
 

 

 

Kandidatuppsats 

Svensk dagspress framställning 

av Greta Thunberg och den 

globala klimatstrejken. 
- En kvalitativ innehållsanalys av gestaltningar i 

dagspressen. 
 

Författare: Agnes Fransén 

Handledare: Anna-Maria Sarstrand 

Marekovic 

Termin: VT19 

Ämne: Sociologi 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2SO31E 



  
 

i 
 

Abstract 
 

Author: Agnes Fransén  

Title: Swedish daily press presentation by Greta Thunberg and the global climate strike 

- A qualitative content analysis of performances in the daily press. 

 

The purpose of this study is to examine how the Swedish daily press Dagens Nyheter and 

Svenska Dagbladet during the period August 2018 until April 2019 portrays the young 

activist Greta Thunberg and the social movement and hashtag #Fridaysforfuture in their 

articles.  

 

The analysis has been executed through a qualitative content analysis and framing theory. 

The results of the study is that both news papers portays Greta Thunberg based on two 

themes; age and functional limitation. When it comes to the social movements the news 

papers portrays it based on two themes; age and incentives. The conclusion of this study 

is that Greta Thunberg is portrayed through two perspectives based on the fact that she is 

a child. One perspective is that she is an independent child who refuses to go to school 

and listen to other adult people. The second perspective involves a normative child who 

is ruled by their parents.  

 

The analysis results of the study also show that the #Fridaysforfuture movement is mainly 

produced on the basis that the movement consists of children and young people. The 

participants of the movement are thus portrayed on the basis that they are children and 

young people. 

 

 

Keywords: Greta Thunberg, social movement, framing, qualitative content analysis, 

Swedish daily press 
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1. Inledning 

I maj 2018 publicerades Greta Thunbergs debattartikel i Svenska Dagbladet på grund av 

att den blev en av vinnarna av deras klimattävling som handlade om att komma på idéer 

på hur vi ska minska vår klimatpåverkan och komma med frågor till politiker och 

vuxenvärlden (Svenska Dagbladet 2018-05-30). Men Greta Thunbergs kamp slutade inte 

där. Måndagen den 20 augusti 2018 satte hon sig utanför Riksdagen i Stockholm med en 

skylt där hon hade skrivit texten; “Skolstrejk för klimatet”. Där satt hon under tre veckors 

tid fram till valdagen den 9 september 2018. Greta Thunbergs budskap, som hon hade 

skrivit på en lapp framför sig, var tydligt och det riktade sig till vuxna och politiker; ”Vi 

barn gör ju oftast inte som ni säger åt oss att göra. Vi gör som ni gör. Och eftersom ni 

vuxna skiter i min framtid så gör jag det med”. Greta Thunberg och hennes aktion spreds 

snabbt i svenska nyhetsmedier och i sociala medier vilket gjorde att hon redan efter första 

dagen fick sällskap av flera ungdomar som ville stötta klimatkampen (Svtnyheter 2018-

08-21). Efter valet den 9 september 2018 gav Greta Thunberg beskedet att hon skulle 

fortsätta klimatstrejka varje fredag tills Sverige uppfyller parisavtalet1 (Svtnyheter 2018-

09-08).  

 

På runt 2000 platser i över 100 länder deltog omkring 1,6 miljoner studenter i 

klimatmanifestationer världen över den 15 mars 2019, influerade av en den femtonåriga 

flickan Greta Thunberg. Greta Thunbergs aktion har inspirerat massvis av skol- och 

gymnasieungdomar i flera delar av världen att också manifestera för klimatet under 

hashtagen #Fridaysforfuture (TT Nyhetsbyrån 2019-03-02). #Fridaysforfuture är den 

hashtag som bildades efter att Greta Thunberg började skolstrejka och som kan ses som 

en ny ungdomsrörelse. Rörelsen spred sig globalt på grund av att Greta Thunberg 

publicerade vad hon gjorde på sina sociala medier och att media uppmärksammade 

hennes aktion. Hon har dessutom blivit inbjuden att tala vid bland annat FN:s 

klimatkonferens i Polen, Världsekonomisk forum i Davos och vid ett seminarium om 

framtidens Europa i Bryssel (ibid). Greta Thunberg har genom sin skolstrejk lyckats 

mobilisera andra ungdomar världen över för att bekämpa klimathoten. 

 

                                                 
1 Parisavtalet innebär ett klimatavtal som ska förena länder att arbeta för att den globala 

temperaturökningen ska hållas under 2 grader men ambitionen är att den ska hållas vid 1,5 grader 

(Regeringskansliet 2016-04-19) 
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I dagens samhälle med dess globala kommunikation genom sociala medier är det lätt för 

människor att engagera sig och uppmärksamma politiska frågor världen över genom 

mobiliseringskampanjer. Sociala rörelser kan därför uppfattas som allmänhetens sätt att 

påverka och uttrycka sig. Det går dock inte att utesluta traditionella nyhetsmediers roll i 

spridningen och tolkningen av sociala fenomen. Medier har makten att påverka hur 

allmänheten ser på ett fenomen, och hur de tolkar syftet bakom ett fenomen som Greta 

Thunberg och hennes aktion för klimatet. Sociala rörelser är viktiga att studera eftersom 

de är en betydelsefull del av samhället. De är, oavsett vilken agenda de har, plattformar 

och medel för att åstadkomma eller påverka social förändring. Historiskt sett finns det 

många rörelser som har lyckats genomföra revolutionerande samhällsförändringar, 

exempelvis miljörörelsen, rättviserörelsen, kvinnorörelsen och priderörelsen. Inom 

politisk och social rörelsekommunikation har mediernas utformning visat sig forma 

miljöer som är gynnsamma eller fientliga mot vissa former av allmän ordning eller debatt. 

Genom att undersöka utmärkande eller de mest frekventa teman av Greta Thunberg och 

#Fridaysforfuture kan det bli synligt vilka tendenser som ligger till grund för 

framställningen av Greta Thunberg och rörelsen som pågått sedan hösten 2018. Jag har 

valt att undersöka den rådande skolstrejken för klimatet eftersom den går att betrakta som 

ett samtida exempel av en social rörelse. Jag vill ta reda på hur dagspressen framställer 

Greta Thunberg och den sociala rörelse som hon har inspirerat till för att förstå hur ett 

socialt fenomen skildras i media.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur Greta Thunberg och 

#Fridaysforfuture framställs i de två dagstidningarna, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Jag kommer genom en kvalitativ innehållsanalys beskriva hur artiklarna i 

dessa två dagstidningar framställer fenomenet Greta Thunberg och #Fridaysforfuture–

rörelsen utifrån ett gestaltningsperspektiv för att förstå vilka gestaltningar och uttryck 

som förekommer främst. Den tidigare forskningen om sociala rörelser visar att 

massmedia har en stor betydelse för hur sociala rörelser framställs vilket jag ämnar 

undersöka utifrån en kvalitativ innehållsanalys för att bidra med kunskap och forskning 

om social mobilisering och aktivism. Jag definierar fenomenet Greta Thunberg med hur 

en enskild femtonårig flicka har lyckats skapa en global social rörelse. 

 

  



  
 

3 

Frågeställningen lyder därmed: 

• Hur har Greta Thunberg framställts i de två dagstidningarna; Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet? 

• Hur har #Fridaysforfuture–rörelsen framställts i de två dagstidningarna; Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet?  

 

2. Forskningsöversikt 

Inför forskningsöversikten har jag riktat in mig på vetenskapliga artiklar som på olika sätt 

belyser sociala rörelser. Mina sökord har således varit sociala rörelser, protester, kollektiv 

identitet och social mobilisering. Jag har sökt de vetenskapliga artiklarna i både svenska 

och internationella databaser. Forskningsöversikten hjälper till att se ifall ämnet är värt 

att studera och om det finns några kunskapsluckor som behöver undersökas vidare 

(Creswell 2014 s. 27–28). Forskningsöversikten spelar en viktig roll i framskrivandet av 

uppsatsen, den visar vad som har gjorts tidigare i ämnet och beskriver vad som är det 

centrala med ämnet (ibid). 

 

Jag ämnar beskriva och analysera framställningen av fenomenet Greta Thunberg och den 

sociala rörelsen #Fridaysforfuture. Jag har valt att ta utgångspunkt i den rådande 

skolstrejken för klimatet eftersom den går att betrakta som ett samtida exempel på en 

social rörelse. Greta Thunbergs aktion för klimatet ledde fram till att ungdomar världen 

över anslöt sig via hashtagen #Fridaysforfuture. Forskningen på den sociala rörelsen är 

begränsad eftersom den bara har pågått under ett halvår. Jag har därmed valt att inkludera 

artiklar om forskning på andra rörelser, till exempel miljörörelsen i Danmark, den globala 

rättviserörelsen, Priderörelsen, sociala rörelser i Japan och djurrättsrörelsen i Polen och 

Ryssland. Detta på grund av att påvisa studiens trovärdighet, samt framhålla att sociala 

rörelser konstrueras enligt ett liknande sätt. 

 

Forskningsöversikten är uppdelad i tre teman: 

• Sociala rörelsers uppkomst 

• Civilsamhälle, sociala rörelser och motstånd 

• Sociala rörelser och massmedia 
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2.1 Sociala rörelsers uppkomst och utveckling 

Under 1800-talet började kollektiva politiska aktörer formas utanför makten och i 

opposition mot den (Lindgren & Wennerhag 2004). Begreppet social rörelse var 

synonymt med social förändring samt med en kollektiv aktör som skulle gestalta den 

sociala förändringen (Melucci 1992 s. 9).  Begreppet social rörelse bildades under 1800-

talet när arbetarnas organisering blev en början till att på ett systematiskt sätt förstå 

kollektivt politiskt uppförande (Lindgren & Wennerhag 2004).  En social rörelse är ett 

slags organiserat kollektivt handlande där aktörerna delar grundläggande uppfattningar 

om omvärlden, känner samhörighet och där de tillsammans är i konflikt med det 

etablerade systemet inom det fält som de verkar och presenterar sina protester inom 

(Wettergren & Jamison 2006; Vinthagen 2006). En social rörelse innebär också att 

protesthandlingarna och den kollektiva identiteten behöver vara etablerad under en viss 

tid (Wettergren & Jamison 2006; Lindgren & Wennerhag 2004). Med kollektiv identitet 

menas de gemensamma uppfattningarna om omvärlden och den gruppsamhörighet som 

de rörelseaktiva känner gentemot varandra (ibid). 

 

Flera rörelseforskare har uppmärksammat hur politisk och social mångfald inom en 

rörelse förhåller sig till rörelsens förmåga att agerat enat (Lindgren & Wennerhag 2004; 

Vinthagen 2006; Thörn 2003; Cassegård 2010; Fröhlich & Jacobsson 2017). Sociala 

rörelser består av en mängd olika aktörer, och trots sin mångfald och sina interna 

spänningar, har rörelsen en förmåga att oftast agera relativt samordnat (Vinthagen 2006). 

Graden av samordning avgörs av rörelsens täthet, den mängd länkar och 

informationsutbyte som sker inom rörelsen (ibid).  

 

Under de senaste decennierna har ett antal nya rörelser vuxit fram, bland annat 

miljörörelsen, den nya kvinno- och fredsrörelsen, alternativrörelsen, samt olika 

proteströrelser med association till ungdomskulturen (Melucci 1992 s. 7). Melucci 

skapade begreppet, ”nya sociala rörelser”, vilket han sedan ångrade för det skedde 

missuppfattningar om vilka rörelser som var nya och vilka som inte var det (ibid). De 

“nya sociala rörelserna” växte fram under 1970- och 80-talen vilket Thörn (2003) menar 

kan ge en förklaring till de konflikter som föddes med det nya postmoderna samhället. 

