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This essay aims to examine how Swedish press in form of the daily newspaper Dagens Nyheter 

frames the two ski resorts Sälen and Åre by climate and lifestyle in 531 articles by use of a content 

analysis. Framing in news media was defined by Gregory Bateson’s Framing theory and was further 

constructed by the professors Erving Goffman and Robert M. Entman descriptions. The term 

lifestyle was examined by the German sociologist Max Weber’s definition an extended according 

to the sociologist Pierre Bourdieu’s descriptions of social status. (Bourdieu 1989, Weber 1930 The 

result indicates that Dagens Nyheter shows very little interest in framing ski resorts in relationship 

to climate change caused by humans and consequently avoid criticism of   the companies behind 

in these matters. The framing of lifestyle and social status in the context of ski resorts tinges Mark 

C. J. Stoddart’s Earlier research which shows that people in the context of ski resorts have a con-

stant pursuit of money, adventurers and are of mainly white origin. (Stoddart 2012) 
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 This essays purpose are to provide the media science faculty with 

knowledge about how the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter frames climate exposed in-

dustries. The deeper purpose of the essay is to investigate how media frame ski resorts based on a 

climate and lifestyle perspective at a level that has not previously taken place so that a unique 

perspective on climate and lifestyle in the media can be presented.  

 Content analysis of articles from Swedish daily press.  

: The results show that media when framing ski resorts aren’t really interested in 

climate change to describe the resorts.  The lifestyle in the resorts are described with ethnic white 

people but there is no overrepresentation by men from a general point of view however men has 

an overrepresentation when it comes to descriptions of economic values.  

 

 



   
 

 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur den svenska dagstidningen Dagens Nyheter gestaltar 

skidorterna Åre och Sälen ur ett miljö- och livsstilsperspektiv. Detta genom att analysera 531 artik-

lar med hjälp av en innehållsanalys. Gestaltning i nyhetsmedierna var först definierad av Gregory 

Bateson genom ”Framing-theory” som därefter utvecklades vidare av Goffman och Robert M. 

Entman. Termen livsstil definierades först av den tyska sociologen Max Weber vilket vi senare valt 

att sätta i kontext med Pierre Bourdieus beskrivning av social status. (Bourdieu 1989, Weber 1930)  

Resultatet visar att Dagens Nyheter visar ett mycket litet intresse och kritik för skidorters organi-

sationer i förhållande till klimatförändringar. Framställning av livsstil och social status i samband 

med skidorter stärker Mark C.J. Stoddarts tidigare forskning kring att människor på skidorter strä-

var efter pengar, är äventyrare och har huvudsakligen ett vitt ursprung. (Stoddart 2012) 
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Studiens mål är att tillhandahålla det medievetenskapliga forskningsfältet med lärdomar 

kring hur klimatutsatta branscher gestaltas i media. Det djupare syftet med uppsatsen är att under-

söka hur media gestaltar skidorter utifrån ett klimat och livsstilsperspektiv på en nivå som tidigare 

inte skett, på så vis kommer ett unikt perspektiv på klimat och livsstil i media kunna presenteras. 

 Innehållsanalys av artiklar i Dagens Nyheter. 

  Resultaten visar att media vid Gestaltning av skidorter visar väldigt lite intresse när det 

kommer till klimatfrågan. När det kommer till att gestalta livsstil och social status inom den kontext 

som omger skidorterna kan det konstateras att media bidrar till att sprida bilden av skidorter som 

platser vilka kan kopplas till vit hudfärg, till skillnad från den tidigare forskning återfinns både 

kvinnor och män. Studien visar även att materiella attribut, hälsa och förekomst av pengar är vanligt 

då skidorter beskrivs.  
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I detta avsnitt presenteras huvudämnena gestaltning, miljö och livsstil som denna uppsats kommer att bygga på. 

Introduktionen kommer följaktligen att leda till vår problemformulering som sedermera kommer att mynna ut i 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Tänk dig att en sjukdom breder ut sig vilket leder till att en större epidemi uppstår och 600 individer 
drabbas. I tidning A beskrivs hur 200 personer kan räddas medan det i tidning B målas upp hur det 
finns möjlighet att rädda en tredjedel av de 600 drabbade. Beskrivningen kommer från Robert 
Entman (1993), professor i media och offentliga frågor, som menar att en och samma företeelse 
kan få helt olika uppfattningar givet hur det beskrivs. 
 
52,9 miljoner ton koldioxid, så mycket släppte Sverige ut under 2016 enligt Naturskyddsverket.  
Naturskyddsverket menar att om det så kallade klimatklivet, som bland annat innebär minskade 
utsläpp, skall nås vid år 2045 krävs det en minskning av utsläppen på fem till åtta procent årligen 
(Naturskyddsverket 2018).  
Sedan början av 1990-talet har den genomsnittliga minskningen av utsläpp i form av koldioxid 
minskat med två procent årligen, vilket innebär sex procent från de åtta procent naturskyddsverket 
nämner. (Naturvårdsverket 2018)  
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, beskriver samtidigt hur Sveriges samlade utsläpp under samma 
period har minskat med 24 procent samtidigt som mängden skog i Sverige ökat. LRF påtalar också 
att skogen äter upp cirka 83 procent av de svenska utsläppen och bör därav ses som något av en 
hjälte eller närmare bestämt en klimathjälte. (LRF 2018)  
 

Likt Naturskyddsverket (2018) menar Miljöpartiet (2018) att de gärna ser miljöklivet uppfyllt och 

att de vill göra åtgärder för att öka takten inför den minskning av utsläpp som sker. Något som 
bland annat ska genomföras genom att påverka svenskarnas livsstil, däribland minskad framföring 
av bilar och transporterande genom luften som anses vara av vikt för att nå målen. (Miljöpartiet 
2018)  
Både sättet att beskriva och förekomsten av klimatfrågan är vitt förekommande men sker som 
förevisat på en mängd olika sätt, likt Entmans (1993) beskrivning kring rapporteringen av en epi-
demi. Just den strävan som Miljöpartiet (2018) beskriver om att uppnå framgång i klimatfrågan är 
just det som leder studien in i begreppet livsstil. Förr handlade livsstil om att blidka gud genom de 
som sågs som ett kall, vilket idag ersatts av att uppnå framgång så väl i olika frågor som en ekono-
misk definitionen av livsstil vilket handlar om att välja, välja att uppnå framgång, välja att ett kli-
matkliv skall uppnås eller välja att söka ekonomisk framgång. (Weber 1992) 
Denna uppsats kommer således att ta sin utgångspunkt i såväl miljöfrågan som livsstilsfrågan med 

fokus på gestaltning i den svenska dagstidningen Dagens Nyheter. Vi kommer i denna uppsats att 

undersöka hur Dagens Nyheter gestaltar de svenska skidorterna Sälen och Åre ur nämnda perspek-

tiv för att få en tydlig bredd i arbetet, vilket mer ingående kommer att förklaras i det nästkommande 

avsnittet Problematisering.  

 

 

 

 

 

 

  



   
  

 

 

 
Då vi i vår uppsats kommer att undersöka hur de svenska skidorterna Åre och Sälen gestaltas i den svenska 

dagstidningen Dagens Nyheter kommer vi i detta avsnitt att diskutera kring den problematik som idag går att finna 

inom klimatutsatta branscher. 

Flygbolagen likt bilindustrin är en av de branscher som står under granskning vad gäller klimatet 

då studier visat att flygindustrin är ett av de verksamhetsområden som påverkar klimatet allra mest. 

Flygbolagen väljer därav att underbygga sin kommunikation för att möta de förändrade mönstren 

kring resande till följd av oron kring klimatet då resenärerna ställer allt högre krav. Studier visar att 

flygbolagen försöker sätta sig i bättre dager genom att i sin kommunikation framhäva att de leder 

utvecklingen bland flygbolagen i att minska påverkan på klimatet och utsläppen från flygplanen. 

(Cowlishaw & Cowlishaw 2014)  

Bilindustrin har även under lång tid varit av intresse när det kommer till mänsklig klimatpåverkan.  

Något som lett till en oro och därmed påverkar människors val när det kommer till konsumtion då 

just tanken kring hur de kan tänkas påverka miljön blir allt mer styrande. Beteenden förändras 

därefter och konsumtionen likaså vilket påverkar företagen att vidta åtgärder för att möta kunder-

nas behov, kunder som nu kan tänka sig att betala mer för att minska sin klimatpåverkan. Forskning 

och utveckling sätts därmed på agendan och alltmer resurser fördelas i en riktning mot minskad 

klimatpåverkan. Media har en återkommande roll i att granska makten i detta fall genom företag 

och har stor slagkraft där skandalen med Volkswagen kring fusk med data kring utsläpp från die-

selbilar utgör ett nutida exempel. (Li, McMurray, Xue & Sy 2018) 

Flygbranschen och bilindustrin utgör två exempel på verksamheter som är under press från kon-

sumenterna när det kommer till klimatet, vilket härstammar från det faktum att människor föränd-

rar sin livsstil och sina val. Medias bild påverkar både företagen och den allmänna dagordningen 

kring ämnen som klimatet och är därav vid stor betydelse inför människors levnadsval, konsumt-

ionsval och inte minst vid val av resmål. (Cowlishaw & Cowlishaw 2014, Li, McMurray, Xue & Sy 

2018)   

Enligt Sveriges Meteorologiska Institut, SMHI (2018) har trädgränsen på fjälltopparna flyttats allt 

högre på grund av ett varmare klimat. På sikt menar SMHI att ett varmare klimat kan tänkas ha 

stor effekt på den svenska turismnäringen och kan påverka bland annat de svenska skidorterna 

vilka blir lidande då snöbrist kan tänkas bli ett allt mer förekommande fenomen. (SMHI 2018) 

Då turistbranschen och därmed de svenska skidorterna är just en klimatberoende bransch och 

tämligen är outforskad när det kommer till just gestaltning i svensk dagspress med fokus på de 

aktuella frågorna om miljö och livsstil såg vi det intressant att i vår uppsats ta upp just dessa frågor 

för att bredda det medievetenskapliga forskningsfältet. 

Frågan blir följaktligen hur Dagens Nyheter gestaltar svenska skidorter när det kommer till klimat 

och livsstil då branschen är utsatt för just klimatet som vid förändring kan påverka den livsstil som 

ingår kontexten kring skidorter?  

 

 



   
  

 

 

Studiens mål är att tillhandahålla det medievetenskapliga forskningsfältet med lärdomar kring hur 

klimatutsatta branscher gestaltas i media. Det djupare syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

media gestaltar skidorter utifrån ett klimat och livsstilsperspektiv på en nivå som tidigare inte skett, 

på så vis kommer ett unikt perspektiv på klimat och livsstil i media kunna presenteras.  

De framtagna forskningsfrågorna lyder således: 

• Hur vanligt förekommande är klimatfrågan vid gestaltning av svenska skidorter och går det 

att se någon skillnad över tid?  

• Hur vanligt förekommande är kritik mot skidorterna kopplat till klimatet och hur mycket 

förekommer organisationernas egna miljöarbete i Dagens Nyheter? 

• Vad är den vanligaste formen av gestaltning utifrån ett perspektiv av livsstil och social status 

då Dagens Nyheter beskriver svenska skidorter? 

I detta avsnitt förmedlas den kontext som ligger till grund för studien däribland beskrivning av vald dagstidning, 

aktörer samt klimat och svenska skidorter. Bakgrunden syftar därmed till att ge läsaren grundläggande kunskaper 

kring uppsatsens centrala begrepp som sedermera används återkommande under uppsatsens gång. 

Dagstidningen Dagens Nyheter är enligt deras egen definition en obunden tidning utan inflytanden 

från partier eller andra former av intressen. Tidningen har enligt egen uppgift 1,3 miljoner läsare 

varje dag och vill verka för att vara en bildande och toleransskapande faktor i samhället genom hög 

grad av objektivitet samt oberoende journalistik. På så vis vill Dagens Nyheter att den svenska 

befolkningen med deras draghjälp skall bli en kritiskt tänkande folkgrupp. (Dagens Nyheter 2018) 

Enligt svenska skidanläggningars organisation (SLAO) är de största destinationerna för alpin ski-

dåkning i Sverige Sälen och Åre vilka också utgör mer än en tredjedel av marknaden. Statistiken 

utgår ifrån antal skiddagar vilket tas fram genom att mäta hur många enskilda så kallade Skipass-

dagar som säljs per vintersäsong. SLAO har totalt 280 anslutna medlemmar vilka med sin kapacitet 

genom över 800 liftar kan transportera 728 000 gäster i timmen. Enligt SLAO åker cirka 2 miljoner 

svenskar utför varje år och de fem största anläggningarna står för mer än 50 procent av marknads-

andelarna. (SLAO 2018) 

En säsong av skidåkning, det vill säga när det är möjligt att åka skidor i de tre utvalda skidorterna, 

sträcker sig från december till och med april. (SkiStar 2018) Under säsongerna 2006–2007, 2013–

2014 samt 2015–2016 rådde snöbrist vilket av branschen anses vara de mest utmanande perioderna 

under modern tid. Under den gångna säsongen 2017–2018 rådde motsatsen i form av riktigt bra 

snötillgångar. (Morell 2018)  

 



   
  

 

 

På svenska skidanläggningars organisations hemsida (SLAO) går det att läsa hur klimatet påverkar 

den svenska skidåkningen i Sverige. Siffrorna stiger och det blir varmare varje år vilket betyder att 

det kommer att bli ett varmare klimat med ett mindre naturligt snötäcke på flera platser i landet. 

