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The aim of this bachelor study is to examine and analyze how climate change was 

reported in Finnish and Swedish press in 2019. Framing theory was used to categorize 

different frames when reporting on climate change, in total 214 articles were analyzed, 

of which 127 were from Svenska Dagbladet and 87 from Hufvudstadsbladet. 

 

The research questions were: which news frames can be distinguished in Svenska 

Dagbladet and Hufvudstadsbladet in 2019? Which news frames dominate in articles 

about climate change in Svenska Dagbladet and Hufvudstadsbladet in 2019? Based on 

earlier studies and framing theory, what might any eventual differences be due to? 

 

A quantitative content analysis was conducted based on Dirikx and Gelders (2009) 

framing study in Dutch and French newspapers. The coding-manual answered which 

frames that were used and the alternatives were, the conflict frame, the economic 

consequences frame, the responsibility frame and the human interest frame. Out of these 

four frames the conflict frame and the responsibility frame were the most occurring. The 

largest difference between Svenska Dagbladet and Hufvudstadsbladet that were found 

was that Svenska Dagbladet uses the human interest frame more than 

Hufvudstadsbladet and that Hufvudstadsbladet had more articles with the conflict frame 

and the economic consequences frame.  
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1 Inledning 

 

Klimatförändringarna diskuteras ofta som en framtidsfråga, trots att mätningar och 

observationer redan i dag visar att klimatet förändrats till följd av människan (Boberg, 

2019). Följder av klimatförändringarna såsom stigande havsnivåer, avsmältning av 

Arktis, ökenspridning och extremväder är förändringar som enligt forskning inte enbart 

kommer att utgöra stora miljökonsekvenser för planeten, utan även kommer leda till 

ekonomiska samt sociala problem i dagens samhälle (Boberg, 2019; Hedenström & 

Hammargren, 2008). 

 

I dagsläget råder det konsensus bland forskare att klimatförändringarna sker till följd av 

människan. En begränsning av uppvärmningen till väl under 2 grader är nödvändig för 

att undvika enorma konsekvenser för ekosystem, människor samt andra arter 

(Naturskyddsföreningen, u.å.). Majoriteten av världens länder har lovat att begränsa den 

globala uppvärmningen till 1,5 grader, men rapporter från FN:s klimatpanel 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) visar att utsläppen från dessa 

länder inte är i linje med överenskommelsen (IPCC, u.å.). IPCC skriver i sin senaste 

rapport att de närmaste åren är avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter och 

för att lyckas med detta krävs stora samhällsomställningar (IPCC, 2018). 

 

Sverige och Finland hör till de länder som har lovat att begränsa uppvärmningen till 1,5 

grader. I Sverige har debatten om klimatförändringarna varit högaktuell i medierna till 

följd av aktivisten Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet, som senare blev “Fridays for 

Future”. Rörelsen har inspirerat många andra att demonstrera för åtgärder för att 

förhindra ännu större klimatförändringar och klimatstrejkerna kan numera sägas vara en 

global rörelse som nått bland annat Nya Zeeland, USA, Spanien och Finland. Trots 

ämnets aktualitet och vikt, lever befolkningen i både Sverige och Finland som att de 

hade tillgång till cirka fyra jordklot (The International EPD System, u.å). Rapporter 

visar även att andelen personer i Sverige och Finland som tror att klimatförändringarna 

kommer att påverka dem har stadigt minskat under de senaste åren (Carlsson, 

Hammarberg & Hultin, 2015; Hiilamo, 2019; Kumpu & Rhaman, 2012).  

 

Enligt Boykoff (2011) har mediernas gestaltningar av nyheter en betydande roll i hur 

människor uppfattar sin verklighet och på vilket sätt den verkligheten diskuteras 
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(Boykoff, 2011). Enligt gestaltningsteorin kan mediers rapportering om 

klimatförändringarna och dess användning av gestaltningsramar ha en stor inverkan på 

hur allmänheten uppfattar frågan. Gestaltningsramar betonar vissa aspekter av ett 

komplext problem och kan göra det möjligt för dess publik att avgöra varför ett problem 

är viktigt, vem som är ansvarig och vilka möjliga konsekvenser som finns (Dirikx & 

Gelders, 2009). Konsekvenserna av klimatförändringarna påverkar allt och alla. 

Mediernas sätt att rapportera om klimatet kan påverka mediakonsumenternas syn på 

frågan och samhället i stort, men även eventuellt hur vi på längre sikt kommer att agera 

i frågan. Dirikx & Gelders (2009) anser att flera tvärnationella undersökningar om 

klimatrapportering bör göras. Detta för att undersöka huruvida det finns skillnader eller 

likheter i rapporteringen om klimatförändringarna och för att synliggöra eventuella 

skillnader i informationen som befolkningen får.  

 

En förståelse för hur medierna gestaltar klimatförändringarna är inte bara intressant ur 

ett inomvetenskapligt perspektiv i journalistikforskningen i och med att det breddar 

forskningen om gestaltningen av klimatförändringarna, som inte är särskilt omfattande. 

Utan det har även en stor samhällelig relevans eftersom en större förståelse för hur 

medierna rapporterar om klimatförändringarna är nödvändigt för att kunna undersöka 

hur dagens rapportering påverkar allmänheten i stort. Av dessa anledningar finner jag 

det både viktigt och spännande att bidra med ny forskning inom området. Jag kommer 

därför att undersöka hur klimatförändringarna skildras av dagspress i Sverige och 

Finland år 2019. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dagspressen i Sverige och i Finland 

framställer klimatförändringarna, om gestaltningen skiljer sig mellan tidningarna och 

vad denna eventuella skillnad kan bero på. I denna studie undersöker jag därmed hur 

tidningarna Svenska Dagbladet i Sverige och Hufvudstadsbladet i Finland gestaltat 

klimatförändringarna år 2019, vilken eller vilka gestaltningar som dominerar i dessa 

tidningar och vad detta kan bero på. Denna jämförelse görs för att utöka forskningen om 

mediernas gestaltning av klimatförändringarna eftersom tvärnationella studier i detta 

område är bristfällande (Dirikx & Gelders, 2009). 
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De centrala frågeställningarna som behandlas är följande:  

 

1. Vilka gestaltningar går att urskilja i tidningarna Svenska Dagbladets och 

Hufvudstadsbladets artiklar om klimatförändringarna år 2019? 

2. Vilken eller vilka gestaltningar dominerar i artiklarna om klimatförändringarna i 

tidningarna Svenska Dagbladet och Hufvudstadsbladet år 2019? 

3. Vad kan eventuella skillnader bero på med utgångspunkt i tidigare forskning och 

gestaltningsteorin?  

 

1.1.1 Begreppsdefinitioner 

I denna studie kommer ett antal begrepp att användas vilka definieras nedan. Genom 

dessa definitioner vill jag förtydliga vad som avses när dessa begrepp används i denna 

uppsats.   

 

Gestaltningar: I gestaltningsteorin (eng:framing theory) används ofta det engelska 

begreppet frames. I denna uppsats används de svenska begreppen att gestalta, 

gestaltningar eller gestaltningsramar för att beskriva hur en händelse eller ett ämne ges 

en särskild innebörd av nyhetsmedier (Nord & Strömbäck, 2012). En genomgående 

diskussion av teorin görs i kapitel 4. 

 

Klimat: Klimat och väder handlar om variationer i atmosfären som kan beskrivas med 

hjälp av till exempel nederbörd, temperatur och molnighet (SMHI, 2015). Klimatet 

innefattar mer än den väderskapande processen i atmosfären och påverkas även av 

havet, markytan och kryosfären (snö, is och havsis). Även vegetationen och atmosfärens 

sammansättning har en inverkan på klimatet (SMHI, 2015). Jag anser att ett 

förtydligande av begreppet är nödvändigt eftersom studiens frågeställningar kretsar 

kring gestaltningen av förändringarna av klimatet (klimatförändringarna).  

 

Global uppvärmning: I den här uppsatsen kommer även den globala uppvärmningen 

att nämnas ett flertal gånger och definieras enligt Bremefors (2007) sammanfattning av 

fenomenet. Den globala uppvärmningen kan sägas vara den sammantagna effekten av 

mänsklig påverkan av jordens klimat som i förlängningen anses leda till 

klimatförändringar (Bremefors, 2007). Det talas även ofta om den ökade 
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växthuseffekten, vilket brukar sägas vara en företeelse som ligger till grunden för den 

globala uppvärmningen (Boykoff, 2011).  

 

Klimatförändringarna: Boykoff (2011) definierar klimatförändringarna som en 

förändring av klimatet medan den globala uppvärmningen hänvisar till en mer specifik 

aspekt av klimatförändringarna. Boykoff (2011) anser att då man frångår den strikt 

naturvetenskapliga diskursen och definitionen av fenomen såsom klimatförändringarna, 

så blir begreppet mer svårhanterligt. Till exempel definierar FN:s klimatpanel IPCC och 

klimatkonventionen United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) termen ‘klimatförändring’ olika. IPCC:s definition av klimatförändring är 

enligt Boykoff (2011) mer i linje med den strikt naturvetenskapliga definitionen och 

kallar klimatförändringarna för ”any change in climate over time whether due to natural 

variability or as a result of human activity” (Houghton, John T., Filho, L.G. Meiro, 

Callander, B.A., Harris, N., Kattenburg, Arie & Maskell, Kathy, 1995). UNFCCC 

avviker emellertid från denna definition eftersom de fokuserar på de mänskliga 

komponenterna. UNFCCC definierar klimatförändringarna som “a change of climate 

which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the consumption of 

the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability over 

comparable time periods” (Pielke Jr, 2005).  

 

Av dessa anledningar kan klimatförändringen eller klimatförändringarna betyda lite 

olika saker beroende på vem man frågar (Boykoff, 2011). I denna studie kommer 

klimatförändringarna att syfta på förändringarna av klimatet som sker till följd av direkt 

eller indirekt mänsklig aktivitet, som förändrar den globala atmosfären och på ett sådant 

sätt som inte setts tidigare under jämförbara tidsperioder (Pielke Jr, 2005). Denna 

definition används eftersom studien jämför två dagstidningar som huvudsakligen 

rapporterar med fokus på just de mänskliga komponenterna snarare än de strikt 

naturvetenskapliga. Definitionen av klimatförändringarna i denna studie kan alltså sägas 

vara i linje med UNFCCC:s definition (Pielke Jr, 2005). 

 

1.2 Studiens upplägg och avgränsning 

Jag har valt att jämföra Svenska Dagbladet och Hufvudstadsbladets publicerade artiklar 

angående klimatförändringarna år 2019. Detta för att empiriskt undersöka vilka 

gestaltningar som går att urskilja i klimatrapporteringen och vilka gestaltningar som 
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dominerar i dessa tidningar i Sverige och Finland. Jag avser att besvara den tredje 

frågeställningen genom tidigare forskning och teori, samt genom att jämföra och 

analysera mina resultat i relation till tidigare forskning. Denna studie utgår från 

gestaltningsteorin och undersöks med en kvantitativ innehållsanalys som empirisk 

metod.  

 

Studiens referensram inleds med kapitel 2 vilket är en genomgång av bakgrunden till 

debatten om klimatförändringarna. I samma kapitel görs även en genomgång av hur 

klimatförändringarna diskuterats och debatterats i Sverige respektive Finland. Detta för 

att ge en större förståelse för studiens resultat. I kapitel 3 presenteras tidigare forskning 

som är relevant för denna studie. I kapitel 4 beskrivs gestaltningsteorin och 

gestaltningsramarna som används i denna studie. I kapitel 5 redovisas material, urval 

och metodval och där redovisas även hur jag metodiskt gått tillväga för att få svar på 

denna studies frågeställningar. Därefter följer kapitel 6 där studiens resultat presenteras 

och i kapitel 7 analyseras och diskuteras detta resultat. Uppsatsen avslutas med kapitel 8 

som dels består av en sammanfattning och slutdiskussion av undersökningsresultatet 

samt förslag till vidare forskning. 

 

 

2 Bakgrund 

I dagsläget anses klimatförändringarna inte enbart vara en miljö- eller vetenskaplig 

fråga utan kan snarare sägas genomsyra våra individuella liksom ekonomiska, politiska, 

kulturella och sociala liv (Boykoff, 2011). I takt med detta har begreppet 

“klimatförändringar” alltmer dominerat den samtida vetenskapliga diskursen och det 

politiska landskapet (Boykoff, 2011), och politiker, journalister, bloggare, aktivister 

med mera har alla debatterat klimatfrågan (Kunelius, 2012). 

 

I början av 2000-talet uppstod ett nytt allmänintresse och uppmärksammande av 

klimatförändringarna. Detta skedde i och med IPCC:s fjärde klimatrapport (2007), Al 

Gores dokumentärfilm “En obekväm sanning” (2006) och orkanen Katrina (2005) 

(Cottle, 2009; Kunelius, 2012). När FN:s klimatpanel IPCC offentliggjorde sin fjärde 

rapport om klimatets utveckling förmedlades enligt Anshelm (2012) den skarpaste 

varningen hittills. Bakom rapporten står över 2000 forskare från mer än 100 länder som 

konstaterade att klimatförändringarna sannolikt accelererar snabbare än vad som 
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tidigare antagits. I rapporten framkom det att klimatförändringarna förväntas ta sig 

uttryck i temperaturhöjningar mellan 2 till 4,5 grader Celsius under de kommande 

hundra åren. Den stigande temperaturen skulle leda till stigande havsnivåer, havsisen i 

Arktis skulle försvinna under sommartid och att Grönlandsisen skulle smälta snabbare 

än beräknat, vilket skulle leda till en försvagning av Golfströmmen. Även torka och 

översvämningar i vissa delar av världen förutspåddes att förvärras. Varför just denna 

rapport skapade en ny diskussion om klimatförändringarna berodde på att IPCC ansåg 

sig kunna slå fast med en noggrannhet på 90 procent att klimatförändringarna berodde 

på mänskliga utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser (Anshelm, 2012). 

