

översvämning. Man vill alltså göra nyheterna dramatiserade eller känslosamma för 

att få läsaren att fastna (Semetko & Valkenburg, 2000). Exempelvis om författaren 

har skrivit artikeln på ett målande eller dramatiskt sätt.  

 

The economic/consequence frame: 

Ramen betonar hur ett ämne kommer påverka människor ekonomisk (Dirikx och 

Gelder, 2009). 

Exempelvis kan det innebära att medier betonar den ekonomiska konsekvensen hos 

de drabbade efter stormen Gudrun. Samt att ämnet presenteras med information om 

effekterna av global uppvärmning. Effekter som det har, kommer att ha eller skulle 

kunna få på planeten, människor, arter eller ekosystem (Gordon et al., 2010). Det 

kan även handla om kunskap om att en viss art står inför utrotning om ett visst antal 

år. 

 

The ecology/science frame: 

Ämnet presenteras med information om ändringar i miljön tack vare global 

uppvärmning eller information om forskning om global uppvärmning (Gordon et al., 

2010). Det kan t.ex. vara en artikel som beskriver forskning inom global 

uppvärmning som även refererar till vetenskapliga källor. 

 

Det finns fler ramar inom gestaltningsteorin, men för denna studie är dessa mest 

relevanta, eftersom de har en koppling till klimatförändringen när det gäller ansvar, 

konflikter, beröring, ekonomi/konsekvenser samt den ekologiska/vetenskapliga 

faktorn. Utifrån varje ram har jag operationaliserat fram underfrågor som varje 

artikel är tänkt att svara på för att till sist kunna se vilken ram Dagens Nyheter 

använt till den specifika artikeln. För att se operationaliseringen av ramarna, se 

bilaga 1. 
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6 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur Dagens Nyheter förändrat sin 

användning av ramar mellan 1992-2018. Dagens Nyheter kan rama in 

klimatförändringen på olika sätt och därför är det intressant att se hur en ram har 

ändrat närvaro genom åren. Samt att kunna se hur närvaron totalt sätt såg ut genom 

tidslinjen. 

6.1 Frågeställningar 
 

• Vilken ram har högst närvaro under varje enskilt år?  

Med ram menar jag the responsibility frame, the conflict frame, the human 

interest frame, the economic/consequence frame samt the ecology/science 

frame. Genom ett kurvdiagram ska resultatet visa hur varje ram ändrat närvaro 

under den valda perioden, eller om den inte ändrats alls.  

• Har Dagens Nyheters användning av ramar förändrats under 1992-2018?  

Med förändrats menar jag om ramarna har ändrats genom åren. Genom ett 

kurvdiagram ska resultatet visa hur inramningen förändrats under perioden i 

Dagens Nyheter.   
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7 Metod och material: 
 
I detta kapitel presenterar jag den metod jag valt, tillvägagångssätt, forskningsetik 

samt utvärdering av undersökningens kvalitet. 

 

7.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 
I denna studie har jag använt mig utav en kvantitativ innehållsanalys för att kunna 

mäta hur användningen av ramar ser ut under tidslinjen 1992-2018. För att kunna se 

om Dagens Nyheter ändrar ramar under perioden måste studien kunna mäta och 

beskriva skillnaden i form av vilka ramar som används under vilken tid. Bryman 

(2016) menar att en mätning gör att vi kan se små skillnader i enheter när det gäller 

de variabler som är aktuella. I detta fall är det alltså förändringar i artiklarnas ramar 

som undersöks genom underfrågorna som finns i kodningsmanualen (bilaga 1). En 

kvantitativ innehållsanalys är effektiv om man vill mäta och räkna olika 

förhållanden som kan kvantifieras (Østbye et al., 2004). Vilket stämmer överens 

med den föreliggande studien som mäter och räknar ramar på ett systematiskt sätt. 

Det finns dock viss kritik emot kvantitativ innehållsanalys som t.ex. att denna sorts 

forskning bara undersöker textens direkta betydelse och inte det underliggande 

djupa betydelserna (Østbye et al., 2004). Men eftersom denna studie ämnar att 

upptäcka ramar med hjälp av Semetko och Valkenburgs kodningsmetod, är det 

textens betydelse som är relevant för att kunna svara på tabellens påståenden.   

Valet av en kvantitativ undersökning föll på att studien är tänkt att kunna 

generalisera hur användningen av ramar ser ut för Dagens Nyheter för varje år, 

mellan 1992-2018. Eftersom tiden inte finns för att kunna undersöka alla år, har 

vartannat år valts att studeras. Bryman (2016) beskriver kvantitativ forskning som 

statisk och med det menar han att en förändring mellan olika skeenden över tid 

brukar bara visa sig på ett mekaniskt sätt. Medans kvalitativ forskning oftast 

utvecklas över tid och att den används för att se en koppling mellan deltagarnas 

beteende och sociala situationer (Bryman, 2016). Jag anser att det är den statiska 

forskningen som kommer krävas för att se ett mönster över den aktuella 

tidsperioden. 
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7.2 Tillvägagångssätt  
 
Nedan presenteras hur jag gått till väga när jag gjort mitt urval och samlat in mitt 

material samt hur undersökningen genomförts. 

7.3 Urval 
 
När det gäller datainsamlingen har jag använt mig av Retriever. Retriever är ett 

mediearkiv som Linneuniversitetets studenter har tillgång till, där studenter kan 

söka efter tidningsartiklar. Vid sökning av artiklar anges valfria sökord och jag har 

använt mig av ”Klimatförändring, global-uppvärmning och växthuseffekten”. Dessa 

ord är relevanta eftersom jag anser att orden måste finnas med i artikeln för att 

direkt kopplas till den negativa trenden hos klimatet. Det räcker alltså inte med att 

artikeln t.ex. handlar om en kraftig värmebölja utan direkt anknytning till sökorden. 

Artikeln måste istället handla om en kraftig värmebölja som eventuellt är orsakad av 

klimatförändring. Jag har valt bort ordet ”klimat” som sökord eftersom ordet klimat 

i sig betyder ett långsiktigt föränderligt väderfenomen (Naturvårdsverket, 2018). 

Vilket i sig inte måste kopplas till den negativa trenden som klimatförändring 

innebär. Jag har begränsat mig till dessa sökord då jag anser att de ger mig 

tillräcklig information. Dock är jag medveten om att det finns fler ord som har 

koppling till fenomenet men jag anser att dessa tre ord är fundamentala för denna 

studie och dess syfte.  

Problemet med att titta på artiklarna via Retriever är att det inte går att se var i 

tidningar artikeln är placerad, eftersom det kan vara av vikt för att se hur tidningen 

prioriterar nyheter. Det ligger dock utanför syftet med denna studie men fördelen 

med att ha uppmärksammat det är att behovet finns för vidare forskning. Det skulle 

kunna innebära att Dagens Nyheter rapporterar om klimatförändringen på ett 

annorlunda sätt jämfört med år utan dessa rapporter. 

Eftersom syftet med studien var att se vilka ramar som har använts under 1992-

2018, använde jag mig av ett systematiskt tillvägagångssätt när urvalet har valdes ut. 

Fördelen med ett systematiskt urval är att man slipper använda sig av en slumptabell 

och processen som det innebär (Bryman, 2016). Jag gjorde valet att undersöka 

vartannat, eftersom jag anser att tillräcklig information skulle ges för att kunna 

generalisera resultatet. Ett bekymmer med vartannat år skulle kunna vara att 
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analysen inte träffar alla de år då IPCC publicerar deras rapporter. Vid sökningen 

visades 1509 artiklar totalt i Dagens Nyheter under åren 1992-2018. Efter vartannat 

år valdes ut med start på 1992 fanns 753 artiklar kvar vilket blev mitt urval.  

7.4 Materialavsnitt 
 
Valet av morgontidning och Dagens Nyheter grundades på en rapport som Jesper 

Strömbäck skrev som heter ”På nyhetsmediernas agendor nyhetsurvalet i 

morgonpress, kvällspress och TV Demokratiinstitutet och Studier i Politisk 

Kommunikation”. I rapporten jämfördes morgontidningar (Dagens Nyheter) och 

kvällstidningar (Aftonbladet), där ämneskategorierna ”socialt relevanta och 

kontroversiella ämnen” samt ”samhälle och värld”. Dessa beskrev Strömbäck 

(2008) som nyheter som valts ut därför att de är viktiga, där flest artiklar med dessa 

kategorier fanns i Dagens Nyheter (62%) och i Aftonbladet (29,3%). Resterande 

ämnen var Human Touch, Privatlivsfrågor, Sport och Serviceämnen (Strömbäck, 

2008). Ett problem med att bara använda Dagens Nyheter är att jag missar kvälls- 

och lokalpress, som hade gett studien en bredare insyn på mediernas rapportering. 