Dessa rörelser betraktade samhället i motsats till etablerade organisationer och partier, 

utifrån vardagslivets perspektiv (ibid). Det finns två sätt som de nya rörelserna skiljer sig 

från de gamla rörelserna (Melucci 1992 s. 7). Det första sättet innebär att det inte längre 
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finns några samhälleliga villkor för rörelser av en sådan homogen gestalt, till exempel 

arbetarrörelsen (ibid). Arbetarrörelsen utgick från homogena klassidentiteter och ett 

samhälleligt konfliktcentrum som tillhörde den tidiga industrikapitalismen (ibid).  Vid 

arbetarrörelsen uppkomst fodrades homogena klassidentiteter och ett samhälleligt 

konfliktcentrum (ibid). Dagens samhälle är mer komplext och präglas av en mängd 

konflikter och kollektiva identiteter som är mer tillfälliga än tidigare (ibid). Det andra 

sättet innebär att arbetarrörelsens tillblivelse var bunden till en föreställning som handlade 

om att en central aktör var ledande för en samhällsförändring (Melucci 1992 s. 8). De 

sista rörelserna med denna föreställning, och som kallades för de gamla rörelserna, syntes 

på 1960-talet (ibid). De så kallade nya sociala rörelserna är inte en produkt av dessa utan 

skapade i dess sviter (ibid). Melucci menar dock att de nya sociala rörelserna inte är totalt 

nya utan de innehåller spår från äldre rörelser (ibid). Det som är nytt för rörelsen är istället 

budskapet för rörelsen utifrån sin position i ett system av sociala relationer (ibid). Dessa 

sociala rörelser är nya på grund av att de är aktörer i en ny samhällsform (ibid). Ett 

exempel är den nya miljörörelsen som är en kombination av både äldre och nyare 

motståndsformer och teorier (ibid). Dahlerup (2006 s. 86) menar att den nya sociala 

rörelseskolan undersöker varför sociala rörelser uppstår till skillnad från tidigare då 

forskare ställde frågan hur sociala rörelser växer fram. Den nya sociala rörelseskolan 

undersöker de strukturella faktorer som i flera fall bidrog till nya protestvågor (ibid). Den 

feministiska rörelsen har funnits i över hundra år, när den nya feministiska rörelsen växte 

fram på slutet av 1960-talet var det inte en helt ny rörelse som framkom, utan den utgjorde 

ett exempel på en ny våg i en gammal rörelse (ibid).  

 

Ett annat exempel på en ny social rörelse är Pride-rörelsen. De första Pride-

demonstrationerna hölls i New York, Los Angeles och Chicago 1970, syftet var att 

demonstrera för att framhäva lesbisk och homosexuell identitet och stolthet (Peterson, 

Wahlström och Wennerhag 2018). Demonstrationerna fick sedan global spridning (ibid). 

Peterson, Wahlström och Wennerhag menar att de nya sociala rörelserna både införde 

nya problem på gatan och skapade en ny typ av protester (ibid). Den demografiska bilden 

av miljö-, feministiska och fredsdemonstrationerna utgjorde en skillnad från de missnöjda 

arbetarna på flera sätt, de är både yngre och mer utbildade (ibid). Nu handlade inte 

demonstrationerna bara om att få fram sina krav utan att skapa en plats för den politiskt 

aktiva, välutbildade medelklassen (ibid).  
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Greta Thunbergs rörelse går att likna med de ”nya sociala rörelserna” genom att den också 

utgör ett exempel på en ny våg i en gammal rörelse. Greta Thunbergs budskap om 

klimatkrisen är inga chockerande nyheter, det är fakta som redan är kända i samhället och 

hos makthavare långt innan ens demonstranterna var födda. Rörelsen kan därför ses som 

skapad i sviterna av olika miljörörelser som också demonstrerar för att rädda klimatet. 

Även fast Pride-rörelsen och Greta Thunbergs rörelse har olika budskap är deras agerande 

och vad de vill skapa lika. Genom deras olika budskap vill de båda framhäva sina åsikter 

för att få en förändring i samhället. Greta Thunbergs rörelse vill sätta press på makthavare 

att ta klimatkrisen på allvar för att det ska ske en samhällsförändring.  

 

2.2 Civilsamhälle, sociala rörelser och motstånd 

På Göteborgs universitet har flera sociologiska forskare skrivit om civilsamhälle, sociala 

rörelser och motstånd. Peterson, Wahlström och Wennerhag (2018) har skrivit en artikel 

som handlar om Prideparader och LGBT-rörelser (Lesbisk, Gay, Bisexuell och Trans). 

HBTQ-rörelsen (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) har haft begränsade 

rättigheter i många stater världen över men trots det har dessa rörelser haft stora 

framgångar i många demokratier (ibid). Dessa framgångar har varit ojämnt fördelade 

mellan länder i världen, i vissa länder kämpar HBTQ-rörelser fortfarande för att uppnå 

grundläggande rättigheter (ibid). Flera rörelseforskare har gjort jämförelsestudier på olika 

sociala rörelser runt om i världen (Peterson, Wahlström och Wennerhag 2018; Fröhlich 

& Jacobsson 2017; Wettergren 2016; Cassegård 2010). Vare sig det handlar om sociala 

rörelser som protesterar om mänskliga rättigheter, djurrättigheter eller miljön så har de 

flera saker gemensamt, de ingår i kollektiva rörelser som kämpar för att etablera nya sätt 

att leva och förser samhället med nya idéer, identiteter eller ideal (Lindgren & Wennerhag 

2004; Vinthagen 2006; Thörn 2003; Cassegård 2010). Den här studiens fall, Greta 

Thunberg och rörelsen som hon har inspirerat till, ingår också i en kollektiv rörelse som 

kämpar för att etablera nya värderingar i samhället och hos makthavare för att bekämpa 

klimatkrisen. Rörelsens budskap handlar om att ungdomarna skolstrejkar mot att 

vuxenvärlden inte har gjort tillräckligt för klimatet. När dagens ungdomar är vuxna 

kanske det är försent att rädda klimatet så varför ska de då utbilda sig för något som snart 

kanske inte finns? Rörelsens budskap vill därför förse samhället med detta för att 

klimatkrisen ska tas på allvar.  
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Ett annat exempel på rörelser som agerar kollektivt och kämpar för gemensamma åsikter 

är WTO-demonstrationerna i Seattle som ägde rum 1999 (Lindgren och Wennerhag 

2004). Demonstrationerna har inte bara noterats som det mediala genomslaget för en ny 

våg av protester, utan även för hur de olika protesterande grupperna stod i relation till 

varandra (ibid). Detta har belysts med hur sköldpaddekostymerade miljöaktivister och 

fackligt aktiva transportarbetare deltog i en gemensam aktion på Seattles gator (ibid). 

Deras olikheter och konflikter lades åt sidan och istället kämpade de tillsammans för ett 

gemensamt upplevt problem, globaliseringen och på det som uppfattades vara orsaken till 

miljöförstöring, privatiseringar, arbetslöshet och så vidare (ibid). Åren efter 

demonstrationerna i Seattle kom att präglas av flera mobiliseringar i form av 

toppmötesdemonstrationer (ibid). De demonstrationer som fick mest uppmärksamhet var 

de som pågick i enhet med IMF:s i Prag 2000, G8:s i Genua 2001 och EU:s toppmöten i 

Nice 2000 och i Göteborg 2001 (ibid). Dessa stora demonstrationer har blivit den globala 

rättviserörelsens största och stående manifestation (ibid). Den globala rättviserörelsen står 

för en mångfald aktivister med olika synsätt på politik med olika tillhörigheter bland olika 

typer av organisationer och rörelser (ibid).  

 

Wennerhag och Lindgren genomförde en enkätundersökning tillsammans med tre andra 

rörelseforskare, Hilma Holm, Henrik Nordvall och Adrienne Sörbom, vid tre lokala 

sociala forum i Sverige: Göteborg, Skåne och Stockholm (ibid). De utförde en teoretisk 

diskussion om hur det går att förstå det faktum att det är fler som identifierar sig med 

rörelsen i sin helhet än med sin enskilda organisation (ibid). Slutsatsen kan vara att den 

globala rättviserörelsen har handlat om aktörernas olikheter och att det har förenats till en 

gemensam ambition för att producera mer demokratiska och rättvisa utgångspunkter för 

politiken och samhället som organisation (ibid). Ett tydligt samband för de olika 

aktivisterna inom den globala rättviserörelsen är att det finns en misstro till och en låg 

tilltro för etablerade politiska partier (ibid). Det handlar inte om att det finns en låg tillit 

till demokratin utan att många söker nya vägar för att kunna föra en politisk påverkan och 

finna nya sätt att förnya och förbättra demokratin (ibid). Det här går att likna med Greta 

Thunbergs rörelse, där de skolstrejkande ungdomarna också ingår i kollektiva rörelser 

som kämpar för att etablera nya sätt att leva och förser samhället med nya idéer, identiteter 

och ideal. De gör detta på grund av att de känner en misstro till politiker för att de inte 

gör tillräckligt för att rädda klimatet.  
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Flera utav de sociala rörelserna har också gemensamt att de har årliga demonstrationer, 

till exempel Prideparaden, Prekariatsrörelsen och första maj-demonstrationerna 

(Peterson, Wahlström och Wennerhag 2018; Cassegård 2010). Dessa demonstrationer 

handlar inte bara om att uppnå politiska mål utan det handlar också om en slags gatufest 

med färgglada demonstranter som dansar i takt till musik (ibid). Enligt Thörn (1997 s. 

168) inkluderar konstruktionen av kollektiv identitet inom sociala rörelser en speciell 

symbolhandling; manifestationen. Manifestet är en symbolisk handlingsform som 

innebär en föreställning om ett kollektiv som gör sig synligt för omvärlden (ibid). Att 

manifestera kan definieras som att synliggöra (ibid). Manifestationen har två funktioner, 

att producera social sammanhållning och att introducera rörelsens kollektiv för omvärlden 

(ibid). Manifestationer kan också anta formen av offentliga demonstrationer och/eller 

aktioner (ibid). De kan också innehålla en delaspekt av kollektiva handlingar vars 

huvudsakliga syfte inte bara är symbolisk, till exempel lönestrejk (ibid). I Greta 

Thunbergs och hennes rörelses fall utgör manifestationen offentliga demonstrationer som 

äger rum varje fredag i form av skolstrejk. Den utgör därmed de två funktionerna, dels 

producerar den social sammanhållning när ungdomarna tillsammans strejkar mot en 

gemensam åsikt och för det andra introducerar manifestationen rörelsens kollektiv för 

omvärlden när de protesterar på gatorna. Manifestationen är symbolisk i Greta Thunberg-

rörelsens fall eftersom den utgör ett tecken på uppmärksamhet från den unga generationen 

när samhället inte lyssnar helt på politiska eller vetenskapliga argument.  

 

Ett begrepp som flera rörelseforskare beskriver i sina artiklar är protest. Vad som driver 

demonstranterna till att delta i proteståtgärder kan förklaras genom deltagandelogik, 

antingen instrumentell, ideologisk eller identitetslogik (Peterson, Wahlström & 

Wennerhag 2018). Att protestera av instrumentella skäl handlar om protest som en metod 

för att åstadkomma ett speciellt utförande, antingen driva på förändringar i politiken eller 

inverka på den allmänna opinionen (ibid). Den ideologiska motivationslogiken handlar 

inte om att uppnå något politiskt mål, utan syftar på att hylla speciella värderingar och 

följa ideologiska eller moraliska grundregler och yttra dessa inför andra (ibid). Den sista 

logiken, identitetslogiken, handlar om individens sociala och kollektiva identitet (ibid). 

Denna logik går ut på att människor protesterar för att uttrycka sin identitet och har en 

benägenhet att identifiera sig med andra i samma protestkampanj (ibid). Motivet för att 

delta i en protest är att du protesterar på grund av vem du är och att du vill vara en del av 

en grupp där du känner att du hör hemma (ibid). I Greta Thunbergs rörelses fall protesterar 
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ungdomarna av instrumentella skäl för att åstadkomma ett speciellt utförande, vilket är 

att driva på förändringar i politiken. Dessa förändringar handlar om att få både politiker 

och människor i samhället att förstå att klimatet är en kris så att de sen kan engagera sig 

och göra förändringar.  