 

Även i Sverige blev den globala uppvärmningen och klimatförändringarna allt viktigare 

under 2000-talet, både politiskt sett och i medierna (Berglez, Höijer & Olausson, 2009). 

Anshelm (2012) påpekar dock att ur ett historiskt perspektiv har den globala 

uppvärmningen huvudsakligen hanterats som en miljöfråga i Sverige och som ett 

problem att hålla under uppsikt i framtiden. Detta har skett trots varningar från 

miljöorganisationer, enskilda forskare och IPCC. Det var inte förrän år 2006 som 

diskussionen om klimatförändringarna blev en fråga av apokalyptiska dimensioner 

(Anshelm, 2012). Sedan år 2006 har Sverige erkänt klimatförändringarna som en av de 

största utmaningarna mänskligheten står inför idag (Berglez, Höijer & Olausson, 2009). 

De har även betonat att “industriländer” såsom Sverige har ett ansvar att ta ledningen i 

klimatfrågan och bör vara ett föredöme för andra länder (Anshelm, 2012; Berglez, 

Höijer & Olausson, 2009). I Sverige är andelen personer som tror att de kommer att 

påverkas av klimatförändringarna hög (95 procent), men andelen har dock sjunkit en 

aning om man jämför med tidigare år (Carlsson, Hammarberg & Hultin, 2015). 

 

Finland är ett industrialiserat nordiskt land med välstånd som delvis uppnåtts under 

1900-talet genom energikrävande industrier med höga utsläpp (Kumpu & Rhaman, 

2012). Det är enligt Lyytimäki (2011) ett intressant land att undersöka eftersom det är 

ett välbärgat samhälle som präglas av högt rankat miljöarbete men samtidigt höga 

utsläpp per capita. Klimatförändringarna i Finland, är såsom i Sverige, ett välkänt 

problem (Kumpu & Rhaman, 2012; Lyytimäki, 2011) och runt år 2006 uppstod även i 

Finland en intensiv debatt om klimatförändringarna. Denna debatt fick stor 

uppmärksamhet av de flesta nyhetsmedierna runt om i landet och sedan dess har det 

funnits en bred konsensus i Finland som anser att klimatförändringarna kommer att 
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påverka alla delar av samhället (Lyytimäki, 2011). Politiskt sett har 

klimatförändringarna länge varit en del av miljöpolitiken i Finland (Kumpu & Rhaman, 

2012) men efter 2006 har oron över klimatförändringarna lett till att frågan behandlas 

som ett större problem utöver miljöpolitiken (Lyytimäki, 2011). I Finland delar 

klimatförändringarna allmänheten i två läger där ungefär hälften vill att Finland ska vara 

föregångare för klimatet medan resterande anser att effekterna av klimatförändringarna 

är överdrivna (Hiilamo, 2019). Sammantaget har dock oron över klimatförändringarna 

hos allmänheten i Finland minskat de senaste åren (Kumpu & Rhaman, 2012). 

 

Det kvarstår fortfarande enorma skillnader i nivån på det offentliga medvetandet om 

klimatförändringarna runt om i världen – även inom journalistiken – och människors 

förmåga att koppla konkreta livserfarenheter och val till klimatförändringarna 

(Kunelius, 2012). Finland och Sverige liknar varandra på flera olika sätt och har även en 

lång gemensam historia. Trots detta skiljer sig åsikterna om klimatförändringarna 

markant. Ifall detta kommer att synas i gestaltningen av klimatförändringarna kan vara 

intressant att diskutera i och med frågeställning tre.  

 

Enligt Lewis och Boyce (2009) är klimatförändringarna det största verifierbara hotet 

mänskligheten står inför under detta sekel, med potential att skapa död, utrotning och 

sjukdom i en oroväckande skala. De anser att klimatförändringarna inte är orubbliga och 

eftersom människan orsakat detta har vi också kapacitet att kontrollera 

klimatförändringarna. Vår förmåga att undvika de värsta effekterna av 

klimatförändringarna beror helt enkelt på hur stort allvar vi tar det på (Lewis & Boyce, 

2009). Av nämnda skäl anser jag att det är både viktigt och mycket intressant att forska 

kring hur klimatförändringarna gestaltas i Sverige och Finland och att diskutera vad 

denna studies resultat kan tänkas bero på. Jag anser det vara viktigt för en större 

förståelse för denna studies resultat, analys samt slutdiskussion att förstå bakgrunden till 

klimatförändringarna, dess politiska kontext samt Sveriges och Finlands miljöpolitik.  

 

 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forsknings som anses relevant för denna studie. Den 

tidigare forskningens övergripande tema är gestaltningar av klimatförändringarna och 
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konsekvenserna av dem. Den tidigare forskningen är av stor vikt när studiens 

frågeställningar besvaras. 

 

3.1 Miljöjournalistik  

Klimatförändringarna är enligt Djerf-Pierre & Olausson (2015) en av de miljöfrågor 

som fått mest uppmärksamhet i medierna. Rapporteringen om klimatförändringarna 

ökar allt mer världen över och kan numera sägas vara en given del av mediernas 

dagordning (Cottle, 2009; Djerf-Pierre & Olausson, 2015). I en sammanfattande studie 

av de viktigaste resultaten av tidigare forskning om miljö- och klimatjournalistik, 

klargör Cottle (2009) att rapportering om klimatförändringarna har genomgått ett flertal 

faser. Dessa faser kallar Cottle (2009) för en vetenskaplig, en skeptisk och en 

spektakulär fas. 

 

Till en början rapporterades det om klimatförändringarna genom vetenskapliga 

upptäckter och forskning. Över tid när forskaren började undersöka hur omfattande 

konsekvenser klimatförändringarna är och vilka typer av åtgärder som skulle krävas för 

att bromsa klimatförändringarna, blev klimatfrågan politiserad. Klimatfrågan blev nu en 

plattform för debatt men även förnekande och skepticism. Denna spektakulära fas 

inleddes när journalister och fotografer inom traditionella medier kollektivt började 

visualisera klimatförändringarna (Cottle, 2009). Visualiseringen av 

klimatförändringarna menar Cottle (2009) hjälper att förmedla budskap på ett bättre sätt 

men riskerar även att göra läsarna till en passiv publik av en förestående katastrof. 

Cottle (2009) tror dock att rapporteringen om klimatförändringarna och den globala 

uppvärmningen nu är på väg in i en ny fas. Den här nya mediala fasen tror Cottle (2009) 

kommer att bestå av nationella och internationella konflikter på grund av att stater 

misslyckas att nå de globala målen för att stoppa den globala uppvärmningen. Även 

kraven för ekologisk solidaritet och internationell handling förutspås bli fler när 

klimatförändringarna påverkar allt fler människor på jorden (Cottle, 2009). 

 

I sin sammanfattande studie visar även Cottle (2009) att precis som med andra typer av 

händelser som blir nyheter, så prioriteras även vissa miljöhändelser av journalister. 

Cottle (2009) menar att det finns en större sannolikhet att journalister rapporterar om 

miljöhändelser som till exempel miljökatastrofer än mer långsiktiga miljömässiga 

försämringar eller kända osynliga faror. Det är även mer troligt att journalister 
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rapporterar om dramatiska klimatprotester som innehåller någon typ av konflikt än 

förhandlingar lobbyister eller politiker emellan. Det är heller inte lika populärt att 

rapportera om miljöfrågor som består av flera perspektiv och/eller komplexa argument. 

Det är också mer troligt att det rapporteras om miljö- och klimatfrågor som står 

journalisten och dess publik nära kulturellt än de med ett geografiskt avstånd. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de miljönyheter som prioriteras över andra är 

sådana som är spektakulära och konfliktfyllda. Cottle (2009) anser dock att bara 

analysera rapporteringen om klimatförändringarna ur antalet uppfyllda nyhetskriterier är 

begränsande och att det finns mer än detta som förklarar dagens klimatrapportering, 

bland annat dagordnings- och gestaltningsteorin (Cottle, 2009). 

 

Studien som Cottle (2009) redovisar är intressant och relevant för min undersökning 

eftersom jag kommer att undersöka vilka typer av gestaltningar som går att finna i 

Svenska Dagbladets och Hufvudstadsbladets rapportering om klimatförändringarna. 

Genom den sammanfattande studien som Cottle (2009) gjort ges en tydlig bild av hur 

rapporteringen om klimatförändringarna förändrats under åren och vilka typer av 

miljönyheter som vanligtvis får mer plats i medierna. Denna studie kan vara intressant 

att jämföra med mitt resultat av flera orsaker. Dels för att se ifall rapporteringen om 

klimatförändringarna i Svenska Dagbladet och Hufvudstadsbladet uppfyller nämnda 

nyhetskriterier men även om den nya fasen om rop på ekologisk solidaritet kanske har 

inletts (Cottle, 2009). 

 

3.2 Gestaltningen av klimatförändringarna  

Dirikx och Gelders (2009) undersöker i sin studie hur nederländsk och fransk press 

gestaltar klimatförändringarna med syftet att utvidga forskningen om mediernas 

gestaltning av klimatförändringarna i Europa. Deras utgångspunkt är att mediernas 

rapportering om klimatförändringarna påverkar den allmänna opinionen och att denna 

opinion har en effekt på hur ett lands klimatpolitik konstrueras samt implementeras. 

Enligt Dirikx och Gelders (2009) är det därför viktigt att undersöka hur 

klimatförändringarna gestaltas i massmedier. Denna studie utgår ifrån samma 

utgångspunkt som Dirikx och Gelders (2009), vilket gör deras undersökning högst 

relevant för föreliggande studie. Detta eftersom jag kommer att undersöka hur 

klimatförändringarna gestaltas i svensk och finländsk press enligt liknande metod och 

kodningsschema.  
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I sin undersökning fann Dirikx och Gelders (2009) att nederländsk och fransk press 

fokuserar på vem som ska ta ansvar för klimatförändringarna och vilka konsekvenserna 

är. Det visade sig att klimatförändringarna framställdes som ett reellt hot med farliga 

konsekvenser och det framgick även i artiklarna att konsekvenser går att undvika, eller i 

varje fall minimera, ifall någon agerar (Dirikx & Gelders, 2009). Dirikx och Gelders 

(2009) anser att det är positivt att porträttera klimatförändringarna på det här sättet 

eftersom en sådan gestaltning, enligt tidigare forskning, kan få människor att känna sig 

uppmuntrade till att agera för att stoppa klimatförändringarna. Det här resultatet är 

intressant för denna studie eftersom en jämförelse mellan Dirikx och Gelders (2009) 

resultat och mitt kan göras för att bredda forskningen inom området. Specifikt för att se 

ifall, eller om, gestaltningen av klimatförändringarna skiljer sig mellan olika länder i 

Europa.  

 

De nederländska och franska artiklarna om klimatförändringarna betonar även 

vetenskaplig säkerhet och ansvarstagande (Dirikx & Gelders, 2009). Tidigare forskning 

som gjorts visar att en gestaltning av klimatförändringarna som okontrollerbara leder till 

att allmänheten kan känna sig överväldigade och uppfatta problem som alltför stora att 

lösa, medan gestaltningsramar som betonar konflikter i rapporteringen om 

klimatförändringarna leder till att publiken blir osäker på huruvida den globala 

uppvärmningen faktiskt är ett problem (Dirikx & Gelders, 2009). 

 

Sammanfattningsvis, för att förstå hur människor uppfattar klimatförändringarna är det 

mycket intressant och högst relevant att undersöka hur medierna rapporterar om 

problemet (Dirikx & Gelders, 2009). Många människor har inte frekvent eller direkt 

erfarenhet av klimatförändringarna och därför menar Dirikx och Gelders (2009) att 

allmänheten först och främst lär sig och skapar sig en uppfattning om 

klimatförändringarna genom medierna. Något som dock är värt att anmärka är att trots 

antalet personer som är oroliga över klimatförändringarna överlag har ökat, och 

rapporteringen likaså, prioriteras personliga och sociala mål ändå över 

klimatförändringarna (Dirikx & Gelders, 2009). Denna studie visar dock att 

gestaltningsramar kan ha en avgörande betydelse och effekt på hur människor ser på 

klimatförändringarna och eventuellt agerar i frågan. Denna slutsats är av intresse i 

synnerhet då jag besvarar frågeställning tre. 
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3.3 Framtiden och miljöjournalistiken 

Kumpu och Rhaman (2012) undersöker i en studie hur tidningar i Bangladesh och 

Finland gestaltat klimatförändringarna i samband med FN:s framtida klimattoppmöten. 

Med andra ord undersöker och jämför de hur klimatförändringarna gestaltas i 

nyhetstexter som behandlar framtida klimattoppmöten år 2013, 2015, 2016 samt 2017, 

detta för att förstå hur den sociala, politiska och kulturella kontexten påverkar sättet som 

man förhåller sig till och förstår framtiden samt klimatförändringarna. Detta görs genom 

en kvantitativ analys (Kumpu & Rhaman, 2012). 

 

Kumpus och Rahmans (2012) undersökning visar att den största skillnaden länderna 

emellan inte var hur Bangladesh och Finland förhåller sig till framtiden samt framtida 

klimatförändringar utan snarare hur länderna förhåller sig till problemet i dagsläget. Den 

bangladeshiska rapporteringen om klimattoppmöten präglades av idéen om att 

Bangladesh framtid var på spel och förhandlingarna analyserades av journalisterna ur ett 

nationalistiskt perspektiv. I den bangladeshiska rapporteringen framhävs en skillnad 

mellan “rika” och “klimatdrabbade” länder och klimatförändringarnas möjliga 

konsekvenser i dagsläget, vilket särskilde sig från rapporteringen i Finland (Kumpu & 

Rhaman, 2012). 