Dock anser jag, med Strömbäcks undersökning som grund, att Dagens Nyheter är 

relevant. I processen med att söka efter tidigare forskning, hittade jag ingen artikel 

som behandlade svenska tidningar under denna tidsperiod. Därför valde jag att 

undersöka det för att fylla den luckan.  

Valet av tidsperioden 1992-2018 gjordes vid eftersökning kring klimatförändring 

via IPCCs rapporter samt mediearkivet Retriever. Retriever sträcker sig emellan just 

den tidsperioden och den är tillräcklig för att kunna se en skillnad i rapporteringen.  

7.5 Metod 
 
Jag utgick från Semetko och Valkenburgs kodningsmetod. Metoden utgår ifrån 

ramar som är uppställda med specifika underfrågor som ska hjälpa till att bestämma 

vilken ram som använts till just den artikeln (Semetko och Valkenburg, 2000).  

För att en underfråga ska ses som besvarad med JA krävs att artikeln kan svara på 

frågan som ställs. Antingen den direkta frågan eller en liknande fråga som nämns i 

bilaga 1. Kan artikeln inte svara på underfrågan, bedöms artikeln med svaret NEJ. 
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Vissa artiklar kommer troligtvis innehålla en, två eller kanske flera ramar vilket är 

godkänt. Eftersom en artikel kan handla om hur en familj förlorar sitt hus i en stor 

skogsbrand (human interest frame). Kan den samtidigt innehålla den ekonomiska 

ramen (economic/consequence frame), när beskriver kostnaden för samhället på 

grund av branden.  

Om en artikel t.ex. svarar på en fråga från human interest frame och en från 

economic/consequence frame, bedöms artikeln innehålla båda ramarna. Om en 

artikel svarar på två frågor från human interest frame och en från 

economic/consequence frame, bedöms artikeln innehålla human interest frame. 

Syftet med undersökningen är att se vilken eller vilka ramar som har dominerat 

genom åren. Därför är det relevant att räkna de ramar som närvarar flest gånger vid 

en eventuell blandning i en och samma artikel. Jag anser att fokus då ligger på just 

den ramen. 

En fråga kan t.ex. vara om det framgår att regeringen bär ansvar. Om det framgår, 

innebär det att The responsibility frame har närvarat. Ett annat exempel är taget ur 

en av artiklarna som ingår i urvalet. Dagens Nyheter skriver i en artikel från 1992 

att: 

”En sak är dock nästan alla överens om: den ökande mängden av koldioxid, 
metan, dikväveoxid och andra så kallade växthusgaser bidrar till att 

jordens klimat blir varmare. Gaserna lägger sig som ett våtvarmt omslag 
högt uppe i atmosfären och hindrar värme att stråla ut från jordens 

atmosfär. 
De är också eniga om att förbränningen av olja, bensin, kol och andra 
fossila bränsle är orsaken till de ökande koncentrationerna av dessa 

växthusgaser. 
Därmed är enigheten slut.” (Dagens Nyheter, 1992) 

 
En av underfrågorna till The conflict frame lyder: Innehåller artikeln partier, 

grupper, individer eller länder som är oense kring klimatförändringen?. Här skulle 

artikeln och svaret bedömas med JA och därmed tillges ramen The conflict frame. 

Originalet av kodningsmetoden består av 20 unika underfrågor (totalt) där ett visst 

antal av underfrågorna är kopplade till vissa ramar. 2010 lade Joye C. Gordon 

(2010) till ytterligare ramar och jag använder mig utav två som är relevanta för 

denna studie. The ecology/science- och The consequence frame (se 

gestaltningsramar). Dock slog jag ihop The economic frame och The consequence 

frame eftersom jag anser att ekonomin och konsekvenser i samband med 
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klimatförändring går hand i hand. Konsekvenser av klimatet har oftast om inte alltid 

även ekonomiska konsekvenser. Ramen heter numera The economic/consequence 

frame.  

Metoden har använts i andra rapporter t.ex. ”Global Warming Coverage in the 

Media: Trends in a Mexico City Newspaper” som undersöker en Mexikansk 

nyhetstidning för att se vilka ramar som användes. Samt en undersökning som 

nämns i boken Climate Change and the Media som jämför två nyhetstidningar från 

Holland och Frankrike (Boyce och Lewis, 2009). Därför anser jag att 

kodningsmetoden som även används i denna studie är väl grundad i annan liknande 

forskning.    

När alla artiklar är analyserade och sammanställda, redovisas vilken eller vilka 

ramar som dominerade. På så sätt visas hur rapporteringen ändrade inramningen av 

klimatförändringen under årens gång.    

7.6 Forskningsetik 
 
När det gäller forskningsetik står det i Codex (en samling av regler och riktlinjer för 

forskning, 2018) att forskning som innehåller personuppgifter måste etikprövas av 

myndigheter innan forskningen kan fortgå. Det gäller även undersökningar som 

innehåller enkäter och intervjuer.  

Vetenskapsrådet (2017) förtydligar detta med att forskning som ej berör känsliga 

personuppgifter, innehåller psykisk eller fysisk påverkan eller kan skada 

medverkande ej behöver prövas enligt lag. Denna studie behöver alltså inte 

etikprövas eftersom den analyserar Dagens Nyheters rapportering av 

klimatförändring.  
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7.7 Utvärdering av undersökningens kvalitet 
 
Jag anser att undersökningen har stark validitet och reliabilitet eftersom 

mätinstrumentet är utformat ur en beprövad metod som använts vid tidigare 

liknande forskning (som nämns under Metod). Det går dock inte att komma ifrån att 

det till viss del handlar om tolkningar hos den som undersöker. Artiklar är 

utformade på en mängd olika sätt och med en mängd olika undertoner. Vilket ibland 

gjorde det svårt tyda vilken underfråga som kunde besvaras. Men eftersom metoden 

är utformad för undersökningar som den föreliggande stärks alltså validiteten och 

reliabiliteten.  

När det kommer till insamlingen av data fick jag mer bortfall är jag trodde, trots 

tydliga sökord (klimatförändring, global uppvärmning och växthuseffekten). Det 

kunde handla om artiklar som kort nämner ordet klimatförändring t.ex. ”Med energi 

och engagemang utvecklade hon sitt partis syn på allt från växthuseffekten till 

jämställdhet, vård och småföretagande.” (Bilaga 3). Andra bortfall kunde vara 

artiklar med få ord där det inte gick att läsa ut vilken eller vilka ramar de innehöll, 

samt att ”klimatförändring” ibland användes som ord för att t.ex. beskriva en 

förändring i klimatet på en arbetsplats. Totalt resulterade det i ett bortfall på 203 

artiklar.  

Ett annat problem som dök upp under materialinsamlingen var att det kunde skilja 

stort på antalet artiklar och bortfall under varje år. T.ex. innehöll år 2006 hela 88 

artiklar (med bortfall) medan år 2012 bara innehöll 18 (med bortfall). Detta skulle 

kunna ha att göra med vissa perioder där olika händelser inträffar. Troligen berodde 

det höga antalet artiklar under 2006 på Al Gores banbrytande film ”En obekväm 

sanning” som hade premiär samma år. För att balansera den ibland stora skillnaden i 

antal artiklar under respektive år, använde jag mig istället av procent i 

sammanställningen. På så sätt blir det ett mer rättvist resultat när flera år jämförs. 

Ett bekymmer med att vissa år innehöll få artiklar t.ex. 2012 med bara 18 artiklar 

efter bortfall gör att mätningen blir svag, och skillnaden mellan ramarna liten. 

Vidare i underfrågorna till varje ram upptäckte jag att variabel 2 (föreslår artikeln 

någon form av lösning på problemet eller dess effekt?), ibland var svår att bedöma 

och skulle varit tydligare. Problemet kom när budskapet i en artikel indirekt innebar 

en lösning, men att det i artikeln diskuterades om kärnkraften skulle avvecklas eller 
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inte. Huvuddelen handlar alltså om en konflikt (conflict frame) medan kärnan 

innehöll en lösning på klimatförändringen (V2) men som inte skrevs ut i texten. Ett 

ytterligare bekymmer fanns i V13 och V14 där texten var tvungen att innehålla 

källor. Det var ibland svårt att vet om det var tillräckligt med källor, då vissa 

stycken i samma artikel hade källor men andra inte.  

D’Angelo och Kuypers (2010) beskriver ett problem med att arbeta med 

gestaltningsteorin: nämligen att processen av inramning innebär att vara subjektiv 

och därför svår att beskriva och mäta. Samt att många studier är för svagt 

operationaliserade och därför inte räcker som underlag vid en analys. Med de olika 

problemen jag nämnde i stycket ovan, anser jag ändå att metoden är bra och bevisad 

att fungera genom liknande, tidigare forskning.  
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8 Resultatredovisning och analys 
 
För att få en så tydlig överblick som möjligt har jag valt att först redovisa antalet 

artiklar, efter bortfall, för varje år (se tabell 1). Sedan redovisas resultatet av 

kodningsmanualen och fördelningen av ramarna över tidsperioden (se tabell 2-15). 