Forskarna ser allvarligt på den klimatsituation som just nu råder vilket gör att det är ett område 

som det forskas frenetiskt kring. Säsongsvariationer kommer fortsätta att variera, vissa vintrar blir 

kallare medan vissa blir varmare. SLAO arbetar med hållbar skidåkning genom att från 1970-talet 

använda sig av snökanoner för att få ett stabilare underlag för skidåkning men även kunna förlänga 

säsongen. En förskjutning perioden en säsong är även en pågående trend, från att försäsong till 

vårvinter pågår. Allt fler gäster väljer att besöka skidorter mellan februari och april då snöförhål-

landena är bättre. (SLAO 2014) 

Den svenska skidgästen utgörs främst av personer med god inkomst mellan 30 till 65 år. De är 

vanligtvis gifta och har barn samt äger sitt eget boende. I huvudsak besöker den genomsnittliga 

skidgästen främst de svenska destinationerna under sport samt påsklov. Skidgäster reser under alla 

årstider och till olika delar av världen. Den genomsnittliga gästen har därav en hög inkomst och 

beskrivs som höginkomsttagare av kundanalysföretaget Insight One (2015), gruppen i fråga utgör 

cirka 42 procent av de som åker till destinationerna Sälen & Åre. Insight One beskriver även hur 

andra former av samhällsgrupper åker till de svenska alpina destinationerna däribland studenter 

och välbeställda förortsfamiljer som bor i villor. De senare kundgrupperna besöker främst desti-

nationerna i lågsäsong eller över jul och nyår. Slutligen skall det nämnas att de som besöker de 

svenska skidorterna främst kommer från Sverige, Norge, Danmark och Finland.  (Insight One 

2015)   



   
  

 

 

I detta avsnitt presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för studien i fråga. Forskningen presenteras 

utifrån valda rubriker för att underlätta för läsaren och skapa lätt överskådlig struktur.  

I artikeln Global warming - global responsibility? Media frames of collective actionand scientific certainty beskriver 

media- och kommunikationsprofessorn Ulrika Olausson (2009) hur världen har blivit mer sam-

mankopplad både politisk, ekonomisk och kulturellt, mycket genom den journalistik som bedrivs 

på nationell och internationell nivå. Olausson (2009) menar att det är viktigt att gå över de nationella 

gränserna när det kommer till rapportering av globala konsekvenser, inte minst i rapporteringen av 

miljöfrågor där samhället vill ha en förmåga att förutsäga, kontrollera, geografisk lokalisera och 

hitta orsakssamband. (Olausson 2009: 421) Ur ett miljöperspektiv är det just klimatförändringen 

som det rapporteras mest om i nyhetsmedierna. Olausson (2009) menar att den främst publicerade 

miljöfrågan i medierna handlar om just global uppvärmning. Nyhetsmedierna har en avgörande 

roll när det kommer till att rapportera kring miljöfrågor vilket i sin tur har betydande konsekvenser 

för den demokratiska processen. Artikeln undersöker de kognitiva ramarna för att förstå klimat-

förändringen i svenska tryckmedier och tar med hjälp av en kritisk diskursanalys av tre dagstid-

ningar reda på vad medierna har för ansvar när det kommer till just rapportering av globala miljö-

problem. Olausson (2009) har utgått från Framing-teorin eller Gestaltningsteorin för att se på hur 

medierna väljer att rama in miljöfrågor. Detta görs genom att identifiera närvaro eller frånvaro av 

vissa nyckelord, lagerfraser, stereotypa bilder, informationskällor och meningar. (Olausson 2009 

:422) 

Olausson (2009) har undersökt vilka teman eller ämnen såsom uttalanden, diskussioner, frågor och 

argument som har tagits upp i artikeln och i rubrikerna. I artiklarna har det även analyserats kring 

den information som framhävs, om den är överflödig eller underförstådd. Olausson (2009) har 

även använt sig av retoriska analysbegrepp såsom trovärdighet samt analyserat om artiklarna an-

vänder sig av övertygande verktyg såsom starkt Ethos. Det empiriska materialet samlas in genom 

att analysera tre olika tidningar: Dagens nyheter, Aftonbladet och Nerikes Allehanda. Olausson 

(2009) menar att urvalet hamnade på dessa tre tidningar för att få en så omfattande bild som möjligt 

av den svenska pressen. Sammanlagt analyserades 141 artiklar under en period av 12 månader. 

(Olausson 2009 :425) 

Olaussons studie pekar på att den socialt konstruerade diskursen vilken omger klimatet accepterats 

till en sådan grad att ett stort antal människor vill se en förändring inför människans roll i frågan. 

Miljömedieverksamheten är således i stort behov av specifika händelser för att människor ska bli 

mer intresserade och insatta i miljöfrågorna, vilket således gör att medierna främst rapporterar om 

klimatförändringar och miljöproblem i samband med en katastrof eller naturkatastrofer. (Olausson, 

2009 :426) 

I artikeln Framing climate change: A study of US and swedish press coverage of global warming skriven av 

Adam Shehata och David Nicolas Hopmann (2012) görs en jämförande studie av nyhetsbevak-

ningen av klimatförändringar i USA och Sverige. I denna studie fokuseras det på det politiska sam-

manhanget kopplat till klimatförändringar och hur politiska eliter i USA får mer ansvar för de för-

ändrade förutsättningar utifrån klimatet som råder idag. Till skillnad från USA är svenska medbor-

gare mer medvetna kring att klimatförändringarna främst påverkas av mänsklig aktivitet. Studien 



   
  

 

 

är uppbyggd av en omfattande innehållsanalys av 1785 tidningsartiklar över en 10-årsperiod (1998 

- 2007). 

Precis som i Olaussons (2009) artikel menar Shehata och Hopmann (2012) att få offentliga problem 

har fått så stor uppmärksamhet internationellt som klimatförändringen. Klimatfrågan gick från att 

vara ett vetenskapligt problem till ett politiskt som kräver brådskande åtgärder och ansvar av poli-

tikerna. Debatten kring klimatet har således lett till livliga debatter kring nyhetsmediernas rappor-

tering av miljöproblem som en politisk fråga. Nyhetsmedierna spelar en viktig roll då de verkar för 

hur klimatförändringar och miljöproblem uppfattas av människor. 

Vad och hur media rapporterar kring frågor om global uppvärmning och miljöfrågor har konse-

kvenser för offentliga uppfattningar och åsikter, vilket även här stärker Olaussons (2009) teori om 

att detta blir ett demokratiskt problem i samhället. (Hopmann & Shehata 2012 :175) Studien foku-

serar på klimatfrågan genom att undersöka artiklar genom Dagordningsteorin och Gestaltningste-

orin. Studien undersöker i vilken utsträckning som politiska skillnader återspeglas i klimatföränd-

ringens nyhetsbevakning i två svenska och två amerikanska tidningar, Dagens nyheter, Svenska 

Dagbladet, New York Times och Washington post. (Hopmann & Shehata 2012 :176) 

För att undersöka det allmänna fokuset på amerikansk och svensk klimatförändring under den 10-

åriga perioden var varje artikel kodad enligt följande aktörer: (1) inhemska officiella aktörer eller 

institutioner (regeringen, andra politiker, offentlig förvaltningspersonal), (2) utländska officiella ak-

törer eller institutioner, (3) klimatforskare och forskningsrapporter, (4) icke-statliga organisationer, 

(5) nyhetsmedierna själva (genom undersökande journalistik eller tematisk rapportering inklusive 

olika källor), eller (6) spontana händelser som inte kontrolleras av någon skådespelare i synnerhet, 

såsom en olycka. Detta för att se hur artiklarna gestaltas ur ett miljöperspektiv i de ovan nämnda 

tidningarna. 

Denna undersökning har till skillnad från många andra, har systematiskt analyserat klimatföränd-

ringen i dagspress. (Hopmann & Shehata 2012 :182) Resultatet visade att nyhetsbevakning av kli-

matförändringar har utvecklats likvärdigt i de båda länderna mellan 1998 - 2007. Aktiviteten av 

rapportering har kulminerat under ungefär samma tidpunkter vilket kan kopplas samman med de 

aktiviteter som inte kontrolleras av politiska institutioner såsom naturkatastrofer eller klimattopp-

möten. Vad som även kom fram i rapporten är avsaknaden av vetenskapliga osäkerheter i nyhets-

medierna. Nyhetsrapporteringen lämnar inget utrymme mot klimatskeptiker utan ifrågasätter gil-

tigheten. Kanske pekar resultaten av denna studie på hur kontextuella faktorer påverkar inram-

ningen av klimatförändringar i nyhetsmedierna där inte alla får komma till tals? (Hopmann & 

Shehata 2012 :188–189) 

The framing of climate change in Canadian, American, and international Newspapers är en amerikansk och 

kanadensisk studie vilken sätter medias rapportering kring klimatet i fokus genom att genomföra 

en propagandaanalys enligt vad Good (2008) menar är professorerna Herman och Chomskys de-

finition. Författaren bakom artikeln Jennifer Ellen Good (2008) utgår ifrån tanken att dagens över-

gripande politiska riktning är så kallad neoliberalism. Den politiska riktningen påverkar således både 

politiken såväl som ekonomiska intressen och har därmed stor inverkan på hur samhället formas. 

För att genomföra studien har Good (2008) nyttjat fyra former av inramningskategorier som utgörs 

av social kontext, orsak, konsekvens och slutligen lösningar. Good (2008) beskriver hur media har 

gått allt mer i en riktning där fokus inte längre ligger på hur klimatet förändras då de anser att 

konsensus råder i frågan kring att människan påverkar klimatet. Media har istället valt att rikta in 



   
  

 

 

sig på frågeställningar kopplade till vad som skall göras för att försöka vända på klimatets utveckl-

ing. På så vis menar Good (2008) att media idag istället för att stå på samhällsinvånarnas sida stöttar 

makteliten genom att vinkla artiklarna utifrån den rådande politiska paradigmen. (Good 2008) Vi-

dare menar Niklas Harring, Johan Martinsson och Björn Rönnerstrand att bilden som förmedlas i 

media kring klimatet inte är den enda faktorn vilken påverkar hur publiken ser på klimatfrågan. 

Faktorer som ålder, utbildningsnivå, politisk tillhörighet samt politiskt intresse påverkar i viss mån 

hur människor uppfattar medias rapportering. Harring, Martinsson och Rönnerstrand menar att 

intresset för klimatet påverkas beroende på hur mycket utrymme det ges i massmedia. Ges klimatet 

ett litet utrymme blir det också mindre viktigt bland publiken då andra frågor får mer utrymme. Ett 

tydligt exempel på detta är att intresset ökar då media rapporterade om klimatmötet i Köpenhamn 

och på samma sätt går det att urskilja en minskning vid händelse av bland annat en finanskris. 

Därmed är det inte sagt att det enbart är media som påverkar utan likväl kan den allmänna opin-

ionen forma hur media väljer att rapportera om något. (Harring, Martinsson, Rönnerstrand 

2011:205–212)  

Sharon Bicknell och Phil McManus (2006) knyter an kring hållbarhet och klimatet men snävar in 

på det segment uppsatsen intresserar sig för vilket utgörs av alpina skidanläggningen i detta fall 

under australiensisk flagg. Bicknell och McManus (2006) har genom att göra djupintervjuer med 

skidorters verkställande direktörer undersökt hur de resonerar kring klimatfrågan för att belägga 

attityder.  Bicknell och McManus (2006) menar att just alpina destinationer påverkas i hög grad vid 

ökad temperatur och därmed borde göra allt för att försöka vända på situationen, specifikt när det 

kommer till företagens egna påverkan av klimatet.  Resultatet av studien vilken utgår ifrån två hy-

poteser visar på att skidorters verkställande direktörer erkänner att klimatet förändras men är skep-

tiska till hur mycket människan faktiskt påverkar. Destinationerna arbetar idag aktivt med att ut-

vidga verksamheten så att den även har ett utbud för de andra säsongerna och därmed blir mindre 

beroende av snö. Bicknell och McManus (2006) menar att detta beror på att destinationerna primärt 

drivs av konkurrens och rådande företagsanda vilka framför allt yttrar sig genom finansiella intres-

sen.  (Bicknell & McManus 2006) 

I boken Making Meaning Out of Mountains: The Political Ecology of Skiing skriven av sociologen Mark 

C.J. Stoddart finns ett kapitel som behandlar ämnet skidåkning och social makt. 

I texten Skiing and social power studeras hur kön, klass, ras och hudfärg ger en mer komplex bild av 

skidåkningens sociala kontext. (Stoddart 2012: 137) Stoddart menar att det finns maktrelationer i 

medierna mellan ras och hudfärg och utomhusaktiviteter såsom skidåkning, surfing och bergsklätt-

ring. I de medier Stoddart (2012) valt att undersöka presenteras dessa aktiviteter som risktagande 

aktiviteter som främst utförs av vita, heterosexuella och modiga män. Stoddart beskriver hur ski-

dåkningen under många år har dominerats av vita och rika hushåll med högre status letar sig till 

platser med sprudlande natur och vackra utsikter. (Stoddart 2012: 138–139). Ur ett genusperspektiv 

är skidåkningen i medierna främst mansdominerad vilket begränsar kvinnors deltagande. (Stoddart 

2012: 139)  

Ur ett socioekonomiskt perspektiv ses skidåkning som en aktivitet där deltagaren är i ett stort behov 

av pengar utifrån kostnader för specialutrustning, liftkort och skidkläder. Detta betyder således att 

skidåkning kräver ett ekonomiskt kapital. (Stoddart, 2012: 142) Genom skidtidningar och webb-



   
  

 

 

platser kan skidorter själva välja hur de vill visa sin verksamhet. Dessa platser visar vanligtvis risk-

sökande, unga, vita och manliga skidåkare vilket definierar kontexten kring skidorter som platser 

av vit kultur, där icke-vita skidåkare sällan får inträde som naturliga invånare. (Stoddart, 2012: 144) 

Ur ett miljöperspektiv beskrivs ofta skidorter och andra utomhussporter som en positiv inverkan 

på miljön då det fokuseras mycket på effekter på vilda djur och vildmark. (Stoddart, 2012: 144) 

Slutsatsen är att den typiska skidåkaren, representerat av webbplatser och tidningar, är vita, hetero-

sexuella män med tillräckligt ekonomiskt kapital för att kunna utöva idrotten. Skidkulturen är en 

vit kultur som förstärker bilden av en äventyrlig hegemonisk maskulinitet. Skidtidsskrifter och 

webbplatser är vanligtvis illustrerade av unga, välmående och risksökande män där det kvinnliga 

könet är näst intill helt uteslutet.  (Stoddart, 2012: 169)  

 
Sammanfattningsvis menar den tidigare forskningen att ämnet kring miljöfrågor alltid har varit ett 

populärt ämne för medierna att rapportera kring. Medierna har en avgörande roll kring hur det 

rapporteras kring miljö och klimatfrågor vilket ger stora konsekvenser kring offentliga uppfatt-

ningar och opinioner. Hur media påverkar genom sin rapportering menar den tidigare forskningen 

främst handlar om människors ålder, utbildningsnivå, politisk tillhörighet och politiskt intresse. 