 

2.3 Sociala rörelser och massmedia 

Den ökade betydelsen av elektroniska medier har sedan 1960-talet medverkat till 

uppkomsten av nya politiska handlingsformer med stark symbolisk laddning (Thörn 1997 

s. 212). Massmedierna uttrycker budskap till en masspublik. Det har alltså skett en 

förändring av de symboliska formerna för framträdandet och utformningen av en social 

rörelse (ibid). Detta framträdande är beroende på de förutsättningar, ramar och regler som 

förses av det visuella massmediets form, vilket också producerar nya former av politiska 

motsättningar och konflikter (ibid). Massmedier kan förstås som ett rum för olika aktörers 

självpresentation och konstruktion av “den andre” och därmed utgör de ett “slagfält” för 

utformning av konflikter (ibid). Medierna kan också förstås som självständiga aktörer 

som aktivt medverkar till konstruktionen av konflikter och dess aktörer (ibid).  

 

Gitlin (1980) har i sin studie undersökt hur massmedierna bidrog till att producera och 

splittra 60-talets amerikanska studentrörelse. Gitlin menar att massmedierna influerade 

rörelsernas inre struktur genom att inrikta sig på vissa personer och gestalta dem som inte 

bara ledare utan också som celebriteter (ibid). Massmedier skapar uttryck för politiska 

aktörers utseende, klädsel, kroppshållning och gester (ibid). Jag ämnar i min studie att 

undersöka hur detta sker i Greta Thunbergs fall, framställer dagspressen henne som en 

celebritet och framställs det uttryck för hennes utseende, klädsel, kroppshållning och 

gester? 

  

Thörn (2007) har undersökt vilken betydelse som media hade i Anti-apartheidrörelsen för 

att mobilisera den nationella opinionen och påverka regeringar, globala företag och 

statliga institutioner. Mediaaktivismen i samband med Anti-apartheidrörelsen 

involverade två huvudsakliga strategier (ibid). Den första var att försöka få tillträde till 

andra globala medier för att påverka deras nyhetsrapporter för att uppnå uppmärksamhet 

i världen om Anti-apartheidrörelsen. Den andra strategin var utvecklingen av ett 

alternativt medie som var till för att producera självkontrollerande information som 

riktade sig både till nationell och global publik (ibid). Det här fick konsekvensen att Anti-
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apartheidrörelsen fick en betydande inverkan på samhället på det sätt som rörelsen 

representerades av det etablerade globala mediet (ibid). Thörn reflekterar att det viktigaste 

att lära sig av historien om Anti-apartheidrörelsen är att tiden är en avgörande faktor för 

att globala motståndare ska få en betydande inverkan. Han menar att det är den 

långsamma och ofta tröttsamma konstruktionen av institutioner som är mest sannolik att 

skapa betydande sociala förändringar i samhället (ibid). Jag ämnar med min studie att 

undersöka hur Greta Thunberg och hennes rörelse framställs i dagspressen och lyfta fram 

att denna framställning kan påverka nyhetskonsumenter bild av Greta Thunberg och 

rörelsen.  

 

2.4 Summering 

Det som kan konstateras efter den genomförda forskningsöversikten är de likheter och 

samband som finns mellan olika sociala rörelser. Det som förenar de sociala rörelserna är 

förmågan att agera enat för att uppnå en slags politisk förändring. Sociala rörelser bygger 

ofta på att det finns en misstro och en låg tillit till politiska partier vilket gör att aktivister 

enas och protesterar gemensamt för att få sin röst hörd. Ett annat samband mellan olika 

sociala rörelser är att de ofta har begränsade rättigheter i samhället och att de får en stor 

genomslagskraft genom massmedia och sociala medier. Flera av de sociala rörelserna 

illustreras i upprepade sammankomster och det finns tydliga ritualer för hur 

manifestationen ska gå till. Greta Thunberg och #Fridaysforfuture-aktivisterna vill skapa 

en politisk förändring i en liknande process som tidigare sociala rörelser har gjort före 

deras tid. Rörelsen har engagerat människor världen över, både via sociala medier men 

också genom demonstrationer som ägt rum varje fredag sen i höstas. 

 

Utifrån den här forskningsöversikten om sociala rörelser har fler olika inriktningar tagits 

upp, till exempel vad en social rörelse är, hur den uppkom, vilket motstånd som uppstått 

och vilken betydelse massmedia har haft för sociala rörelser. Jag ämnar inte undersöka 

#Fridaysforfuture’s uppkomst eller vilket motstånd den har fått utan istället ligger studien 

närmare den forskning som till exempel Gitlin och Thörn tar upp i avsnitt 2.3. Jag ämnar 

med min studie att bidra till den här tidigare forskningen genom att undersöka de två 

dagstidningarnas uttryck och hur de framställer Greta Thunberg och den sociala rörelsen 

#Fridaysforfuture. Jag anser att det behövs kompletteras med mer forskning kring hur 

sociala rörelser framställs i media och hur det kan påverka hur människor ser på sociala 
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rörelser. Jag anser dock att de andra avsnitten om sociala rörelser också är relevanta för 

att kunna studera hur Greta Thunberg och den sociala rörelsen har framställts i media.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt redogörs vilka val av teorier som studien bygger sin sociologiska analys 

på. Urvalet av begrepp som tas upp i följande teorier är baserat på vilka områden som 

varit aktuella för denna studie. Den tidigare forskningen om sociala rörelser visar att 

massmedia har haft betydelse för hur sociala rörelser gestaltats. Enligt Gitlin (1980) 

gestaltades studentrörelsens politiska aktörer inte bara som ledare utan också som 

celebriteter. Inom denna forskning väljer jag att ta avstamp i för att undersöka ifall den 

valda empirin som består av analyser av artiklar från de två dagstidningarna, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet, har gestaltat Greta Thunberg och #Fridaysforfuture på 

ett liknade sätt. En annan forskning som jag ämnar tar avstamp från är Thörns (2007) 

forskning som handlar om vilken betydelse massmedia hade i Anti-apartheidrörelsen för 

att mobilisera den nationella opinionen och påverka regeringar, globala företag och 

statliga institutioner. Jag ämnar analysera hur de två dagstidningarna väljer att gestalta 

Greta Thunberg och rörelsen för att beskriva och analysera hur denna framställning kan 

påverka samhället i stort för hur människor ser på de skolstrejkande barnen och den 

sociala rörelsen.  

 

Jag ämnar med empirin analysera framställningen av Greta Thunberg och 

#Fridaysforfuture med hjälp av gestaltningsteorin som ramverk för att ge en förståelse 

om massmedias framställningar om den sociala rörelsen. Detta ämnar jag att undersöka 

genom att tillämpa begreppen ålder och stereotypisering. Gestaltningsteorins funktion i 

studien är att rama in studien i ett mediaperspektiv medan begreppen ålder och 

stereotypisering används för att analysera hur massmedia gestaltar dessa fenomen. Ålder 

är det begrepp som används för att analysera hur Greta Thunberg och ungdomarna i 

rörelsen framställs som barn medan begreppet stereotypisering används för att analysera 

hur Greta Thunbergs funktionsvariation framställs. De båda begreppen analyseras därmed 

i två olika syften men de går samtidigt in i varandra eftersom massmedias gestaltningar i 

många fall bygger på normativa stereotypiseringar om hur ett barn förväntas vara.    

 



  
 

12 

3.1 Gestaltningsteorin   

Sedan nittiotalet har informationsteknologiernas spridning förändrat en mängd olika 

politiska och sociala händelsers villkor för politisk aktivism, motstånd och globala sociala 

relationer (Lilja och Vinthagen 2009 s. 293). Medier har makten att påverka hur 

allmänheten ser på ett fenomen, och hur de tolkar syftet bakom ett fenomen som Greta 

Thunberg och #Fridaysforfuture. Jag ämnar inte undersöka och analysera hur 

nyhetskonsumenter blir påverkade av hur medier framställer Greta Thunberg och 

rörelsen, istället används gestaltningsteorin som ett perspektiv som ramar in min studie. 

Studien bygger på den tidigare forskningen om att mediers gestaltningar av politiska 

aktörer och sociala rörelser kan påverka samhällsmedborgare. Gestaltningsteorin används 

som ett perspektiv och en vetskap om att mediers roll kan styra nyhetskonsumenter genom 

att framställa exempelvis Greta Thunberg på ett sätt men inte ett annat.  

 

Mediernas makt över medborgarnas dagordning och tankar omfattas av att medborgare 

tar del av medierna och dess innehåll (Strömbäck 2014 s. 101). Genom att medborgarna 

väljer att ta del av mediernas innehåll utgör det grunden för att medierna ska kunna utöva 

sin makt över medborgarna (ibid). Förutsättningen för mediers makt är dock inte lika med 

förverkligande (ibid). Mediers effekter som bildas handlar istället om samspelet mellan 

1) medieinnehåll, 2) individuella egenskaper hos mediekonsumenterna, och 3) i vilket 

sammanhang de tar del av medierna (ibid). Mediernas makt blir synlig inom 

gestaltningsteorin eftersom deras gestaltningar av verkligheten påverkar människors 

gestaltningar av samma verklighet (Strömbäck 2014 s. 113). Gestaltningsteorin är 

mångfacetterad och kan uppfattas i tre olika perspektiv, varav detta är det första 

perspektivet (ibid). Det andra perspektivet handlar om hur medierna, genom att de 

gestaltar verkligheten på vissa sätt men inte andra, återskapar och sprider olika 

maktcentras och ideologiers sätt att uppfatta verkligheten (ibid). Det tredje och sista 

perspektivet handlar om vad mediernas innehåll faktiskt företräder (ibid). Oftast ses 

medierna som en spegelbild av verkligheten eftersom de illustrerar en objektiv bild av 

verkligheten (ibid). Detta skapar mediernas beskrivningsmakt och legitimerar 

journalistikens roll som nyhetsförmedlare (ibid). Nyhetsförmedlingen styrs av 

exempelvis skribenters val av ämne, perspektiv, attribut, källor och vad som ska ses som 

fakta och inte (ibid). Vissa av dessa val är medvetna och andra är rutiniserade och 

objektifierade (ibid). Jag ämnar med min studie att skapa en förståelse utifrån studiens 

tidigare forskning där Gitlin (1980) menar att massmedier kan skapa uttryck för politiska 
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aktörers utseende, klädsel, kroppshållning och gester. Jag ämnar inte undersöka hur 

dagspressens makt påverkar nyhetskonsumenterna men jag utgår från perspektivet att de 

gestaltningar som massmedia förmedlar om Greta Thunberg och den sociala rörelsen kan 

leda till att nyhetskonsumenter blir påverkade. Genom att skribenterna exempelvis lyfter 

fram Greta Thunberg med attributet celebritet eller genom perspektivet att hon är ett barn 

kan det påverka nyhetskonsumenternas bild av henne. 

 

Gestaltningsteorin, som på engelska kallas framing, har sitt ursprung inom flera olika 

vetenskapliga discipliner, exempelvis den amerikanske sociologen Gaye Tuchman som 

var tidig med att använda begreppet framing (Karlsson och Strömbäck 2015 s. 360). 

Forskningen om gestaltningsteorin utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på 

sociala fenomen (ibid). Teorins utgångspunkt är att mänsklig interaktion skapas genom 

meningsskapande processer (ibid). I grund och botten handlar gestaltningsteorin om 

kommunikationens roll för hur människor uppfattar sin omvärld (ibid). Det är viktigt att 

skilja på konkreta uttryck i olika former av kommunikation och de mentala kartor som 

människor är beroende av för att kunna tolka sin omvärld (ibid). Gestaltningar kan 

undersökas utifrån olika syften, exempelvis politiska aktörers gestaltningar, gestaltningar 

i journalistiken och medborgarnas gestaltningar (ibid). Jag ämnar med min studie att 

skilja mellan mediegestaltningar som manifesteras i medieinnehåll och de 

gestaltningseffekter som uppstår av dessa. Jag ämnar analysera gestaltningar i 

dagspressens rapportering, inte vilka gestaltningseffekter som uppstår av dessa. Dock 

argumenterar jag för att dessa gestaltningar kan leda till gestaltningseffekter på 

nyhetskonsumenterna.  