 
Tabell 1: Resultatet av antalet artiklar efter bortfall varje år: 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

21 21 31 25 60 29 40 88 65 23 18 19 44 66 

 

 

 
Tabell 2: Ramarnas närvaro 1992  

År: 1992    n=21 Antal: 
The responsibility frame     12 
The human interest frame     1 
The conflict frame     8 
The economy/consequence 
frame     3 
The ecology/science frame     1 

 
Resultat: Av årets 21 analyserade artiklar, närvarade The responsibility frame 12 

gånger, följt av The conflict frame med 8 gånger. The economy/consequence 

närvarade 3 gånger och The human interest- och The ecology/science frame  

framkom 1 gång vardera. Dagens nyheter lade detta år fokus på beskriva regeringen, 

medborgare och organisationer som ansvariga, föreslog lösningar eller krävde 

brådskande åtgärder angående klimatförändringen.   
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Tabell 3: Ramarnas närvaro 1994  

År: 1994    n=21 Antal: 
The responsibility frame     8 
The human interest frame     2 
The conflict frame     9 
The economy/consequence 
frame     7 
The ecology/science frame     3 

 

Resultat: Av årets 21 analyserade artiklar, närvarade The conflict frame 9 gånger 

och The responsibility frame 8 gånger. The economy/consequence frame framkom 7 

gånger och The ecology/science frame närvarade 3 gånger och The human interest 

frame närvarade 1 gång. Med andra ord hade Dagens Nyheter fokus på att beskriva 

partier, grupper, individer eller länder som oense eller att de klandrar någon annan. 

 
Tabell 4: Ramarnas närvaro 1996 

År: 1996    n=31 Antal: 
The responsibility frame     19 
The human interest frame     1 
The conflict frame     10 
The economy/consequence 
frame     12 
The ecology/science frame     3 

 

Resultat: Av årets 31 analyserade artiklar, närvarade The responsibility frame 19 

gånger och The economy/consequence frame 12 gånger. The conflict frame 

framkom 10 gånger, och The ecology/science frame 3 gånger. The human interest 

frame närvarade 1 gång. Under detta år hade alltså Dagens Nyheter fokus på att 

regeringen, medborgare och organisationer bär ansvar, föreslog lösningar och 

krävde brådskande åtgärder angående klimatförändringen.   
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Tabell 5: Ramarnas närvaro 1998 

År: 1998   n=25 Antal: 
The responsibility frame     11 
The human interest frame     2 
The conflict frame     11 
The economy/consequence 
frame     14 
The ecology/science frame     1 

 

Resultat: Av årets 25 analyserade artiklar, närvarade The economy/consequence  14 

gånger. På andra plats kom The responsibility frame och The conflict frame med 11 

gånger vardera. The human interest frame framkom 2 gånger och The 

ecology/science frame 1 gång. Under detta år lade Dagens Nyheter på den 

ekonomiska aspekten, orsaker och konsekvenser angående klimatförändring. 

 
 
Tabell 6: Ramarnas närvaro 2000 

År: 2000   n=60 Antal: 
The responsibility frame     26 
The human interest frame     3 
The conflict frame     19 
The economy/consequence 
frame     27 
The ecology/science frame     18 

 

Resultat: Av årets 60 analyserade artiklar, närvarade The economy/consequence 

frame närvarade 27 gånger och strax efter kom The responsibility frame med 26. 

The conflict frame framkom 19 gånger och The ecology/science frame 18. The 

human interest frame närvarade 3 gånger. Under detta år lade Dagens Nyheter på 

den ekonomiska aspekten, orsaker och konsekvenser angående klimatförändring. 

 

 

 

 

 

 



 

25(50) 
 

Tabell 7: Ramarnas närvaro 2002 

År: 2002   n=29 Antal: 
The responsibility frame     19 
The human interest frame     0 
The conflict frame     10 
The economy/consequence 
frame     4 
The ecology/science frame     9 

  

Resultat: Av årets 29 analyserade artiklar, närvarade The responsibility frame vid 19 

tillfällen och The conflict frame vid 10. The ecology/science frame framkom 9 

gånger och The economy/consequence frame 4. The human interest frame närvarade 

inte i någon artikel. Detta året lade Dagens Nyheter fokus på att regeringen, 

medborgare och organisationer bär ansvar, föreslog lösningar och krävde 

brådskande åtgärder angående klimatförändringen.   

 
Tabell 8: Ramarnas närvaro 2004 

År: 2004   n=40 Antal: 
The responsibility frame     27 
The human interest frame     2 
The conflict frame     12 
The economy/consequence 
frame     16 
The ecology/science frame     4 

 

Resultat: Av årets 40 analyserade artiklar, närvarade The responsibility frame 

27 gånger och The economy/consequence frame 16. The conflict frame närvarade 

12 gånger, The ecology/science frame 4 gånger och The human interest frame 2. 

Detta året lade Dagens Nyheter fokus på att regeringen, medborgare och 

organisationer bär ansvar, föreslog lösningar och krävde brådskande åtgärder 

angående klimatförändringen. 
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Tabell 9: Ramarnas närvaro 2006  

År: 2006   n=88 Antal: 
The responsibility frame     43 
The human interest frame     6 
The conflict frame     27 
The economy/consequence 
frame     35 
The ecology/science frame     21 

 

Resultat: Av årets 88 analyserade artiklar, närvarade The responsibility frame 43 

gånger och The economy/consequence frame 35. The conflict frame framkom 27, 

The ecology/science frame 21 och The human interest frame 6 gånger. Detta året 

lade Dagens Nyheter fokus på att regeringen, medborgare och organisationer bär 

ansvar, föreslog lösningar och krävde brådskande åtgärder angående 

klimatförändringen. 

 
Tabell 10: Ramarnas närvaro 2008 

År: 2008   n=65 Antal: 
The responsibility frame     39 
The human interest frame     1 
The conflict frame     19 
The economy/consequence 
frame     21 
The ecology/science frame     17 

 

Resultat: Av årets 65 analyserade artiklar, närvarade The responsibility frame 39 

gånger, The economy/consequence frame 21 och The conflict frame 19. The 

ecology/science frame närvarade vid 17 tillfällen och The human interest frame vid 

1. Detta året lade Dagens Nyheter fokus på att regeringen, medborgare och 

organisationer bär ansvar, föreslog lösningar och krävde brådskande åtgärder 

angående klimatförändringen.  
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Tabell 11: Ramarnas närvaro 2010 

År: 2010   n=23 Antal: 
The responsibility frame     14 
The human interest frame     1 
The conflict frame     8 
The economy/consequence 
frame     9 
The ecology/science frame     2 

 

Resultat: Av årets 23 analyserade artiklar, närvarade The responsibility frame 14 

gånger, The economy/consequence frame 9 och The conflict frame 8. The 

ecology/science frame närvarade vid 2 artiklar och The human interest vid 1. 

Detta året lade Dagens Nyheter fokus på att regeringen, medborgare och 

organisationer bär ansvar, föreslog lösningar och krävde brådskande åtgärder 

angående klimatförändringen. 

 
Tabell 12: Ramarnas närvaro 2012 

År: 2012   n=18 Antal: 
The responsibility frame     13 
The human interest frame     0 
The conflict frame     5 
The economy/consequence 
frame     5 
The ecology/science frame     2 

 

Resultat: Av årets 18 analyserade artiklar, närvarade The responsibility frame 13 

gånger, The economy/consequence och- The conflict frame 5 gånger vardera. The 

human interest frame närvarade inte i någon artikel. Detta året lade Dagens Nyheter 

fokus på att regeringen, medborgare och organisationer bär ansvar, föreslog 

lösningar och krävde brådskande åtgärder angående klimatförändringen. 
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Tabell 13: Ramarnas närvaro 2014 

År: 2014   n=19 Antal: 
The responsibility frame     13 
The human interest frame     1 
The conflict frame     4 
The economy/consequence 
frame     7 
The ecology/science frame     6 

 

Resultat: Av årets 19 analyserade artiklar, närvarade The responsibility frame 13 

gånger, The economy/consequence frame 7 och The ecology/science frame 6. 

The conflict frame framkom 4 gånger och The human interest frame 1 gång. 

Detta året lade Dagens Nyheter fokus på att regeringen, medborgare och 

organisationer bär ansvar, föreslog lösningar och krävde brådskande åtgärder 

angående klimatförändringen. 

 
Tabell 14: Ramarnas närvaro 2016 

År: 2016   n=44 Antal: 
The responsibility frame     13 
The human interest frame     2 
The conflict frame     9 
The economy/consequence 
frame     9 
The ecology/science frame     8 

 

Resultat: Av årets 44 analyserade artiklar, närvarade The responsibility frame 

13 gånger, The conflict och- The economy/consequence frame 9 gånger vardera. 