Forskningen menar även att ju mer det rapporteras kring klimatförändringar och miljö, desto mer 

intresse visar människor kring miljö och klimat. Forskningen visar att just alpina destinationer på-

verkas i hög grad av klimatförändringarna och de förhöjda temperaturerna, men att destinationer-

nas verkställande direktörer inte verkar vara oroade då destinationerna blir mindre beroende av 

snö. Den tidigare forskningen beskriver även att det finns maktrelationer gällande både hudfärg 

och ur ett genusperspektiv när det kommer till skidåkning då skidåkningen i medierna är främst 

dominerande av vita män.  Avslutningsvis gestaltas skidåkning i medierna som en aktivitet där 

deltagaren är i behov av pengar då sporten är ekonomiskt krävande med allt från utrustning till 

liftkort. 

 

 

 



   
  

 

 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska ramverk som kommer användas för att analysera empirin. Teorierna tar 

avstamp i medierna och dess makt för att hur de genom retoriska angreppssätt kan övertala och påverka den stora 

massan.  Fokus kommer att ligga på vad medierna säger och hur de säger det. 

 
Begreppet ”Gestaltning” eller ”Framing” definierades först år 1972 av den brittiske antropologen 

Gregory Bateson. (Olasunkanmi Arowolo 2017).  

Batesons (1987) gestaltningsteori härstammar från beteendevetenskapen där gruppers och indivi-

ders uppfattning kring hur verkligheten kommuniceras står i fokus. Bateson menar således att olika 

ramar skapar olika förutsättningar för att förstå hur någonting tolkas. Framing handlar mycket om 

logik, genom att sätta in någonting i ett sammanhang så skapar den mentala processen länkar till 

vad som tidigare är sagt. Därmed uppfattas budskapet på ett visst sätt, Gregory Batesson (1987) 

menar att människans hjärna är inställd på att hela tiden hitta mönster för att lättare kunna förstå 

och sätta saker i kontext. (Bateson, 1987: 191–194) Framing beskriver hur människor tänker på 

nyhetsartiklar och berättelseinnehåll inom känt sammanhang. Gestaltningsteorin är relaterad till 

dagordningsteorin men fokuserar istället på kärnan i de aktuella frågorna snarare än till ett visst 

ämne. (Olasunkanmi Arowolo 2017). 

Grunden för gestaltningsteorin är att media fokuserar på uppmärksamhet vid vissa händelser och 

sedan publicerar detta i exempelvis dagspress. Detta gör att journalister ramar in vissa händelser 

vilket i sin tur påverkar de val, åsikter och tankar som människor har. Att rama in händelser och 

nyheter är något som journalister arbetar dagligen med för att kunna organisera och strukturera 

budskapets mening. (Olasunkanmi Arowolo, 2017). Det går att använda sig av gestaltningsteorin 

på flera olika sätt. För att kunna identifiera inramning i nyhetsmedierna finns det fem sätt att utgå 

ifrån vilka är: konflikt, mänskligt intresse, konsekvens, moral och ansvar. (Olasunkanmi Arowolo 

2017) 

Gestaltning av konflikt fokuserar på skiljaktigheter mellan olika parter och hur man väljer att rama 

in detta fenomen. Det mänskliga intresset presenterar en historia med ett mänskligt ansikte och 

personlighet, där moralitet exempelvis kan ses som ett moraliskt ifrågasättande. Att tillskriva ansvar 

är antingen för en orsak eller en lösning som exempelvis en naturkatastrof där man vill hitta lös-

ningar och därigenom ser på bristen kring beredskap och på de lokala myndigheterna. (Olasun-

kanmi Arowolo 2017). Entman (1993), professor i media och offentliga samt internationella frågor 

vid George Washington University visar även på detta fenomen i artikeln Framing: Toward Clarifi-

cation of a Fractured Paradigm. Entman menar att framing innefattar urval genom att välja aspekter av 

en uppenbar verklighet och göra dem mer framträdande i den kommunicerande texten.  (Entman 

1993: 52)  

I boken Makt, medier och samhälle beskriver Jesper Strömbäck (2012) vidare gestaltningsteorin som 

den teori där mediernas gestaltningar av olika aspekter av verkligheten påverkar hur människor 

uppfattar samma aspekt av verkligheten. Gestaltningsteorin handlar således om hur medierna ge-

nom att gestalta verkligheten kan få den som tar del av en text att uppfatta det som beskrivs olika 

beroende av hur det har ramats in. Framing tas även upp i denna bok vilket Strömbäck (2) beskriver 

begreppet menar innebär att gestalta eller utforma något på ett särskilt sätt. To Frame är således ett 

sätt att begripliggöra, tolka och skapa mening utifrån sina egna erfarenheter. Då människan hela 



   
  

 

 

tiden vill sätta saker i ett sammanhang och skapa mening i sin tillvaro så är gestaltning något som 

faller människan naturligt och som finns med i all kommunikation. (Strömbäck 2012: 113) 

Strömbäck (2012) ifrågasätter gestaltningsteorin och menar att medias roll är att selektera det inne-

håll som presenteras för att begripliggöra och därmed göra det möjligt för läsaren att ta del av 

innehållet i en artikel. Journalister och nyhetsredaktioner avgör vilka nyheter som är av värde och 

vad som är mest intressant att publicera. Så istället för att se nyhetsmedierna som en spegel mot 

verkligheten menar Strömbäck (2012) att medierna istället är rekonstruktioner eller gestaltning av 

verkligheten. Gestaltningsteorin bygger således på två olika observationer. Den första är att medi-

erna inte beskriver verkligheten utan rekonstruerar och gestaltar verkligheten. Den andra observat-

ionen bygger på att det som har betydelse för människor är inte verkligheten i sig utan mediernas 

bild av verkligheten, vilket betyder att ju mer beroende människorna är av medierna, desto lättare 

är det för medierna att påverka människorna. (Strömbäck, 2012: 114) 

I boken Frame analysis – an essay on the organization of experience av Erving Goffman (1974) beskrivs 

även två skillnader inom de primära ramarna för framing: Naturlig och social. De naturliga ramarna, 

menar Goffman (1974), identifierar förekomster som ses som oreglerade, oredda, enhälliga, oori-

enterade och ”rent fysiska”, alltså händelser som kan förstås helt och hållet, från början till slut och 

som inte är tolkningsbara. De Sociala ramarna bygger på de naturliga ramarna, men där fokus ligger 

på bakgrundsförståelse och betraktar händelser som socialt drivna händelser. Ramarna behövs för 

att kunna utläsa hur texter tolkas av människor och används, enligt Goffman (1974), dagligen av 

människor, både medvetet och omedvetet. (Goffman, 1974: 22)  

Dagordningsteorin, eller Agenda setting theory nämndes för första gången i början på 1970-talet 

av sociologerna Max McCombs och Donald Shaw (1997), docenter i journalistik vid University of 

North Carolina, i och med det amerikanska presidentvalet år 1968.  McCombs och Shaw (1997) 

fann starka korrelationer mellan vad invånare i Chapel Hill, North Carolina tyckte var den viktigaste 

valfrågan och vad de nationella och lokala nyhetsbyråerna rapporterade om och vad de valde att 

betona i sin rapportering kring valet. Artikeln, som fick samma namn som det samhälle den ge-

nomfördes i, fick som resultat att de frågor som lyfts fram i massmedia ofta blir viktiga för allmän-

heten vilket i sin tur mynnar i att medierna till en viss del har makt över den allmänna opinionen. 

(Mc Combs & Stroud, 2014: 69) I artikeln Candidate images in spanish elections: second- level agenda-setting 

effects beskrivs teorin på följande vis:  

“Traditional agenda-setting theory is about the influence of mass media on the publics focus of 

attention, who and what people are thinking about.” (McCombs, M. Pablo Llamas, J. Lopez-Esco-

bar, E. & Rey, F, 1997: 703)  

Dagordningsteorin är indelad i två underkategorier vilka är den första och den andra nivån. Den 

första nivån syftar till den makt de som skriver medietexter innehar att påverka vilka frågor som 

blir viktiga eller inte och är den huvudsakliga frågan i teorin. 

I boken Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation av Jesper Strömbäck (2012), 

beskrivs även Dagordningsteorin. Det sker ett stort antal händelser varje dag i samhället som kan 

handla om allt från olyckor, politiska beslut, brott och krig. Det är dock bara ett visst antal av dessa 

händelser som det uppmärksammas och rapporteras om i nyhetsmedierna. De andra filtreras och 

väljs bort i journalisters och nyhetsbyråers processer. Dagordningsteorin är en teori som bygger på 



   
  

 

 

hur de maktlösa medierna ersattes med de mäktiga medierna. (Strömbäck 2012: 99) Dagordnings-

teorin består som tidigare nämnts, av två delar, den första och den andra nivån. Strömbäck menar 

att tanken bakom Dagordningsteorins första nivå är att det finns ett orsakssamband mellan vad 

medierna rapporterar om och vad människor tycker är viktigt i samhället, vilket gör att medierna 

kan påverka vad människor tänker på och har åsikter om. Då människor inte själva kan undersöka 

verkligheten så riktar de sig till medierna för att få ledtrådar. (Strömbäck, 2012: 101) 

Maxwell McCombs och Donald Shaw (1968) beskriver hur nyhetsredaktionernas sammansätt-

ningar till stor del kan påverka den agenda som allmänheten förhåller sig till. Dels väljer de ut vilket 

innehåll som skall tas upp överhuvudtaget men påverkar även vilken vikt ett visst ämne får framför 

andra. (McCombs & Shaw 1968) 

Adam Shehata (2012) beskriver dagordningsteorin som att författaren till en medietext innehar 

makt för vilken möjliggöra att kunna påverka vilka frågor som tas upp eller inte och därigenom har 

möjligheten att påverka den allmänna uppfattningen kring det som beskrivs. Shehata menar dock 

att teorin har vissa brister vilka är att inte författaren vet hur texten mottas av den som läser. För-

fattaren styr inte själv vilka frågor som tas upp då den stora massan bestämmer vad de är intresse-

rade av och vad de efterfrågar.  Detta gör att författaren själv måste anpassa sig för att ge spridning 

åt sin text. (Shehata 2012: 317–321)   

Till skillnad från Dagordningsteorins första nivå fokuserar istället den andra nivån på vilka aspekter 

av objekten som framhävs på mediernas dagordning och hur de påverkar hur människorna tycker 

och tänker kring objekten samt hur de tänker kring vissa frågor. (Strömbäck, 2012: 107)  

Dagordningsteorins andra nivå handlar om attribut och hur medierna ger vissa objekt stor upp-

märksamhet. När detta sker tolkar publiken detta som att vissa attribut och objekt är viktigare än 

andra. Resultatet, menar Strömbäck (2012), är att medierna inte enbart har inflytande kring vad vi 

har för åsikter om olika saker utan även kring hur människor tänker kring omvärlden, sakfrågor, 

organisationer och privatpersoner. (Strömbäck, 2012: 108)  

Den andra nivån syftar även till att författaren av en text har makten att påverka hur läsaren tolkar 

det som texten förmedlar och lägger mindre fokus på sakfrågan. Författaren eller reportern kan 

arbeta med urval, betoning, uteslutning och utarbetande för att kunna vrida på medietexten och på 

så sätt främjar en viss problemdefinition, orsakssammanfattning, moralisk utvärdering och behand-

lingsrekommendation för det som beskrivs. Det handlar helt enkelt om vilka attribut som författa-

ren eller reportern vill förmedla för att lyfta fram det narrativ som skall föras fram. (McCombs, M. 

Pablo Llamas, J. Lopez-Escobar, E. & Rey, F, 1997: 704) 

Medierna kan i princip påverka hur de som tar del av innehållet sedermera tänker och uppfattar en 

viss fråga. Shehata (2012) menar således att medierna kan påverka samhället genom att bestämma 

hur stort utrymme en fråga ska få. Detta kan i sin tur påverka politiska val eller rama in eller välja 

bort att rapporteringen kring specifika ämnen eller frågor. Shehata menar att individers tankar om 

en fråga till stor del har påverkats av medierna på ett eller annat sätt. Medierna kan även påverka 

vilken slags attribut som en fråga eller person får genom medierna. Rapporterar medierna negativt 

eller positivt, även kallat affektiva attribut, om en viss fråga eller person så kan medierna få folk att 

ändra eller förstärka sin egen uppfattning.  (Shehata 2012:323–324) 



   
  

 

 

Emeritus professorn Denis McQuail (2010) beskriver retoriken som en konstform vilken går ut på 

att tilltala en publik utifrån ett perspektiv där man vill övertyga densamma. En konstform som har 

anor som sträcker sig till den grekiska antiken och uppstod genom tankar kring vad som utgör ett 

tal av god kvalitet. Enligt Jostein Gripsrud (2011) ansåg sofisterna att retoriken, givet rätt nyttjad 

skulle kunna övertyga en publik oavsett bakomliggande uppfattningar. Under delar av antiken gick 

det så långt att retoriken fick dåligt rykte då den förekom vid försök till uppvigling. Trots att sofis-

terna visade lite intresserade av sanning eller för den delen gott uppsåt så nyttjade de retoriken på 

ett skickligt sätt vilket bland annat gett upphovtill ordet sofistikerad vilket sätter fingret på retori-

kens komplexitet enligt Gripsrud (2011). En bild som Orla Vigsø (2010) delar och menar att män-

niskan är en komplex varelse vilken utifrån förutsättningarna kan övertygas av alla de tre appellfor-

men Ethos, Pathos samt Logos. Appellformerna nyttjas idag aktivt i samhället och är ofta före-

kommande vid exempelvis reklam och inte minst i politiken, därav är den av avsevärd vikt då en 

textanalys skall nyttjas. (Boréus & Bergström 2012:91) En beskrivning som Orla Vigsø (2010) tan-

gerar till då retoriken som form inte bara lämpar sig till att övertyga utan även fungerar då andras 

argument i text och tal skall analyseras. (Gripsrud 2010:200–201, Gunnarsson & Bengtsson 2015, 

McQuail 2010:569, Vigsø 2010:220–222) 

Enligt Gripsrud (2011) utgörs appellformen Ethos främst av trovärdigheten hos den som skall 

försöka övertala någon.  En bild som Boréus och Bergström (2012) delar då de anser att Ethos 

tydligt definieras genom karaktären hos den som vill övertyga. Hur personen eller organisationen 

bakom uppfattas är extra viktigt då Appellformen Ethos nyttjas, vanligt förekommande former 

utgörs av sympati, trovärdighet eller rent av den kunskap som uttalaren besitter. På så vis sätts 

personligheten under ljus då det skall appelleras utifrån denna form och känslor blir av vikt till 

skillnad från saklighet. Pathos som också bygger på känslor skiljer sig avsevärt från Ethos då käns-

loargumenten tar andra former än att appellera utifrån personen eller organisationens trovärdighet. 