 

3.2 Ålder 

Ålder framträdde som ett relevant tema i analysen för hur dagspressen har framställt Greta 

Thunberg och de demonstrerande ungdomarna i rörelsen. Dagspressen framställde Greta 

Thunberg och ungdomarna i rörelsen utifrån deras ålder och att de är barn. Dessa 

framställningar blev synliga i två motstridiga sidor vilket gör att åldersperspektivet ämnas 

att tillämpas för att förklara hur den normativt-kritiska synen på hur barn ska förväntas 

vara respektive hur barn som går emot den föreställningen kan förstås. Synen på ett 

normativt och traditionellt barn ses ofta som en egenskap hos en annan enhet, att barnets 

sociala position bestäms av relationer till andra vuxna, exempelvis barn/förälder eller 

barn/vuxen (Näsman 2004 s. 55). Barn riskerar därför att bli förbisedda som individer i 
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förhållande till vuxna vilket leder till att barns egna resurser osynliggörs. Detta kan 

resultera i att barn både kan underskattas och överskattas (ibid). Detta perspektiv kallas 

åldersordningar vilket betyder att de förväntningar som är bundna till olika 

ålderspositioner förutsätts i dessa relationer (ibid). Barndomen och barn som social 

kategori är definierade i utgångspunkt i de olikheter som finns mellan barn och vuxna 

(ibid). Dessa olikheter handlar om att barn anses vara under utveckling vilket gör att barn 

blir avgränsade inom både lagstiftning, vetenskaper och informell normbildning (ibid). 

Dessa olikheter innebär exempelvis lagstiftningar som rösträtt och alkohollagen men 

också att barn inte får chefspositioner eller köra bil. Barn anses inte vara tillräckligt 

mogna och barndomen kan därför ses som en period av brist (ibid). Innan ett barn uppnår 

vuxenstatus måste den genomgå biologiska, psykiska och sociala processer (ibid). En 

kritik som perspektivet har fått är att det inte klarar av att ta fasta på barns och barndomens 

strukturella villkor och att den tenderar att undgå barndomens betydelse för barn idag 

(ibid). Jag ämnar analysera vilka olikheter som framkommer mellan barn och vuxna i 

artiklarna om Greta Thunberg och #Fridaysforfuture-rörelsen. Jag ämnar också analysera 

hur dessa åldersordningar utmanas av traditionella normer som finns om hur barn 

förväntas vara. 

 

Från ett annat synsätt, som är mer framtidsorienterat, anses barn sakna rättigheter i 

samhället (ibid). Barn betraktas sakna kunskap, fysisk förmåga, omdöme, erfarenheter 

och färdigheter som krävs för att uppnå ett självständigt liv (ibid). Perspektivet tar också 

upp att barns egen syn på sitt liv kan te sig som både ointressant och problematiskt att ta 

hänsyn till eftersom deras begränsningar gör deras bedömning osäker (ibid). Detta gör att 

vuxna behöver gripa in i barnens ställe för att kunna ta ansvar och tolka det barnen säger 

(ibid). Det här gör att barnens handlingsutrymme hämmas och bestäms framförallt av och 

i relation till vuxna (ibid). I Greta Thunberg och ungdomarna i rörelsens fall syns detta i 

framställningen av hur ett barn förväntas vara. Den kritik som lyfts fram om Greta 

Thunberg och ungdomarna handlar om att de anses vara för unga för att tas på allvar och 

att de borde gå i skolan istället vilket gör att denna syn på barn delas med Greta Thunbergs 

och rörelsens kritiker.  

 

Ålder är en av de mest använda och accepterade principerna för att bemöta människor 

olika (Näsman 2004 s. 56). Åldersregleringen finns i samhället för att skapa en social 

ordning och den är förankrad i formella sammanhang som i lagstiftning (ibid). 
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Åldersordningen är också en utgångspunkt för att attribuera människor olika egenskaper, 

rättigheter, skyldigheter, social status och så vidare (ibid). De stereotyper som finns inom 

åldersperspektivet indikerar på att barndom, ungdom och ålderdom ses som 

problematiska och vuxenlivets mitt anses i flera sammanhang som det normala och den 

livsfas där åldern inte innefattar några problem (ibid). Problem inom barndom, ungdom 

och ålderdom innefattar slutet av varje livsfas, exempelvis när en ungdom går in i 

vuxendomen eller när en vuxen går in i ålderdomen (ibid). Barn och äldre brukar i flera 

sammanhang föras samman och bli frånkopplade från dem i den yrkesverksamma åldern 

(ibid). Åldersordningen är ett relevant begrepp för min studie eftersom jag ämnar tillämpa 

det för att förklara hur framställningen av Greta Thunberg och ungdomarna porträtteras 

som barn som ingår i en beroendeställning till vuxna, vilka anser att de borde gå i skolan 

istället för att skolstrejka för klimatet.  

 

3.3 Stereotypisering 

Jag ämnar använda begreppet stereotypisering när jag analyserar hur Greta Thunberg och 

#Fridaysforfuture framställs i dagspressen. När en nyhetskonsument läser en 

nyhetsartikel blir den omedvetet påverkad av de faktorer som ligger bakom 

framställningen av en individ eller händelse. Jag ämnar inte analysera hur dagspressen 

påverkar nyhetskonsumenter med hur de framställer stereotyper utan jag ämnar 

undersöka hur framställningen av Greta Thunberg och rörelsen har sett ut. 

Stereotypisering kan tillämpas för att förklara dessa framställningar i dagspressen. 

Stereotypisering handlar om att fånga upp en enkel egenskap hos en person, vilket gör att 

denna egenskap framstår som personens enda (Hall 2013 s. 247). Detta konstrueras 

genom att överdriva, förenkla eller fixera egenskapen på ett mycket framträdande sätt 

(ibid). 

 

Det är viktigt att skilja på stereotypisering och typifiering (ibid). Typifieringar är källan 

till att kunna förstå världen (ibid). Detta fungerar genom att saker som vi stöter på i vår 

omgivning finns placerade i någon typ av förutbestämt fack (ibid). Exempelvis ser vi en 

människa utifrån dennes roll som barn, förälder, pensionär, ensamstående, chef och så 

vidare (ibid). Genom dessa kategorier tilldelas personen ett medlemskap hos olika 

grupper som är baserat på kön, ålder, klass, nationalitet, ras, sexuell preferens, etcetera 

(ibid). En stereotyp däremot tar fasta på en enkel egenskap hos en person som sedan 

förenklas genom att denna egenskap framstår som personens enda (ibid).  
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Stereotyper tillämpas för att exkludera enskilda människor eller grupper av människor i 

samhället (ibid). Detta resulterar i en form av uteslutning (ibid). Stereotyperna består av 

symboliska gränser som bestämmer vad som anses normalt och inte (ibid). Att 

stereotypisera handlar också om att peka på skillnader mellan olika grupper i samhället 

(Hall 2013 s. 219). Den marginaliserade gruppen framställs i kontrast till den 

dominerande gruppen vilket gör att den marginaliserade gruppen framställs som 

avvikande (ibid). Individer eller grupper i samhället som avviker från normen framställs 

på ett tvåfaldigt sätt vilket gör att de alltid uppfattas i relation till andra människor eller 

dess motsats, exempelvis man gentemot kvinna eller snygg gentemot ful (ibid). Jag ämnar 

undersöka ifall skribenterna tillskriver Greta Thunberg eller rörelsen stereotypiseringar, 

och utifall att det görs, analysera hur det framställs. 

 

4. Metodavsnitt 

I metodavsnittet redogörs studiens forskningsdesign. Nedan presenteras metodval, 

metodansats samt andra överväganden som behandlar studiens tillvägagångssätt, 

utgångspunkter och etiska principer. 

 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Temat för studien är mediernas gestaltningar av sociala fenomen. Metodvalet kvalitativ 

innehållsanalys var att föredra eftersom jag ämnade att undersöka innehållet i artiklar från 

två av de största svenska dagstidningarna, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, för 

att förstå hur de har framställt Greta Thunberg och #Fridaysforfuture-rörelsen. Den 

kvalitativa innehållsanalysen användes för att ta fram det centrala innehållet genom en 

utförlig och noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingick 

(Esaiasson m. fl. 2017 s. 211). Med exempelvis en kvantitativ innehållsanalys hade inte 

helheten fångats in utan bara summan av delarna (ibid). Den kvantitativa metoden blev 

dock användbar för att analysera vilka framställningar av Greta Thunberg och rörelsen 

som var främst förekommande i artiklarna.  

 

Innehållsanalys är en metod för att utföra textanalys genom att systematiskt bryta ner och 

kategorisera delar av ett textinnehåll för att kunna svara på studiens forskningsfrågor 

(Boréus och Bergström 2018 s. 50). Innehållsanalysens tillvägagångssätt är inte en färdig 
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mall, innehållsanalyser kan i olika undersökningar exempelvis skifta till andra sorters 

analyser, och för varje undersökning behövs egna förklaringar (ibid). Kvalitativ 

innehållsanalys ämnar att systematiskt förklara innebörden av kvalitativa data genom att 

steg för steg kategorisera delar av ett material med hjälp av ett kodschema (ibid). Metoden 

är delvis induktiv, jag gick in i min kodning med att ha några förutbestämda breda teman 

som jag trodde skulle framkomma i materialet utifrån mina forskningsfrågor men jag lät 

även kategorier och teman växa fram ur arbetet med kodningen. Denna metod valdes för 

att åstadkomma förståelse för hur dagspress framställer fenomenet Greta Thunberg och 

#Fridaysforfuture–rörelsen ur ett gestaltningsperspektiv. Hur ofta ett tema förekommer 

var inte relevant för studien, utan det som var av intresse var hur något framställs.  

 

4.2 Urval av artiklar 

Artiklarna samlades in med hjälp av sökverktyget och databasen Retriever mediearkivet. 

Retriever är Nordens största digitala nyhetsarkiv med både tryckta och digitala 

redaktionella artiklar samt medier som har lagrats från 1980-talet (Retriever, u.å.).  

#Fridaysforfuture-rörelsen användes som fallstudie för att skapa en förståelse för hur 

dagspress framställer gestaltningar om social mobilisering. Mitt urval var därmed artiklar 

innehållande sökorden ”Greta Thunberg” och ”#Fridaysforfuture” från perioden augusti 

2018 till och med mitten på april 2019 från dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Mitt intresse låg i publicerade tidningsartiklar som fanns tillgängliga i 

databasen Retriever mediearkivet som handlade om Greta Thunberg och 

#Fridaysforfuture-rörelsen. När jag gjorde min sökning fick jag 181 träffar, 114 artiklar 

från Dagens Nyheter och 67 artiklar från Svenska Dagbladet som innehöll sökorden 

”Greta Thunberg” och ”#Fridaysforfutue”. Jag gjorde därefter ett urval av materialet och 

valde bort de artiklar som endast nämnde namnet Greta Thunberg eller #Fridaysforfuture 

eftersom dessa artiklar inte tillförde något intressant för analysen. Därefter återstod 77 

artiklar, 53 artiklar från Dagens Nyheter och 24 artiklar från Svenska Dagbladet. De 

publicerade artiklarna var i olika genrer, det var allt från nyhetsartiklar, krönikor, 

intervjuer, ledare, debattartiklar och notiser. Jag ämnade att tolka och analysera materialet 

i enlighet med min teoretiska utgångspunkt.  

 

Jag valde att ta utgångspunkt i tryckt dagspress eftersom jag ämnade att undersöka hur 

medier har framställt Greta Thunberg och den sociala rörelse hon har mobiliserat. Min 

förhoppning var att hitta ett stort material i databasen Retriever mediearkivet för att kunna 
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få en förståelse för hur dagspress har framställt Greta Thunberg och den sociala rörelsen. 