The ecology/science frame närvarade vid 8 tillfällen och The human interest frame 

vid 2. Detta året lade Dagens Nyheter fokus på att regeringen, medborgare och 

organisationer bär ansvar, föreslog lösningar och krävde brådskande åtgärder 

angående klimatförändringen. 
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Tabell 15: Ramarnas närvaro 2018 

År: 2018   n=66 Antal: 
The responsibility frame     29 
The human interest frame     6 
The conflict frame     15 
The economy/consequence 
frame     23 
The ecology/science frame     22 

 

Resultat: Av årets 66 analyserade artiklar, närvarade The responsibility frame 29 

gånger och The economy/consequence frame 23 gånger. The ecology/science frame 

framkom vid 22 tillfällen och The conflict frame vid 15. The human interest frame 

närvarade 6 gånger. Detta året lade Dagens Nyheter fokus på att regeringen, 

medborgare och organisationer bär ansvar, föreslog lösningar och krävde 

brådskande åtgärder angående klimatförändringen. 

 

8.1 Ramar 
 
Först redovisas hur ofta varje ram för sig har framkommit genom åren. Därefter 

följer redovisningen av ramarna i relation till varandra.   
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8.1.1 The responsibility frame 

Figur 1: Utvecklingen av ramen mellan 1992-2018.  
 

Resultat: 57% av artiklarna 1992 bestod av resposibility frame. Sedan minskade 

antalet ner till 38% av artiklarna 1994, för att 1996 öka till 61% av artiklarna. Efter 

det minskade antalet till 44% av artiklarna 1998, och ytterligare till 43% år 2000. 

2002 ökade innehållet av ramen till 66% av artiklarna, och ökade igen två år senare 

till 68% av artiklarna 2004. Sedan minskade närvaron till 49% av artiklarna 2006, 

för att igen öka till 60% av artiklarna 2008. Sedan ökade närvaron ytterligare till 

61% av artiklarna 2010. Toppen nåddes 2012 med 72% av artiklarna. Efter det 

minskade ramen något till 68% av artiklarna 2014, för att sedan minska igen till 

30% av artiklarna 2016 och till sist öka något 2018 till 44%. Figur 1 visar 

förändringen i ett kurvdiagram, där man kan se att närvaron av The responsibility 

frame har ökat totalt sätt från 1992 till 2012 för att sedan minska till 2016. Den 

lägsta punkten 2016 innebär 30% närvaro av responsibility frame vilket ändå är högt 

jämfört med de andra ramarna.    
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1. The responsibility frame
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8.1.2 The human interest frame 

5%Figur 2: Utvecklingen av ramen mellan 1992-2018. 

 

Resultat: 5% av artiklarna 1992 innehöll The human interest frame. Sedan ökade 

närvaron till 10% av artiklarna 1994 som även var toppen av denna ram. Därefter 

minskade ramen till 3% av artiklarna 1996, för att öka två år senare till 8% av 

artiklarna 1998. År 2000 innehöll 5% av artiklarna human interest frame men 2002 

sjönk närvaron till 0%. Därefter ökade närvaron igen till 5% av artiklarna 2004 och 

7% av artiklarna 2006. Därefter minskade ramen igen till 2% av artiklarna 2008. 

2010 ökade närvaron något till 4% av artiklarna 2010 men sjönk till 0% av 

artiklarna 2012. Sedan dess har human interest frame ökat till 5% av artiklarna 2014 

och 2016 och därefter ökade den till 9% av artiklarna 2018. Figur 2 visar att human 

interest frame används sällan jämfört med de andra ramarna. Vid 2 av åren (2002 

och 2012) närvarar den inte en enda gång och det gör att kurvan dalar men sedan 

ökar igen. Totalt sätt ligger human interest frame på en jämn nivå mellan 0 och 

10%. Topparna befinner sig vid 1994 med 10% och 2018 med 9% vilket gör det 

svårt att säga hur trenden med human interest frame ser ut. 
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2. The human interest frame
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8.1.3 The conflict frame 

 
Figur 3: Utvecklingen av ramen mellan 1992-2018.  

 

Resultat: 38% av artiklarna 1992 innehöll The conflict frame som ökade 1994 till 

43% av artiklarna. Därefter minskade närvaron till 32% av artiklarna 1996 men 

ökade igen 44% av artiklarna 1998 vilket även var då conflict frame närvarade som 

mest. Sedan minskade conflict frame till 32% av artiklarna 2000 och ökade något 

till 34% 2002. Efter det höll sig ramen på någorlunda jämn nivå med 30% av 

artiklarna 2004, 31% av artiklarna 2006 och 29% av artiklarna 2008. Därefter steg 

närvaron till 35% till år 2010, för att minska igen till 28% av artiklarna 2012, 21% 

av artiklarna 2014 och 20% till år 2016 vilket även var den lägsta närvaron med 

conflict frame. Till år 2018 ökade ramen igen till 23%. I figur 3 kan man se en totalt 

sätt minskande trend. Vilket också innebär att individer, grupper, partier och länder 

är mindre oense eller klandrar någon annan angående klimatförändringen. En av 

anledningarna till den högre närvaron av conflict frame mellan 1992 och 1998 

skulle kunna vara debatten om kärnkraftverk i Sverige. Under 1992 innehöll 24% av 

artiklarna ordet kärnkraft, 13% av artiklarna under 1994, 26% av artiklarna under 

1996 och 36% av artiklarna under 1998. Det betyder ett snitt på 25% av artiklarna 

under åren 1992-1998. Den dalande trenden efter 1998 skulle kunna vara en effekt 

av IPCCs Assessment Reports som speglar en mer säkerhet kring effekter och 

orsaker angående klimatförändring (se avsnittet IPCC 1990-2019).   
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3. The conflict frame
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8.1.4 The economy/consequence frame 

 
Figur 4: Utvecklingen av ramen mellan 1992-2018.  

 

Resultat: 14% av artiklarna 1992 innehöll The economy/consequence frame. Det var 

även året tillsammans med 2002 där economy/consequence frame närvarade som 

minst. Ramen ökade närvaron under 6 år till 33% av artiklarna 1994, 39 % av 

artiklarna 1996 och 56% av artiklarna 1998 vilket även var året då 

economy/consequence frame närvarade som mest. Därefter minskade ramens 

närvaro till 45% av artiklarna 2000 och till 14% av artiklarna 2002. Sedan höll sig 

economy/consequence frame på 40% av artiklarna 2004 och 2006 för att minska till 

32% av artiklarna 2008, 2010 ökade närvaron till 39%. Därefter minskade ramen till 

28% av artiklarna 2012 för att öka igen till 37% av artiklarna 2014. År 2016 var 

närvaron 20% av artiklarna och ökade igen till 35% av artiklarna 2018. Figur 4 visar 

att den största skillnaden ägde rum mellan 1992 och 2004 där det växlade kraftigt 

mellan 14%, 56% och tillbaka till 14%. Efter 2004 kan man även ana en minskande 

trend i närvaron av economy/consequence frame. 
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4. The economic/consequence frame
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8.1.5 The ecology/science frame 

 
Figur 5: Utvecklingen av ramen mellan 1992-2018.  

 

Resultat: 5% av artiklarna under 1992 innehöll The ecology/science frame. Därefter 

ökade ramen sin närvaro under 4 år till 14% av artiklarna 1994 och 10% av 

artiklarna 1996. Sedan skedde en minskning till 4% av artiklarna 1998 vilket även 

var året med minst närvaro. Efter det ökade ramen till 30% av artiklarna 2000 och 

vidare till 31% av artiklarna 2002. Sedan minskade närvaron till 10% av artiklarna 

2004. År 2006 ökade ramen igen till 24% och ytterligare till 26% av artiklarna 2008. 

Därefter sjönk närvaron till 9% av artiklarna 2010 och gick upp något till 11% av 

artiklarna 2012. Till 2014 ökade ramen närvaron till 32% av artiklarna, minskade till 

18% av artiklarna 2016 och ökade igen till 33% av artiklarna 2018. Figur 5 visar att 

ecology/science frame totalt sätt har ökat mellan åren 1992 och 2018. Det skulle 

kunna vara en effekt av att vetenskaplig forskning kring klimatförändring. har gjort 

framsteg och blivit säkrare på vad som händer med klimatet och varför.    
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5. The ecology/science frame
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8.1.6 Ramarnas relation till varandra 
 
Nedan följer sammanställningen av alla ramar för att kunna se hur de har relaterat 

till varandra under åren 1992-2018. Procenttalen som räknas upp innebär hur ofta en 

ram närvarade av alla artiklarna det givna året. 

 

Figur 7. En visualisering över hur ramarna står i relation till varandra. 
 

Under 1992 var det The responsibility frame som användes flest gånger med 57%. 