Passion och affekter är kännetecknande för Pathos som ofta nyttjas för att väcka starka känslor 

hos åhörarna. Värdeord är således vanligt förekommande vid författande av texter som domineras 

av just Pathos som appellform. Gripsrud (2011) menar att den som själv handlar i affekt lätt kan 

uppfattas som att den tappar greppet om situationen. Den som enligt Gripsrud (2011) nyttjar Pat-

hos på ett förtjänstfullt sätt kan utnyttja rätt tillfälle att presentera Appellformen, på så vis får Pat-

hos betydligt mer genomslagskraft. Vanligt förekommande former för just Pathos är medlidande 

vilket Gripsrud (2011) menar är den mest kraftfulla formen av Pathos. Logos är enligt Boréus och 

Bergström (2012)   den appellform vilken talar mest till förnuftet hos den som skall övertygas. De 

texter som främst bygger just på Logos karakteriseras av att de domineras av sakliga argument 

vilket lämnar lite utrymme till andra former av värden såsom känslor. När man genomför en argu-

mentationsanalys av en text är det just sakligheten som är av stort intresse och anses vara av större 

betydelse än Ethos och Pathos. Gripsrud (2011) beskriver hur Logos genom sin form gett upphov 

till ordet logik och bygger på tanken kring att dra slutsatser baserade på objektivitet. Enligt Gripsrud 

(2011) är denna form styrande vid exempelvis rättsprövningar och olika former av rådgivningar då 

resonlighet och förnuft är av vikt. (Boréus & Bergström 2012:91–93, Gripsrud 2010:211–213) 

För att undersöka en text ur ett retoriskt perspektiv är den retoriska situationen avgörande enligt 

Vigsø. Den retoriska situationen ämnar var, när, hur, vad, varför och till vem budskapet är riktat 

mot, sammanhanget av de nämnda punkterna kan ha stor effekt utifrån hur effektivt det som skall 



   
  

 

 

meddelas övertygar mottagaren. Vigsø (2010) beskriver vidare hur de nämnda punkterna som utgör 

den retoriska situationen bör rendera i tre frågeställningar. Den första utgörs av hur stor kunskap 

avsändaren har om mottagaren. Avsändarens uppgift är således att skapa förutsättningar som gör 

att mottagaren förstår budskapet. Så till den andra frågan vilken inbegriper vad det är man vill 

övertyga om. Vad är det texten fyller för funktion, något som kan yttra sig genom att en text vill 

förmedla både ett starkt Ethos samtidigt som den nyttjar tydliga Logos argument. Något Vigsø 

(2010) menar har flera funktioner och kan övertala flera publiker samtidigt, genom exempelvis 

trovärdighet.  

Så till den sista frågan av de tre som syftar till hur avsändaren övertygar, i den form vi ämnar 

undersöka d.v.s. tryckpress är det genom att lägga tyngd på bild eller text som visar hur avsändaren 

vill föra ut sitt budskap. (Vigsø 2010:217–218) Lloyd F. Bitzer beskriver vidare likt Vigsø (2010)   

hur den retoriska situationen har stor betydelse vad gäller att övertyga en publik. Bitzer utvecklar 

vidare och menar att just situationen inte är vanligt förekommande då retorik diskuteras utan att 

talaren så väl som publiken ofta går före.  Den retoriska situationen skall inte likställas med en 

kontext då en form av kontext alltid omger oss människor utan kräver att en avsändare försöker 

övertyga en mottagare. Därmed styr inte retoriken situationen utan fallet är snarare så att situat-

ionen skapar förutsättningar för retoriken. Bitzer beskriver hur den förre brittiske premiärministern 

Winston Churchill sökte ”the finest hour” och ofta lyckades hitta dessa tillfällen i form av kriser 

genom att ge svar. Retoriken hänger på så vis ihop med situationer och kan likställas med andra 

orsak och verkanförhållande som ett svar vilket ofta hänger ihop med en fråga. (Bitzer 1968:1–14) 

Max Weber (1992) beskriver hur den protestantiska lärans utbredning skapat förutsättningar inför 

det Weber (1992) menar kan ses som en livsstil. Weber (1992) beskriver hur protestantismen bi-

dragit till en kulturell strävan om att uppnå materiell standard i västvärlden. Protestantismen bygger 

på tanken om ett kall som från början gick ut på att blidka gud men idag ersatts av andra former 

såsom materiell standard eller kunskapstörstande. Weber (1992) beskriver vidare hur människor 

genom alla tider haft olika levnadsstandarden men varit utan det fria valet. Det fria valet är enligt 

Weber (1992) en tydlig skiljelinje då det medför att individer kan påverka sin egen situation och 

därmed påverka den egna livsstilen. Protestantismen utgör på så vis en tydlig grund till strävan om 

att öka sitt kapital vilket sedermera har legat till grund för kapitalismen enligt Weber (Weber 1992:4, 

13-38 ,39-50)  

Pierre Bourdieu menar vidare att ett samhälle är uppbyggd på symboliska system vilka innehåller 

olika värden. Systemen i sig anser Bourdieu (1989) är diffusa och svåra att definiera vilket gör att 

de tar uttryck genom olika former av attribut vilka kan utgöras av materiella ting eller ett sätt att 

föra sig vilket sammanlänkar individer inom en sfär av social status. Bourdieu menar vidare att olika 

former av attribut skapar social status genom att de står i kontrast till andra så som ljus eller mörker. 

Människan har på så vis ett behov av att klassificera och dela in olika ting för att göra dem mer 

överskådliga. Det är också här Bourdieus tankar om hur en livsstil likt den Weber (1992) beskriver 

utformas. Genom att en uppdelning sker mellan olika individer skapas ett socialt rum vilket också 

leder till att människor ter sig olika och skapa olika livsstilar enligt Bourdieu. (Bourdieu 1989:14,16, 

19–20) Jostein Gripsrud (2011) delar både Weber (1992) och Bourdieus (1989) tankar och beskriver 

hur människor ständigt strävar efter individualism då de har svårt att acceptera att de enbart be-

traktas som ersättliga delar i ett större maskineri av genom forskningens generaliserande drag. En-

ligt Gripsrud är det ljust denna strävan som Weber (1992) beskriver genom ordet idealtyper, 



   
  

 

 

Gripsrud (2011) påpekar dock att en stor del av vår livsstil är tilldelad då kontexten formar indivi-

den. (Gripsrud 2011:108–109)  

 



   
  

 

 

I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt och det metodval som ligger till grund för undersökningens 

utförande. Avsnittet innefattar även urval, avgränsningar, metoddiskussion samt hur studien gått till väga för att 

operationalisera teori samt den tidigare forskningen. 

Åsa Nilsson nämner den kvantitativa innehållsanalysen som gynnsam då ett stort material skall 

analyseras. Den kvantitativa ansatsen syftar till att mäta en större mängd snarare än den enskilda 

enheten. Generaliseringar står i fokus och uppnås genom att de frågor som ställs standardiseras 

vilket innebär att mätning sker på ett likvärdigt sätt. Detta möjliggör i sin tur att en jämförelse 

mellan exempelvis olika tidsperioder kan genomföras. (Nilsson 2010:119) Göran Bergström och 

Kristina Boréus (2012), beskriver vidare hur skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativa studier 

dras främst vid att kvalitativa studier inte räknar eller mäter något utan vanligtvis bygger mer på 

tolkning. Just kvantifieringen är avgörande för metoden att det som skall mätas på någon grund 

kan räknas i den text som är skriven. Det som kan mätas är exempelvis förekomsten av vissa ord 

eller andra företeelser vilka kan skapa tydliga återkommande mönster. Tydliga exempel utifrån den 

studie vi kommer genomföra utgörs av förekomsten av klimatfrågan vid texter om svenska skidor-

ter i svensk tryckpress. Just de mönster som studien har för avsikt att mäta är ett gott argument till 

varför just en textmässig innehållsanalys skall nyttjas till skillnad från en kvalitativ metod med större 

utrymme för tolkning. (Bergström & Boréus 2012:50–51) 

Studien har nyttjat ett systematiskt urval, urvalsstrategin syftar vidare till det avstånd som finns 

mellan olika enheter vilket vår studie syftar till att göra mellan de olika åren (Bryman 2011: 185–

186). Det empiriska materialet har hämtats från dagstidningen Dagens Nyheter, DN då det är den 

dagstidning som enligt konsumentundersökningsföretaget Kantar Sifos stora medie- och mål-

gruppsundersökning Orvesto Konsument 2017:1 har störst nettoräckvidd med över 1 miljon läsare 

varje dag. (Kantar Sifo 2017:3) För att undersöka hur just skidorter gestaltas valdes de största 

skidorterna enligt Svenska Skidanläggningars definition vilken nämns i avsnittet bakgrund, seder-

mera valdes de två störst skidorterna Sälen respektive Åre ut som sökkriterier inför uttag av empiri 

i (det från Högskolan i Halmstad tillhandahållna) mediearkivet Retriever.  Utifrån dessa kriterier 

minskades urvalet ner ytterligare genom att utgå ifrån fyra olika säsonger vilka sträcker sig från 1 

december till 30 april under åren 2006–2007, 2013–2014, 2015–2016 samt senaste säsongen 2017–

2018. Urvalet går således att beskriva som klusterurval vilket Bryman menar bygger på att man 

väljer ut analysenheter utifrån förutbestämda kriterier vilket gör att enheterna återfinns i indelade 

grupper. (Bryman 2011:186–188) 

Vid en kvantitativ studie och inte minst vid en innehållsanalys upprättas ett kodschema (se bilaga 

1) för att kunna kvantifiera det som skall mätas genom så kallade variabler. Variablerna vilka också 

är avgörande för de framtagna frågeställningarna bör därmed ha en tydlig koppling till tidigare 

forskning och teori för att på så vis mäta det frågeställningarna kräver. Nominalskalan som är den 

form av skala som studien kommer nyttja innefattar variabler vilka inte kan rangordnas utan enbart 

kan grupperas exempelvis olika genusformer förekomsten av olika företeelser som exempelvis kli-

matpåverkan eller materiella ting vilka tas upp i den här studien. (Nilsson 2010:133–138)  

 



   
  

 

 

Resultatdelen kommer att vara indelad i tre olika rubriker som är kopplade till de angivna fråge-

ställningarna, detta för att på ett tydligt sätt vägleda läsaren genom de tabeller som kommer att vara 

angivna och för att skapa en tydlig röd tråd genom resultatet. Det kommer även att finnas under-

rubriker som beskriver de olika teman som rubrikerna behandlar. 

Under rubriken “Klimatfrågan vid gestaltning av svenska skidorter och skillnad över tid”, som 

syftar till den första frågeställningen, kommer tabeller som tar upp hur ofta Dagens nyheter rap-

porterar om klimatpåverkan i skidorterna Sälen och Åre över tid, samt hur ofta termen “snöbrist” 

förekommer i samma dagstidning att presenteras. Dessa tabeller kommer presenteras i underrubri-

kerna “Klimatpåverkan och snöbrist” samt “Skidorter och förekomst av mänsklig klimatpåverkan”. 

Vi kan genom dessa tabeller ta reda på hur vanligt förekommande klimatfrågan är vid gestaltning 

av svenska skidorter samt se skillnaden över tid.  

Unden nästkommande rubrik i resultatdelen som lyder “ Kritik mot skidorterna kopplat till klimatet 

samt förekomst av organisationernas eget miljöarbete” presenteras tabeller som har undersökts i 

syfte att besvara den andra frågeställningen. Resultatet presenteras i underrubriker såsom “Form 

av elitperson”, “kritik och eget miljöarbete” samt “Eget uttalande och miljöarbete” då vi dels vill 

ta reda på vilka  som kommer till tals i artiklarna när det kommer till rapportering om klimatpåver-

kan, ta reda på hur mycket organisationernas egna miljöarbete kommer fram och gestaltas samt om 

och hur det rapporteras kring kritik mot organisationerna. Det har vi exempelvis gjorts genom att 

göra tabeller som beskriver skidorternas arbete för att möta klimatet över tid. Detta för att upp-

märksamma de år då det exempelvis var mycket eller lite snö då det skrivs mer eller mindre om 

klimatet. Vi har även presenterat en tabell ur ett  perspektiv kring skidorternas felaktiga agerande 

inför klimatet samt om organisationerna själva får uttala sig kring klimatpåverkan för att även här 

sätta ljus på organisationernas egna miljöarbete. För att gräva djupare i frågan kring hur mycket 

organisationernas egna miljöarbete gestaltas i Dagens Nyheter har vi även valt att ta upp konflikt 

och moraliskt ansvar för att visa hur dagstidningen väljer att gestalta skidorterna. 

Under den sista rubriken som lyder “Vanligaste formen av gestaltning utifrån ett perspektiv av 

livsstil och social status” har vi valt att presentera tabellerna utifrån underrubrikerna “Hudfärg”, 

“Genus”, “Genus och ekonomi”, “Hälsa” samt “Form av elitperson”. Detta för att kunna besvara 

den sista frågeställningen vilken är “Vad är den vanligaste formen av gestaltning utifrån ett per-

spektiv av livsstil och social status då Dagens Nyheter beskriver svenska skidorter?” där hudfärg, 

genus, ekonomi och form av elitperson hamnar under social status och hälsa hamnar under be-

greppet livsstil.  