Jag valde att hämta mitt material från en databas istället för att söka artiklarna på Google 

där dem fanns tillgängliga för allmänheten eftersom jag inte ämnade att ha ett 

allmänhetsperspektiv utan istället hur dagspress har framställt fenomenet “Greta 

Thunberg” och den sociala rörelsen #Fridaysforfuture. Jag började med att söka 

tidningsartiklar publicerade av den svenska dagstidningen Dagens Nyheter. Jag läste de 

artiklar som fanns tillgängliga från augusti 2018 till mitten av april 2019 innehållande 

sökordet “Greta Thunberg” och ”#Fridaysforfuture”. Därefter gjorde jag samma process 

med den andra svenska dagstidningen, Svenska Dagbladet. 

 

Jag valde att undersöka fenomenet Greta Thunberg och den sociala rörelsen 

#Fridaysforfuture utifrån ett gestaltningsperspektiv för att få en förståelse om hur media 

väljer att framställa sociala fenomen. Ett perspektiv inom gestaltningsteorin handlar om 

hur mediernas gestaltningar av verkligheten påverkar människors gestaltningar av samma 

verklighet (Strömbäck 2014, s. 113). Jag ansåg att det var lämpligt att undersöka hur 

fenomenet Greta Thunberg har framställts i dagspressen ur ett gestaltningsperspektiv för 

att få en förståelse om medias makt att påverka hur allmänheten ser på sociala fenomen 

som Greta Thunberg den sociala rörelsen som hon har inspirerat till.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

I mitt utförande av metoden kvalitativ innehållsanalys valde jag att följa Boréus och 

Bergströms (2018) direktiv. Jag har valt att utföra den kvalitativa innehållsanalysen i linje 

med deras fyra steg. Det första steget var att välja material, det vill säga vilka tidningar 

och därefter vilka artiklar som skulle analyseras. Avgörande för analysens del var att 

samla in ett lämpligt empiriskt material för att kunna analysera det generella problemet 

samt besvara studiens frågeställning och syfte. I det andra steget bestod arbetet med att 

konstruera ett analysinstrument, ett kodschema, som bestämde vad det var som skulle 

antecknas i materialet. Jag utförde kodschemat genom att ställa frågor till det som 

baserades på studiens syfte och frågeställningar. Dessa frågor handlade exempelvis om 

hur dagspressen har framställt Greta Thunbergs ålder, funktionsvariation och popularitet. 

Andra frågor som kodschemat baserades på handlade om frågor som var riktade till 

#Fridaysforfuture, exempelvis hur rörelsen har framställts, vilka som deltar och vad det 

fanns för motiv bakom. I kvalitativa analyser behöver inte kodschemat vara lika precist 

som i kvantitativa analyser eftersom de behandlar mer öppna frågor (Boréus och 
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Bergström 2018 s. 59). Det tredje steget bestod i att formulera de analytiska teman som 

framkom efter genomläsningen och kodningen av materialet. De analytiska teman som 

valdes var i huvudsak Greta Thunberg och rörelsen #Fridaysforfuture. I temat Greta 

Thunberg valdes två underteman att analysera; ålder och funktionsvariation. Under temat 

rörelsen valdes också två underteman; ålder och konfliktrelationen mellan ungdomarna 

och vuxenvärlden. Dessa underteman valdes för att de var främst förekommande i 

materialet och att det fanns en förhoppning om att de kunde svara på studiens syfte och 

frågeställning. Det sista steget innehöll ett avslutande analysarbete på en detaljerad nivå 

för att kunna kategorisera materialet. Jag kategoriserade materialet utifrån teman för att 

sedan kunna analysera hur dessa teman förklarade framställningen av fenomenet Greta 

Thunberg och den sociala rörelsen #Fridaysforfuture.  

 

Jag valde att avgränsa mitt material i början av processen. Min första tanke var att studera 

både morgon- och kvällstidningar men Boréus och Bergström (2018) anser att det är 

lämpligare att studera ett mindre material för att kunna skapa en uppfattning om vilka 

texter som kan ge adekvat information. Jag valde därför att endast undersöka 

dagspressmaterial. Utifrån den utgångspunkten valde jag att utföra min materialinsamling 

utifrån två av de största dagstidningarna i Sverige, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Jag använde sökorden “Greta Thunberg” och “#Fridaysforfuture” för att 

samla in mitt material. Jag valde också att begränsa materialet ytterligare genom att bara 

använda artiklar från perioden augusti 2018 till och med mitten på april 2019. Jag valde 

att börja insamlingen av materialet från augusti 2018 eftersom det var då Greta Thunberg 

började sin skolstrejk. Jag valde att avgränsa materialinsamlingen till mitten av april 

eftersom det var då jag var tvungen att börja läsa artiklarna för att hinna göra en analys 

av empirin. Skolstrejken var fortfarande pågående när jag genomförde studien men jag 

ansåg att jag genom denna tidsperiod kunde ge mig en förståelse av hur dagspressen har 

framställt fenomenet “Greta Thunberg” och den globala strejken #Fridaysforfuture 

hittills.  

 

När materialinsamlingen var klar valde jag att koda de utvalda artiklarna manuellt. 

Manuell kodning innebär att det endast är människor som kodar (Boréus och Bergström 

2018). Det går också att koda materialet helt och hållet via datorn men jag ansåg att det 

fanns fler fördelar med manuell kodning. Boréus och Bergström (2018) menar att kodning 

som avser en komplicerad tolkning måste vara manuell, vilket jag avsåg att göra i min 
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studie. Datoriserad kodning avser användningen av programvara som vill hitta de ord 

eller ordkombinationer forskaren beslutat. I mitt fall var inte det relevant eftersom jag inte 

ämnade att utföra en sådan studie.  

 

Jag följde därefter Boréus och Bergström nästa steg i processen som var att konstruera ett 

kodschema som ska fastställa vad som ska analyseras i materialet. Detta gjordes efter att 

materialet var väl genomläst och då jag hade fått en ökad förståelse och kännedom om 

materialet. Vid utförande av textanalys krävs kunskap om den diskurs som texterna ger 

uttryck åt och inom den sociala kontext de är framställda inom (ibid). Eftersom jag valde 

att koda manuellt använde jag mig av Boréus och Bergströms råd att använda en 

kodblankett där jag fyllde i mina kodningar under arbetets gång (ibid). I kvalitativa 

analyser som behandlar mer öppna frågor än i kvantitativa analyser är inte 

utgångspunkten bestämda enheter som ska räknas eller redan från början har bestämda 

varierande egenskaper (ibid). Nästa steg var att välja analysenheter vilket innebar den 

textenhet som ska bearbetas och analyseras i kodningsschemat (ibid). När jag tog del av 

materialet och umgicks med det, gjorde jag anteckningar när relevant innehåll för min 

analys förmedlades. Utifrån innehållet skapade jag teman i mitt kodschema, vilka jag 

analyserade genom att tillämpa begreppen ålder och stereotypisering. Följande teman 

blev relevanta för studiens analys: Greta Thunberg utifrån ålder och med utgångspunkt i 

två perspektiv; framställning av Greta Thunberg utifrån ett självständigt barn och 

framställning av Greta Thunberg utifrån ett normativt barn, och hennes 

funktionsvariation. #Fridaysforfuture-rörelsen analyserades utifrån teman; ålder och 

konfliktrelationen mellan ungdomarna och vuxenvärlden.  

 

4.4 Metoddiskussion och Etiska principer 

Efter att studiens valda fall hade analyserats konstaterades att den kvalitativa metoden var 

lämplig då jag efter en noggrann läsning av hela materialet kunde analysera vad som 

verkligen förekom i artiklarna. Med en kvantitativ innehållsanalys hade inte helheten 

fångats in utan bara summan av delarna (Esaiasson m.fl. 2017 s. 211). Med en kvantitativ 

innehållsanalys hade jag inte heller lyckats nå det innehåll i texten som ligger dolt under 

ytan (ibid). Dock användes en form av kvantitativ metod när jag ämnade att analysera vad 

som var främst förekommande i artiklarna. Tematiseringen hjälpte mig att finna en 

riktning i analysen, vilket gjorde att jag på ett enkelt sätt kunde ange i detalj vad jag skulle 

söka efter och genom det kunna analysera på ett djupare och utförligare sätt. Den 
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kvalitativa innehållsanalysen gav mig ett brett tolkningsutrymme och den lämpade sig väl 

eftersom den är intresserad av mening och meningsskapande processer. 

Gestaltningsteorin användes som ram för studien, vilken är en utgångspunkt för att 

mänsklig interaktion skapas genom meningsskapande processer. I grund och botten 

handlar gestaltningsteorin om kommunikationens roll för hur människor uppfattar sin 

omvärld vilket gjorde att gestaltningsteorin och den kvalitativa innehållsanalysen passade 

bra tillsammans.  

 

Att använda dagspressmaterial som forskningsfält kräver en reflektion över de potentiella 

etiska riskerna. Enligt Boréus och Bergström (2018 s. 79–83) finns det kritiska 

reflektioner inom kvalitativ innehållsanalys som kan vara bra att ha i åtanke. En kritisk 

reflektion handlar om att det osynliga i en text hamnar bakom det som uttalas (ibid). Det 

som är outtalat i en text kan vara minst lika viktigt som det uttalade (ibid). Ifall studien 

ämnar sig till att få en mer komplex bild av vad som sägs och inte sägs, och vilka 

förutsättningar som finns för det, lämpar sig en diskursanalys bättre än innehållsanalysen 

(ibid). 

 

En diskussion som också behövs föras är hur min roll som forskare har för påverkan i 

studien. Varje läsare kommer till en text med en förförståelse och fördomar (Boréus och 

Borgström 2018 s. 32). Människor har individuella erfarenheter, en viss förståelse av 

världen utifrån det sociala sammanhang som vi lever i, genom utbildning, kunskap om 

den genre texten tillhör, det språk vi använder och så vidare (ibid). Allt i en individs 

förförståelse påverkar tolkningen av texten (ibid). Jag är därför väl medveten om att min 

förförståelse och åsikter kan ha påverkat valet av det empiriska materialet samt analysen 

av det. Min förförståelse om Greta Thunberg och #Fridaysforfuture var aningen 

begränsad. Jag hade sporadiskt läst artiklar i tidningar och sett ett fåtal debatter och 

nyhetsklipp på Internet. Min förförståelse för miljö- och klimatfrågor gjorde att jag valde 

studiens ämne vilket kan ha påverkat studien. Bryman (2018 s. 380) menar att det är i 

princip omöjligt att utforma ett kodschema utan inslag av tolkning från kodaren. När 

kodningen görs av det material som används i undersökningen grundas tolkningarna i den 

kunskap som kodaren innehar genom den kultur denne hör till (ibid). Utifrån detta är det 

inte oberättigat att förutsätta att min subjektiva förståelse av materialet möjligtvis kan 

synliggöras genom mina tolkningar av materialets innehåll, vilka den kvalitativa 

innehållsanalysen grundas i. Poängen är att det är viktigt att framhäva att det kodschema 
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jag har utvecklat ligger till grund för vilka tolkningar jag har gjort utifrån innehållet. Det 

innebär att en kodare med en annan kulturell bakgrund som innehar andra kunskaper 

troligtvis kan lyfta fram andra tolkningar om denna analyserar mitt material.  

 

5. Resultat och Analys 

I följande avsnitt kommer resultatet och analysen från artiklarna skildrade av två av de 

största svenska dagstidningarna, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, att presenteras 

i två avsnitt, Greta Thunberg och rörelsen, som båda berör olika delar av studiens 

frågeställning. Materialet är uppdelat i teman som tar fasta på de främst förekommande 

gestaltningarna som jag funnit intressanta. I resultatet redovisas hur fenomenet Greta 

Thunberg och den sociala rörelsen #Fridaysforfuture framställs, vilket är studiens primära 

frågeställning. 

 

5.1 Greta Thunberg 

I denna del av analysen undersöks hur Greta Thunberg har framställts i de två 

dagstidningarna. Inledningsvis analyseras dagspressens framställning utifrån hennes 

ålder med utgångspunkt i två perspektiv; framställning av Greta Thunberg utifrån ett 

självständigt barn och framställning av Greta Thunberg utifrån den normativt-kritiska 

synen på ett barn, och därefter analyseras framställningen av hennes funktionsvariation. 