The conflict frame  låg på andra plats med 38%. The economy/consequence frame 

närvarade vid 14% och på en delad fjärdeplats ligger The human interest frame och 

The ecology/science frame med 5% vardera.  

År 1994 skiftade toppen genom att The conflict frame användes flest gånger med 

43% och The responsibility frame var strax under med 38%. The 

economy/consequence frame låg kvar på plats tre med 33%. The ecology/science 

frame hamnade på fjärdeplats med 14% och The human interest frame på femteplats 

med 10%.  

År 1996 närvarade The resposibility frame flest gånger med 61%. The 

economy/consequence frame låg detta år på andra plats med 39% och The conflict 

frame som nummer tre med 32%. The ecology/science frame låg på fjärdeplats med 

10% och lägst närvaro hade The human interest frame med 3%. 
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År 1998 närvarade The economy/consequence frame flest gånger med 56% och på 

delad andraplats låg The responsibility frame och The conflict frame med 44% 

vardera. The human interest frame närvarade lite mer det året med 8% och lägst 

närvaro hade The ecology /science frame med 4%. 

År 2000 har The economy/consequence frame använts flest gånger med 45%, tätt 

följt av The responsibility frame med 43%. The conflict frame hamnade på 

tredjeplats med 32%, sedan The ecology/science med 30% och lägst närvaro hade 

The human interest frame med 5%. 

År 2002 närvarade The responsibility frame flest gånger med 66% och The conflict 

frame på andraplats med 34%. The ecology/science frame hamnade på tredjeplats 

med 31% och sedan The economy/consequence med 14%, The human interest 

frame närvarade inte. 

År 2004 närvarade The responsibility frame flest gånger med 68% och The 

economy/consequence frame låg på andraplats med 40%. The conflict frame 

hamnade på tredjeplats med 30%. The ecology/science frame hamnade på 

fjärdeplats med 10% och lägst närvaro hade The human interest frame med 5%. 

År 2006 närvarade The responsibility frame flest gånger med 49%. På andraplats 

låg The economy/consequence frame med 40%, och på tredjeplats låg The conflict 

frame med 31%. The ecology/science frame närvarade med 24% och lägst närvaro 

hade The human interest frame med 7%. 

År 2008 närvarade The responsibility frame flest gånger med 60%. På andraplats 

låg The economy/consequence frame med 32% och strax under låg The conflict 

med 29%. The ecology/science frame närvarade med 26% och på femteplats låg 

The human interest 2%. 

År 2010 närvarade The responsibility frame flest gånger med 61%. The 

economy/consequence frame kom på andraplats med 39% och strax under kom The 

conflict frame med 35%. På fjärdeplats hamnade The ecology/science frame med 

9% och lägst närvaro hade The human interest frame med 4%. 

År 2012 närvarade The responsibility frame flest gånger 72%. På delad andraplats 

låg The economy/consequence frame och The conflict frame med 28% vardera. The 

ecology/science frame låg på tredjeplats med 11% och The human interest frame 

närvarade inte.  
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År 2014 närvarade The responsibility frame flest gånger med 68%, The 

economy/consequence frame närvarade med 37%. The ecology/science frame kom 

på tredjeplats med 32% och på fjärdeplats kom The conflict frame med 21%. The 

human interest frame hade lägst närvaro med 5%.  

År 2016 närvarade The responsibility frame flest gånger 30%. På delad andraplats 

kom The conflict frame och The economy/consequence frame med 20% vardera. På 

tredjeplats kom The ecology/science frame med 18% och The human interest frame 

hade lägst närvare med 5%. 

År 2018 närvarade The responsibility frame flest gånger med 44%. The 

economy/consequence frame kom på andraplats med 35% och strax under kom The 

ecology/science frame med 33%. The conflict frame hade 23% närvaro och lägst 

hade The human interest frame med 9%. 

 

  



 

38(50) 
 

9 Sammanfattning av resultat 
 
Jag har valt att sammanfatta resultatet i 2 perioder (period 1 och 2). Figur 7 visar att 

under åren 1992-2000 skedde de enda växlingarna mellan ramar med mest närvaro. 

Mellan 2002-2018 var det bara en ram med mest närvaro.  

9.1 Period 1, 1992-2000 
 
The responibility frame närvarade flest gånger i 2 av åren (57% 1992 och 61% 

1996). Det är alltså flest artiklar under dessa år som presenteras på ett sätt som 

lägger ansvaret eller lösningarna kring klimatförändringen på grupper, en individ 

eller politisk nivå, samt kräver brådskande åtgärder.  

The conflict frame närvarade flest gånger under 1994 (43%). Under 1994 är det 

alltså flest artiklar som presenterar individer, grupper, regeringen eller länder som 

oense, eller klandrar någon annan angående klimatförändringen.  

Även The economy/consequence frame närvarade flest gånger under 2 år, 1998 

(56%) och 2000 (45%). Under dessa år presenterade flest artiklar orsaker eller 

konsekvenser av klimatförändringen, samt den ekonomiska aspekten av dessa.  

Från att ligga på låga nivåer (5%, 14%, 10% och 4% mellan 1992-1998), ökade The 

ecology/science frame kraftigt till 30% 2000.   

The human interest frame hade lägst närvaro i period 1 där den nådde 8% 1998 mot 

The ecology/science frame med 4%.  

9.2 Period 2, 2002-2018 
 
Under denna period närvarade The responsibility frame flest gånger med ett snitt på 

56% av artiklarna. Enligt snittet innehöll alltså över hälften av artiklarna The 

responsibility frame. The economy/consequence frame nådde sin lägsta nivå 2002 

med 14%, men hade efter det näst högst närvaro till 2018. Med undantag 2012 och 

2016 då den delade andraplatsen med The conflict frame. Från 2002 till 2016 hade 

The conflict frame minskat närvaro totalt sätt för att öka något under 2018. The 

ecology/consequence frame ökade sin närvaro totalt sätt under perioden, med 2018 

som högsta punkt med 33%. Lägst genom hela perioden låg The human interest 

frame med sin högsta punkt 2018 med 9%. 
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9.3 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka närvaron av ramar i Dagens Nyheter 

under 1992-2018. För att kunna ta reda på det ställdes två forskningsfrågor: Vilken 

ram närvarade flest gånger under varje enskilt år? Har Dagens Nyheters användning 

av ramar förändrats mellan 1992-2018? Enligt Entman (1993) handlar ramarna om 

att göra ett visst innehåll mer framträdande än något som väljs bort av medierna. I 

detta fall handlar det alltså om att lägga ansvar på någon, beröra, beskriva en 

konflikt, berätta om orsaker eller konsekvenser eller vetenskapliga framsteg och att 

någon annan del väljs bort. Med andra ord skulle det i sin tur betyda att det som 

ramas in ses som viktigare än det som inte publiceras.  

Den första frågeställningen besvaras med att tidslinjen 1992-2018 innehöll 3 olika 

ramar som närvarat flest gånger. Specifikt närvarade The responsibility frame totalt 

sätt vid 11 av 14 undersökta år. Med andra ord fokuserade Dagens Nyheter mest på 

artiklar där ansvaret kring klimatförändringen lades på regeringen, medborgare och 

organisationer. Samt föreslog lösningar eller krävde brådskande åtgärder. Det är 

även denna informationen som publiken eventuellt såg som den viktigaste. 

The economy/consequence frame närvarade flest gånger under 1998 och 2000, 

vilket kan innebära att det var den ekonomiska aspekten tillsammans med orsaker 

och konsekvenser som blev mest framträdande. Kahneman och Tversky menar att 

beroende på hur en nyhet publiceras kan det påverka publikens tolkningar av risker 

(1984). Med tanke på att ramen endast nådde högst närvaro vid 2 av de 14 

analyserade åren, kan det betyda att innehållet inte sågs som riskfyllt vid de andra 

åren med låg närvaro. På grund av det kanske artiklarna inte gjorde riskerna kring 

klimatförändringen rättvisa. 

The conflict frame närvarade flest gånger under 1994. Beroende på hur medierna 

gestaltar fenomenet kan det påverka hur villiga publiken blir att engagera sig (Price, 

Tewksbury och Powers, 1997). Viljan att engagera sig skulle med andra ord kunna 

minskas ju mer The conflict frame närvarar. Exempelvis tyder det på, som nämndes 

i sista stycket i 4.1.3 The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

2018, att det rådde osäkerhet kring klimatförändring under början av 1990-talet och 

en tydligare säkerhet 2018. Eftersom The conflict frame närvarade mer i början av 
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tidsperioden för att sedan minska i närvaro, kan det innebära att osäkerheten kring 

klimatförändringen hos publiken minskade. 

När det gäller forskningsfråga nummer 2 visade det sig att vissa förändringar skedde 

under period 1. Däremot såg det annorlunda ut under period 2, eftersom The 

responsibility frame användes flest gånger genom alla år.  