 

Medan Bangladesh placerades i centrum av ett slagsmål för den egna framtiden i 

bangladeshisk press, så porträtterade finska pressen Finland som en sympatisk åskådare 

(Kumpu & Rhaman, 2012). Finlands nationella intressen dök upp endast sporadiskt, till 

exempel när beslut om skogsavverkning och utsläpp skulle fattas. Det reflekteras inte 

alls över Finlands roll som förhandlare. Den finska rapporteringen fokuserade på att 

klimatförändringarna kan och borde kontrolleras genom internationella klimatavtal. 

Detta för att möjliggöra för nationer att anpassa sig i egen takt till förändringarna och 

konsekvenserna klimatförändringarna innebär. De finska journalisterna försökte även att 

beskriva vad klimatförändringarna betyder för Finland men konsekvenserna verkade 

osäkra och oklara snarare än säkra och hotande (Kumpu & Rhaman, 2012). Det blir 

intressant att se om detta är fallet när jag i min studie jämför Finland och Sverige 

eftersom tidigare forskning har kommit fram till att den här typen av osäkerhet i 

rapporteringen om klimatförändringarna skapar osäkerhet och skepticism hos publiken 

(Cottle, 2009; Boykoff, 2011; Hulme, 2013; Dirikx & Gelders, 2009). 
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I Finland är även en stor del av klimatrapporteringen grundad i en abstrakt idé om 

global aktivism och oro, som enligt Kumpu och Rhaman (2012) kan leda till att alienera 

människor som tenderar att se världen ur ett mer nationalistiskt perspektiv. De anser att 

i och med att allmänhetens oro över klimatförändringarna har sjunkit i Finland, så har 

även stödet för narrativet om gemensam global aktivism gjort det. I Bangladesh har 

istället den ökade oron över klimatet översatts i nationella behov, vilket bygger en strikt 

linje mellan “oss” och “dem” och till och med mellan “utsatta länder” och “de mest 

utsatta länderna” (Kumpu & Rhaman, 2012).  Detta är något som enligt Kumpu och 

Rhaman (2012) kan leda till frustration över att “de andra” inte tar Bangladesh öde på 

ett tillräckligt stor allvar. 

 

Kumpu och Rhamans (2012) forskning är intressant för min studie eftersom den visar 

att rapporteringen i Finland tenderade att vara otydlig och samtidigt präglas av tanken 

om global aktivism. Finlands roll verkade vara snarast passiv enligt den finska 

rapporteringen och om detta är något som syns i min jämförelse mellan Svenska 

Dagbladet och Hufvudstadsbladet är relevant för denna sudie, i synnerhet för 

frågeställning tre.  

 

3.4 Individualisering och nationalisering av klimatförändringarna  

Berglez, Höijer och Olausson (2009) forskning problematiserar och visar på hur 

individualisering och nationalism framkommer genom nyhetsmediernas gestaltning av 

klimatförändringarna. Detta görs genom två kvalitativa studier, en diskursanalys av 

Rapports och Aftonbladets serie om klimatförändringarna år 2006 och 2005 samt en 

intervjustudie bestående av 14 miljöjournalisters tankar om dagens klimatrapportering 

(Berglez, Höijer & Olausson, 2009). 

 

Berglez, Höijer och Olausson (2009) definierar individualisering som att slå sig fri från 

rådande sociala strukturer som familj, social klass och religion. Vikten av frihet och 

valfrihet betonas i ett individualiserat samhälle, men konsekvensen av detta är att 

ansvaret läggs på individen och vikten av eget ansvar understryks. Berglezs, Höijers och 

Olaussons (2009) använder sig av Billigs (1995) definition för att definiera nationalism. 

Billig (1995) skiljer på så kallad “banal nationalism” som genomsyrar nyhetsmedier i 

till exempel rapportering om sport och “het nationalism” som associeras med 

extremhögern. 



  
 

15 

I sin forskning kom Berglez, Höijer och Olausson (2009) fram till att individualisering 

av klimatförändringarna framkommer tydligt i Aftonbladet. Även de 14 intervjuade 

journalisterna berörde vikten av att ta eget ansvar i samband med klimatförändringarna 

och att de försökte uppmuntra allmänheten till att agera för klimatets bästa istället för att 

vänta på att politiker ska lösa problemet. Dock så visade en del journalister på 

självkritik och reflektion över potentiella negativa konsekvenser av en alltför 

individualiserad nyhetsdiskurs. Berglez, Höijer och Olausson (2009) forskning 

bekräftade även att den “banala nationalismen” var väldigt märkbar i Aftonbladet och 

Rapport.  

 

Berglez, Höijer och Olausson (2009) forskning visar att fokus låg på att 

klimatförändringarna är ett nationellt problem som den egna nationen bör lösa även om 

vissa nyhetsartiklar lyfte fram att klimatförändringarna är ett globalt problem (Berglez, 

Höijer & Olausson, 2009). Rapporteringen fokuserade på vad man som svensk kan göra 

för att stoppa klimatförändringarna, vad Sverige kan göra och/eller glorifierade Sveriges 

roll i samband med klimatförändringarna. Enligt Berglez, Höijer & Olausson (2009) 

skedde detta genom till exempel en uppvisning av vilka insatser som Sverige gjort som 

ansågs göra landet “duktigt” och vad Sverige gjort för att förhindra 

klimatförändringarna i jämförelse med andra länder. De intervjuade journalisterna 

menade att denna vinkel berodde på att de vill visa att svenska medborgaren kan göra 

skillnad i världen. Rapporteringen såg ut på detta vis på grund av nyhetsvärderingar 

såsom kulturell närhet och vad som är kommersiellt gångbart (Berglez, Höijer & 

Olausson, 2009). 

 

Berglez, Höijer och Olausson (2009) menar att det blir problematiskt om diskursen av 

klimatförändringarna präglas alltför mycket av individualisering och nationalism. När 

medierna placerar ansvaret på individen döljs ansvaret som stora industrier, jordbruk, 

marknaden, politiska system och politikerna bär. Viktigaste av allt är att en enskild 

individ inte kan lösa klimatkrisen, problemet överskrider nationsgränserna och att 

endast fokusera på de nationella aspekterna av klimatförändringarna ger en alltför snäv 

bild av problemet (Berglez, Höijer & Olausson, 2009). 

 

Berglez, Höijer och Olausson (2009) studie är intressant för föreliggande uppsats 

eftersom den visar att gestaltningen av klimatförändringarna i Sverige präglas av 
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individualisering och nationalism och att detta har problematiska konsekvenser. I min 

studie jämför jag eventuella skillnader mellan Sveriges och Finlands rapportering om 

klimatförändringarna samt vad detta kan bero på. Berglez, Höijer och Olausson (2009) 

studie hjälper mig att besvara mina frågeställningar och är särskilt relevant för 

frågeställning tre. 

 

 

4 Teoretiska utgångspunkter och referensram  

I detta kapitel följer en redogörelse för studiens teoretiska perspektiv och referensram. 

Studiens frågeställningar kommer att analyseras och besvaras med hjälp av 

gestaltningsteorin och tidigare forskning om användningen av gestaltningsramar i 

rapporteringen om klimatförändringarna. 

 

4.1 Gestaltningsteorin  

Enligt Shehata (2015) finns det två centrala teorier som präglat forskningen om 

sambandet mellan journalistikens och människors uppfattning av verkligheten: 

dagordningsteorin (eng:agenda setting) och gestaltningsteorin (eng:framing). Dessa 

teorier är centrala för den som vill förstå mediernas roll i att skapa, förmedla och 

upprätthålla bilder av omvärlden (Shehata, 2015). Oftast brukar skillnaden mellan 

dagordningsteorin och gestaltningsteorin beskrivas som att dagordningsteorin handlar 

om vad som befinner sig på mediernas dagordning medan gestaltningsteorin syftar på 

hur något framställs eller uppfattas (Shehata, 2012). I denna studie kommer materialet 

endast att analyseras utifrån gestaltningsteorin. Detta eftersom syftet är att undersöka 

hur klimatförändringarna gestaltas i dagspress och inte huruvida klimatförändringarna 

finns på dagordningen eller inte. Tidigare forskning visar nämligen att 

klimatförändringarna är en självklar del av dagordningen (Cottle, 2009). 

 

Den vanligaste teorin att använda sig av för att forska om mediernas gestaltning av 

klimatförändringarna är gestaltningsteorin (Djerf-Pierre & Olausson, 2015). 

Gestaltningsteorin handlar om hur en händelse eller fråga ramas in, gestaltas och ges en 

specifik innebörd, samt den process som leder fram till denna förståelse (Shehata, 

2012). Det finns flera olika definitioner av de processorienterade begreppen “framing” 

och “to frame” men en av de mest citerade har formulerats av Robert Entman. Robert 
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Entman menar att “framing” innebär att välja ut vissa aspekter av en uppfattad 

verklighet och att göra den framträdanden i en kommunicerad text, detta för att på så vis 

främja en viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk bedömning och/eller 

föreslagen lösning på det beskrivna problemet (Shehata, 2012). 

 

Enligt Shehata (2015) är utgångspunkten att journalistiska gestaltningar är oundvikliga, 

ibland orsakade av medvetna och ibland omedvetna val i journalisters arbete. 

Journalistiska gestaltningar är mer än argument som lyfts fram av medierna. Det handlar 

även om den journalistiska infallsvinkeln, vilka källor som får komma till tals, vilken 

fakta som åberopas och hur värdeladdade ord används (Shehata, 2015).  Detta är 

intressant och relevant för denna studie eftersom en undersökning av mediernas 

gestaltning berättar en hel del om nuvarande maktförhållanden och därmed kanske 

varför vissa miljöhändelser gestaltas på ett visst sätt. 

 

Dirikx & Gelders (2009) anser att sättet som nyheter gestaltas på kan ha en inverkan på 

hur publiken uppfattar risker och problem, kan påverka attityder och kan ha en inverkan 

på vilket stöd som finns för vissa frågor. Hur medierna gestaltar klimatförändringarna 

kan enligt dem ha en väldigt viktig inverkan på allmänhetens förståelse för 

klimatförändringarna och vilka beslut allmänheten är villiga att förstå (Dirikx & 

Gelders, 2009). För att kunna testa de effekter och påverkan som gestaltningsramar kan 

ha på allmänhetens kunskap och attityd om klimatförändringarna är det först nödvändigt 

att undersöka vilka gestaltningar som används i sådana texter. Valet av 

gestaltningsramar möjliggör nämligen att snabbt avgöra varför ett problem är viktigt, 

vem som är ansvarig och vilka möjliga konsekvenser är (Dirikx & Gelders, 2009). Detta 

är särskilt relevant även i denna studies slutdiskussion eftersom mediernas gestaltning 

av klimatförändringarna kan ge en förklaring till varför oron över klimatförändringarna 

minskar i Sverige och Finland. 

 

En vanlig indelning av den stora mängden gestaltningar som analyserats av forskare är 

mellan politiska eller sakfrågespecifika gestaltningar å ena sidan (political/issue specific 

frames) och generella gestaltningar å andra sidan (generic frames) (Shehata, 2015). 

Generella gestaltningar, såsom klimatförändringarna, kännetecknas av att kunna 

förekomma i all typ av nyhetsrapportering medan sakfrågespecifika gestaltningar har en 

direkt koppling till de ämnen som befinner sig på den mediala agendan (Shehata, 2015). 
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I denna studie kommer dock endast generella gestaltningar att tas i beaktande i och med 

att gestaltningen av klimatförändringarna ofta kategoriseras som detta (Shehata, 2015). 

 

Baserat på tidigare forskning om gestaltningsteorin och dess ramar har en klassificering 

av generella ramar gjorts av Semetko och Valkenburg (2000), vilka använts av Dirikx & 

Gelders i sin forskning om vilka gestaltningar som går att finna i rapporteringen om 

klimatförändringarna i fransk och nederländsk press. Dessa ramar är: ansvarsgestaltning 

(the responsibility frame), konfliktgestaltning (the conflict frame), mänskliga öden-

gestaltningar (the human interest frame), ekonomiska konsekvenser-gestaltningar (the 

economic consequences frame) och moralgestaltningar (the morality frame) (Dirikx & 

Gelders, 2009; Shehata, 2015). Semetko och Valkenburgs (2000) generella ramar utgör 

en utgångspunkt i analysen av mitt empiriska material. Mer om dessa ramar i följande 

kapitel, 4.2 Gestaltningsramar. 

 

Sammanfattningsvis anser jag gestaltningsteorin lämpar sig som teori för min studie 

eftersom jag vill undersöka hur dagspress i Sverige och Finland rapporterar om 

klimatförändringarna. Detta kan göras via gestaltningsteorin och tidigare forskning har 

även visat att detta är en gångbar teori för denna studies frågeställningar (Dirikx & 

Gelders, 2009; Djerf-Pierre & Olausson, 2015). 

 

4.2 Gestaltningsramar 

Gestaltningsramar tas ofta för givet och ifrågasätts sällan eftersom de är en osynlig del 

av vardagen (Olausson, 2009). Gestaltningsramar i en nyhetstext kan alltså kännas som 

en självklarhet eller sunt förnuft men dessa ramar utvecklas inte i ett politisk vakuum, 

utan formas av konkurrerande intressenter eller ”claim-makers” såsom politiker, 

organisationer och sociala rörelser (Olausson, 2009). Det hela är enligt Olausson (2009) 

nära besläktat med maktfrågor, vilket enligt mig innebär att gestaltningsramar är viktiga 

att undersöka för att förstå och problematisera dagens maktförhållanden. 