Detta mynnar sedan ut i en övergripande analys kring vad detta betyder för 

framställningen av Greta Thunberg. 

 

5.1.1 Framställning av Greta Thunbergs ålder 

Utifrån empirin är det relevant att diskutera hur dagspressen framställer Greta Thunberg 

ur ett åldersperspektiv eftersom ålder är ett framträdande tema i artiklarna eftersom 

hennes ålder ofta benämns framför hennes namn; ”16-åriga klimataktivisten Greta 

Thunberg […]” (Dagens Nyheter 2019-03-17: Dagens Nyheter 2019-02-19; Svenska 

Dagbladet 2019-02-02). Detta tyder på att skribenterna framhåller hur ung Greta 

Thunberg är och att hennes ålder har betydelse för det hon gör. I artiklarna framställs inte 

bara hennes ålder utifrån en siffra utan det framställs också att hon är ett barn, vilket 

framkommer på två olika sätt. I det ena fallet blir hon porträtterad som självständig, som 

vägrar gå i skolan och lyssna på andra vuxna människor. I det andra fallet blir hon 

porträtterad utifrån den normativt-kritiska synen på hur ett barn förväntas vara då hon 
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genom skribenterna porträtteras utifrån den kritik hon har fått från vuxna, och däribland 

politiker, i andra tidningar och i sociala medier. Utifrån den bilden framställs hon som ett 

barn som inte anses självständigt utan styrt av sin mamma och som borde vara i skolan 

istället för att skolstrejka.  

 

Greta Thunberg, ett självständigt barn  

I det ena fallet porträtteras Greta Thunberg som ett trotsigt barn som vägrar att gå i skolan. 

Framställningen baseras på att hon valde att skolstrejka för klimatet tre veckor innan 

Riksdagsvalet 2018. I flera artiklar framställs hon därför som en miljöaktivist; 

“Miljöaktivisten Greta Thunberg […]” (Dagens Nyheter 2019-03-25). Framställningen 

förstärker också bilden av att hon är ett självständigt barn som står upp för det hon tycker 

och tänker. I flera artiklar har hon också beskrivits som modig; ”16-åriga modiga Greta 

Thunberg […]” (Dagens Nyheter 2019-01-18), vilket kan tolkas genom att det hon gör 

inte 16-åriga barn brukar göra. Skribenterna betonar att hon är aktivist och modig 

eftersom hon trotsar de normer och regler som ett barn förväntas vara på, exempelvis att 

skolstrejka och inte lyssna på sina föräldrar. 

 

Något som också förstärker bilden av att Greta Thunberg är ett trotsigt barn som vägrar 

att gå i skolan är jämförelsen som flera av skribenterna gör med den populära gestalten, 

och barnet Pippi Långstrump; ”När Pippi Långstrump tar farväl av matroserna på sin 

pappas båt säger en av dem det alla tänker “Ett märkvärdigt barn”. Man säger något 

liknande om Greta Thunberg” (Dagens Nyheter 2019-03-16). Greta Thunberg och Pippi 

Långstrump har flera likheter, båda anses vara märkvärdiga barn eftersom de vägrar att 

gå i skolan, lyssna på vuxna människor och är allmänt trotsiga. Både Greta Thunberg och 

Pippi Långstrump faller utanför normen för hur barn förväntas vara. Greta Thunbergs 

handlingar att vägra att gå i skolan och lyssna på vuxna människor förknippas med hennes 

ålder vilket gör att hon anses märkvärdig för att hon inte håller sig inom ramarna för vad 

ett barn förväntas vara, exempelvis gå i skolan och lyssna på sina föräldrar och andra 

vuxna.  

 

Greta Thunberg som ledare för rörelsen 

Ett annat perspektiv som framställer Greta Thunbergs ålder och som också framkommer 

frekvent i artiklarna är framställningen av Greta Thunberg som en ledare för en ny rörelse. 

Det här utgör ännu en skildring av framställningen av att Greta Thunberg är ett 

självständigt barn som klarar av att leda och inspirera andra ungdomar. I artiklarna 
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framställs det bland annat såhär; ”Greta Thunberg går i täten för en generationsrevolt” 

(Dagens Nyheter 2019-01-26). I flera av artiklarna jämför skribenterna Greta Thunberg 

med andra unga aktivister som har spelat framträdande roller från sina samtider. Greta 

Thunberg har bland annat jämförts med tonåringen Antigone i Sofokles antika drama; 

”Tonåringen Antigone i Sofokles antika drama klev över en gräns i sin kompromisslösa 

kamp mot sin tids regler. Från hennes och andras sätt att bedriva civil olydnad kan vi 

hämta kunskap och inspiration för en ny global politisk rörelse som kan hantera 

klimatkrisen” (Dagens Nyheter 2019-01-11).  

 

Greta Thunberg har också jämförts med studentpolitikern Daniel Cohn-Bendit som 

spelade en framträdande roll i vänsterrörelsen; ”Under vänsterrörelsen på 1960 och 70-

talen trädde studentpolitiker som Daniel Cohn-Bendit fram, som senare blev 

Europaparlamentariker […]” (Dagens Nyheter 2019-01-26). Ett tredje exempel på en 

jämförelse som görs med en historisk aktivist är Jeanne D’Arc, som liksom Greta 

Thunberg, var en tonåring som var en ledande gestalt för sin samtid. Framställningen av 

jämförelsen med Jeanne D’Arc har illustrerats såhär; ”Man kan hävda att det är en 

gigantisk skillnad mellan Jeanne D’Arc och Greta Thunberg, men på en väsentlig punkt 

är de båda exponenter för samma historiska fenomen – även barn och ungdomar kan 

spela framträdande roller i den egna samtiden” (Svenska Dagbladet 2018-12-16). 

Genom att skribenten skriver ”även barn och ungdomar kan spela framträdande roller i 

den egna samtiden” (ibid) förstärks bilden av att Greta Thunberg är ett självständigt barn 

eftersom det finns en underliggande föreställning i uttrycket ”även barn” som uttrycker 

en förminskning av barn. Ålder är en av de mest använda och accepterade principerna för 

att bemöta människor olika (Näsman 2004 s. 56). I detta fall synliggörs en dold 

underskattning av barn när skribenten skriver ”även barn och ungdomar”.  

 

Det här utgör flera exempel på framställningen av hur Greta Thunberg framställs som en 

ledare för en ny ungdomsrörelse genom att jämföra henne med andra tonåriga historiska 

aktivister. Genom att jämförelsen görs med tonåriga aktivister och inte med vuxna 

aktivister gör att bilden av Greta Thunberg som ett självständigt barn som inte lyssnar på 

vuxna förstärks. 

 

Greta Thunberg som celebritet  
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Ett annat undertema till åldersperspektivet som lyfts fram i artiklarna och som också 

förstärker bilden av att Greta Thunberg är ett självständigt barn som går utanför normen 

för hur ett barn förväntas vara är framställningen av hennes popularitet. Dagspressen har 

porträtterat henne som en ikon och förebild för andra ungdomar, hon har i flera fall 

framställts som en celebritet. För att visa dagspressens gestaltning av henne som en 

celebritet skildras tre citat; ”16-åriga Greta Thunberg har blivit en inspirationskälla och 

fixstjärna för miljömedvetna unga” (Dagens Nyheter 2019-01-26),”Omsvärmad och 

beundrad tar klimataktivisten Greta Thunberg Bryssel med storm” (Svenska Dagbladet 

2019-02-22) och ”Om något borde Greta Thunberg vara en källa till nationell stolthet. 

Hon har redan lyckats skapa mer publicitet åt klimatfrågan än vad kung Carl Gustaf 

kämpat för under många år” (Dagens Nyheter 2019-03-17). Dessa citat belyser Greta 

Thunbergs popularitet men det förstärker också bilden av henne som ett barn som har 

lyckats göra något utöver det vanliga. Hon har framställts som ungdomarnas förebild och 

Sveriges källa till nationell stolthet. Dagspressen har därmed gestaltat henne som inte bara 

en ledare utan också som en celebritet.  

 

Med utgångspunkten att Greta Thunberg har fått vuxna makthavare att lyssna på henne 

gör att den traditionella normen kastas om vilket det är citatet visar; ”Greta Thunberg har 

blivit en ikon, en slags katalysator, i klimatsammanhang. Hon har inbjudits att tala vid 

globala möten som ekonomiskt forum i Davos och klimatmötet i Katowice. Världsledare 

har hyllat hennes kunskap och raka uttalanden” (Dagens Nyheter 2019-03-16). I flera av 

artiklarna framställs det också att hon har fått stöd från forskare vilket illustreras såhär; 

”Och att forskarsamhället i världen unisont har klivit fram och gjort klart att 

ungdomarna protesterar på vetenskaplig grund. Enkelt uttryckt; de har rätt i sak” 

(Svenska Dagbladet 2019-03-23). Citaten beskriver att Greta Thunberg har fått 

världsledare och forskare att lyssna på henne vilket förstärker hennes sociala status. Den 

stereotypiska normen för ålder är vuxendomen och att barn anses vara begränsade utifrån 

dem (Näsman 2004 s. 55). Barn betraktas sakna kunskap, fysisk förmåga, omdöme, 

erfarenheter och färdigheter som krävs för att uppnå ett självständigt liv (ibid). Barns egen 

syn på sitt liv kan te sig som både ointressant och problematiskt att ta hänsyn till eftersom 

deras begränsningar gör deras bedömning osäker (ibid). Detta gör att vuxna behöver gripa 

in i barnens ställe för att kunna ta ansvar och tolka det barnen säger (ibid). Barnens 

handlingsutrymme hämmas därmed och bestäms framförallt av och i relation till vuxna 

(ibid). Greta Thunbergs sätt att vara på, som inte låter sig hämmas utifrån sin ålder, gör 
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att hennes sociala status höjs vilket leder till att vuxna lyssnar på henne. Trots att hon är 

ett barn som enligt normen anses vara begränsad i relation till vuxna så lyckas hon ändå 

få fram sina åsikter och bevisa sin självständighet inför makthavande vuxna. 

 

Greta Thunberg utifrån den normativt-kritiska synen på barn 

I det här undertemat kommer det andra sättet som dagspressen har skildrat Greta 

Thunbergs ålder utifrån att hon är ett barn belysas. Det andra sättet visar att hon 

porträtteras utifrån den normativt-kritiska synen på hur barn förväntas vara där hon anses 

vara osjälvständig och ska stå i bakgrunden av vuxna. Denna framställning utgörs av att 

skribenterna lyfter fram den kritik som hon har fått från vuxna, och däribland politiker, 

från andra tidningar och sociala medier. Den framställningen av Greta Thunberg, som är 

i motsats till den första, är en mer förutfattad syn på hur ett barn förväntas vara. Genom 

att skribenterna lyfter fram åsikter om att hon är ett störigt barn som borde gå i skolan 

tyder på att det finns en föreställning om hur ett barn anses vara och agera utifrån. En 

framställning som bekräftar den här bilden av Greta Thunberg är det här citatet; ”Hon 

har också mött mycket hat och kritik. En hel del vuxna, däribland politiker, har blivit 

upprörda och ansett att hon och de andra ungdomarna borde vara i skolan, att det är fel 

att låta en ung människa bära en så stor börda” (Dagens Nyheter 2019-03-16). Det här 

citatet lyfter fram att hon är ung och borde vara i skolan vilket förstärker bilden av att hon 

är ett barn som underskattas av vuxna.  

 

I en annan artikel försvarade skribenten Greta Thunberg mot det hat och den kritik hon 

har fått vilket uttryckte sig såhär; ” Det är både skrämmande och genuint sorgligt att det 

i svensk politik numera kan ingå att angripa ett barn och kalla henne ”lögnare”, och att 

skapa och underhålla en elak sociala medier-svans mot barnet. Och om ett barn – hur 

klok och inspirerande aktivist hon än är – är ett tillåtet byte för vuxna politiker på sociala 

medier, finns det ens längre något kvar att vädja till?” (Dagens Nyheter 2018-11-13). 