Hudfärg samt genus presenteras i frekvenstabeller där det beskrivs hur förekommande dessa är i 

gestaltning av skidorterna. Det görs även en korstabell mellan genus och ekonomi för att se på hur 

kön och ekonomisk vinning står i relation till varandra. 

Vad gäller genomförandet kodades först 100 artiklar tillsammans för att säkerställa att kodningen 

genomförs på ett likvärdigt sätt. Därefter delades materialet upp i likvärdiga delar för att på så vis 

spara tid. Efter det att materialet kodats övergick det i att bearbeta materialet tillsammans genom 

programvaran IBM SPSS tillhandahållet av Halmstad Högskola. 

Valet föll på kvantitativ innehållsanalys då undersökningen innebar en stor mängd data i relation 

till den givna tiden. Närmare bestämt i form av artiklar via mediearkivet Retriever, den teknologiska 



   
  

 

 

utvecklingen vilken Bergström och Boréus (2012) beskriver bidrar till att materialet kan analyseras 

på samma sätt som vid ett manuellt förfarande men betydligt snabbare. I denna studie ter sig detta 

i form av analysverktyget SPSS samt mediearkivet Retriever vilka är tydliga exempel på teknologiska 

lösningar vilka även Bryman benämner som en tillgång vid analys av ett stort material. (Bergström 

& Boréus 2012:50–51, Bryman 2011:88) 

Den kvantitativa ansatsen har dock sina begräsningar vilka kan te sig på olika sätt. Ett tydligt ex-

empel är när tolkning av exempelvis främst förekommande appellform skall omsättas i variabler. 

(Bryman 2011:297) Detta har dock underbyggts med hjälp av tidigare forskning på ämnet som 

skapat förutsättningar inför kvantifiering, genom att bryta ut olika element vilket i vårt fall kan 

exemplifieras genom termer klimat, affektiva attribut vilka sedermera omsatts till variabler som 

förekommer i det kodschema som nyttjats (Bilaga 1). En innehållsanalys är dessutom bara så bra 

som det den utgår ifrån i form av teori och andra styrdokument såsom tidigare nämnt kodschema. 

Bryman menar att ett kodschema näst intill är omöjligt att utforma om det inte finns ett visst ut-

rymmer för tolkningsbarhet från den som kodar något som även det kan härledas till denna studie. 

(Bryman 2011:297) Vad gäller den valda urvalsstrategin ger den oss möjligheten att mäta den mängd 

material som studien renderat i vilket är tätt sammankopplat med studiens givna tid. 

Slutligen kan det hävdas att komparativ forskningsdesign genomförs då mer än ett fall i form av år 

går att urskilja och står till grund för jämförelse tillsammans med aspekter som genus och gestalt-

ning. (Bryman: 2011:80) 

I denna studie handlar etiken mer om giltighet och tillförlitlighet, att det som skall mätas faktiskt 

mäts, vilket utgörs av att mäta olika företeelser kopplade till de frågeställningar som uppsatsen 

bygger på. Något som bland annat innebär att rätt frågor ställs för att på så vis försöka nå det 

resultat som önskas genom att tidigare forskning och teori omsatts i mätbara variabler. För att 

försäkra sig om att studiens metod verkligen mäter det den har för avsikt att undersöka menar 

Bryman (2011) att studien kan tas upp av någon annan och vid nyttjande av samma metod skall 

den som gör en ny studie få ett likvärdigt resultat eller åtminstone snarlikt, vilket benämns som 

replikerbarhet. Dock skulle reliabiliteten kunna bli lidande om accessen till det material som mäts 

alterneras eller tas bort och på så vis kan det bli svårt att mäta samma sak igen. För att säkerställa 

en hög så kallad validitet kan bland annat fokus på en tydlig röd tråd genom hela studien vara 

avgörande, Bryman (2011) betonar här vikten av att det resultat som studien frambringar på ett 

tydligt sätt är kompatibelt med studiens övriga delar. Det vill säga att den teori som nyttjas också 

är kopplad och går att nyttja för att analysera materialet. Detta innebär även att inga nya teorier får 

tillkomma i den analys som görs utan bör då adderas till studiens teoretiska avsnitt. För att säker-

ställa just validiteten nyttjades tre sökfraser vilka omnämns under operationaliseringen, de tre fa-

serna möjliggör att inte samma material mäts två gånger vilket hypotetiskt sett skulle kunna ge ett 

annat resultat. Vidare skall det utifrån detta perspektiv nämnas att det empiriska materialet varierar 

i storlek genom att vissa artiklar så för betydligt mer innehåll än andra något som också bör tas i 

beaktning vad gäller studiens giltighet.  (Bryman 2008:49–50) 

Värt att tillägga ur ett etiskt perspektiv är att materialet inte kräver någon access utan finns att tillgå 

i mediearkivet Retriever. Det empiriska materialet samlades in genom mediearkivet Retriever som 

nämnt under rubriken urval genom att nyttja tre sökfraser som följer; “Sälen NOT Åre”, Åre NOT 

Sälen samt Åre AND Sälen. 



   
  

 

 

Metodavsnittet syftar främst till att skapa förståelse inför hur det empiriska materialet både har 

insamlats så väl som bearbetats.  

 

 

 



   
  

 

 

Detta avsnitt avser att presentera det resultat som uppkommit efter insamlingen av det empiriska materialet vilket 

har utgått från ett angivet kodschema samt tillhörande kodinstruktioner. (Se bilaga 1 och 2). Då procent förevisas 

i så väl text som bild syftar det till andelen av det totala antalet artiklar om inte annat anges och då förekommer 

termen –”inom”.  

Som tidigare nämnts kommer resultatdelen att vara uppdelad efter de valda frågeställningarna där 

rubriken “Klimatfrågan vid gestaltning av svenska skidorter och skillnad över tid” syftar till den 

första frågeställningen, “Kritik mot skidorterna kopplat till klimatet samt förekomst av organisat-

ionernas eget miljöarbete” syftar till den andra frågeställningen och “Vanligaste formen av gestalt-

ning utifrån ett perspektiv av livsstil och social status” syftar till den tredje och sista frågeställningen. 

Följaktligen har dataprogrammet SPSS nyttjats i avseende att göra en statistisk analys av materialet 

för att på så vis kunna besvara forskningsfrågorna. 

Under denna rubrik presenteras resultatet kring hur skidorterna har gestaltats utifrån klimatet över 

de fyra säsongerna.  

 Under denna rubrik kommer vi presentera våra resultat kring förekomst av klimatpåverkan under 

de valda skidsäsongerna och snöbrist kopplat till artiklar om klimatet. Under denna rubrik presen-

teras dels ett linjediagram som visar hur mycket det har rapporterats kring klimatpåverkan i tid-

ningen Dagens Nyheter i skidorterna Sälen och Åre under tidperioderna 2006/2007, 2013/2014 

samt 2017/2018. Under denna rubrik presenteras även en tabell och en korstabell som analyserar 

förekomsten av termen “Snöbrist” över valda tidsperioder samt totalt hur mycket det har rappor-

terats kring klimatpåverkan i de nämnda skidorterna. 

Figur 1. Linjediagram förekomst av klimatpåverkan under säsong i antal och procent totalt per år.   

Miljö och inte minst klimatet har varit av intresse för att besvara hur ofta det förekommer i relation 

till skidorterna vid Dagens Nyheters rapportering om skidorterna Sälen och Åre. Snöbrist som är 



   
  

 

 

den faktor vilken kans tänkas påverka skidorterna allra mest är något som förekommer i de under-

sökta artiklarna över flera av de utvalda säsongerna. Vid redovisning av resultatet valde vi att lyfta 

fram just hur ofta mänsklig klimatpåverkan förekommer i relation till de valda skidorterna. Vid en 

överblick av statistiken framgår det tydligt att medierna har lite intresse av att beskriva skidorterna 

i relation till mänsklig klimatpåverkan. Över de fyra säsongerna ökar förvisso intresset för klimatet 

procentuellt sett under de senare säsongerna vilket skulle kunna förklaras mängden artiklar som 

behandlar de alpina Världsmästerskapen i Åre under 2007 vilket medförde att andra värden fick 

mer utrymmer såsom idrottare vilket vi går in på vidare nedan.  

Snöbrist vilket är ett fenomen som påverkar skidorterna och inte minst är beroende av klimatet 

omskrivs framför allt under säsongen 2006/2007 vilket bekräftar SkiStars bild av att just den sä-

songen var extra tuff för branschen dock skrivs det väldigt lite om snöbrist vilket ytterligare be-

kräftar Dagens Nyheters intresse för klimat i relation till skidorterna. Något som exemplifieras av 

artikeln Snöbrist i söder blir vinstlott i norr från den 13 december 2007 beskrivs den rådande snöbristen 

som ett hot då det milda vädret tvingar skidanläggningar att skjuta på säsongspremiären vilket har 

fått börsbolaget SkiStar att varsla 250 anställda i Sälen. Dagens Nyheters rapportering av snöbrist 

illustreras ytterligare genom tabell 1 vilken förevisas nedan och visar på frekvensen av hur ofta 

snöbrist förekommer spritt över de fyra säsongerna för vidare. Totalt sett förekommer snöbrist 

endast i 16 artiklar av 531, för vidare statistik se bilaga 3, tabell 22. 

Tabell 1.  Korstabell förekomst av termen snöbrist kontra år i antal av 531 artiklar.  

  

 

Under denna rubrik kommer klimatet kopplat till de båda skidorterna rapporteras genom en tabell 

som visar på förekomsten av klimatets påverkan i nämnda skidorter. 

Tabell 2. Förekomst av klimatets påverkan i nämnd skidort i antal av 531 artiklar. 

  

  

 

Vid en jämförelse av hur förekomsten av klimatpåverkan förekommer fördelat på de två skidor-

terna framgår det att Åre är den skidort som förekommer vid flest tillfällen då klimatpåverkan 

omnämns vilket bidrar till bilden av att Åre totalt sett förekommer mer i de 531 artiklarna. Mänsklig 

klimatpåverkan likt de andra variablerna vi valt att koppla till klimat i relation till skidorterna före-

kommer även det sällan då större intresse finn för andra aspekter då skidorter omnämns i Dagens 



   
  

 

 

Nyheter. Något vi valt att redovisa visuellt genom tabell 2 som bygger på korstabell 16 vilken åter-

finns i bilaga 3.  

 
Under denna rubrik, som syftar till den andra frågeställningen, behandlas ämnena Form av elitper-

son,  kritik och eget miljöarbete samt eget uttalande och miljöarbete.  

Under denna rubrik presenteras två korstabeller som dels tar upp förekomsten av klimatets påver-

kan och form av elitperson i artiklarna, samt förekomsten av klimatets påverkan i samband med 

aktörer. 

Tabell 3. Korstabell förekomst av mänsklig klimatpåverkan och form av elitperson i antal av 531 artiklar.  

    

 

För att illustrera vem det är som vanligtvis förekommer då skidorterna gestaltas i Dagens Nyheter 

så valde vi att undersöka om idrottare eller skidorternas egna företrädare så som pressansvarig eller 

verkställande direktör framkommer och hur ofta. Resultatet visar på att skidorterna ofta illustrerats 

i samband med idrottare vilket också medför att skidorternas egna företrädare sällan förekommer 

i DN sett till hur ofta skidorterna i sig nämns. Siffrorna som presenteras i tabell 3 bygger på tabell 

20 som förevisas i bilaga 3.  

Tabell 4. Korstabell. Förekomst av klimatets påverkan och aktör i antal av 531 artiklar.  

  

 

Då en jämförelse kring vem som framstår främst i samband med klimatets påverkan är det främst 

privata företag som förekommer vid de få tillfällen som klimatfrågan tas upp i samband med skidor-

terna vilket framhävs i tabell 4 ovan. Ett tydligt exempel på när en företrädare av ett privat företag 

kommer till tals om klimatet är i artikeln Lång vinter guldgruva för skidorterna från den 22 mars 2018. I 

artikeln förekommer SkiStars VD, Mats Årjes, där han diskuterar kring årets ökade intresse för 

skidanläggningarna i Åre och Sälen. Årjes menar att den svenska och norska fjällen har vuxit i 

konkurrenskraft de senaste 10–15 åren och att årets bokningar näst intill slagit rekord, vilket han 

menar kan ha berott på det kalla vädret och den stora mängden snö som fallit. 



   
  

 

 

  

Under denna rubrik presenteras två korstabeller som fokuserar på förekomst en av mänsklig kli-

matpåverkan i relation med organisationernas egna miljöarbete i artiklarna samt om organisation-

erna agerat felaktigt inför klimatet. 

Kritiken kring skidorternas miljöarbete i Dagens Nyheter är knapp precis som förekomsten av 

klimatfrågan kopplat till skidorterna totalt sett. Trotts att moraliskt ansvar och konflikt förekommer 

i de artiklar som nämner människans påverkan på klimatet så är det sällan som just skidorternas 

egna miljöarbete ifrågasätts. Tabell 5 nedan visar att skidorternas arbete för att möta klimatet före-

kommer men då intresset för skidorterna var som störst under Världsmästerskapen 2007 i Åre har 

även denna fråga fått mindre utrymme sett till utvecklingen över de fyra säsongerna något som 

förvisa kan förklaras av att den gånga säsongen 2017-2018 var ett år med god snötillgång enligt 

SkiStar (2018) vilket medfört att artiklar om snöbrist uteblivit och därmed minskat incitamenten 

till att ta upp frågan om deras arbete för att möta ett förändrat klimat.  

Tabell 5. Korstabell Förekomst av mänsklig klimatpåverkan kontra berörs organisationen egna miljöarbete och 

säsong i antal av 531 artiklar.  