 

För att undersöka hur Svenska Dagbladet och Hufvudstadsbladet gestaltat 

klimatförändringarna år 2019 kommer studiens material att analyseras med hjälp av 

Semetko och Valkenburgs (2000) generella gestaltningsramar. Nedan följer en 

noggrannare beskrivning av dessa ramar:   
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Konfliktsgestaltning: Texter som reflekterar konfliktsgestaltning betonar konflikter 

grupper eller individer emellan och lägger vikt på klyftan mellan opponenterna (Dirikx 

& Gelders, 2009). I en nyhetsartikel med konfliktsgestaltning ställs oftast aktörerna mot 

varandra och dramaturgin byggs på deras meningsskiljaktigheter (Shehata, 2015). Enligt 

Semetko och Valkenburg (2000) visar forskning att rapporteringen om komplexa 

politiska debatter ofta förenklas alltför mycket och att betoningen på konflikter skapar 

en cynisk publik med låg tillit till politiska ledaren. 

 

Ekonomiska konsekvenser-gestaltning: Ekonomisk konsekvenser-gestaltningen 

betonar hur ett problem kommer att påverka människor ekonomiskt (Dirikx & Gelders, 

2009). Detta är en gestaltning som är central i den politiska journalistiken men dyker 

även ofta upp i större politiska händelser såsom krig och naturkatastrofer (Shehata, 

2015).  

 

Ansvarsgestaltning: Artiklar som innehåller denna typ av gestaltning brukar lägga 

ansvaret eller skulden för en orsak eller lösning på politiska auktoriteter, individer eller 

andra grupper (Dirikx & Gelders, 2009). Tidigare studier har kritiserat nyhetsmedier i 

USA för att ha format allmänhetens uppfattning om vem som orsakar och är ansvarig 

för sociala problem i landet (Semetko & Valkenburg, 2000). De menar att problem som 

borde förklaras genom en historisk tillbakablick istället berättas på ett sådant sätt som 

får människor att se problem och konflikter som enskilda händelser, individuella 

problem och något man bör ta ansvar för själv (Semetko & Valkenburg, 2000). 

 

Mänskliga öden-gestaltning: Artiklar som betonar mänskliga öden-gestaltning 

presenterar problem ur ett mer emotionellt perspektiv. I sådana artiklar personifieras ett 

problem genom att till exempel beskriva personer med målande adjektiv eller diskutera 

personers privatliv (Dirikx & Gelders, 2009). Denna gestaltningsram strävar efter att 

göra nyheter personliga, dramatiska eller emotionella för att på så vis fånga publikens 

intresse i en allt mer kommersialiserad värld (Semetko & Valkenburg, 2000). 

 

Moralgestaltning: Moralgestaltning framställer en situation ur en religiös eller 

moralisk vinkel (Dirikx & Gelders, 2009). Enligt Dirikx & Gelders (2009) är det dock 

svårt för journalister att ge texter ett moraliskt meddelande på grund av normen om 

objektivitet. Detta kan dock kringgås genom att citera andra (Dirikx & Gelders, 2009).  
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Eftersom jag inte finner det troligt att finna moralgestaltningar i rapporteringen om 

klimatförändringarna i Svenska Dagbladet och Hufvudstadsbladet har jag valt att inte 

koda och analysera materialet efter den gestaltningsramen. Moralgestaltningen skulle 

kunna vara en intressant gestaltningsram att ta i beaktande. Men på grund av att Dirikx 

och Gelders (2009) redovisar i sin undersökning att de endast kunde svara att det var 

klart och tydligt att en artikel gestaltats enligt Semetko och Valkenburgs (2000) 

moralgestatlning anser jag inte den vara särskilt relevant för denna studie.  

 

Utgående av min teoretiska referensram använder jag mig alltså av fyra generella 

gestaltningsramar i denna uppsats: konfliktgestaltning, ekonomiska konsekvenser-

gestaltning, ansvarsgestaltning och mänskliga öden-gestaltning. 

 

 

5 Metod, material och urval  

I detta kapitel redogörs och problematiseras metod, val av material, urval samt 

genomförande. 

 

5.1 Metodval 

För att undersöka hur Svenska Dagbladet (SvD) och Hufvudstadsbladet (HBL) gestaltar 

klimatförändringarna har en kvantitativ innehållsanalys genomförts. Med en kvantitativ 

innehållsanalys menas dataregistrering och analystekniker som inriktar sig på en 

systematisk, objektiv och kvantitativ beskrivning av innehåll (Østbye, Knapskog, 

Helland & Larsen, 2008). Karlsson och Johansson (2019) anser att kvantifiera innehåll i 

grund och botten betyder att översätta innehållets språkliga och formmässiga uttryck till 

siffror, med syfte att kunna göra statistiska bearbetningar, beskriva övergripande 

mönster och dra generella slutsatser. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud (2012) består en kvantitativ innehållsanalys av två komponenter. Med 

begreppet ‘kvantitativ’ syftar de på en undersökning som baseras på likvärdiga och 

därmed jämförbara uppgifter med så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan 

uttryckas samt analyseras med siffror. Med en ‘innehållsanalys’ avser de en 

undersökning av innehåll i formen av skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 
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Den kvantitativa innehållsanalysen som genomförts i denna studie har ambitionerna att 

beskriva samt jämföra hur gestaltningen av klimatförändringarna ser ut i SvD och HBL. 

Detta för att visa på hur klimatrapporteringen ser ut i Sverige och Finland. Genom att 

välja en kvantitativ innehållsanalys är det möjligt att beskriva innehåll genom att till 

exempel beskriva och undersöka vilka teman som framkommer under en viss händelse. 

Genom en kvantitativ innehållsanalys kan man även jämföra gestaltningarna och 

undersöka eventuella skillnader mellan tidningsartiklar, vilket görs i denna studie 

(Ekström & Johansson, 2019). 

 

För att analysera vilka gestaltningsramar som går att finna i SvD:s och HBL:s 

rapportering om klimatförändringarna, vilken eller vilka gestaltningar som dominerar 

och om det skiljer tidningarna emellan anser jag att en kvantitativ innehållsanalys är 

lämplig. Det finns flera anledningar till valet av kvantitativ innehållsanalys som metod. 

Först och främst har tidigare forskning med liknande syfte använt sig av denna metod, 

till exempel Dirikx och Gelders (2009), Kumpu och Rhaman (2012), Saleh (2012) samt 

Midttun, Coulter, Gadzekpo och Wang (2015). Genom att identifiera teman eller 

gestaltningar med ett tydligt schema är det möjligt att beskriva och analysera det 

kvantitativa resultatet på ett kvalitativt sätt. Dessa studier visar även att en kvantitativ 

innehållsanalys går att genomföra även när man vill identifiera gestaltningar i sitt 

material utan att försämra den kvantitativa delen eller förlora materialets kvalitativa 

egenskaper.  Eftersom jag är intresserad av att dra generella slutsatser om 

gestaltningarna i SvD och HBL finner jag att en kvantitativ analys lämpar sig bättre som 

metod än en kvalitativ analys som brukar vara mer djupgående samt ha ett mindre 

urvalsmaterial. 

 

Karlsson och Johansson (2019) anser även att en kvantitativ innehållsanalys lämpar sig 

för den som frågar efter i vilken utsträckning något förekommer, vilka samband som 

finns samt vilka skillnader och likheter som finns i medieinnehåll. Eftersom jag vill veta 

vilka gestaltningsformer som förekommer, eventuella skillnader tidningarna emellan 

och i vilken utsträckning dessa förekommer anser jag att en kvantitativ innehållsanalys 

passar som metod för min undersökning. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

(2012) menar även att en kvantitativ innehållsanalys är ett mycket användbart verktyg 

när man vill ha svar på frågan om förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier 

i ett material. Detta svarar jag på genom Semetko och Valkenburgs (2000) kodschema 
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som ska hjälpa mig att kartlägga gestaltningsramar i SvD och HBL (se bilaga A för 

kodschema och kodnycklar). 

 

5.2  Material, urval och bortfall  

Analysmaterialet i denna undersökning är framtaget genom ett strategiskt urval. Med ett 

strategiskt urval menas enligt Grønmo (2006) systematiska bedömningar av vilka 

enheter som är mest relevanta och intressanta utifrån ens teoretiska och analytiska syfte. 

Det strategiska urvalet skedde vid val av tidningar, val av artiklar och val av år för 

undersökningen. Ett strategiskt urval gjordes eftersom jag måste avgränsa mig för att 

inte uppsatsen skulle bli alltför omfattande.   

 

Jag valde att se på tidningarna SvD och HBL eftersom dessa tidningar anses bedriva 

seriös journalistik och är rikstäckande (Hufvudstadsbladet, u.å.; Svenska Dagbladet, 

u.å.). SvD är en av Sveriges största morgontidningar och har funnits sedan 1884 

(Svenska Dagbladet, u.å.). Tidningens politiska beteckning är obunden moderat med en 

värdegrund av förenad liberalism och konservatism. Tidningen utkommer dagligen och 

har 750 000 dagliga läsare i alla kanaler. SvD har en upplaga på 150 000 kopior per dag 

och ägs av mediekoncernen Schibsted Media Group (Svenska Dagbladet, u.å.). HBL är 

den största dagstidningen på svenska i Finland och utkommer sju dagar i veckan 

(Hufvudstadsbladet, u.å.). Tidningens har funnits sedan 1864 och har den politiska 

beteckningen obunden liberal. Tidningen har 96 000 besökaren i veckan och en upplaga 

40 709. Huvudägaren av HBL är KSF Media AB (Hufvudstadsbladet, u.å.). 

 

I denna studie analyseras en tidning från Sverige och en från Finland eftersom syftet är 

att bredda den nuvarande forskningen om gestaltningen av klimatförändringarna i 

nyhetsmedier och att diskutera orsaker till eventuella skillnader (Dirikx & Gelders, 

2009).  Det är intressant att undersöka hur klimatförändringarna gestaltas i bägge 

länderna, ifall det visar sig att en gestaltningsram dominerar i en tidning eller kanske 

aldrig dyker upp i en annan. Det skulle kunna vara en förklaring till varför åsikterna om 

klimatförändringarna skiljer sig en del mellan Sverige och Finland. Jag har valt att 

undersöka gestaltningen av klimatförändringarna endast under 2019 eftersom jag vill 

undersöka hur det ser ut i dagsläget och inte hur det förändrats under de senaste åren. 
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Det bör poängteras att HBL inte är Finlands största tidning, eller näst största såsom SvD 

är i Sverige. HBL är dock, liksom SvD, även en rikstäckande tidning på svenska som 

jag har tidigare kunskaper om. Vid avkodningen av materialet från HBL kan min 

kompetens om den kulturella kontexten artiklarna befinner sig vara till en fördel när jag 

ska tolka materialet. Som uppvuxen i Finland har jag läst och konsumerat 

finlandssvenska medier största delen av mitt liv och har därför en djupgående kunskap 

om Svenskfinland. Detta är något som kan komma till nytta när jag besvarar studiens 

frågeställningar. 

 

Mitt urval i denna studie består av artiklar från SvD och HBL, publicerade mellan den 1 

januari 2019 till den 15 december 2019. Insamlingen av studiens data har skett genom 

Mediearkivet Retriever. Kartläggningen av artiklarna har gjorts genom booleska 

operatorer vilka redovisas närmare i kapitel 5.2.1 Sökord och sökresultat. Av 

forskningsekonomiska skäl har jag valt att endast undersöka pappersupplagan av SvD 

och HBL som går att finna på Mediearkivet Retriever. För att kunna besvara studiens 

frågeställningar har jag först definierat och avgränsat vilka delar av SvD och HBL som 

ska analyseras. I denna studie har jag valt att analysera redaktionellt material och 

ledarsidorna i SvD och HBL. Dessa delar av tidningarna har inte analyserats:  

 

 Första sidan 

 Insändare och svar på insändare från redaktion  

 Debattinlägg  

 Recensioner och rekommendationer  

 Annonser/reklam 

 TV/Radio-tablå 

 Bilagor 

 I Svenska Dagbladet: SvD Näringsliv, Omni Ekonomi 

 I Hufvudstadsbladet: sammanfattande texter om innehåll i tidningen på sida 2-3 

 

Eftersom det inte är möjligt att välja bort ovannämnda delar i Mediearkivet Retriever 

innan sökning, skedde ett bortfall av artiklar i denna studie. I denna studie gav sökorden 

en träff på 410 artiklar och det slutgiltiga antalet artiklar som analyserades var 214 

(n=214). Av de 214 artiklar som analyserades var det 15 gånger som jag inte kunde 

svara ifall en artikel skulle identifieras enligt en viss variabel, dessa markerades med ett 
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X och är inte inräknade resultatet som redovisas i denna studie (se kapitel 6 för resultat). 

I underlaget nedan redovisas den totala mängden träffar i Mediearkivet Retriever, 

artiklar som inte uppfyller kriterierna för studien och som därför kategoriserades som 

bortfall, och det slutgiltiga antalet analyserade artiklar vilka är underlaget för resultatet i 

denna studie.  

 

Underlag 

 

År 

 

 

Tidning 

 

 

 

Antal 

träffar 

 

 

Bortfall 

 

 

 

Analyserade 

artiklar n=214 

 

 

 

2019 SvD 270 143 

 

 

127 
 

 

2019 HBL 140 53 

 

 

87 
            

Not: n=214 = totala antalet analyserade artiklar.  

 

Eftersom jag först och främst vill undersöka vilka gestaltningar som förekommer i SvD 

och HBL samt jämföra resultatet tidningarna emellan anser jag att skillnaden på 

mängden analyserade artiklar inte påverkar min studie negativt. Denna slutsats drar jag 

eftersom det inte är mängden artiklar tidningarna emellan som har en avgörande roll i 

denna studie, utan typen av gestaltningsramar som förekommer i förhållande till 

mängden analyserade artiklar per tidning. Det stora bortfallet av artiklar för SvD beror 

till stor del på att jag inte analyserade artiklar från bilagan SvD Näringsliv. Detta kan 

komma att påverka min studie negativt och problematiseras i kapitel 5.5 Metodkritik.  