Som nämndes i 4. Problematisering och bakgrund menar Finer (2005) att medierna 

ofta skriver om ungefär samma sorts historier om och om igen. Studien visar att så 

var fallet i större delen av hela tidslinjen. Eftersom ungefär samma historier 

publicerades var det andra historier som inte blev det, vilket leder till att dem kunde 

ses som mindre viktiga. Exempelvis lade Dagens Nyheter minst fokus på The 

human interest frame under hela tidsperioden, förutom under 1998 då The 

ecology/science frame var minst närvarande. Det kan betyda att publiken sällan fick 

ta del av historier om hur individer eller samhällsgrupper drabbades av 

klimatförändringen. Därefter låg även The ecology/science frame på låga nivåer 

även om den ökade i närvaro under senare år. Vilket även betyder att läsaren sällan 

fick ta del av artiklar med vetenskaplig forskning om klimatförändring och det 

viktiga innehållet som kunde finnas. 

Något annat som stack ut var att medan The conflict frame minskade i närvaro 

under period 2, ökade The ecology/science frame. Det skulle kunna ha en koppling 

till att kunskapen har ökat när det gäller forskningen om klimatförändringen. Vilket 

i sin tur kan göra att oenigheten kring klimatförändringen minskade. 

Astrid Dirikx och Dave Gelders jämförde två Holländska och två Franska 

nyhetstidningar mellan 2001-2007 (257 artiklar totalt) och fann ett liknande resultat 

som denna studie. Även dem fann att The responsibility frame närvarade flest 

gånger och i deras fall The consequence frame kom på andra plats (Dirikx et al., 

2010). Även The conflict frame visade sig hamna strax under The consequence 

frame, precis som i denna undersökning. Det indikerar alltså på att 

klimatförändringen eventuellt framställs med The responsibility frame även i andra 

länder. I deras undersökning nämns även ”The protection motivation theory” som 

innebär att om människor blir konfronterade av hot som är hanterbara, blir de mer 

motiverade till att ändra beteenden (Rogers, 1983). Men möter människan hot som 

är för stora för att kunna hantera, avvisas istället förslaget. Det skulle betyda att 
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publiken kan avvisa eller blunda för problemet om de mest får läsa om vilka som 

bär ansvar, brådskande åtgärder eller konsekvenser som är får stora för att greppa.  

 

9.4 Slutdiskussion 
 

Jag tror att undersökningen ger en bra bild av hur ramarna i Dagens Nyheter 

framställer klimatförändring men att det behövs mer kunskap för att kunna 

generalisera på medier i stort.   

Engagemanget för klimatfrågan skulle kunna kopplas till gestaltningsteorins ramar 

som gör det lättare för publiken att upptäcka, behandla och memorera det som 

kommuniceras. Tillsammans med det faktum att The responsibility frame har 

dominerat under i stort sätt alla år, vilket kan innebära att det som inte publiceras 

(inom t.ex. The ecology/science frame) inte ses som viktigt. Därför anser jag att det 

behövs en större variation vid framställningen av klimatförändringen. 

Genom begränsningarna för denna undersökning har det öppnats upp luckor för 

framtida studier i området. Denna studie undersökte endast Dagens Nyheter och det 

vore intressant att jämföra fler dagstidningar och även kvällspress samt lokaltidning. 

Med begränsningen av urvalet i åtanke vore det lämpligt att, om möjligt, undersöka 

alla år för att få en än mer tydlig bild av ramarnas närvaro. Som nämns i 4.1 Medier 

och klimatet kan användningen av semiotiska resurser spela stor roll i hur innehållet 

tolkas och det vore därför intressant att undersöka hur artikeln är utformad i form av 

rubrik, placering, sida och bilder.  

Eftersom gestaltningsteorin står som grund i denna studie kan det även tänkas vara 

lämpligt att göra en liknande studie med dagordningsteorin istället. För att på så sätt 

får publikens perspektiv på mediernas framställning av klimatförändringen. Samt en 

undersökning genom ”protection motivation theory” för att se hur publiken ska få 

större förståelse och engagera sig mer för klimatfrågan. 
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Bilagor: 
 
Bilaga 1: Nedan följer en förklaring av underfrågorna och vad som krävs av artikeln 
för att kunna besvara en fråga. 
 
The responsibility frame: 
 
V1. Föreslår artikeln att regeringen bär ansvar för klimatförändringen? 
 
Förklaring: Artikeln kan t.ex. innehålla budskap om: hur regeringen bör hantera 
klimatförändringen eller hur regeringen bör agera inför/under händelser av 
katastrofer. Ett kriterium för V1 är att regeringen eller ledare ges förslag 
(nationella, globala förslag) på vad som bör göras, att något måste göras eller vad 
som inte har gjorts för att bromsa förändringen. 
 
V2. Föreslår artikeln någon form av lösning på klimatförändringen eller dess effekt? 
 
Förklaring: Artikeln kan t.ex. innehålla budskap om vad som kan göras för att 
bromsa förändringen. Det kan även handla om vad som görs för att bromsa 
klimatförändringens effekt. Ett kriterium för V2 är att en individ, samhällsgrupp, 
organisation eller regeringen handlar på ett sätt som gynnar miljön på ett icke-
förstörande sätt.    
 
V3. Föreslår artikeln att medborgare, organisationer bär ansvar för 
klimatförändringen? 
 
Förklaring: Artikeln kan t.ex. innehålla budskap om att det är 
individer/samhällsgrupper som måste bättra sina beteenden och vanor som gynnar 
miljön. Ett kriterium för V3 är att medborgare och organisationer bör ändra 
beteende, levnadsstandard. Eller att medborgare och organisationer orsakar 
klimatförändring. t.ex. med bilar, energiförbrukning m.m. 
 
V4. Föreslår artikeln att klimatförändringen kräver brådskande åtgärder? 
 
Förklaring: Ett kriterium för V4 är att texten måste innehålla ord som brådskande, 
kräver åtgärder, nu eller aldrig, tas på största allvar, sista chansen eller liknande 
dramatiska ordval tillsammans med någon form av förslag till åtgärd.  
 
The human interest frame: 
 
V5. Beskriver författaren klimatförändringen på ett personligt sätt som berör? 
Förklaring: Artikeln kan t.ex. innehålla historier som är menade att beröra läsaren. 
Ett kriterium för V5 är att klimatförändringen beskrivs på ett uttrycksfullt, levande, 
expressivt och personligt sätt utan vetenskaplig grund.  
 
V6. Betonar artikeln hur individer/grupper drabbas av klimatförändringen? 
Förklaring: Artikeln kan t.ex. innehåll berättelser om hur ett hus eller en by har 
förstörts i av tornado, i samband med rapportering om klimatförändringen. Ett 
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kriterium för V6 är att artikeln huvudsakligen beskriver hur medborgare har 
drabbats av förändringen på ett personligt plan.    
 
The conflict frame: 
 
V7. Innehåller artikeln partier, grupper, individer eller länder som är oense 
angåenge klimatförändringen? 
 
Förklaring: Artikeln kan t.ex. innehåll information om två länder som inte kommer 
överens om en lösning, eller om toppmöten med världens politiska ledare som inte 
kan enas. Ett kriterium för V7 är att artikeln beskriver partier, individer, eller 
länder som inte kommer överens om avtal eller vad som ska göras för att motverka 
klimatförändringen, t.ex. partier och medborgare som inte kommer överens om 
kärnkraften ska avvecklas eller inte. Det kan även vara olika grupper som motsäger 
varandra i handlingar och beslut eller som helt enkelt inte tror på klimatförändring. 
 
V8. Klandrar en individ, grupp, ett parti, land någon annan? 
 
Förklaring: Artikeln kan t.ex. handla om hur ett land lägger skulden på ett annat 
land, eller hur ett parti klandra ett annat på grund av ”dåliga ideer” i miljösyfte. 
Ett kriterium för V8 är att artikeln anklagar en individ, grupp, parti, företag eller ett 
land för att inte agera tillräckligt, att bidra för mycket till klimatförändringen eller 
att inte ”följa strömmen”.     
 
The economic/consequence frame: 
 
V9. Finns det kommentarer om ekonomiska vinster eller förluster 
nu eller i framtiden på grund av klimatförändringen? 
 
Förklaring: Artikeln kan t.ex. innehålla information om hur organisationer, grupper 
eller länder kan gå med ekonomisk vinster eller förluster. Ett kriterium för V9 är att 
det finns ekonomiska vinster eller förluster på grund av effekten av förändringen. 
 
V10. Finns det kommentarer om ekonomiska kostnader av klimatförändringen? 
 
Förklaring: Artikeln kan t.ex. innehålla information om hur mycket en händelse i 
anknytning till klimatförändringen har eller kommer att kosta ett land, organisation, 
grupp eller företag. Ett kriterium för V10 är att ekonomi nämns i anknytning till 
klimatförändringen.  
 