Med det här citatet konstaterar skribenten att det inte är okej att acceptera att ett barn blir 

offer för högermännens vrede. En annan skribent skrev såhär; ”Självklart ska inte unga 

behöva bära en sådan börda, de ska inte behöva strejka från skolan. Det är på sin plats 

att vuxna funderar över sitt eget ansvar” (Dagens Nyheter 2019-03-16). Detta handlar 

också om ålder, att skribenterna ser henne som ett barn som behöver beskyddas mot 

samhällets gyttjiga sidor. Greta Thunberg framställs därmed som någon som behöver 

beskyddas vilket gör att bilden av Greta Thunberg som ett barn förstärks.  
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I flera av artiklarna lyfter skribenterna upp Greta Thunbergs mamma Malena Ernman 

vilket tyder på att det är en central del i hur hon framställs och uppfattas. Att skribenterna 

väljer att framställa Greta Thunberg utifrån hennes mamma handlar också om ålder och 

bilden av att hon är ett barn vars förutsättningar bestäms i relation till hennes mamma. Ett 

exempel på denna skildring är det här citatet; 

 

”Så fort någon lyfter fram eller säger något positivt om den 16-åriga 

klimataktivisten Greta Thunberg börjar invändningarna att hagla. Greta är för 

ung för att tas på allvar. Greta utnyttjas cyniskt i ett pr-maskineri. Greta 

uppmanar till skolavhopp och fjärrstyrs av sin mamma Malena Ernman, som 

under lång tid engagerat sig i både flykting- och klimatfrågan och därmed tycks 

ha gjort sig förtjänt av att vara särskilt förhatlig. Det underförstådda budskapet 

är att Greta Thunberg – ett barn! – är en störig person som ingen ska lyssna på. 

Och ju mer Thunberg uppmärksammas internationellt, desto mer uppjagade blir 

hennes inhemska belackare”  

(Dagens Nyheter 2019-03-17).  

 

Det här citatet framställer Greta Thunberg som ett barn som är för ung för att tas på allvar 

och som styrs av sin mamma Malena Ernman vilket förstärker bilden av hur ett barn anses 

vara och agera utifrån. Greta Thunberg framställs utifrån relationen till sin mamma vilket 

innebär att hon definieras i utgångspunkt av de olikheter som finns mellan att vara barn 

och vuxen. Det här tyder på att Greta Thunberg framställs som ett omoget barn som anses 

vara under utveckling och därmed blir hon underskattad utifrån att hon är ett barn. 

Eftersom skribenterna lyfter fram den kritik hon har fått som handlar om att hon är ett 

störigt barn som är för ung för att tas på allvar förstärks bilden av att Greta Thunberg 

framställs utifrån den normativt-kritiska synen på hur ett barn ska förväntas vara.  

 

Summering av de två perspektiven  

Med utgångspunkt i den framställning som beskrivits, porträtteras två motstridiga sidor 

av Greta Thunberg som ett barn. Den ena sidan innebär att hon blir porträtterad som ett 

självständigt barn, som vägrar att gå i skolan och lyssna på vuxna människor och den 

andra sidan innebär att hon porträtteras utifrån den normativt-kritiska synen på hur ett 
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barn ska förväntas vara och därför framställs hon som för ung för att tas på allvar och som 

styrs av sin mamma.  

 

När Greta Thunberg framställs som ett självständigt barn utgör det en bild av ett barn som 

går emot de normer och principer som barn förväntas vara och agera utifrån. Genom att 

Greta Thunberg porträtteras som en 16-årig aktivist, som bryter mot skolplikten och 

vägrar lyssna på vuxna och hennes föräldrar som anser att hon borde gå tillbaka till 

skolan, förstärks bilden av att Greta Thunberg är ett märkvärdigt, Pippi-Långstrumps-

liknande barn. Hon anses vara ett märkvärdigt barn när hon visar att hon har 

förutsättningar för att tala vid klimatsammanhang med de främsta inom klimatpolitiken, 

mobilisera tusentals andra ungdomar och få stöd hos forskare inom klimatfrågan. Allt 

detta går emot vad som bedöms att ett barn ska klara av vilket har gjort att hon har 

framställts som hon gjort. När Greta Thunberg istället framställs utifrån den normativt-

kritiska synen uppfylls de normer och principer för hur ett barn förväntas vara. Genom 

att skribenterna lyfter den kritik hon har fått om att hon är för ung för att ta på allvar och 

att hon styrs av sin mamma förstärker bilden av Greta Thunberg som det traditionella, 

normativa barnet.   

 

5.1.2 Framställning av Greta Thunbergs funktionsvariation  

Dagspressen har inte bara framställt Greta Thunberg utifrån hennes ålder och att hon är 

ett barn, ett annat förekommande tema i hur hon porträtteras är genom hennes 

funktionsvariation, Aspergers Syndrom. I en av artiklarna framställs Greta Thunberg 

såhär; - ”Hon är en ganska osannolik hjälte, denna försynta och lågmälda tonåring med 

Aspergers och flätor” (Svenska Dagbladet 2019-03-25). Detta citat tyder på att skribenten 

lyfte fram att hon har Aspergers syndrom för att klargöra varför hon anses vara en 

osannolik hjälte, försynt och lågmäld. I detta fall framställs det för allmänheten att hon är 

en osannolik hjälte på grund av att hon har Aspergers syndrom. Om skribenten inte hade 

skrivit med hennes funktionsvariation utan; ”Hon är en hjälte, denna försynta och 

lågmälda tonåring” hade budskapet varit att hon är en blyg och ”vanlig” tonåring som har 

blivit en hjälte på grund av hennes klimatstrejk. Nu blir innebörden en annan, ordet 

”osannolik” värderas i detta fall negativt på grund av att det associeras med Aspergers 

syndrom. När det skrivs fram på det här sättet går det att göra en antydan om att ifall man 
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har Aspergers syndrom är det osannolikt att bli en hjälte. Diagnosen framställs därmed 

som ett hinder.  

 

Greta Thunberg beskrivs som lite annorlunda gentemot andra barn i artiklarna. Att Greta 

Thunberg associeras med sin funktionsvariation Aspergers syndrom kan tyda på att 

människor vill veta varför hon agerar eller är som hon är. I dagens samhälle är det lite av 

en trend att inte vara som alla andra och de som sticker ut blir extra populära, ett exempel 

är Saga Norén i den populära tv-serien Bron där media har associerats henne med 

Aspergers syndrom (Svtnyheter 2017-09-16). Denna liknelse blir framställd i artiklarna 

såhär; ”Greta Thunberg visar att världen behöver personer som går utanför det snäva 

normalitetsbegreppet” och ett annat citat från samma artikel; ”Det är välgörande att de 

snäva ramarna för vad som är normalt håller på att ge vika och att vi börjar se fördelarna 

med att alla människor inte är perfekt anpassade och socialt kompetenta” (Dagens 

Nyheter 2019-04-08). Detta citat framställer Greta Thunberg som avvikande i och med 

hennes funktionsvariation. Dessa typer av representationer i media är problematiska. 

Personer som på något sätt avviker från normen, det vill säga det som särskiljer “Dem” 

från “Oss”, representeras på ett binärt sätt och som ofta är motsatserna till varandra (Hall 

2013 s. 247). Greta Thunberg avviker från normen eftersom hon har en 

funktionsvariation, hon tillhör därmed gruppen ”Dem”. Detta representeras genom att 

hennes funktionshinder sätts i motsats till frisk vilket gör att hon skiljer sig från ”Oss”. 

Stereotypisering förminskar människor till några få, enkla och väsentliga karaktärsdrag 

(ibid). Dessa karaktärsdrag överdrivs och förenklas vilket gör att dessa egenskaper 

representeras som om de vore en del av den människans natur. I detta fall framställs Greta 

Thunberg som svag på grund av sin avvikelse men också som stark eftersom hennes 

funktionsvariation också har framställts som en förutsättning för de egenskaper som gör 

att hennes budskap sprids globalt.  

 

5.2 Rörelsen #Fridaysforfuture 

I denna del av analysen undersöks hur #Fridaysforfuture har framställts i de två 

tidningarna. Inledningsvis analyseras rörelsen baserat på vilka som deltar och därefter 

analyseras framställningen av konfliktrelationen mellan de unga demonstranterna och 

vuxenvärlden. Detta mynnar sedan ut i en övergripande analys kring vad detta betyder 

för framställningen av #Fridaysforfuture som rörelse. 
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5.2.1 En barn- och ungdomsrörelse 

Ålder är ett framträdande tema även inom rörelsen vilket dessa exempel illustrerar; 

”Skolstrejkande ungdomar […]”, ”Ungdomarnas rörelse […]” och ”Ungdomar som 

skolstrejkar för klimatet […]” (Dagens Nyheter 2019-03-16; Dagens Nyheter 2019-03-

17; Svenska Dagbladet 2019-02-13). Att skribenterna framhäver att det är ungdomar som 

ingår i rörelsen tyder på att ålder är ett viktigt attribut i hur vi ser på människor och hur 

vi kategoriserar dem.  

 

Dagspressen har framställt rörelsen och Greta Thunberg på liknande sätt, båda framställs 

som individer eller kollektiv med handlingskraft vilket går emot traditionella normer som 

handlar om ålder och bilden av vad som förväntas av barn. Genom att Greta Thunberg 

framställs som ett självständigt barn, som går emot de normer och principer som barn 

anses vara och agera utifrån, går det att tolka att dessa skolstrejkande ungdomar kan 

analyseras på ett likartat sätt. Den här framställningen blir synlig av att de skolstrejkande 

ungdomarna ser Greta Thunberg som en förebild och väljer att trotsa vuxna och 

skolstrejka för klimatet tillsammans med henne. Detta illustreras i dagspressen såhär; 

”Mini-Gretor” över hela världen ställer politiker mot väggen” (Svenska Dagbladet 

2019-02-21). Det här citatet förstärker att ungdomarnas agerande kan liknas med den ena 

bilden som dagspressen har porträtterat Greta Thunberg, ett barn som är självständigt och 

trotsar vuxenvärlden. Genom att skribenterna kallar ungdomarna i rörelsen för ”Mini-

Gretor” tydliggörs att ungdomarna framställs i liknelse med Greta Thunberg.   

 

Eftersom ungdomarna i rörelsen skolstrejkar för klimatet och bryter mot skolplikten 

framställs en bild av dem som starka och handlingskraftiga eftersom de bryter sig loss 

från vuxna och därmed från den typiska normen att barn anses omogna och sakna kunskap 

för att klara ett självständigt liv. Det finns också ett motstånd mot detta genom att det 

framkommer kritik mot deras agerande att skolstrejka för klimatet vilket kan illustreras 

såhär; ”Samtidigt riktas stark kritik mot att tiotusentals elever skolkar från skolan varje 

torsdag för att marschera för klimatet” (Svenska Dagbladet 2019-02-16). Det här tyder 

på att det finns ett motstånd mot att ungdomarna trotsar de traditionella normer som 

tillskrivs barn och unga. De framställningar som görs av rörelsen i dagspressen både 

reproducerar och utmanar de rådande åldersordningar som rör barn och unga. Eftersom 

ungdomarna har mötts av kritik i dagspressen om att de borde vara i skolan istället visar 
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att barn inte har samma status som vuxna på grund av att de anses för unga för att klara 

ett självständigt liv.  