  

   
  

  

   
  

 

I tabell 6 nedan framgår skidorternas ur ett perspektiv av felaktigt agerande iför klimatet vilket kan 

exemplifieras genom att de gjort för lite för att möta nya utmaningar, något som sker ytterst sällan 

i Dagens Nyheters Artiklar sett till andra företeelser.  Det låga intresset för att kritisera skidorternas 

arbete för att möta framtida utmaningar kopplade till klimatets utveckling är ytterligare en parame-

ter som visar på DN:s låga intresset för klimatfrågan då svenska skidorter skall gestaltas trotts att 

de är en utsatt bransch vid temperaturökningar.   

Tabell 6. Korstabell. Organisationen har agerat felaktigt inför klimatet och mänsklig klimatpåverkan i antal av 

531 artiklar.  

      
      

  
 



   
  

 

 

Under denna rubrik presenteras två korstabeller som visar hur stor utsträckning som organisation-

erna själva får uttala sig i artiklar som behandlar ämnet mänsklig klimatpåverkan, samt om organi-

sationernas egna miljöarbete nämns i artiklarna 

Likt artiklar om skidorternas felaktiga agerande inför klimatet förekommer uttalanden från skidor-

terna sällan kopplat till klimatet. Ett samband som kan knytas till hur lite DN rapporterar om kli-

matfrågan då skidorter gestaltas. Med lite intresse för skidorterna totalt sett utöver idrottsutövande 

så kommer helt enkelt inte frågan om klimatet upp utan andra aspekter lyfts istället fram för att 

skapa bilden av skidorterna inför Dagens Nyheters läsare.  Företagen som står bakom skidorterna 

utmanas inte i frågan och kan därav varken stärka bilden av sig själva i miljöfrågan eller få en för-

svagad bild jämtemot allmänheten i form av Dagens Nyheters läsare så länge frågan inte tas upp 

eller att de ifrågasätts utifrån ett klimatperspektiv som återges i tabell 7 och 8 för en mer detaljerad 

bild se bilaga 3, tabell 18, något vi kommer gå in mer på under det analyserande avsnittet som följer. 

Tabell 7.  Korstabell. Förekomst av mänsklig klimatpåverkan, om organisationen själva får uttala sig i antal av 

531 artiklar.  

      

  

 

Tabell 8. Korstabell om organisationen själva får uttala sig och om organisationen egna miljöarbete kontra säsong i 

antal av 531 artiklar.  

  

   

  

 

Vi har även valt att undersöka hur konflikt och moraliskt ansvar i relation till mänsklig klimatpå-

verkan vilket vi valt att ta upp för att ytterligare framhäva hur Dagens Nyheter väljer att gestalta 

skidorterna ur ett klimatperspektiv. Något som förvisso sker sällan men vid de få tillfällen där de 

faktiskt sker så anses konflikt råda mellan olika parter eller någon form av moraliskt ansvar såsom 

att tydligt informera gäster eller att genomföra en skidtävling på bästa sätt trots rådande omstän-

digheter med lite snö eller försämrat väderläge. För mer detaljerad bild se bilaga 3, tabell 5. 

 



   
  

 

 

Under denna rubrik presenteras det resultat som går att koppla till gestaltning av livsstil social status 

då Dagens Nyheter beskriver skidorterna, vilket är kopplat till den tredje och sista frågeställningen. 

Nedan presenteras en frekvenstabell som visar på förekomsten av hudfärg vid bildsättning i artik-

larna. 

Utifrån ett perspektiv av hur människorna som besöker och omger skidorterna, stärks bilden av 

den tidigare forskningen som menar att det framför allt människor med vit hudfärg som gestaltas 

i samband med att rapportering kring skidorter sker. Forskningen som genomförts i denna studien 

visar att mer än hälften av alla artiklar har bildsatts med en eller fler personer som till synes har en 

vit hudfärg tillskillnad från andra hudfärger som enbart förekommer vid två av hundra artiklar. På 

så vis är de som förekommer på bild i Dagens Nyheters artiklar om skidorterna nästan uteslutande 

vita vilket återges i tabell 10 nedan.  

Tabell 10. Frekvenstabell förekomst av hudfärg vid bildsättning i antal och procent av 531 artiklar.  

  
 

 

Under denna rubrik presenteras en frekvenstabell som presenterar i hur stor utsträckning män samt 

kvinnor framkommer i de valda artiklarna. 

Genus som helhet vid gestaltning av skidorterna skiljer sig avsevärt från den tidigare forskningen 

som menar på att det främst är män som förekommer vid medial gestaltning av skidorterna. Till 

skillnad från hudfärgen som konfirmerar den tidigare forskningen som nämnt ovan så skiljer sig 

bilden då genus presenteras genom att män och kvinnor förekommer nästan lika mycket i Dagens 

Nyheters artiklar med märkbar skillnaden först då en segmentindelning av olika företeelser ställs i 

relation till förekomsten av genus vilket vi gåt närmar in på nedan. Tabell 11 nedan visar i vilken 

frekvens de båda könen förekommer i antal och procent för att ge en helhetsbild av det undersökta 

materialet för en mer detaljerad bild se tabell 6 i bilaga 3.  

 

Tabell 11. Frekvens genus i procent av 531 artiklar.   

 

 



   
  

 

 

Under denna rubrik presenteras tabeller som visar genus och förekomst av ekonomi.   

Tabellerna som presenteras är två korstabeller som dels en undersöker förhållandet mellan män 

och kvinnor och om pengar berörs i texten samt genus i förhållande till ekonomisk framgång i 

artiklarna. 

Då ekonomiska värden som också anses ha stor betydelse enligt den tidigare forskningen som 

presenterats brytts ut och sätts i relation till genus framgår det att män förekommer mer än dubbelt 

så många gånger. Detta i relation till att det generellt sett inte förekommer någon större skillnad 

mellan män och kvinnors förekomst i Dagens Nyheters artiklar om skidorterna. Genus fördelning 

vad gäller pengar som går att se i tabell 12 nedan visar just på det faktum att män återfinns oftare 

vid ekonomiska värden i det undersökta materialet, för vidare överblick se bliga 3 tabell 16.  

Tabell 12. Korstabell genus och berörs pengar i den skrivna texten i antal av 531 artiklar.  

      

      

 

Vid beskrivningar av ekonomisk framgång där bland annat nyinvesteringar på skidorterna före-

kommer är fördelningen mellan män och kvinnor mer jämn, dock förekommer även här män något 

mer vilket återges i tabell 13 som visas nedan. Sammantaget ger detta en bild av att den tidigare 

forskningen stämmer till vis del då ekonomiska värden framställs, dock sker det väldigt sällan i 

relation till andra företeelser. Det är istället de materiella attributen som framför andra värden fram-

står ofta vilket går att utläsa i tabell 7 i bilaga 3. Materiella ting kopplade till skidorterna förekommer 

i en tredjedel av de 531 artiklarna vilket medför att de är av vikt då Dagens Nyheter skall beskriva 

skidorterna i fråga vilket vi kommer ta upp i det analyserande avsnittet.  

Tabell 13. Korstabell genus och berörs ekonomisk framgång i antal av 531 artiklar.  

      

      

  
  

 

Under denna rubrik presenteras en korstabell som visar genus i förhållande till elitperson i de valda 

artiklarna. 



   
  

 

 

Elitpersoner, vilka vi valt att undersöka genom en indelning av två kategorier idrottare och företrä-

dare för skidorterna i fråga, visar på en klar överrepresentation av formen idrottare. Bryts sedermera 

kvinnor respektive mäns representation ut i de båda kategorierna vilket förevisas i tabell 14 åter-

finns en knapp överrepresentation av kvinnor i båda formerna av elitpersoner. Utifrån det fram-

tagna resultatet är det dock värt att nämna att det empiriska materialet ådagalägger just kvinnliga 

alpina skidåkares framgång och inte minst Anja Pärsons karriär vilken framför allt förekommer i 

rapportering kring det alpina världsmästerskapet i Åre under 2007 som vidare kan exemplifieras 

genom artikeln Drottningen av Kungsan.  I artikeln beskriver Dagens Nyheter hur Anja Pärson ses 

som den stora stjärnan av den publik som samlats för att ta emot de svenska medaljörerna det anses 

av DN råda konsensus i frågan och titelns poäng utgörs av medieprofilen Paolo Roberto kallats 

kungen av Kungsan men att Pärson genom sin framgång i Åre minsann är drottningen.  För att 

återgå till resultatet som sådant kan det konstateras att nyttjandet av korstabell där form av elitper-

son förekommer genom genus illustreras fördelningen mellan kvinnor och män ytterligare, vilket 

avvisar den tidigare forskningen som menar att det framför allt är män som tar plats då sportutö-

vande illustreras i samband med skidorter enligt Mark C.J. Stoddarts bild (2012), istället återges 

kvinnor som nämnt något mer än män. Vidare kan tabell 15 ses som ännu ett exempel vilket skall 

ge en tydlig bild av hur just elitpersonerna som förekommer i artiklarna porträtteras. Något i som 

tur lyfts fram för att återge frekvensen och den mängd artiklar som fokuserar just på personer som 

kan ses som det Jostein Gripsrud menar är idealtyper och då främst i form av idrottare vilka utifrån 

förekomsten är av vikt då just skidorter skall gestaltas.  

Tabell 15. Korstabell genus och form av elitperson.  

  
 

  

  
  

 

Under denna rubrik presenteras en frekvenstabell som visar hur mycket det rapporteras kring hälsa 

kopplat till de båda skidorterna i Dagens Nyheter. 

Ämnet hälsa återfinns i hela 60 procent av det empiriska materialet vilket innebär 318 artiklar av 

531 vilket tydligt återges i tabell 16 nedan, för en mer utförlig bild se tabell 3 bilaga tre. Hälsa utgör 

därmed en viktig komponent vid beskrivningen av skidorterna vilket främst kan sammankopplas 

med en hög frekvens av sportutövande vilket återges av tidigare presenterat resultat i form av id-

rottares förekomst i de 531 artiklarna.  

   



   
  

 

 

Tabell 16. Frekvens genus i procent.  

 

Resultatet visar på generella mönster inom valda områden vilka kräver vidare analys för att på så 

vis skapa förutsättningar inför att försöka besvara de ställda forskningsfrågorna som tidigare före-

visats. Avsnittet resultat syftar främst till att återge och presentera det empiriska materialet, en dju-

pare analys av vad resultatet faktiskt betyder återfinns under nästa avsnittrubrik.  

  



   
  

 

 

I detta avsnitt diskuteras den tidigare resultatdelen i förhållande till de teorier och den tidigare forskning som har 

presenterats i tidigare avsnitt. Analysen är uppdelad i tre olika rubriker som tar avstamp i de aktuella forsknings-

frågorna där resultaten, teorier och tidigare forskning knyts samman med frågeställningarna. 

Analysen kommer således ligga till grund för den slutanalys som följer där det görs ett försök att besvara de aktuella 

forskningsfrågorna.  

 

Under denna rubrik av analysen kommer gestaltning av miljö och klimat av svenska skidorter i artiklar i Dagens 

nyheter att analyseras för att således senare kunna besvara frågeställningen “Hur vanligt förekommande är kli-

matfrågan vid gestaltning av svenska skidorter och går det att se någon skillnad över tid?” 

I den tidigare nämnda forskningen beskriver Olausson (2009) hur klimatförändringen är det som 

det rapporteras mest om i nyhetsmedierna. Klimatet är en viktig fråga där samhället vill kunna 

förutsäga, kontrollera, lokalisera och hitta orsakssamband. I forskningen uppkom att det främst 

rapporteras kring klimatförändringar och global uppvärmning i samband med aktiviteter, katastro-

fer och naturkatastrofer då människor blir mer engagerade och insatta kring miljön när detta sker.  

Vid en närmare titt på resultatet som förmedlats går det att se att detta till viss del stämmer. Å ena 

sidan rapporteras det generellt mycket lite om klimatfrågan i förhållande till de båda skidorterna, å 

andra sidan visar just resultatet av Olaussons (2009) studie att under händelser som berör klimatet 

och miljön rapporter media mer om ämnet i fråga.  

För att läsa av skillnaden mellan de fyra säsongerna går det att utläsa att temat klimat kopplat till 

de båda skidorterna har en nedåtgående trend från den första säsongen 2006–2007 till och med den 

sista säsongen 2017–2018, dock med ett undantag under säsongen 2015–2016 då statistiken gick 

upp en aning mot föregående år. Detta har, som Olausson påvisade, att göra med händelser som 

sker globalt som har med klimatet och miljön att göra. Under den påvisade säsongen då statistiken 

steg ägde nämligen klimatmötet i Köpenhamn rum, som även togs upp i den tidigare forskningen 

vilket det rapporterades om under den givna tidsperioden. Även förekomsten av termen Snöbrist 

är även mer framträdande den angivna säsongen, om än mycket lite.  

 
Under denna rubrik kommer kommande del av analysen att möta upp den andra frågeställningen “Hur vanligt 

förekommande är kritik mot skidorterna kopplat till klimatet och hur mycket förekommer organisationernas egna 

miljöarbete i Dagens Nyheter?”. 

I fråga kring om organisationen anses ha agerat felaktigt inför klimatet i den skriva texten går det 

att utläsa från resultatet att det endast under fyra tillfällen har förekommit ett sådant scenario. Ett 

exempel från de analyserade DN-artiklarna är Här handlar allt om väder – första smällen tog hårt från 

den fjärde februari 2007. I artikeln ställer sig sportjournalisten Johan Esk sig kritisk till den bild 

som Skidanläggningar i Åre försöker att gestalta till europeiska turister under skidtävlingar. Esk me-

nar att det är falsk marknadsföring att porträttera Åre som ett gnistrande svenskt vinterland när det 



   
  

 

 

i själva verket är förekommer mer skakiga och snöfria vintrar. Esk menar att Åres arrangörer och 

volontärer inte kan göra någonting åt vädret men att det i förebyggande syfte borde rapporteras 

mer om det klimat och väder som verkligen råder än att det endast rapporteras kring dessa aspekter 

när väl människor ser en negativ förändring. Detta går således att koppla till Olaussons (2009) teori 

om att medierna rapporterar kring miljö och klimat när det sker specifika händelser och föränd-

ringar som gör människor intresserade och insatta. Kanske borde, precis som Esk konstaterar, både 

skidorterna och DN ta upp klimatfrågan oftare och inte enbart när krisen är närvarande.  