 

För att kunna jämföra mitt resultat med Dirikx och Gelders (2009) forskning har jag valt 

att efterlikna deras studie så långt som möjligt. Därför kommer nämnda delar av 

tidningarna att analyseras och sökorden som presenteras i följande kapitel måste även 

framkomma i rubrik eller ingress för att vara relevant för min undersökning (Dirikx & 

Gelders, 2009). 
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5.2.1 Sökord och sökresultat 

Här redovisas sökorden som användes för insamlingen av studiens data. All data 

hämtades från Mediearkivet Retriever den 2019-12-18. 

 

Dirikx och Gelders (2009) undersökning använder sig av sökorden klimatförändring 

(climate change), global uppvärmning (global warming) och växthuseffekt (greenhouse 

effect). Eftersom jag anser att sökorden som Dirikx och Gelders (2009) använder sig av 

inte alltid fungerar väl i rubrik och ingress i en svensk kontext använde jag mig av fler 

sökord än Dirikx och Gelders (2009). I denna studie kommer jag därför att använda mig 

av följande sökord: klimatföränd*, global* uppvärmning*, växthuseffekt*, klimatkris*, 

klimathot*, klimatproblem*, klimatfråga*, klimatkatastrof*, klimatkollaps*.  

 

Tabell 1. Studiens sökord  

 

Sökord    Förklaring av sökord 

klimatföränd*  klimatförändring, klimatförändringen, 

klimatförändringar, klimatförändringarna 

global* uppvärmning*  global uppvärmning, globala uppvärmningen 

växthuseffekt*  växthuseffekt, växthuseffekten 

klimatkris*   klimatkris, klimatkrisen 

klimathot*   klimathot, klimathotet 

klimatproblem*  klimatproblem, klimatproblemen 

klimatfråga*   klimatfråga, klimatfrågan 

klimatkatastrof*  klimatkatastrof, klimatkatastrofen 

klimatkollaps*   klimatkollaps, klimatkollapsen 

 

För att inte utesluta ord som är relevanta för denna studie har sökorden trunkerats. 

Denna studies sökord avslutas alltså alltid med en asterisk (*). Detta val gjordes för att 

relevanta artiklar inte skulle uteslutas ur mitt material. Som ett exempel använde jag 

mig av sökordet klimatföränd* i denna studie vilket genererade artiklar som innehåller 

orden klimatförändring, klimatförändringen, klimatförändringar och 

klimatförändringarna i rubrik eller ingress. 
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I denna studie har booleska operatorer använts. Booleska operatorer anger hur sökorden 

som valts ska kombineras och i denna studie har de booleska operatorerna AND och OR 

använts. Dessa sökkommandon har använts för att utöka, samt begränsa i vissa 

avseenden, sökningen på Mediearkivet Retriever. Till exempel så ville jag att sökningen 

global* uppvärmning* endast skulle generera texter som har med klimatförändringarna 

att göra och därför använde jag mig av den booleska operatorn AND mellan dessa två 

ord. Sökningen i mediearkivet Retriever såg alltså ut på följande sätt: klimatföränd* OR 

global* AND uppvärmning* OR växthuseffekt* OR klimatkris* OR klimathot* OR 

klimatproblem* OR klimatfråga* OR klimatkatastrof* OR klimatkollaps*  

 

5.3  Frågor till materialet och kodschema   

I en kvantitativ innehållsanalys måste undersökningens analysenheter, variabler och 

dess variabelvärden definieras (Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

(2012). I denna studie är analysenheterna tidningsartiklarna i SvD eller i HBL. Frågorna 

till materialet som finns nedan är detsamma som studiens variabler. Vilka egenskaper 

som ska studeras hos texterna är detsamma som studiens variabelvärden (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Denna studies variabelvärden går att finna i 

kodschemat med kodnycklar under bilagor (se bilaga A).  

 

Tabell 2. Kodschema 

 

V1: Datum  

 

Konfliktgestaltning 

V2: Innehåller texten parter, individer, grupper, länder som är oense?  

V3: Föreslår texten att det finns en vinnare och förlorare? 

 

Ekonomiska konsekvenser-gestaltning 

V4: Nämns ekonomiska vinster, nu eller i framtiden?  

V5: Nämns ekonomiska förluster, nu eller i framtiden? 

 

Ansvarsgestaltning 

V6: Föreslår texten att någon nivå av beslutsfattande organ eller organisation bär 

ansvar för eller har förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten?  
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V7: Föreslår texten att en individ eller en grupp privatpersoner bär ansvar för 

eller har förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten?  

 

Mänskliga öden-gestaltning 

V8: Betonar texten hur en individ eller en grupp privatpersoner påverkas av 

problemet/konflikten?  

V9: Är texten skrivet på ett personligt sätt som berör?  

 

Som tidigare nämnts har jag i denna studie valt att inte undersöka huruvida 

moralgestaltningar förekommer i de analyserade artiklarna. Detta för att en avgränsning 

måste göras, men även för att jag inte finner det troligt att hitta denna gestaltningsram i 

artiklarna som ska analyseras på grund av tidigare forskning av Dirikx och Gelders 

(2009). Jag har även valt att minska antalet frågor för att analysen ska rymmas inom 

ramen för denna studie. Efter en pilotinkodning på 20 artiklar insåg jag även att vissa 

variabler inte var tillräckligt diskriminerande och svåra att besvara. För att förbättra 

denna studie valde jag därför att frångå Semetko och Valkenburgs (2000) kodschema en 

aning samt Dirikx och Gelders (2009) metod. Förutom att minska antalet variabler har 

jag därmed även delat upp vissa variabler så de blivit två stycken samt lagt till en 

beskrivning av variablerna för en mer precis inkodning av artiklarna (se bilaga A).   

 

Slutligen är analysenheterna det som undersöks i en studie och består av beroende och 

oberoende variabler. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) beskriver den 

beroende variabeln som den egenskap man vill förklara. I denna studie är det 

differensen mellan SvD och HBL. Den oberoende variabeln beskriver variationen i 

egenskaper hos analysenheterna som man tror kan förklara den beroende variabeln 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). I denna studie är de oberoende 

variablerna orsaker till eventuella differenser som framgår i mitt kodschema (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  

 

5.4  Studiens tillförlitlighet   

För att genomförandet av en undersökning ska vara trovärdigt krävs hög reliabilitet och 

validitet (Eliasson, 2018). En undersöknings reliabilitet handlar om att man kan lita på 

att undersökningen ger samma resultat om den upprepas under så likartade former som 

möjligt. Förutsättningarna för en hög validitet ökar ju högre reliabiliteten är. Validitet 
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handlar om undersökningen verkligen mäter det vi vill att den ska mäta (Eliasson, 

2018). Eliasson (2018) menar att en undersökning förutsätter en hög reliabilitet 

eftersom validiteten aldrig kan bli bättre än reliabiliteten. 

 

Även begreppsvaliditeten bör diskuteras i denna studie. I empirisk forskning måste man 

översätta de teoretiska begreppen till operationella indikatorer, vilket betyder att 

undersökningen måste operationaliseras (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012). Denna operationalisering kan enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud (2012) alltid ifrågasättas genom att fråga sig om begreppsvaliditeten är god 

eller ej. Det hela handlar om huruvida de operationella indikatorerna faktiskt ger svar på 

studiens forskningsfrågor. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) menar 

att validitetsproblemet ökar med avståndet mellan den teoretiska definitionen och den 

operationella indikatorn. Om det däremot handlar om enkla och okomplicerade 

teoretiska begrepp som befinner sig nära det som ska mätas är detta inte ett lika stort 

problem. Denna studie handlar om hur klimatförändringarna gestaltas i SvD och HBL, 

och ur ett större perspektiv hur de gestaltas i Finland och Sverige. Jag anser att min 

studies begreppsvaliditet är god, till stor del för att den använder sig av samma typ av 

operationalisering som många andra forskare gjort med liknande forskningsfrågor, 

bland annat Dirikx och Gelders (2009). 

 

Den externa validiteten bör även reflekteras över i denna studie. Med extern validitet 

menas möjligheterna att generalisera, beskriva samt förklara utifrån det urval av 

analysenheter som har undersökts i en studie (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). Möjligheterna att generalisera, beskriva och förklara är nödvändig i 

en kvantitativ undersökning för att på så vis kunna jämföra resultatet med någon form 

att större och mer relevant population (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012). I denna studie jämförs två rikstäckande tidningar, i två olika länder, som enligt 

mig ger en god extern validitet eftersom underlaget är brett och omfattande.  

 

För att visa på undersökningens kvalitet och noggrannhet har ett intrareliabilitetstest 

gjorts enligt Holstis modell (1969) (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012). Ett intrareliabilitetstest görs genom att den som kodat materialet efter en viss 

tidsperiod själv går igenom en mindre del av materialet en gång till för att se hur väl 

kodningarna stämmer överens. Att ange vad som kan anses vara en tillfredsställande 
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hög andel överensstämmande kodningar i ett reliabilitetstest anser Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud (2012) vara svårt. De finner att i studier med ett större inslag 

av bedömning och tolkningar som föreliggande uppsats måste man ofta nöja sig med en 

lägre grad av överensstämmelse (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012). Ett intrareliabilitetstest bör dock ändå göras för att se ifall det uppkommit några 

systematiska och/eller slumpmässiga fel under inkodningen av studiens material. 

 

Ett intrareliabilitetstest enligt Holstis modell (1969): 

 

r= 2 *M  / N1 + N2 

 

M= Antal kodningsbeslut vilka kodningsbesluten stämmer överens.  

N1= Totala antalet kodningsbeslut som gjordes under första kodningen.  

N2= Totala antalet kodningsbeslut som gjordes under andra kodningen.   

 

Ett intrareliabilitetstest utfördes enligt Holstis modell (1969) för SvD och HBL. 

Intrareliabilitetstestet gjordes med hjälp av denna studies kodschema (se bilaga A) och 

utgjordes av 10 artiklar som publicerats inom perioden 10 januari till den 17 februari 

2019. Fem stycken artiklar analyserades från SvD och fem stycken artiklar från HBL. 

Jag började med att koda dessa 10 artiklar så fort jag sammanställt mitt kodningschema 

och väntade ungefär en månad för att göra intrakodarreliabilitetstestet. Detta för att se 

hur många procent av fallen av inkodningen av materialet som stämmer överens.  

 

Resultatet av intrareliabilitetstestet:  

 

M= 78 

N1= 80 

N2= 80 

 

r = 2 * 78 / 80 + 80 = 0.975 

 

Reliabilitetsmåttet för Holstis (1969) intrareliabilitetstest går från 0 till 1, där 0 betyder 

ingen enighet och 1 betyder total enighet. Detta kan räknas om till procent via 

multiplikation med 100. Sammanfattningsvis visar intrareliabilitetsttestet för denna 
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studie att det finns en enighet på 0.975 eller 98%. Jag menar att denna studies reliabilitet 

och validitet är hög. Detta eftersom reliabilitetstestet visade på en hög validitet för SvD 

och HBL och på grund av att denna studie har en hög extern validitet. Därmed anser jag 

att denna studie är tillförlitlig och att resultatet kan anses vara representativt.  

 

5.5  Metodkritik   

För att identifiera gestaltningsramar måste man som forskare, trots variabler till hjälp, 

utgå från egna tolkningar av sitt material. Østbye, Knapskog, Helland & Larsen (2008) 

menar att för att förstå data måste man vara medveten om att sättet vi tolkar saker och 

ting på alltid är kopplade till historiskt framvuxna, socialt och kulturellt producerade 

fenomen. Ur detta perspektiv är all data om sociala fenomen endast möjliga att förstå 

genom tolkning och en kulturellt betingad förtrogenhet (Østbye, Knapskog, Helland & 

Larsen, 2008). En annan forskare skulle därför möjligtvis få ett annat resultat än det 

som framkommer i min studie. Det betyder dock även att tolkningar som görs i studier 

såsom min inte är möjliga eller ens önskvärd att undgå, så länge det problematiseras och 

reflekteras över (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008).  

 

I min studie har jag frångått Dirikx och Gelders (2009) studie på flera punkter, vilket 

gör studierna svårare att jämföra med varandra. Bland annat så använder jag mig av fler 

sökord än Dirikx och Gelders (2009), färre gestaltningsramar, jag har även delat upp 

vissa variabler och jag använder mig av en annan tidsperiod som sökunderlag. Dessa 

undantag har dock gjorts eftersom jag anser att Dirikx och Gelders (2009) 

avgränsningar inte alltid fungerar särskilt väl i en svensk och finländsk kontext. På så 

sätt tror jag att denna studies resultat inte har påverkats alltför negativt av nödvändiga 

avgränsningar.  

 

I den här studien har jag valt att bara undersöka artiklar som innehåller undersökningens 

sökord i rubrik eller ingress, vilken ha lett till att jag missat texter för denna studie. 

Dock så anses rubrik och ingress vara en av de komponenter i en text som ska dra till 

sig läsarens intresse och är även det första man läser (Häger, 2014). Rubrik och ingress 

påverkar alltså i väldigt stor grad huruvida läsaren läser hela texten samt 

helhetsintrycket av ämnet. Därför anser jag att undersökta artiklar i denna studie är mer 

relevanta än eventuella artiklar som jag har missat, som har studiens sökord i 

brödtexten.  
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I denna studie blev bortfallet av artiklar även mycket större än förväntat. Detta berodde 

delvis på att det inte är möjligt att sortera bort artiklar som inte är relevanta innan 

sökning i Mediearkivet Retriever, men även för att jag inte insåg innan inkodningen att 

Svenska Dagbladet till en hög grad placerar stora delar av sin ekonomirapportering i 

bilagan Svenska Dagbladet Näringsliv. Detta betyder tyvärr att jag antagligen har missat 

flera artiklar från Svenska Dagbladet som kunde ha identifierats som ekonomiska 

konsekvenser-gestaltning. Detta gör dock inte denna studie irrelevant eftersom studien 

har en hög validitet och reliabilitet som berättar mycket om det jag faktiskt har 

undersökt.  