V11. Refererar artikeln till ekonomiska konsekvenser beroende på agerande eller 
inte agerande? 
 
Förklaring: Artikeln kan t.ex. innehålla information om kostnader vid agerande 
eller icke agerande kring klimatförändringen. Ett kriterium för V11 är en 
beskrivning av att något blir dyrare alternativt billigare ekonomiskt sätt, i samband 
med att agera eller inte agera.  
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V12: Innehåller artikeln information om effekter eller orsaker angående 
klimatförändringen? 
 
Förklaring: Artikeln kan t.ex. innehålla information om hur effekter av 
klimatförändringen kan påverka planeten, människor och arter i stort, eller 
påverkan på havets temperatur och därmed ekosystemet. Det kan även handla om 
vad som i sin tur kan orsaka förändring. (utan vetenskapliga källor). Ett kriterium 
för V12 är en beskrivning av konsekvenser eller vad som orsakar 
klimatförändringen, men utan att någon forskare, professor eller organisation 
omnämns i texten.    
 
The ecology/science frame: 
 
V13: Innehåller artikeln information ang. förändring i klimatet; 
extremt väder, förlust av arter? (inklusive källor). 
 
Förklaring: Artikeln kan t.ex. innehålla information om effekter av 
klimatförändringen. som innebär att översvämningar inträffar oftare, varmare 
värmeböljor, längre perioder av torka. I samband med att forskare/universitet/t.ex. 
IPCC nämns i anknytning till innehållet. Ett kriterium för V13 är att en forskare, 
professor eller organisation omnämns (vid namn) i anknytning till information om 
effekter (översvämning, torka, hotade arter osv.) av klimatförändringen. 
 
V14: Innehåller artikeln vetenskaplig forskning om klimatförändringen? 
(inklusive källor). 
 
Förklaring: Artikeln kan t.ex. innehålla information om ny och aktuell, vetenskaplig 
forskning t.ex. uttalanden av IPCC eller forskare som beskriver planetens hälsa 
eller nya framsteg i motverkan av klimatförändringen. I samband med att 
forskare/universitet/t.ex. IPCC nämns i anknytning till innehållet. Ett kriterium för 
V14 är att en forskare, professor eller organisation omnämns (vid namn) i 
anknytning till forskning (siffror, procent, uppskattningar om framtiden) om 
klimatförändringen.     
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Bilaga 2: Siffran till höger om V1-V14 beskriver antalet gånger en underfråga 
besvaras av en artikel det året. För att bestämma vilken specifik ram som är 
dominant i en artikel har jag följt regeln under Metod.   
 

 
 

1992 1994 1996 1998
Artiklar: 21 Artiklar: 21 Artiklar: 31 Artiklar: 25

The responsibility frame: The responsibility frame: The responsibility frame: The responsibility frame:
V1 9 V1 0 V1 6 V1 5
V2 9 V2 3 V2 12 V2 5
V3 1 V3 3 V3 3 V3 0
V4 1 V4 3 V4 4 V4 1

The human interest frame: The human interest frame: The human interest frame: The human interest frame:
V5 0 V5 2 V5 1 V5 1
V6 1 V6 0 V6 0 V6 1

The conflict frame: The conflict frame: The conflict frame: The conflict frame:
V7 11 V7 8 V7 8 V7 11
V8 3 V8 3 V8 4 V8 2

The economic/consequence frame: The economic/consequence frame: The economic/consequence frame: The economic/consequence frame:
V9 0 V9 0 V9 0 V9 0
V10 2 V10 3 V10 1 V10 7
V11 1 V11 2 V11 0 V11 1
V12 2 V12 4 V12 12 V12 9

The ecology/science frame: The ecology/science frame: The ecology/science frame: The ecology/science frame:
V13 3 V13 3 V13 2 V13 2
V14 0 V14 0 V14 1 V14 1

2000 2002 2004 2006
Artiklar: 60 Artiklar: 29 Artiklar: 40 Artiklar: 88

The responsibility frame: The responsibility frame: The responsibility frame: The responsibility frame:
V1 12 V1 4 V1 9 V1 13
V2 15 V2 9 V2 19 V2 25
V3 3 V3 8 V3 4 V3 5
V4 3 V4 1 V4 3 V4 9

The human interest frame: The human interest frame: The human interest frame: The human interest frame:
V5 3 V5 0 V5 1 V5 6
V6 0 V6 0 V6 1 V6 1

The conflict frame: The conflict frame: The conflict frame: The conflict frame:
V7 17 V7 10 V7 13 V7 15
V8 3 V8 1 V8 2 V8 13

The economic/consequence frame: The economic/consequence frame: The economic/consequence frame: The economic/consequence frame:
V9 3 V9 0 V9 2 V9 7
V10 4 V10 0 V10 6 V10 4
V11 3 V11 1 V11 2 V11 6
V12 22 V12 4 V12 9 V12 26

The ecology/science frame: The ecology/science frame: The ecology/science frame: The ecology/science frame:
V13 17 V13 7 V13 3 V13 16
V14 4 V14 3 V14 3 V14 9
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2008 2010 2012 2014
Artiklar: 65 Artiklar: 23 Artiklar: 18 Artiklar: 19

The responsibility frame: The responsibility frame: The responsibility frame: The responsibility frame:
V1 8 V1 6 V1 2 V1 9
V2 29 V2 8 V2 11 V2 6
V3 6 V3 2 V3 2 V3 3
V4 5 V4 3 V4 0 V4 0

The human interest frame: The human interest frame: The human interest frame: The human interest frame:
V5 1 V5 0 V5 0 V5 1
V6 0 V6 1 V6 0 V6 0

The conflict frame: The conflict frame: The conflict frame: The conflict frame:
V7 18 V7 8 V7 5 V7 4
V8 2 V8 2 V8 1 V8 1

The economic/consequence frame: The economic/consequence frame: The economic/consequence frame: The economic/consequence frame:
V9 5 V9 2 V9 0 V9 0
V10 6 V10 1 V10 1 V10 1
V11 5 V11 2 V11 1 V11 0
V12 10 V12 6 V12 3 V12 7

The ecology/science frame: The ecology/science frame: The ecology/science frame: The ecology/science frame:
V13 16 V13 2 V13 2 V13 5
V14 3 V14 1 V14 1 V14 2

2016 2018
Artiklar: 44 Artiklar: 66

The responsibility frame: The responsibility frame:
V1 9 V1 15
V2 6 V2 12
V3 5 V3 5
V4 3 V4 8

The human interest frame: The human interest frame:
V5 2 V5 6
V6 0 V6 1

The conflict frame: The conflict frame:
V7 8 V7 16
V8 6 V8 4

The economic/consequence frame: The economic/consequence frame:
V9 0 V9 3
V10 2 V10 6
V11 3 V11 13
V12 9 V12 22

The ecology/science frame: The ecology/science frame:
V13 10 V13 11
V14 5 V14 16
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Bilaga 3: Exempel för bortfall läses under Idol slog ut partiledarna (stycke 4). 
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Per Ahlin: Ryssland
i oroande riktning.

UKRAINA ÄR INTE  redo att gå 
med i Nato, säger landets 
premiärminister Viktor Ja-
nukovitj. Kiev vill ta en paus, 
förklarar han, och hänvisar 

till den politiska situationen i landet.
I klartext betyder det att opinionen 

– inte minst i de östra delarna av landet där 
premiärministern har sin bas – är negativt 
inställd till tanken på ett medlemskap.

Den uppfattningen delas av Ryssland, och 
det är inte utan att man drar sig till minnes 
president Vladimir Putins ogenerade stöd 
för just Janukovitj i det val som blev start-
punkten för den orange revolutionen.

Utvecklingen då visade på ett skräm-
mande sätt skillnaden i synen på demo-
krati mellan Ryssland och västvärlden. Och 
det fi nns inget som tyder på att det förhål-
landet har ändrats.

Putin har i princip avskaffat fria val, han 
har reducerat de demokratiska uttrycksfor-
merna och marginaliserat de krafter som 
verkar för ökad integration västerut.

Nyligen kom nyheten att ett nytt parti 
bildats, något som i många länder inneburit 
att nya idéer skulle torgföras. Så icke i Ryss-
land. Bedömare talar om att det kan fi nnas 
en rädsla i Kreml för att det traditionella 
stödpartiet, Förenade Ryssland, kanske inte 
klara av att behålla majoriteten efter nästa 
val ifall den politiska vinden fortsätter att 
blåsa åt vänster. Därför, menar man, behö-
ver Putin ett stödparti även till vänster. Och 
då ordnas den saken.

UTRIKESPOLITISKT HAR LANDET  alltjämt be-
tydelse, något som bland annat märks i Iran. 
Men Putin har samtidigt använt naturre-
surser som påtryckningsmedel, han har för 
avsikt att rusta upp och drar sig inte för att 
blanda sig i grannländers angelägenheter.