Totalt uttalar sig organisationer kring klimatet 17 gånger och i resultatet går det att utläsa att orga-

nisationens eget miljöarbete i artiklarna endast tas upp 18 gånger totalt över de valda säsong-

erna. Främst handlar organisationernas miljöarbete om hur de ska agera kring snöbrist och den 

tekniska utvecklingen med nya former av snökanoner. I artikeln Snöbrist i Åre oroar inte VM-gene-

ral från den femte januari 2017 beskrivs den snöbristen som råder inför de kommande VM-täv-

lingarna. I artikeln går det att läsa att den varma vintern har ställt till det för arrangörerna av den 

alpina världscupen och att temperaturen i Jämtland 2006 var drygt två grader varmare än normalt. 

Detta gör privatpersoner som turistar i Åre oroliga men VM-chefen Olle Rolén verkar inte det 

minsta bekymrad. Rolén pekar på att snötillgången var dålig även år 1954 när Åre senast arrange-

rade VM och att det nu finns tillgång till både snökanoner och att man i värsta fall kan frakta upp 

snö i backarna med hjälp av helikopter. Artiklarna beskriver ofta den medvetenhet som finns kring 

att klimatet blir varmare och hur de ska agera när säsongen för skidåkning blir kortare.   

 
Under denna rubrik kommer den tredje frågeställningen som lyder “Vad är den vanligaste formen av gestaltning 

utifrån ett perspektiv av livsstil och social status då Dagens Nyheter beskriver svenska skidorter?” att styra analysen.  

Vi kommer att utgå från fem underrubriker vilka är “Gestaltning och livsstil”, “Ekonomisk framgång och pengar”, 

Genus”, Skidorten enligt Stoddart” samt “klimatet kopplat till livsstil och social status” som kommer att verka i 

ett vägledande syfte för att kunna möta den angivna frågeställningen som behandlar ämnena gestaltning, livsstil och 

social status. 

Som Shehata och Hopmann (2012) nämner i den tidigare forskningen är det viktigt att undersöka 

vad och hur media rapporterar kring miljöfrågor då det har en stor inverkan på vad offentligheten 

får för uppfattningar och åsikter.  

Den aktör som var främst förekommande i artiklarna kring klimatet som presenterades i resultatet 

var privat företag och den mest framträdande elitperson som kom till tals var just företrädande för 

privat organisationen eller företag, dock är antalet väldigt liten, då klimatfrågan i sig togs upp så 

pass få gånger. 

 Som Good (2008) och Olasunkanmi Arowolo (2017) nämnde i avsnittet kring Gestaltningsteorin 

så är konflikt, mänskligt intresse, konsekvens, moral och ansvar viktiga aspekter för att kunna iden-

tifiera inramning i nyhetsmedierna. I dessa artiklar har förekomsten av dessa företeelser varit svåra 

att fastställa och i många artiklar har det inte gått att utläsa om artikeln skildrar konflikt eller mora-

liskt ansvar. Termer som kan tänkas dra nytta av en kvalitativ ansats för att på så vis kunna under-

sökas närmare. 



   
  

 

 

I resultatet gick det att utläsa att företeelsen konflikt och moraliskt ansvar hamnade på samma 

resultat. I artiklarna togs moraliskt ansvar upp kring vad aktörerna känner själva vad de har för 

ansvar gentemot klimatet medan konflikt istället handlade om konflikt mellan olika personer kontra 

klimatet eller en global konflikt där miljö och klimat benämns. Moraliskt ansvar kontra klimatet tas 

exempelvis upp i DN-artikel Skidorters behov av snö krockar med naturvärden, från den 23 januari 2016, 

som tar upp klimatets påverkan på turismen i och med snöbristen. Artikeln menar att i och med 

de rådande klimatförändringarna så kommer svenska skidorter få 20–60 färre skiddagar per år. I 

artikeln får Anders Aspholm, driftansvarig vid Skistar i Åre komma till tals. Aspholm menar att  

”… I Åre vill SkiStar producera mer snö och har ansökt om att få pumpa upp större mängder vatten ur Åreälven 

än de tidigare haft tillstånd till. Företaget vill öka uttaget från drygt 2 miljoner kubikmeter vatten till 3,2 miljoner 

kubikmeter per år.”  

Asplund menar följaktligen att det är höga krav från gästerna på anläggningen och att det ska finnas 

snö och bra preparerade nedfarter. SkiStar väljer således att ta på sig ett moraliskt ansvar inför 

gästernas nöjdhet utifrån de förutsättningar som snöbrist ger, vilket kan ses som omoraliskt då 

de faktiskt inte förevisar en tydlig strategi för att minska sitt klimatavtryck utan väljer istället andra 

vägar för att kompensera gästerna.    

Ett exempel på en artikel som behandlar ämnet miljö och klimat är ur ett konfliktperspektiv är 

krönikan Ett fortsatt ohejdat flygande är ansvarslöst av Jacques Wallner den 16 februari 2018. I krönikan 

beskrivs problematiken kring utsläpp av kolmonoxid, främst påvisas flygplanens utsläpp som blir 

mer och mer omskrivet. Wallner menar att flygandet är ett strukturellt problem som någon bär 

ansvaret för och att flyget behöver fastställda internationella mål för minskade utsläpp samt en 

övergång till alternativa bränslen. Under tre tillfällen gick det även att utläsa i resultatdelen att den 

angivna organisationen har agerat felaktigt inför klimatet i texten.  

Gestaltning eller inramning sker enligt den framlidne kommunikationsteoretikern Gregory Ba-

teson (1987) både medvetet och omedvetet av allt som omnämns där minst beskrivning av olika 

företagsverksamheter ingår som i vårt fall skidorter och dess omgärdande livsstilar. Sättet att besk-

riva något varierar på flera grunder och kan på så vis te sig olika beroende på när var och hur något 

skrivs samt vem det är artikeln skall tilltala. Vad det handlar om är således av stor vikt i den här 

studien då Sälen och Åre i sig utgör viktiga symboler för den svenska skidnäringen utifrån den 

frekventa förekomsten av skidorterna i media. Materialet är varierande, som nämnt i urvalet, och 

innehåller både företeelser som skidorterna själva råder över som exempelvis lagändringar som 

branschen inte har något större inflytande över. På så sätt beskrivs kontexten kring skidorterna på 

ett vitt förekommande maner och kan handla om allt från infrastrukturen, sättet att ta sig till och 

från orterna till rena noteringar om väderförhållanden.    

Det främst förekommande appellformen i artiklarna är ethos vilket faller sig naturligt då ap-

pellformen ifråga bygger på ̊ just trovärdighet vilket kan avspegla sig i form av exempelvis egen-

skaper, något som är tätt kopplat till de personporträtt av elitpersoner vilka ofta förekommer då 

exempelvis en bragd eller framgång skall porträtteras. Som exempel har vi valt att lyfta fram artikeln 

- Harlaut hett guldhopp i OS från 27 januari 2014 vilken beskriver hur Åre profilen Henrik Harlaut 

laddar upp inför Olympiska Spelen 2014 i ryska Sotji. DN beskriver bland annat hur Harlaut är i 

strålande form och kommer från amerikanska Aspen med en seger i bagaget. Artikeln tar en seder-

mera Harlauts förväntningarna inför tävlingarna som skall komma och menar att han känner sig 



   
  

 

 

pressade leder det till bättre prestation. Pa ̊ sa ̊ vis framhålls Harlauts trovärdighet genom att gestalt-

ningen påskiner att goda chanser finns till framgång vilket kan tänkas kopplas till en tydligt Ethos. 

Livsstil som bygger på det fria valet och har djupa förankringar till just den protestantiska läran 

vilket är starkt förknippad med att uppnå ett kall enligt Weber (1992). Ett kall som idag har gått 

från att blidka gud till att uppnå självändamål och ekonomisk framgång. Något som inte minst 

återkommer i de 531 artiklarna om skidorterna från Dagens Nyheter. Ett kall som uppnås genom 

hårt och strävansvärt arbete och bygger på den etik som ingick i protestantismens anda, något We-

ber (1992) benämner som den protestantiska etiken, en etik som också ligger till grund för det 

konsumtionsdrivna samhälle som västvärlden utgör genom kapitalism.  

Enligt Webers (1992) definition om̊ livsstil återkommer just det fria valet kontinuerligt och inte 

minst genom förekomsten av idrottare vilka viger sina liv åt ett specifikt intresse som de sedermera 

lever efter under en stor del av deras liv. Anja Pärson är något av en galjonsfigur för den Alpina 

skidåkningen under de säsonger som valts ut att undersöka och exemplifierar den kvinnliga grenen 

av landslagets framgångar. Pärson är av stort intresse men även det entourage som följer där hennes 

far Anders Pärson ingår. I artikeln –Pappa Pärsons skidkarriär har nått toppen från den 2 februari 2007 

i Dagens Nyheter, DN, beskrivs hur Anders lyckats gå ̊ från att ha en dröm om att arbeta med 

skidåkning till att faktiskt kunna göra det. Ända från barnsben har Anders drömt om att na ̊ toppen 

och har nu en dotter som är en stor stjärna inom sfären alpin skidåkning.  

Vidare beskriver Bourdieu (1989) hur social status bygger på att den som vill ingå i en viss sfär 

strävar efter att uppnå såväl kulturella som materiella ting, just de materiella attributen är av extra 

vikt enligt Bourdieus (1989) beskrivning och visar på hur någon tillhör en viss grupp eller inte. Så 

när det kommer till att analysera de resultat som förevisas i avsnittet med samma namn faller det 

sig naturligt att börja med att analysera just förekomsten av materiella attribut.  

 

Materiella attribut är starkt förknippade med skidorterna enligt vår undersökning och återkommer 

ofta så väl på bild som i text. De materiella attributen utgörs ofta av just skidutrustning men även 

andra ting tas upp i form av bilar, kläder och val av hotell.  

Ett tydligt exempel utgörs av Volvos nya stadsjeep XC40 presenteras i artikeln –Volvos lilla suv 

XC40 är en körsäker höjdare från 18 februari 2018, bilen gestaltas i bild genom att den är uppställd i 

ett vitt snölandskap samtidigt som den skrivna texten förmedlar ett budskap kring hur rätt bilen är 

för den typen av landskap och inte minst säker. Ett annat exempel som har valts ut för att lyf-

tas lyfts fram är artikeln -EN FEMMA! - HOTELLPATRULLEN GER HÖGSTA BETYG I  

ÅRE” från den 2 februari 2014 som går ut på att recensera hotellet det femstjärniga hotellet Cop-

per Hill i Åre. Hotellet beskrivs som så bra att den som besöker det inte vill lämna byggnaden. 

Detta är utifrån det givna resultat ett tydligt tecken på Mark Stoddarts (2012) beskrivning av hur 

skidorters form av social status erfordrar ett stort kapital då just de materiella attributen står högt i 

kurs, detta gör att en ständig strävan om att frambringa mer pengar följer i gestaltningens spår även 

fast det kanske inte är artikelförfattarnas egentliga avsikt.   

 



   
  

 

 

Livsstilen och det fria valet bekräftas vidare genom artikelexemplet –Företagare ser ljust på framti-

den från 1 februari 2007 vilken berör ekonomisk framgång men även det fria valet och strävan om 

ett bättre liv. I artikeln beskrivs hur företaget Design Labb AB etablerat sig i Åre sedan ett antal år 

tillbaka då deras grundare ville förändra sin livsstil till det bättre. Idag driver grundaren ett annat 

företag Ogilvy Destination som gestaltas genom att bland annat omsättningen tas upp på 16 mil-

joner. Vidare skriver DN att företaget planerar att anställa nya medarbetare och har genom det en 

positiv utvecklingskurva. Då flytten till Åre nämns framkommer att det var just för att kunna njuta 

av skidåkning och matlagning som var av avgörande karaktär inför valet att flytta. Något som tan-

gerar Pierre Bourdieus (1989) teorier kring social status där utgörs av där den som vill tillhöra en 

viss grupp också får tillpassa attributen därefter.   

   

Vad gäller kopplingen till klimatet så kan det konstateras att det är just sättet att gestalta som kan 

dra konklusioner.  

Företag och privata organisationer utgör den främsta aktörsformen kan det också konstateras att 

när det kommer till ansvariga för skidorterna och den ekonomiska sfären runt bolagen vilka driver 

anläggningarna. Att välja är grundläggande i så väl hur media gestaltar kontexten kring skidorter 

som livsstilen i sig, när en artikel skrivs ska ett budskap förmedlas och även om tanken inte är att 

vinkla något bidrar valen av vad som lyfts fram till att vissa saker får större vikt än andra. I skidor-

ternas fall kan detta ofta visa sig vara materiella attribut och elitpersoner som ofta är idrottare vilka 

enligt studien får stort utrymme. Detta påverkar i sin tur hur den som läser uppfattar texten och 

formar till viss del den dagordning som är den faktor som sätter allmänhetens bild av något. Media 

kan på så vis påverka de som besöker orterna att göra olika val som tidigare nämnt och har på så 

vis en roll i hur allmänheten ser på skidorterna utifrån klimatet. Utifrån den mediebild som återges 

av bil och flygindustrin skulle det kunna tänkas att mer fokus på just klimatet vid gestaltning 

av skidorter skulle kunna rendera i ett ökat intresse i frågan från allmänhetens sida och kanske 

framför allt de som väljer att besöka dessa platsers val. 

 

Efter ekonomisk framgång och pengar är det genus som valts ut att ta upp då det är den varia-

bel som särskiljer sig främst från den tidigare forskningen.  Mark C.J. Stoddarts (2012) bild av ski-

dåkaren är att det framför allt är genusformen män som förekommer då skidorter och skidåkning 

skall gestaltas. En bild som inte förekommer i någon större utsträckning i svenska medier såsom 

DN enligt vår studie. Det faller sig istället så att kvinnor faktiskt förekommer i något större ut-

sträckning, något som kan förklaras av att just formen idrottare och då kopplad till skidorterna i 

form av skidåkare på professionell nivå ofta utgörs av just kvinnor. Det Svenska Alpina damlands-

laget sätter tonen och inte minst i och med det Alpina Världsmästerskapen i Åre 2007 som om-

nämns i resultatet. Generellt sett förekommer kvinnor och män nästan lika många gånger men där 

det sticker ut är vid förekomsten av ekonomisk framgång, vilket kan bero på det faktum att män 

oftare innehar rollen som exempelvis verkställande direktörer, styrelseledamöter eller ansvariga för 

skidorters drift enligt det empiriska material som undersökts. Exempel på detta är bland annat att 

SkiStar vilka också äger skidorterna Sälen och Åre har en manlig VD. 