 

Kvantitativa studier brukar ibland enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 

(2012) anklagas för att endast ägna sig åt mekaniskt räknande av olika 

innehållskategorier. Enligt det här synsättet går man då miste om nyanser och 

undertexter som kan vara viktiga för resultatet. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud (2012) menar dock att uppfattningen om att skillnaden mellan en kvantitativ 

och kvalitativ innehållsanalys handlar om skillnaden mellan att beräkna och tolka är 

felaktig. En kvantitativ innehållsanalys kräver oftast att de innehållsliga enheterna först 

måste tolkas för att det sedan ska vara möjligt att kategorisera dem korrekt för att sedan 

räknas (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Jag anser därför att en 

kvantitativ innehållsanalys är en lämplig metod för att besvara studiens frågeställningar.  

 

5.6  Forskningsetiska överväganden   

De grundläggande forskningsetiska frågorna rör frivillighet, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet för personer som är direkt inblandade i forskningen (Bryman, 2016). 

Enligt Bryman (2016) handlar de etiska principerna bland annat om deltagaren kan lida 

genom sin medverkan i forskningen, om någon form av bedrägeri har skett, om man 

inkräktar på någons privatliv, informationskrav, samtyckeskrav samt 

konfidentialitetskrav. Dock så är varken forskningskravet eller individskyddskravet 

absoluta utan måste alltid vägas mot varandra (Vetenskapsrådet, u.å.). Vetenskapsrådet 

(u.å.) skriver att i varje vetenskaplig undersökning ska forskaren göra en vägning av 

värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker och konsekvenser för 

berörda. 
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I denna studie nämns inga privatpersoner vid namn, inga bilder av enskilda individer 

visas och ämnet är inte heller särskilt känsligt. Sammanfattningsvis anser jag att allt 

som redovisas i denna studie är inom ramarna för Vetenskapsrådets (u.å) 

forskningsetiska överväganden samt krav på forskning. 

 

 

6 Resultat 

I detta kapitel redovisas vilka gestaltningsramar som identifierats i SvD och HBL och 

hur resultatet skiljer sig tidningarna emellan. Det empiriska resultatet redovisas med 

hjälp av tabeller och redovisande texter av dem. Frågeställning tre baseras på detta 

kapitel men diskuteras i samband med analysen i kapitel 7 och kapitel 8.  

 

6.1 Resultat för Svenska Dagbladet 

Nedan följer en redovisning av identifierade gestaltningsramar i SvD 2019.   

 

Tabell 3. Förekomsten av konfliktgestaltning i Svenska Dagbladet. 

 

Not: n=214 = totala antalet analyserade artiklar; V2 = Innehåller texten parter, individer, 

grupper eller länder som är oense?; V3 = Föreslår texten att det finns en vinnare och förlorare?  

 

I Tabell 3 framgår förekomsten av variablerna V2 och V3 i SvD under 2019. 

Tillsammans bildar V2 och V3 gestaltningsramen konfliktgestaltning. Tabell 3 visar att 

V2, det vill säga ’Innehåller texten parter, individer, grupper eller länder som är 

oense?’, gick att identifiera 68 gånger i SvD under 2019. Det framkommer även att V3, 

det vill säga ’Föreslår texten att det finns en vinnare och förlorare?’, gick att identifiera 

16 gånger i SvD under 2019. Tillsammans visar V2 och V3 att gestaltningsramen 

konfliktgestaltning gick att identifiera 84 gånger i SvD under 2019.  
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Tabell 4. Förekomsten av ekonomiska konsekvenser-gestaltning i Svenska Dagbladet. 

 

Not: n=214 = totala antalet analyserade artiklar; V4 = Nämns ekonomiska vinster, nu eller i 

framtiden?; V5 = Nämns ekonomiska förluster, nu eller i framtiden? 

 

I Tabell 4 framgår förekomsten av variablerna V4 och V5 i SvD under 2019.  

Tillsammans bildar V4 och V5 gestaltningsramen ekonomiska konsekvenser-

gestaltning. Tabell 4 visar att V4, det vill säga ’Nämns ekonomiska vinster, nu eller i 

framtiden?’, gick att identifiera 12 gånger i SvD under 2019. Tabell 4 visar även att V5, 

det vill säga ’Nämns ekonomiska förluster, nu eller i framtiden?’, endast kunde 

identifieras nio gånger i SvD under 2019. Tillsammans visar V4 och V5 att 

gestaltningsramen ekonomiska konsekvenser-gestaltning gick att identifiera 21 gånger i 

SvD under 2019.  

 

Tabell 5. Förekomsten av ansvarsgestaltning i Svenska Dagbladet 2019. 

 

Not: n=214 = totala antalet analyserade artiklar; V6 = Föreslår texten att någon nivå av 

beslutsfattande organ eller organisation bär ansvar för eller har förmågan att lindra/lösa 

problemet/konflikten?; V7 = Föreslår texten att en individ eller grupp privatpersoner bär ansvar 

för eller har förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten?  

 

I Tabell 5 framgår förekomsten av variablerna V6 och V7 i SvD under 2019. 

Tillsammans bildar V6 och V7 gestaltningsramen ansvarsgestaltning. Tabell 5 visar att 

V6, det vill säga ’Föreslår texten att någon nivå av beslutsfattande organ eller 

organisation bär ansvar för eller har förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten?’, 

identifierades 82 gånger i SvD under 2019. Tabell 5 visar även att V7, det vill säga 

’Föreslår texten att en individ eller en grupp privatpersoner bär ansvar för eller har 

förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten?’, identifierades 35 gånger i SvD under 
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2019. Tillsammans visar V6 och V7 att gestaltningsramen ansvarsgestaltning gick att 

identifiera 117 gånger i SvD.  

 

Tabell 6. Förekomsten av mänskliga öden-gestaltning i Svenska Dagbladet 2019. 

 

Not: n=214 = totala antalet analyserade artiklar; V8 = Betonar texten hur individer eller en 

grupp privatpersoner drabbas av problemet/konflikten?; V9 = Är texten skrivet på ett personligt 

sätt som berör?  

 

I Tabell 6 framgår förekomsten av variablerna V8 och V9 i SvD under 2019. 

Tillsammans bildar V8 och V9 gestaltningsramen mänskliga öden-gestaltning. Tabell 6 

visar att V8, det vill säga frågan ’Betonar texten hur individer eller en grupp 

privatpersoner drabbas av problemet/konflikten?’, gick att identifiera 30 gånger i SvD 

under 2019. Tabell 6 visar även att V5, det vill säga ’Är texten skrivet på ett personligt 

sätt som berör?’, kunde identifieras 35 gånger i SvD under 2019. Tillsammans visar V8 

och V9 att gestaltningsramen mänskliga öden-gestaltning gick att identifiera 65 gånger i 

SvD under 2019.  

 

6.2 Resultat för Hufvudstadsbladet  

Nedan följer en redovisning av identifierade gestaltningsramar i HBL 2019.   

 

Tabell 7. Förekomsten av konfliktgestaltning i Hufvudstadsbladet. 

 

Not: n=214 = totala antalet analyserade artiklar; V2 = Innehåller texten parter, individer, 

grupper, länder som är oense?; V3 = Föreslår texten att det finns en vinnare och förlorare?  

 

I Tabell 7 framgår förekomsten av variablerna V2 och V3 i HBL under 2019. 

Tillsammans bildar V2 och V3 gestaltningsramen konfliktgestaltning. Tabell 7 visar att 

V2, det vill säga ’Innehåller texten parter, individer, grupper eller länder som är 
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oense?’, gick att identifiera 52 gånger i HBL under 2019. Det framkommer även att V3, 

det vill säga ’Föreslår texten att det finns en vinnare och förlorare?’, endast gick att 

identifiera 14 gånger i HBL under 2019. Tillsammans visar V2 och V3 att 

gestaltningsramen konfliktgestaltning gick att identifiera 66 gånger i HBL under 2019.  

 

Tabell 8. Förekomsten av ekonomiska konsekvenser-gestaltning i Hufvudstadsbladet. 

 

Not: n=214 = totala antalet analyserade artiklar; V4 =  Nämns ekonomiska vinster, nu eller i 

framtiden?; V5 = Nämns ekonomiska förluster, nu eller i framtiden? 

 

I Tabell 8 framgår förekomsten av variablerna V4 och V5 i HBL under 2019. 

Tillsammans bildar V4 och V5 gestaltningsramen ekonomiska konsekvenser-

gestaltning. Tabell 8 visar att V4, det vill säga ’Nämns ekonomiska vinster, nu eller i 

framtiden?’, gick att identifiera 11 gånger i HBL under 2019. Tabell 8 visar även att V5, 

det vill säga ’Nämns ekonomiska förluster, nu eller i framtiden?’, endast kunde 

identifieras 10 gånger i HBL under 2019. Tillsammans visar V4 och V5 att 

gestaltningsramen ekonomiska konsekvenser-gestaltning gick att identifiera 21 gånger i 

HBL under 2019.  

 

Tabell 9. Förekomsten av ansvarsgestaltning i Hufvudstadsbladet. 

 

Not: n=214 = totala antalet analyserade artiklar; V6 = Föreslår texten att någon nivå av 

beslutsfattande organ eller organisation bär ansvar för eller har förmågan att lindra/lösa 

problemet/konflikten?; V7 = Föreslår texten att en individ eller en grupp privatpersoner bär 

ansvar för eller har förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten? 

 

I Tabell 9 framgår förekomsten av variablerna V6 och V7 i HBL under 2019. 

Tillsammans bildar V6 och V7 gestaltningsramen ansvarsgestaltning. Tabell 9 visar att 

V6, det vill säga ’Föreslår texten att någon nivå av beslutsfattande organ eller 

organisation bär ansvar för eller har förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten?’, 
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identifierades 71 gånger i HBL under 2019. Tabell 9 visar även att V7, det vill säga 

’Föreslår texten att en individ eller en grupp privatpersoner bär ansvar för eller har 

förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten?’, identifierades 31 gånger i HBL under 

2019. Tillsammans visar V6 och V7 att gestaltningsramen ansvarsgestaltning gick att 

finna 102 gånger i HBL.  

 

Tabell 10. Förekomsten av mänskliga öden-gestaltning i Hufvudstadsbladet. 

 

Not: n=214 = totala antalet analyserade artiklar; V8 = Betonar texten hur individer eller en 

grupp privatpersoner drabbas av problemet/konflikten?; V9 = Är texten skrivet på ett personligt 

sätt som berör? 

 

I Tabell 10 framgår förekomsten av variablerna V8 och V9 i HBL under 2019. 

Tillsammans bildar V8 och V9 gestaltningsramen mänskliga öden-gestaltning.  Tabell 

10 visar att V8, det vill säga ’Betonar texten hur individer eller en grupp privatpersoner 

drabbas av problemet/konflikten?’, gick att identifiera 21 gånger i HBL under 2019. 

Tabell 10 visar även att V5, det vill säga ’Är texten skrivet på ett personligt sätt som 

berör?’, kunde identifieras 11 gånger i HBL under 2019. Tillsammans visar V8 och V9 

att gestaltningsramen mänskliga öden-gestaltning gick att identifiera 32 gånger i HBL 

under 2019.  
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6.3 En jämförelse mellan Svenska Dagbladet och Hufvudstadsbladet  

Nedan följer en jämförande redovisning mellan identifierade gestaltningsramar i SvD 

och HBL.  

 

Tabell 11. Sammanfattande tabell över gestaltningsramar i SvD och HBL  

Not: n=214 = totala antalet analyserade artiklar; V2+V3 = konfliktgestaltning; V4+V5 = 

ekonomiska konsekvenser-gestaltning; V6+V7 = ansvarsgestaltning; V8+V9 = mänskliga öden-

gestaltning; Svenska Dagbladet är alltid stapeln till vänster och HBL är stapeln till höger.  

 

Tabell 11 visar hur många gånger varje variabel identifierats i SvD och HBL under 

2019. Parvis bildar variablerna en typ av gestaltningsram vilket betyder att V2 och V3 

ihopslaget är detsamma som gestaltningsramen konfliktgestaltning. V4 och V5 

ihopslaget är ekonomiska konsekvenser-gestaltning, V6 och V7 är ansvarsgestaltning 

och V8 och V9 är mänskliga öden-gestaltning. Tabell 11 visar att den variabel som 

identifierades flest gånger i både SvD och HBL var V6, vilket var frågan ’Föreslår 

texten att någon typ av beslutsfattande organ eller organisation bär ansvar för eller har 

förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten’. Variabeln som identifierades minst 

gånger i både SvD och HBL var V5, det vill säga ’Nämns ekonomiska förluster, nu eller 

i framtiden?’. 
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Tabell 12. Sammanfattande tabell över gestaltningsramar i SvD och HBL (procentuellt) 

Not: n=214 = totala antalet analyserade artiklar; V2+V3 = konfliktgestaltning; V4+V5 = 

ekonomiska konsekvenser-gestaltning; V6+V7 = ansvarsgestaltning; V8+V9 = mänskliga öden-

gestaltning. Svenska Dagbladet är alltid stapeln till vänster och HBL är stapeln till höger. 

 

Tabell 12 är konstruerad på samma sätt som Tabell 11, men i denna tabell redovisas 

variablerna i procent. Tabell 12 visar att den vanligaste gestaltningsramen i SvD 2019 

var ansvarsgestaltningen med 65% på V6, det vill säga ’Föreslår texten att någon nivå 

av beslutsfattande organ eller organisation bär ansvar för eller har förmågan att 

lindra/lösa problemet/konflikten?’, och 28% på V7, det vill säga ’Föreslår texten att en 

individ eller grupp privatpersoner bär ansvar för eller har förmågan att lindra/lösa 

problemet/konflikten?’. Därefter förekom även konfliktgestaltningen ofta med 54% på 

V2, alltså ’Innehåller texten parter, individer, grupper eller länder som är oense?’ och 

13% på V3, det vill säga ’Föreslår texten att det finns en vinnare och förlorare?’.  