Få kan tycka att detta ger en lugnande 
bild av situationen i jättelandet, och den 
som vill oroas ytterligare kan ta del av 
spekulationerna kring kontraktsmordet på 
den vice riksbankschefen häromdagen.

Visst har jag ägnat mig åt en ensidig 
uppräkning av elände, men det handlar 
trots allt om ett grannland med gräns till 
fem EU-stater. Vad som sker där påverkar 
oundvikligen oss.

Den som hört om detta i den svenska 
valrörelsen kan räcka upp handen.

per.ahlin@dn.se
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MYCKET KAN  sägas 
om moderatledaren 
Fredrik Reinfeldt, 
om taktiserandet och 
opportunismen, om 

bristen på nyfi kenhet för forskning 
och internationella frågor och den 
undanskymda tillvaron under 15 år i 
riksdagen.

Det är dessvärre svårt att fram-
mana entusiasm över mannen som 
på måndag kan bli Sveriges näste 
statsminister.

Men en sak förtjänar Reinfeldt 
mer än någon annan beröm för. 
Ända sedan han valdes till ordfö-
rande för moderaterna hösten 2003, 
har han konsekvent talat om utan-
förskapet på den svenska arbets-
marknaden och om behovet av en 
politik för arbete.

På kort tid har han lyckats göra job-
ben till den viktigaste politiska frågan 
i Sverige, vilket få väntade sig.

LÄGET PÅ ARBETSMARKNADEN  har ju 
länge varit dåligt. Att över en miljon 
svenskar inte kan, vill eller får gå till jobbet 
en vanlig dag är i sig ingen nyhet.

Men genom sin envishet fi ck Reinfeldt 
debatten att handla om socialdemokrater-
nas största misslyckande. Göran Persson 
har tvingats ägna sig åt det som han minst 
av allt ville tala om.

Valrörelsen 2006 var tänkt att bli ett 
socialdemokratiskt ärevarv. Den skulle 
handla om den historiskt höga tillväxten i 
svensk ekonomi, om de stabila statsfi nan-
serna, om satsningarna på offentlig sektor, 
om höjningen av bidragen.

Men till många utländska betraktares 
förvåning hamnade i stället regeringen 
i försvarsställning. Reinfeldt vann pro-
blemformuleringsprivilegiet, skickligt och 
välförtjänt.

JAG BLÄDDRAR I ANTOLOGIN  ”Jobbigt!” från 
1998, som har dåvarande arbetsmarknads-
ministern Margareta Winberg som redak-
tör. Den innehåller praktiskt taget alla de 
frågeställningar som tagits upp under det 
senaste året.

Kris. Utslagning. Massarbetslöshet. Och 
en regering som talar om att framtidstron 
återvänt och att jobben minsann är på väg. 
”Vintern 1998, när detta skrivs, ser vi också 
en klar vändpunkt”, hävdar Margareta 
Winberg.

Historien upprepar sig, först som fars 
sedan som tragedi.

Arbetslösheten är ingen ny fråga i 
Sverige men problemet har både för-
längts och fördjupats på ett överras-
kande sätt. När Danmark gick in i väggen 
i början av 80-talet tog alla varandra i 
hand och sade: detta får aldrig hända i 
Sverige.

Men det var precis vad som senare 
skedde.

PÅ 1970- OCH 80-TALEN  hade dagens arbets-
löshetsnivå betraktats som en katastrof.

Ingemar Eliasson var folkpartistisk 
arbetsmarknadsminister mellan 1980 och 
1982. I Winbergs antologi beskriver han 
hur Ams-statistiken en höst hade väckt 
”bestörtning”. Den öppna arbetslösheten 
närmade sig då tre procent.

En annan historia  handlar om mode-
ratledaren Gösta Bohman. Under en av 
Fälldinregeringarna skrev han ett brev till 
statsministern, som ledde till en upprörd 
stämning inom koalitionen. Bohman hade 
krävt ett stopp för mer pengar till arbets-
marknadsprogram, även om det skulle ske 
till priset av att arbetslösheten steg till tre 
procent.

I dag klarar inte ens regeringen av sitt 
mål på fyra procent, trots friserad statistik 
och trots att siffrorna inte inkluderar dem 

som är sjukskrivna eller förtidspensione-
rade fast de har arbetsförmåga.

Om socialdemokraterna tvingas lämna 
Rosenbad efter söndagens val, då har man 
sig själva att skylla. Partiet har haft tolv 
år på sig att stimulera entreprenörer och 
småföretag att växa och nyanställa. Men i 
stället har man beordrat Ams att snygga till 
statistiken och massproducera åtgärder.

VALRÖRELSENS KANSKE  mest avslöjande 
uttalande är ett av de minst uppmärk-
sammade, och kommer från självaste 
statsministern. I tidskriften Rätt får alla 
partiledare frågan: Hur många står utanför 
samhället i dag?

Göran Persson svarar:
”Samhället består av summan av alla 

individer i Sverige. Självklart står därför 
ingen i praktiken utanför. Däremot kan 
många ha en känsla av att stå utanför 
och den känslan måste tas på allvar... Vår 
uppgift är att bekämpa orsaken till dessa 
känslor. Alla ska med!”

Läs de orden igen. Ingen står ”i prakti-
ken utanför”, säger statsministern, och om 
någon till trots upplever saken annorlunda 
är det blott en ”känsla”.

Med en sådan förträngning av verklighe-
ten har Göran Persson förtjänat att förlora 
stort i morgon.

peter.wolodarski@dn.se

VAD VÄLJAREN SER  i en slut-
debatt beror på glasögonen, 
alltså de erfarenheter och 
värderingar som intrycken 
fi ltreras igenom. Och så beror 

det på vad som går i de andra tevekana-
lerna.

Fredagskvällens partiledardebatt i SVT 
fi ck hård konkurrens av ”Idol” i TV 4. 
Många yngre väljare och föräldrar med 
barn i skolåldern, såg därför inte fredags-
kvällens traditionella slutdebatt.

Kvällen innan var konkurrensen från 
grannkanalerna inte lika knivskarp. Miljö-
partiet med sitt delade ledarskap utnytt-
jade denna möjlighet väl. Medan de äldre 
tittarna överläts till Peter Eriksson på fre-
dagskvällen tog Maria Wetterstrand hand 
om den yngre publiken i torsdagskvällens 
debatt i TV 4.

Det gjorde Wetterstrand mycket 
skickligt. Med energi och engage-
mang utvecklade hon sitt partis syn 
på allt från växthuseffekten till jäm-
ställdhet, vård och småföretagande.

SANNOLIKT NÅDDE  Maria Wetter-
strand också en hyfsad andel av de 
väljare som är mest mottagliga för 
hennes budskap och gillar hennes 
stil. Men var det lyckat för hen-
nes regeringsalternativ? Knap-
past. Genom att ta plats på scenen 
spräckte Wetterstrand den illusion 
som Göran Perssons uppläggning av 
valrörelsen bygger på.

För det första var Maria Wetterstand åter 
igen mycket tydlig med att miljöpartiet 
stenhårt kommer att driva sitt krav att vid 
en vänstermajoritet få ingå i regeringen. 

Inte heller i sak 
kommer miljöpar-
tiet att vara fogligt. 
En röst på socialde-
mokraterna är där-
för inte en röst för 
en socialdemokra-
tisk regering. Det är 
en röst på ett block 
där miljöpartiet spe-
lar nyckelrollen.

SAMARBETE  med 
de gröna är inget 
som majoriteten av 

de socialdemokratiska väljarna gillar. Fler 
kan tänka sig ett närmare samarbete med 
vänsterpartiet. För en mindre, men i detta 
val helt central väljargrupp kan tanken 
på ett ökat infl ytande för miljöpartiet rent 

av få partivalet att tippa över från social-
demokraterna till något av de borgerliga 
partierna.

Där andra väljare ser ungdomlig energi 
och idealism hos Maria Wetterstand anar 
dessa väljare inte bara fortsatta höjningar 
av bensin- och elskatter utan också ett 
stråk av civilisationskritisk fundamenta-
lism. Detta är svagare hos henne än hos 
många andra miljöpartister. Men det fi nns 
där.

I VÄLJARBAROMETERN  från Synovate Temo 
som DN i dag publicerar har det bor-
gerliga försprånget vuxit till över fyra 
procentenheter. Förstärkt osäkerhet om 
det rödgröna regeringsalternativet är då 
inte den draghjälp Göran Persson hade 
behövt.

johannes.aman@dn.se

I ett land nära dig.

Johannes Åman: När Idol slår ut partiledarna.

Ingen står utanför,
sa statsministern
Peter Wolodarski: Verkligheten vinner på söndag.

TECKNING: STINA EIDEM