 

5.2.2 Konfliktrelationen mellan ungdomarna och vuxenvärlden 

 

Ett annat perspektiv som förekommer frekvent är framställningen av rörelsen utifrån 

relationen mellan de demonstrerande ungdomarna och vuxenvärlden. Inom denna relation 

finns en stark konflikt som grundas i de åldersordningar som finns i samhället och den 

pekar ut att vuxna befinner sig i den ålder som innefattar minst problem och har högst 

status bland olika åldrar. Denna konflikt mellan de olika åldersgrupperna, ungdomar och 

vuxna, bygger på rörelsens motiv som dagspressen framställer såhär; ”Syftet med 

demonstrationerna är att lyfta klimatfrågan som man menar att vuxenvärlden inte har 

tagit på allvar” (Dagens Nyheter 2019-03-15). Det här citatet visar en framställning som 

pekar på att åldersnormen har kastats om. Här synliggörs det att ungdomarna är kunniga 

och självständiga som gör motstånd mot okunniga vuxna. Den traditionella synen på barn 

innebär att de saknar kunskap, omdöme och att vuxna behöver gå in i deras ställe när de 

ska yttra sig om något. Men i den här framställningen visas det tydligt att ungdomarna 

går emot den typiska normen för hur barn förväntas vara. Vuxenvärldens misslyckande 

med klimatfrågan visar också hur normen har kastats om eftersom det visar att det inte 

alltid är de vuxna som vet bäst och är mer mogna eller kunniga än barn.  

 

”[…] runtom i hela Europa demonstrerar ungdomar för att förmå politikerna att leva upp 

till tuffa klimatmål” (Svenska Dagbladet 2019-03-03). Det här citatet förstärker bilden av 

att rörelsens motiv handlar om att ungdomarna skolstrejkar mot att vuxenvärlden inte har 

gjort tillräckligt för klimatet. I flera av dessa framställningar är det politiker som 

representerar vuxenvärlden vilket förstärker bilden av att det handlar om en konflikt 

mellan ungdomarna och politikerna. Det sker alltså en utmaning av åldersordningen 

eftersom ungdomarna pressar politikerna, som anses ha mer auktoritet än ungdomarna, 

vilket leder till att deras position och ställning utmanas.  

 

I flera av artiklarna jämförs de unga demonstranterna med de svenska politikerna; ”Det 

är de unga demonstranterna som får forskarnas stöd, inte den svenska regeringens 

klimatpolitik” (Dagens Nyheter 2019-04-03). I det här citatet syns en tydlig konflikt 

mellan ungdomarna och de vuxna politikerna. Genom att dagspressen framställer att 

forskarna står bakom ungdomarna i deras protest och inte regeringens klimatpolitik visar 
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att det finns en ålderskonflikt. Forskarna är en del av vuxenvärlden och anses därför ha 

en auktoritet över ungdomarna vilket gör att när dagspressen framställer att de står bakom 

dem och inte politikerna gör att ungdomarna framställs som pålitliga medan politikerna 

framställs som opålitliga. Det här tyder på att det finns en uppdelning och en konflikt 

mellan de skolstrejkande ungdomarna och de politiska makthavarna. Eftersom rörelsens 

motiv pekar på att politikerna har misslyckats med klimatpolitiken och att ungdomarna 

skolstrejkar för att understryka detta bevisar det att den traditionella synen på barn får 

motstånd eftersom ungdomsrörelsen har lyckats bryta sig loss från den normativa bilden 

av hur ett barn förväntas vara och agera utifrån.  

 

6. Slutdiskussion 

Undersökningens syfte var att beskriva och analysera hur Greta Thunberg och rörelsen 

#Fridaysforfuture har framställts i de två dagstidningarna, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Jag har genom en kvalitativ innehållsanalys beskrivit hur artiklarna i dessa två 

dagstidningar framställt fenomenet Greta Thunberg och #Fridaysforfuture–rörelsen 

utifrån ett gestaltningsperspektiv för att få en förståelse av vilka gestaltningar och uttryck 

som förekom främst.  

 

6.1 Slutsatser 

Undersökningen visar att Greta Thunberg framställs i huvudsak utifrån hennes ålder och 

att hon är ett barn. Framställningen av att hon är ett barn skildras i dagspressen på två 

motstridiga sätt, som ett självständigt barn och utifrån den normativt-kritiska synen på 

hur ett barn ska förväntas vara. Utifrån framställningen av Greta Thunberg som ett 

självständigt barn blir det synligt när hon jämförs med den populära gestalten Pippi 

Långstrump och utifrån den jämförelsen, framställs hon som ett självständigt barn som 

vägrar gå i skolan och lyssna på andra vuxna människor. Utifrån den andra 

framställningen av Greta Thunberg, utifrån den normativt-kritiska synen på ett barn, blir 

det synligt då hon genom skribenterna porträtteras utifrån den kritik hon har fått från 

vuxna, och däribland politiker, i andra tidningar och i sociala medier. Utifrån den 

utgångspunkten framställs hon som ett barn som inte anses självständig utan styrt av sin 

mamma och som anses vara i skolan istället för att skolstrejka.  
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Undersökningen visar också att #Fridaysforfuture-rörelsen framställs på ett liknade sätt 

som Greta Thunberg. Rörelsen framställs genom att det parallellt pågår en slags utmaning 

av åldersordningen och en reproduktion av den samma i dagspressen. Ungdomarna 

framställs som ”Mini-Gretor” vilket tyder på att de också är handlingskraftiga och trotsar 

normen för hur barn förväntas vara. De framställs som självständiga eftersom de 

skolstrejkar för klimatet och inte lyssnar på vuxna som säger att de ska gå i skolan istället. 

Rörelsens framställs också utifrån den konfliktrelation som finns mellan ungdomarna och 

vuxenvärlden. Den blir synlig i och med rörelsens motiv genom att ungdomarna 

demonstrerar mot att vuxenvärlden inte har gjort tillräckligt för klimatet. Forskare ger sitt 

stöd till ungdomarna och inte till politikerna, vilket gör att ungdomarna porträtteras som 

kunniga medan politikerna framställs som okunniga. De åldersordningar som finns i 

samhället utmanas och kastas därmed om. 

 

Jag konstaterar att tidningarnas framställning av Greta Thunberg och ungdomarna i 

rörelsen grundas i deras sätt att beskriva dem utifrån typiska stereotypiska uppfattningar 

som finns i samhället. Utifrån undersökningens teoretiska ram dras slutsatsen att genom 

att medierna väljer vissa idéer, värderingar och känslor framför andra, motiverar 

nyheterna vissa specifika sätt att tänka kring politiska fenomen vilket bidrar till att 

nyheterna påverkar nyhetskonsumenterna till vissa förutsägbara slutsatser (Strömbäck 

2014 s. 114). De två dagstidningarnas sätt att beskriva Greta Thunberg och ungdomarna 

utifrån deras ålder och Greta Thunbergs funktionsvariation kan bidra till stereotypiska 

föreställningar. Dessa val av tidningarna att framställa barn och ungdomar kan påverka 

såväl samhället som dess medborgare, och sammanslaget med tidigare 

nyhetsrapporteringar kan denna framställning skapa nya stereotypiska skildringar av barn 

och ungdomar. Men eftersom en motsatt bild av barn också framställs i de två tidningarna, 

att barn porträtteras som starka, handlingskraftiga och självständiga som ställs mot en 

passiv och okunnig vuxenvärld gör att synen på barn kan ändras. Min studie visar att det 

finns två motstridiga sidor om hur barn framställs och dessa är tydligt kopplade till ålder 

och åldersnormer. Jag har inte undersökt hur synen på barn kan påverkas av dessa 

framställningar men genom att dagspressen både försvarar ungdomar från den 

traditionella synen på barn och att forskare ställer sig bakom dem kan leda till att synen 

på barn förändras. Det kan också leda till att barns status höjs, att barn kan komma att få 

mer utrymme och blir mer lyssnade på.  
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Min studies bidrag till den tidigare forskningen om sociala rörelser visar att massmedias 

gestaltningar har betydelse för hur sociala rörelser framställs. Utifrån bland annat den 

tidigare forskningen om Gitlins (1980) forskning, som handlar om att massmedier 

influerade rörelsers inre struktur genom att inrikta sig på vissa personer och gestalta dem 

som celebriteter, går att jämföra med de två undersökta dagstidningarnas framställning 

om Greta Thunberg. De har inte bara framställt henne som en ledare utan också som en 

celebritet, både i Sverige men också runt om i världen. Dagstidningarna har gestaltat 

henne som en ikon och inspirationskälla vilket kan lett till hennes status och hur andra 

ungdomar och vuxna ser på henne.  

 

Till sist drar jag slutsatsen att genom att ha undersökt frekventa teman som framkommit 

i dagspressens framställning av Greta Thunberg och #Fridaysforfuture, kan dessa ha 

bidragit till gestaltningar som kan påverka medborgare och den offentliga politiska 

debatten i stort. Sociala rörelser är viktiga att studera eftersom de har en betydelsefull roll 

i samhället. De är, oavsett vilken agenda de har, plattformar och medel för att åstadkomma 

eller påverka social förändring. Utifrån den forskning som Thörn (2007) förde om medias 

framställning om Anti-Apartheidrörelsen kan media på ett liknade sätt föra fram åsikter 

som Greta Thunberg och den sociala rörelsen #Fridaysforfuture kämpar för. Genom att 

forskare ställer sig bakom dessa barn och ungdomar som demonstrerar mot att politiker 

inte har gjort tillräckligt för klimatet kan leda till att legitimiteten för rörelsen förstärks. 

Genom att dagspressen skildrar att forskare stödjer ungdomarnas demonstrationer, men 

inte politikernas klimatpolitik kan leda till att medborgare tappar förtroende för 

politikerna. Eftersom rörelsens motiv innebär att lyfta klimatfrågan som ungdomarna 

menar att vuxenvärlden inte har tagit på allvar visar det att rörelsen är emot partipolitik. 

Enligt den tidigare forskningen bygger sociala rörelser ofta på att det finns en misstro och 

en låg tillit till politiska partier vilket gör att aktivister enas och protesterar gemensamt 

för att få sin röst hörd. I historien har flera sociala rörelser blivit partier men det är inte 

säkert att den här rörelsen blir det. Jag tror att rörelsen kommer att få betydelse genom att 

makthavare kommer ta klimatfrågan på större allvar. En annan konsekvens kan bli att 

medborgare i samhället kan tänkas få ändrade värderingar om klimatfrågan, att de tar in 

rörelsens och forskarnas oro för klimatet och framtiden och förstår allvaret i det.  
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6.2 Reflektion och förslag till vidare studier  

Jag anser att min empiri är lämplig för undersökningen eftersom den illustrerar hur två 

dagstidningar har framställt Greta Thunberg och skolstrejken. Dock var den inte 

tillräckligt omfattande och talande för att kunna göra en djupare analys av rörelsen. En 

anledning till att det inte skrevs ingående och omfattande om rörelsen kan bero på att 

skolstrejken fortfarande var pågående under studiens gång och att det hade gått för kort 

tid för dagspressen att framställa åsikter om den. Det främst förekommande om rörelsen 

handlade om de skolstrejkande ungdomarna i ett globalt perspektiv. Det kan bero på att 

svensk dagspress ville lyfta fram hur en svensk ung tjej lyckats mobilisera andra 

ungdomar världen över. I tidningarna fanns desto mer omfattande empiri om 

framställningen av Greta Thunberg. I de artiklar där rörelsen lyftes fram var det centrala 

temat ändå Greta Thunberg.  

 

En svårighet med min empiri var att de två dagstidningarna framställde Greta Thunberg 

och rörelsen utifrån andra källor vilket gjorde det svårt att analysera de här två 

dagstidningarnas framställning. En annan svårighet var att skribenterna i Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet höll sig till ett huvudsakligt politiskt korrekt uttryck vilket gjorde 

att empirin inte blev lika talande som ifall jag hade valt att undersöka framställningen av 

Greta Thunberg och rörelsen i exempelvis tidningar som inte är bundna till en politisk 

färg. Ett annat förslag till vidare forskning på det här ämnet är att utföra en kvalitativ 

innehållsanalys med en empiri insamlad från sociala medier, exempelvis Facebook och 

Twitter. Jag tror att den undersökningen hade gett en mer omfattande och talande empiri 

om allmänhetens framställning om Greta Thunberg och rörelsen. I min studie avgränsades 

framställningen istället till hur tryckt dagspress har valt att framställa Greta Thunberg och 

rörelsen.  
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