 

Tabell 12 visar att den vanligaste gestaltningsramen i HBL 2019 var 

ansvarsgestaltningen med 82% på V6, det vill säga ’Föreslår texten att någon nivå av 

beslutsfattande organ eller organisation bär ansvar för eller har förmågan att lindra/lösa 

problemet/konflikten?’ och 36% på V7, alltså ’Föreslår texten att en individ eller grupp 

privatpersoner bär ansvar för eller har förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten?’. 

Därefter förekom konfliktgestaltningen likväl ofta i HBL med 60% på V2, det vill säga 
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’Innehåller texten, parter, individer eller länder som är oense?’ och 16% på V3, alltså 

’Föreslår texten att det finns en vinnare och förlorare?’.  

 

Efter konfliktgestaltningen och ansvarsgestaltningen identifierades gestaltningsramen 

mänskliga öden-gestaltning flest gånger i både SvD och HBL 2019. Mängden träffar på 

variablerna inom gestaltningsramen mänskliga öden-gestaltning skiljer sig dock en 

aning tidningarna emellan. V8, alltså ’Betonar texten hur individer eller en grupp 

privatpersoner drabbas av problemet/konflikten?’, identifierades i SvD och HBL i 24% 

av artiklarna medan V9, det vill säga ’Är texten skrivet på ett personligt sätt som 

berör?’, identifierades i 28% av artiklarna i SvD respektive 13% av artiklarna i HBL.  

 

Tabell 11 och 12 visar att V6, alltså ’Föreslår texten att någon nivå av beslutsfattande 

organ eller organisation bär ansvar för eller har förmågan att lindra/lösa 

problemet/konflikten’ identifierades betydligt oftare i både SvD och HBL än V7, alltså 

’Föreslår texten att en individ eller grupp privatpersoner bär ansvar för eller har 

förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten’. Även V2, det vill säga ’Innehåller texten 

parter, individer, grupper eller länder som är oense?’ identifierades betydligt fler gånger 

i både SvD och HBL i jämförelse med V3, alltså ’Föreslår texten att det finns en vinnare 

och förlorare?’ vilket är variabler som är en del av konfliktgestaltningen.  

 

Tabell 12 visar att gestaltningsramen som identifierades minst gånger i bägge 

tidningarna var ekonomiska konsekvenser-gestaltning. I SvD hittades V4, alltså ’Nämns 

ekonomiska vinster, nu eller i framtiden?’ i 9% av artiklarna och V5, det vill säga 

’Nämns ekonomiska förluster, nu eller i framtiden?’, i 7% procent av artiklarna. I HBL 

hittades V4, alltså ’Nämns ekonomiska vinster, nu eller i framtiden?, i 13% av 

artiklarna och V5, alltså ’Nämns ekonomiska förluster, nu eller i framtiden?, hittades i 

11% av artiklarna.  

 

Sammanfattningsvis visar tabell 11 och 12 att de analyserade artiklarna i SvD och HBL 

ofta betonar att beslutsfattande organ eller organisationer bär ansvaret för att förhindra 

eller lösa konflikter och inte individen. Tabell 11 och 12 visar även att en stor del av 

artiklarna innehåller gestaltningsramen konfliktgestaltning och att konflikter mellan 

parter oftast betonades. Däremot utsågs en vinnare och förlorare väldigt sällan i 

jämförelse med de andra variablerna. Gestaltningsramen som identifierades minst 
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gånger i både SvD och HBL var ekonomiska konsekvenser-gestaltning. 

Gestaltningsramen hittades fler gånger i HBL men det beror med stor sannolikhet på att 

bilagan SvD Näringsliv inte var en del av det analyserade materialet i denna uppsats.  

 

Slutligen följer gestaltningsramarna i SvD och HBL i lång utsträckning samma mönster 

vad gäller identifierade variabler och gestaltningsramar. Om det skiljer sig något mellan 

tidningarna är det mellan enstaka variabler. De vanligaste gestaltningsramarna i SvD 

och HBL var ansvarsgestaltningen och konfliktgestaltningen. Därefter följde mänskliga 

öden-gestaltning med ekonomiska konsekvenser som den minst identifierade 

gestaltningsramen. I följande kapitel följer en analys av resultatet och slutsats.  

 

 

7 Analys och slutsats 

I detta kapitel analyseras denna studies resultat och återkopplas till tidigare forskning 

samt gestaltningsteorin. Resultatet för denna studie visar att alla fyra gestaltningsramar 

går att urskilja i SvD och HBL men att ansvarsgestaltning och konfliktgestaltning är 

särskilt framträdande (se tabell 11 & 12).  

 

Jag har valt att dela upp analysen i underkapitel för en mer strukturerad genomgång av 

de identifierade gestaltningsramarna i SvD och HBL.  

 

7.1 Ansvarsgestaltning 

Denna studies resultat visar att den klart dominerande gestaltningsramen i SvD och 

HBL är ansvarsgestaltningen. Ansvarsgestaltningen betonar vem som bär ansvaret eller 

vem som bör lösa en konflikt (Dirikx & Gelders, 2009). Vem som anses bära ansvaret i 

artiklarna är av intresse att undersöka eftersom tidigare studier som Berglez, Höijer och 

Olausson (2009) visar att ett alltför stort fokus på individens ansvar i samband med 

klimatförändringarna riskerar att dölja det ansvar som bland annat industrier och 

politiker bär.  

 

Så som i Dirikx och Gelders (2009) studie betonar SvD och HBL vem som ska ta 

ansvar för problemet och konflikten. Resultatet i denna studie visar att det oftast fastslås 

i SvD och HBL att det är någon typ av beslutsfattande organ eller organisation som bär 
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eller har förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten (V6). Texten nedan är exempel 

på denna gestaltning.   

 

”SDP:s vice ordförande Sanna Marin säger att den stora frågan är vem som betalar om 

inget görs och svarar att det är ”våra barn”. Därför är det viktigt att beslutsfattarna driver 

en klimatpolitik som siktar på att bromsa klimatförändringen till 1,5 grader 

(Hufvudstadsbladet 2019-01-10, Höger eller vänster gör skillnad – också i 

klimatpolitiken) 

 

Här poängterar SDP:s (Socialdemokraterna i Finlands) ordförande Sanna Marin vikten 

av att beslutsfattarna driver en politik som siktar på att bromsa klimatförändringarna,  

men hon säger även indirekt att det är deras ansvar att göra det. Att fokusera på 

ansvarstagandet anser Dirikx och Gelders (2009) som något positivt eftersom det skapar 

en känsla av ett problem är möjligt att lösa. Berglez, Höijer och Olausson (2009) visar i 

sin studie att rapporteringen om klimatförändringarna i Sverige präglas av 

individualisering. Min studie visar däremot att den största delen av ansvaret läggs på 

beslutsfattande organ eller andra organisationer, även om individen också anses bära ett 

ansvar för att lösa problemen eller konflikterna. Min slutsats är därmed att 

beslutsfattande organ och andra organisationer får bära största delen av ansvaret för 

problem och konflikter så som klimatförändringarna gestaltas i SvD och HBL.  

 

7.2 Konfliktgestaltning 

Konfliktgestaltningen är efter ansvarsgestaltningen den allra vanligaste 

gestaltningsramen i SvD och HBL. Denna gestaltningsram visade sig ofta genom 

internationella konflikter i form av oeniga länder på FN:s klimatmöten eller 

protestmarscher där ungdomar ville se större åtgärder mot klimatförändringarna. Ett 

exempel på detta är artikeln nedan.  

 

”De flesta politiker vet vad vetenskapen säger, men de frågar sig om de kommer att bli 

belönade eller straffade om de agerar. Ledaren vill leda, men politiker vill bli omvalda.” 

(Svenska Dagbladet, 2019-09-23, Klimatforskare: Detta står på spel vid mötet i New 

York) 

 

Här blir det väldigt tydligt att det är en konflikt mellan olika parter. I detta falla är det en 

demonstrant som tydligt visar att de inte anser att politiker gör det som behövs för att 

stoppa klimatförändringarna. Detta tror jag kan vara ett tecken på den nya mediala fasen 
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som Cottle (2009) förutspådde. Denna fas skulle bestå av nationella och internationella 

konflikter och en önskan om ekologisk solidaritet (Cottle, 2009).  

 

Cottle (2009) visade även i sin studie att miljönyheter som känns spektakulära och 

konfliktfyllda prioriteras av journalister. Detta märks inte minst i denna studies resultat i 

och med att konfliktgestaltningen är den näst största gestaltningsramen i SvD och HBL. 

Enligt Dirikx och Gelders (2009) så leder den här typen av betoning av konflikter i 

rapporteringen om klimatförändringarna till att publiken blir osäker på vad som 

egentligen är sant eller på vad som är problemet.  

 

Trots att konfliktgestaltningen är en av de mest framträdande gestaltningsramarna i 

denna studie så identifierades V3, det vill säga ’Nämns en vinnare och förlorare?’, inte 

särskilt många gånger (13% i SvD och 16% i HBL). Om detta är tecken på att 

konflikterna inte är lika djupa som de skulle kunna vara är svårt att avgöra, men det 

skulle kunna ses som ett tecken på att tyngdvikten inte läggs på vem som tjänar eller 

förlorar på en konflikt. Ifall det är så skulle det vara något positivt eftersom Semetko 

och Valkenburg (2000) visar i sin studie att alltför mycket betoning på konflikter skapar 

en cynisk publik och låg tilltro till politiska ledare. Semetko och Valkenburg (2000) 

menar att komplexa politiska debatter ofta förenklas och är konfliktfyllda. Min slutsats 

är att ett komplext problem som klimatförändringarna också tenderar att förenklas, men 

framförallt tenderar att vara konfliktfyllda i SvD och HBL. 

 

7.3 Mänskliga öden-gestaltning 

Mänskliga öden-gestaltning är efter ansvarsgestaltningen och konfliktgestaltningen den 

vanligaste gestaltningsramen i SvD och HBL under 2019. Dock så identifierades den 

betydligt oftare i SvD än i HBL i och med V9, det vill säga ’Är texten skrivet på ett 

personligt sätt som berör?’. Mänskliga öden-gestaltning betonar det mer emotionella 

perspektivet i en historia och beskriver oftast personer med målande adjektiv och/eller 

diskuterar personers privatliv (Dirikx & Gelders, 2009). Ett exempel på denna 

gestaltningsram är artikeln nedan.  

 

”För Akua Fokuo innebär det att livet som kakaobonde inte blivit som hon trodde för 30 

år sedan när hennes man blev sjuk och hon beslöt sig för att till varje pris behålla 

odlingarna inom familjen (Hufvudstadsbladet 2019-02-07, Kakaobonden odlar lyx för 

andra) 
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I citatet ovan går HBL in på djupet, eller in på det privata, och beskriver hur konflikten 

påverkar kakaobönder som Akuo Fokuo med målande beskrivningar. Genom texten får 

läsaren ta del av omgivningsbeskrivningar, tankar och känslor.  

  

I HBL var det dock vanligare att betona hur individer drabbas av ett problem eller 

konflikt (V8) snarare än att skriva texter på ett personligt sätt som berör (V9). SvD lade 

däremot ett större fokus på att gestalta saker och ting på ett sätt som väcker känslor av 

empati och förståelse men skrev ändå samtidigt hur individer drabbades av problemet, 

om än i mindre utsträckning än HBL. Detta kan bero på att SvD är en större tidning med 

fler publicerade reportage än HBL, vilket är artiklar som ofta faller in på V9.  

 

I gestaltningsramen mänskliga öden fann jag ofta artiklar som till exempel handlade om 

hur värmeböljor i Indien påverkade människor i landet eller hur människorna som 

sköter oljeborrningarna i Kanada påverkas av klimatdebatten. När de skulle berätta om 

hur klimatförändringarna kommer att påverka Finland och Sverige kändes artiklarna 

sällan fullt så känslodrivna som det tidigare nämnda citatet. Enligt Kumpu och Rhaman 

(2012) har de finska journalisterna försökt beskriva vad klimatförändringarna betyder 

för Finland men konsekvenserna verkade då osäkra och oklara. I Sverige kan man dock 

anta att konsekvenserna beskrivits på ett tydligare sätt eftersom hela 95% tror att de 

kommer att påverkas av klimatförändringarna (Carlsson, Hammarberg & Hultin, 2015). 

Semetko och Valkenburg (2000) menar att denna gestaltningsram strävar efter att fånga 

till sig publikens intresse och min slutsats är att SvD och HBL gör detta genom 

emotionella texter om hur klimatförändringarna drabbar andra länder.  

 

7.4 Ekonomiska konsekvenser-gestaltning 

I både SvD och HBL identifierades gestaltningsramen ekonomiska konsekvenser minst. 

Ekonomiska konsekvenser-gestaltning betonar alltid hur ett problem kommer att 

påverka en människa ekonomiskt (Dirikx & Gelders, 2009). I denna studie undersökte 

jag huruvida ekonomiska vinster eller förluster diskuteras i dagsläget eller framtiden i 

samband med klimatförändringarna. I SvD och HBL visade det sig inte vara särskilt 

ofta.  

 

Resultatet i denna studie visade att det är en aning vanligare att nämna ekonomiska 

vinster, nu eller i framtiden (V4) än att diskutera ekonomiska förluster (V5). Resultatet 
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visar även att det var vanligare att nämna ekonomiska faktorer i HBL än i SvD men 

detta tros bero på att bilagan SvD Näringsliv inte var en del av det analyserade 

materialet.  

 

Forskning av Shehata (2015) (kapitel 4.2), menar att denna gestaltning är en central del 

av den politiska journalistiken men att den ofta dyker upp i större politiska händelser 

såsom krig eller naturkatastrofer. Med tanke på det kan man kunna tänka sig att denna 

gestaltningsram identifierades minst gånger eftersom ekonomi, politik och 

klimatförändringar inte har ett självklart samband i SvD och HBL. Min slutsats är att 

ekonomiska konsekvenser inte präglar artiklar om klimatförändringarna i lika stor 

utsträckning som andra gestaltningar.  

 

 

8 Avslutande diskussion och förslag på vidare forskning 

Diskussionen i detta kapitel fokuserar på analysresultatet och vad resultatet kan ha för 

betydelse. Syftet med denna studie var att undersöka hur dagspress i Sverige och 

Finland gestaltar klimatförändringarna, om gestaltningen skiljer sig mellan SvD och 

HBL samt vad eventuella skillnader kan bero på.  

 

Gestaltningsteorin handlar om, som tidigare nämnt (se kapitel 4.1), hur något framställs 

eller uppfattas (Shehata, 2012). Det handlar även om hur medierna lyfter fram något, 

vem som får komma till tals och vilken infallsvinkel som används (Shehata, 2015). På 

grund av detta kan användningen av gestaltningsramar ha en avgörande betydelse för 

hur mediekonsumenter ser på ett problem, vad de uppfattar som möjliga konsekvenser 

samt vem som är ansvariga för problemet (Dirikx & Gelders, 2009). Resultatet i denna 

studie visar att alla fyra gestaltningsramarna; konfliktgestaltning, ekonomiska 

konsekvenser-gestaltning, ansvarsgestaltning och mänskliga öden-gestaltning går att 

urskilja i SvD och HBL 2019. Resultatet visar dock att de mest framträdande 

gestaltningsramarna är ansvarsgestaltning och konfliktgestaltning. Utifrån detta drar jag 

ett flertal slutsatser som diskuteras nedan.  

 

I denna studie har jag diskuterat möjliga bakomliggande orsaker till varför andelen 

personer i Sverige och Finland som tror att klimatförändringarna kommer att påverka 

dem har minskat under de senaste åren (se kapitel 1) (Carlsson, Hammarberg & Hultin, 
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2015; Hiilamo, 2019; Kumpu & Rhaman, 2012). På grund av att rapporteringen om 

klimatförändringarna i SvD och HBL präglas av ansvarsgestaltning och 

konfliktgestaltning, där V6 (Föreslår texten att någon typ av beslutsfattande organ eller 

organisation bär ansvar för eller har förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten?) och 

V2 (Innehåller texten parter, individer, grupper, länder som är oense?) identifierades 

flest gånger, drar jag slutsatsen att tidningarna oftast framställer beslutsfattande organ 

eller organisationer i konflikt med någon eller något. Dirikx och Gelders (2009)  menar 

att det är positivt när ansvarsgestaltningen betonas i texter, men eftersom det i min 

studie är i samband med konflikter vilket enligt dem leder till en osäker publik, är det 

svårt att säga hur positiv inverkan ansvarsgestaltningen egentligen har. Det är även 

intressant att konfliktgestaltningen identifierades betydligt oftare i HBL än i SvD. Detta 

skulle kunna vara en av orsakerna till att en mycket högre andel i Sverige tror att de 

kommer att påverkas av klimatförändringarna (95 procent) och att klimatfrågan delar 

befolkningen i Finland i två olika läger, där en del tror att det hela är överdrivet 

(Carlsson, Hammarberg & Hultin, 2015; Hiilamo, 2019).  

 

I stora drag liknar ändå rapporteringen om klimatförändringarna i SvD och HBL 

varandra med några få skillnader. SvD lägger större vikt vid emotionella texter än vad 

HBL gör och särskilt V9 (Är texten skrivet på ett personligt sätt som berör?) 

identifierades fler gånger i SvD än i HBL. I HBL identifierades däremot 

ansvarsgestaltningen fler gånger än i SVD och särskilt V6 (Föreslår texten att någon typ 

av nivå av beslutsfattande organ eller organisation bär ansvar för problemet/konflikten?) 

betonades. Denna skillnad skulle kunna bero på något så enkelt som att HBL som den 

klart mindre tidningen inte har lika mycket pengar att röra sig omkring med som SvD, 

men även den kulturella kontexten kan möjligtvis vara en bidragande orsak. Sverige ser 

sig som ett av de ledande länderna i klimatfrågan (Anshelm, 2012; Berglez, Höijer & 

Olausson, 2009) vilket skulle kan vara en orsak till mer känslosamma texter, medan 

klimatrapporteringen i Finland gestaltats som ett mer abstrakt problem där landet är 

snarast passiv (Kumpu & Rhaman, 2012).  

 

I denna studies resultat identifierades gestaltningsramen ekonomiska konsekvenser 

ungefär lika många gånger i SvD och HBL. Som det tidigare påpekats så skulle SvD 

troligen fått betydligt fler träffar på ekonomiska konsekvenser ifall bilagan SvD 

Näringsliv skulle ha varit en del av studiens underlag. Sammanfattningsvis visar min 
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studie att det är ungefär lika vanligt att porträttera ekonomiska konsekvenser i form av 

förlust och/eller vinst samt att det är mycket vanligare att fokusera på andra 

gestaltningsramar. Vad detta resultat kan bero på skulle vara intressant att studera 

närmare eftersom tidigare forskning av Dirikx och Gelders (2009) visar att artiklar om 

klimatförändringarna sällan är emotionella och personliga utan snarare fokusera på 

ekonomiska konsekvenser.  

 

Avslutningsvis är det svårt att säga vilka konsekvenser ett ansvarstagande men 

konfliktfylld rapportering om klimatförändringarna kan ha, men enligt Semetko och 

Valkenburg (2000) leder en stor betoning på konflikter i rapporteringen om 

klimatförändringarna till en låg tillit hos mediekonsumenterna. Eftersom rapporteringen 

i SvD och HBL även betonar att beslutsfattande organ och organisationer bör ta ansvar 

för uppstådda konflikter, menar jag att detta kan vara något som försvårar planeringen 

och utförandet av förhindrandet av större klimatförändringar.  

 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Allt detta är inom ramen för min kandidatuppsats men på grund av att det finns gott om 

frågor att undersöka inom området klimatförändringarna och medierna anser jag att det 

finns flera olika anledningar för fortsatt forskning inom ämnet. Det skulle vara 

intressant att göra en liknande undersökning som denna men med ett större underlag 

från Sverige och Finland. En hypotes är att resultatet skulle ha sett annorlunda ut, ifall 

underlaget även skulle ha bestått av lokaltidningar och inte bara rikstäckande tidningar.  

 

I stället för att bara undersöka hur klimatförändringarna gestaltas idag skulle det även 

vara intressant att undersöka hur den sett ut tidigare i både Sverige och Finland. På 

grund av att de flesta undersökningarna om klimatförändringarna och medierna oftast 

har papperstidningar som underlag skulle det även vara av intresse att undersöka om 

gestaltningen av klimatförändringarna är densamma i TV eller radio.  

 

Det skulle även vara av intresse av att göra en liknande studie men med ett större 

underlag från SvD och HBL. Detta i form av att SvD Näringsliv, insändaren och 

kommentarer också skulle tas i beaktande vid en undersökning av gestaltningsramarna 

som förekommer i svensk och finländsk dagspress.  
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Bilagor 

 

Bilaga A Kodbok och kodnycklar 

 

Nedan följer studiens kodbok vilket innehåller studiens variabler, kodnycklar och en 

förklaring av vilka kriterier en artikel ska uppfylla för att besvara variablerna. Efter 

kodschemat följer studiens sökord och de booleska operatorer som använts.  

 

 

Kodbok 

 

V1: Datum 

Förklaring: Ska ange utgivningsdatum för den publicerade artikeln i fråga. Värde t.ex. 

2019-12-09 (år-månad-dag)  

 

Variablerna V2 till V9 ska ges något av dessa variabelvärden:    

1 = Ja  

0 = Nej 

X = Går ej att svara på 

 

Konfliktgestaltning:  

 

V2: Innehåller texten parter, individer, grupper, länder som är oense? 

Förklaring: Texten kan till exempel beskriva två länder som inte kommer överens om en 

lösning, grupper eller politiska ledaren som är oense om något.  Det kan vara politiska 

ledare som inte kan enas under klimattoppmöten eller länder som inte kommer fram till 

gemensamt handelsavtal. Ett kriterium för att svara JA på V2 är att artikeln beskriver 

parter, individer, grupper eller länder som är oense om något eller motsäger varandra 

på något annat sätt, i handlingar eller beslut. 

 

V3: Föreslår texten att det finns en vinnare och förlorare? 

Förklaring: I texten kan det framkomma till exempel att det går allt bättre för 

tågbranschen medan flygbranschen förlorar pengar, eller att en politiker tog hem 

segern i debatten medan en annan förlorade. Ett kriterium för att svara JA på V3 är att 

det nämns i texten att det finns en part som gynnas och en som missgynnas av en viss 



  
 

II 

situation, om något parterna är oense om, en händelse, diskussion eller ett resultat. 

Observera att det inte uttryckligen måste stå i texten att det finns en “vinnare” och 

“förlorare”. Jorden och dess ekosystem kodas inte heller in som “vinnare” och/eller 

“förlorare”.  

 

Ekonomiska konsekvenser-gestaltning: 

 

V4: Nämns ekonomiska vinster, nu eller i framtiden?   

Förklaring: Texten kan till exempel handla om hur ett företag har fått ökade intäkter 

under det senaste året eller att skattebetalaren kommer att tjäna pengar på en ny 

reform. För att svara JA på V4 måste texten innehålla information/budskap om hur 

någon eller något går med ekonomisk vinst, nu eller i framtiden.  

 

V5: Nämns ekonomiska förluster, nu eller i framtiden? 

Förklaring: Texten kan till exempel handla om hur ett företag har fått minskade intäkter 

det senaste året eller att kommunbudgeten går på minus. För att svara JA på V5 måste 

texten innehålla information/budskap om hur någon eller något går med ekonomisk 

förlust, nu eller i framtiden.  

 

Ansvarsgestaltning: 

 

V6: Föreslår texten att någon nivå av beslutsfattande organ eller organisation bär 

ansvar för eller har förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten?  

Förklaring: Med beslutsfattande organ menas instanser såsom EU, riksdagen eller FN, 

eller en enskild person med mandat från sådant organ. Med en organisation menas 

företag, förening, nätverk, eller en enskild person med mandat från sådan organisation. 

Texten kan till exempel handla om hur Sveriges regering bör och kan hantera 

klimatförändringarna, att FN bär ansvaret för att införa en klimatskatt eller att ett 

företag bär ansvaret för någon typ av konflikt. För att svara JA på V6 bör det 

framkomma att ett beslutsfattande organ eller organisation bär ansvar för att 

lindra/lösa ett problem/konflikt eller att de har förmågan till att göra det.  

 

 



  
 

III 

V7: Föreslår texten att en individ eller en grupp privatpersoner bär ansvar för 

eller har förmågan att lindra/lösa problemet/konflikten?  

Förklaring: Med en individ eller en grupp privatpersoner menas personer som i första 

hand finns med i texten av egenskap av sig själv. Individen eller gruppen representerar 

på sin höjd som ansiktet utåt för en fråga. I denna variabel ska alltså inte enskilda 

politiker eller medlemmar av en förening etc. kodas in. Texten kan till exempel handla 

om att individer/samhällsgrupper måste förändra sina beteenden, vanor eller sitt 

synsätt eftersom de bär ansvar för ett problem/konflikt eller kan lösa något genom att 

göra det. Ett problem eller konflikt kan till exempel vara klimatförändringarna. Ett 

kriterium för att svara JA på V7 är att en individ eller grupp privatpersoner anses bära 

ansvar för eller har förmågan att lindra/lösa ett problem eller konflikt.  

 

Mänskliga öden-gestaltning: 

 

V8: Betonar texten hur individer eller en grupp privatpersoner drabbas av 

problemet/konflikten? 

Förklaring: Artikeln kan till exempel handla om hur en by förstörs på grund av en 

tornado, hur höjd bensinskatt påverkar människor på landsbygden eller att ungdomar 

lider av klimatångest. Ett kriterium för att svara JA på V8 är att texten beskriver hur 

individer eller en grupp privatpersoner drabbas av problemet/konflikten på ett 

huvudsakligen personligt plan.  

 

V9: Är texten skrivet på ett personligt sätt som berör?  

Förklaring: Texten kan innehålla adjektiv som skapar känslor av indignation, sympati, 

empati, förståelse eller medlidande. Det ska vara historier som berör läsaren. Ett 

kriterium för att svara JA på V9 är att stora delar av texten är skriven på ett 

uttrycksfullt, levande och personligt sätt som eventuellt målar upp bilder för läsaren.  

 

Tabell 1. 

Sökord    Förklaring av sökord 

klimatföränd*  klimatförändring, klimatförändringen, 

klimatförändringar, klimatförändringarna 

global* uppvärmning*  global uppvärmning, globala uppvärmningen 

växthuseffekt*  växthuseffekt, växthuseffekten 



  
 

IV 

klimatkris*   klimatkris, klimatkrisen 

klimathot*   klimathot, klimathotet 

klimatproblem*  klimatproblem, klimatproblemen 

klimatfråga*   klimatfråga, klimatfrågan 

klimatkatastrof*  klimatkatastrof, klimatkatastrofen 

klimatkollaps*   klimatkollaps, klimatkollapsen 

 

De booleska operatorerna och sökord som användes i Mediearkivet Retriever: 

klimatföränd* OR global* AND uppvärmning* OR växthuseffekt* OR klimatkris* OR 

klimathot* OR klimatproblem* OR klimatfråga* OR klimatkatastrof* OR 

klimatkollaps*  

 

 

 

 

 