   
  

 

 

  

För att återgå till bilden Mark C.J. Stoddart (2012) förmedlar så går den empiriska datain-

samlingen genom resultat in på vilken hudfärg som förekommer och då det kan konstateras att det 

är just vita människor som förekommer till nära på en frekvens av 100 procent vilket kan anser bero 

på att de som framför allt åker till svenska skidorter är människor från länderna Sverige, Danmark, 

Norge och Finland enligt Insight One (2015). Dessutom kräver ett besök en hög socioekonomisk 

standard vilket Stoddart (2012) menar bygger på att skidorters gäster länge just varit kopplade till 

en högre samhällsklass. En klass som ständigt söker nya utmaningar och nya platser med utmär-

kande natur. Det kan utifrån denna bild konstateras att den som gestaltar skidorterna ges lite ut-

rymme att verka på något annat sätt då den som vill övertyga avser att förmedla ett budskap till de 

individer som är en del av just den sfär som skidorterna frambringar. 

I slutsatsen har det valts att sätta rubrik utifrån de aspekter som lyfts fram i relation till frågeställningarna och på 

så vis försöka ge svar på de forskningsfrågor som ställts, där igenom ge den som läser möjlighet att snabbt få en 

överblick av hur frågeställningarna är besvarade och vad studien har resulterat i för slutsatser. 

 

Utifrån den här studien kan det konstateras att klimatet inte är av något större intresse när det 

kommer till gestaltning av skidorter, snarare verkar det utifrån det material det tagits del av som att 

Dagens Nyheter inte är särskilt intresserade. I de fall när klimatet kommer upp handlar det ofta om 

en av de viktigaste förutsättningarna för en skidort nämligen tillgången på snö. På samma sätt 

kontrar skidorterna och det är vid dessa tillfällen om än få som de framställs utifrån hur de bemöter 

de utmaningar som just snöbrist för med sig. Något som ofta återges i teknisk utveckling i form av 

snökanoner men även andra åtgärder nämns som att minska en ekonomisk förlust genom att varsla 

personal. Vidare kan det även konstatera att intresset för klimat är på en nedåtgående trendkurva 

då skidorter skall gestaltas.  

Studien visar att när det kommer till att gestalta skidorter i relation till mänsklig påverkan av klimatet 

så förekommer väldigt lite kritik mot skidorterna om någon alls, inte ens när de har möjligheten 

följer de upp klimatet utan sig intresserar istället för andra aspekter av skidorters arbete såsom 

förekomsten av event likt alpina världsmästerskapen i Åre och inte minst attribut kopplade till 

livsstilen som omger skidorterna. Den kritik som skidorterna får handlar främst om att skidorterna 

inte själva väljer att gå ut med den verklighet som råder i skidorterna, med snöbrist och osäkert 

väder. 

Utifrån den analys som genomförts kan det konstatera att DN i hög grad återspeglar den livsstil 
som råder i och runt omkring de två skidorterna Sälen och Åre. Genom en fascination för idrottare 
och personer som är tongivande för skidorterna väljer DN att framhäva det fria valet och strävan 
om att uppnå en ny form av kall vilket utgörs av framgång. Det fria valet återspeglas också genom 
den frekvens av privat företag och organisationer som förekommer i artiklarna, vilka kan ses som 
en tydlig indikator på strävan om framgång och inte minst ett utryck för den kapitalistiska andan 



   
  

 

 

som Max Weber (1992) beskriver.  DN bidrar till att sprida den bild Mark C.J. Stoddart (2012) 
förmedlar där materiella attribut är ständigt förekommande och behovet av pengar stort. Sporterna 
i den kontext som omger skidorterna kan ses som beskrivande av den törst efter äventyr som 
Stoddart (2012) menar förekommer bland de som söker sig till dessa orter. När det kommer till 
genus och hudfärg kan det istället konstatera att Stoddarts (2012) bild av skidorter som en med 
huvudsaklig vit hudfärg stämmer men dock går hans bild kring att det främst är män som före-
kommer isär då män och kvinnor förekommer nästan lika många gånger och det är först vid före-
komsten av ekonomiska företeelser som män på ett tydligt sätt utgör en majoritet.  

 



   
  

 

 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer en diskussion kring vad som skulle kunna gjorts annorlunda 

under arbetet men även ta fram tankar som sedermera kommer mynna ut i förslag till vidare forsk-

ning.   

Under arbetets gång har studien färgats av det empiriska materialet som sig bör. Det som framför 
allt gäckat oss var den lilla förekomsten av just klimatfrågan när det kommer till Dagens Nyheters, 
DN gestaltning av svenska skidorter. Tanken var från början att undersöka ytterligare orter men 
då väldigt lite artiklar florerade kring andra svenska skidorter i DN föll valet på just Sälen och Åre. 
Utifrån arbetsgången kom det sedermera fram till att inte bara utgå ifrån klimatet utan även ta till 
med livsstil då det går i linje med de styrdokument vilka uppsatsen skall utgå ifrån. Tanken var att 
framför allt bygga studien kring gestaltning trots att det finns en parallell mellan klimat och livsstil 
inte minst utifrån den politik som Miljöpartiet (2018) utgår ifrån vilket inledningsvis nämns, där en 
dekadent livsstil med stort mått av konsumtion och inte minst resande vilket är en förutsättning 
för skidorterna inte anses vara förenligt med att uppnå det som kallas Klimatklivet.  

 
Som omnämnt till svaret på den första forskningsfrågan förekommer klimatet väldigt lite från både 
Dagens Nyheters sida såväl som från företagen som representerar skidorterna. Det kan därmed 
påtalas att Dagens Nyheter så väl som företagen själva kan göra mer för att ta i klimatfrågan. Da-
gens Nyheter kan nyttja sin granskande roll av makten som företagen kan anses vara en del av och 
försöka ta upp frågan mer.  
 
Dagens Nyheter kan genom att ta upp klimatet mer och ifrågasätta skidorternas arbete inför kli-
matet påverka dem till att välja att försöka göra mer. DN som valts ut att undersöka kan genom att 
ta upp klimatfrågan oftare och framför allt utanför de tillfällen som Harring, Martinsson och Rön-
nerstrand (2011) beskriver vilka bland andra utgörs av klimatmötet i Köpenhamn vilket gav en 
period av ökat intresse för klimatet, skapa ett kontinuerligt intresse för klimatfrågan.  
 
Företagen på andra sidan skulle kunna göra mer för att framhäva det arbete som görs för att minska 
den mänskliga klimatpåverkan. Om det sker på ett sätt som DN intresserar sig för skulle det till 
och med kunna bidra till att företagens relation till samhället och omgivande intressenter blir bättre. 
Då bilden av företagen i fråga visar att de tar ett ansvar inför samhället och den värld de verkar i. 
Genom att DN i stor utsträckning intresserar sig för personerna och attribut kring skidåkning är 
det kanske just den vägen skidorterna ska välja för att få media att ta upp deras klimatarbete, så till 
vida att de själva har ett intresse av att få mer uppmärksamhet i frågan. Kanske är det just livsstilen 
som kan bli en avgörande faktor då klimatfrågan ofta handlar om just val av olika slag oavsett om 
det kommer till klimatfrågan eller vad man ska ha på sig och köra för bil för att uppnå högre status. 
En högre status som just i det här fallet handlar om att passa in i gestaltningen av en svensk skidort.  
 
För att återgå till media och DN:s roll är det här det börjar närma sig förslag till vidare forskning 
som nämnt ovan förekommer få tillfällen då mänsklig klimatpåverkan tas upp vid förekomst av de 
två skidorterna Sälen och Åre. Detta medför tankar kring om skidorter till skillnad från andra verk-
samheter förekommer mindre eller inte då rapportering och mänsklig klimatpåverkan som exem-
pelvis hög energiförbrukning. 
 

 



   
  

 

 

 
Utifrån studien anser vi att vidare studier skulle kunna bestå i en komparativ studie där man jämför 
hur branschen runt skidorter till skillnad från exempelvis flyg eller bilindustrin gestaltas när det 
kommer till klimatet. Frekvensen bör då stå i fokus för att kunna undersöka om olika former av 
branscher gestaltas utifrån olika förutsättningar utifrån mänsklig klimatpåverkan de kan hypotetiskt 
tänkas att vissa branscher gestaltas i större frekvens än andra. En fråga som hade varit av intresse 
att få närmare upplysning kring hur branscher granskas olika. Även andra aspekter hade varit av 
intresse att undersöka och då utifrån en kvalitativ ansats där exempelvis intervjuer med represen-
tanter görs för att undersöka hur företagen bakom skidorterna ser på mediebilden och gestaltningen 
kring klimatet av dess verksamheter.  
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Analysenheter: Vi undersöker artiklar från svensk tryckpress i form av Dagens Nyheter under pe-

rioderna 20061201–20070430, 20151201–20160430, 20171201–20180430.  

 

 

1=06/07 

2=13/14 

3=15/16 

4=17/18 

  

1=Förekommer Sälen 

2=Förekommer Åre 

3=Både Sälen och Åre Förekommer  

4=Branschen som helhet berörs. 

5=Ingen Skidort förekommer 

 

1=Ja 

2=Nej  

3= Går ej att utläsa 

  

V4: Anses organisationen som berörs ha agerat felaktigt inför klimatet i den skrivna texten? 

1= Ja 

2= Nej 

3= Ingen organisation nämns 

  

1=Ja 

2=Nej 

3= Förekommer ingen organisation/  

  

1: Ja 

2: Nej 

3: Ingen organisation nämns 

  

1=Ja 

2=Nej 

3= Går ej att utläsa 

 

  



   
  

 

 

1=Privata företag & organisationer 

2=Offentlig sektor 

3=Regering 

4=Riksdagen 

5=Flera aktörer förekommer 

6= Går ej att fastställa 

7=Gäster  

  

1: Etos 

2: Patos 

3: Logos 

4: Går ej att utläsa 

  

1=Ja 

2=Nej 

3= Går ej att utläsa 

 

1=Ja 

2=Nej 

3= Går ej att utläsa 

  

1=Ja 

2=Nej 

3=Förekommer ej/ Går ej att fastställa   

 

1=Ja 

2=Nej 

3= Går ej att utläsa 

 

1=Ja 

2=Nej  

3= Går ej att utläsa 

 

1= Kvinna 

2= Man 

3=Båda könen är representerade  

4= Går ej att utläsa 

  

  



   
  

 

 

1= Ja 

2= Nej 

3=Olika hudfärger förekommer 

4= Går ej att utläsa 

 

1=Konflikt  

2=Moraliskt ansvar  

3=ingen av företeelserna förekommer 

4=Går ej att utläsa  

 

1=Idrottsprofil   

2=Företrädare för privat organisation eller företag  

3=Annan  

4=Går ej att utläsa  

 

1=ja 

2=nej 

3=Går ej att utläsa 

 



   
  

 

 

Vi studerar hela medietexter d.v.s. både bild vid förekomst och text om inte annat anges. 

Mänsklig klimatpåverkan skall enbart tolkas då det förekommer i texten, kan exempelvis bygga beskrivningar om 
utsläpp, för hög energiåtgång eller att en verksamhet inte gör tillräckligt för att bidra till att minska den mänskliga 
påverkan på klimatet.  
 

Appellformer skall tolkas utifrån den argumentationsform som är mest framträdande som är mest 
framträdande, d.v.s. är det främst sakliga argument skall det kodas som Logos. Exempelvis kan en 
artikel som enbart behandlar vädret ses som en tydlig indikator på just saklighet, men om vädret 
istället beskriv utifrån termer som katastrof eller förödande bör det tolkas som Pathos då den som 
skriver vill åberopa känslor i relation till vädret snarar en att exempelvis bara redogör för temperatur 
eller vindstyrka i siffror. Ethos skall kodas då en persons förmågor beskrivs, ett tydligt exempel i 
denna studie är just förekomsten av idrottares förmågor och trovärdighet exempelvis inför ett stort 
mästerskap som snarar beskrivs utifrån personens möjligheter att hitta mental fokus eller ha rätt 
inställning för att vinna.  
 
Logos - bygger texten på saklighet och fakta. 
  
Ehtos - Beskriver texten i någon form hur bra de själva är såsom personlighetsdrag eller andra attribut kopplade 
till karaktären eller trovärdigheten hos den skildras i medietexten.    
 
Phatos - anspelar texten på något sätt till läsarnas känslor såsom medlidande eller delad glädje, Exempel inför 
denna studie skulle kunna yttra sig genom att en positiv eller negativ bild av en skidort förmedlas. 
 
 Inget av dem- så till vida att inget tydligt går att utläsa eller det finns lika delar av varje så skall denna variabel 
X om man så vill kalla den väljas. 

Negativa eller positiva egenskaper kopplat till den som deltar/intervjuas i medietexten, Ex. god skidåkare, dålig 
bilförare, god formgivare. genuint engagemang, Initiativtagare, bra ledare. 

Skidorterna d.v.s. Sälen, Åre, Vemdalen måste på ett tydligt sätt framgå i den skrivna texten. 

Förekomsten av en Elitperson skall enbart mätas så till vida att det förekommer i den skrivna texten. De Elitper-
soner denna studie avser att mäta är företrädare för företagen bakom nämnda skidorter men kopplat till de aktörer 
som mäts d.v.s. offentlig sektor, privata företag, riksdag och regering.  Exempel på elitpersoner utgörs av sakkunniga, 
idrottsutövare som Anja Pärsson eller företrädare för företag eller organisationer.  

 
Förekomsten av klimatet skall bara mätas om det på ett tydligt sätt framgår i texten, annat miljöarbete skall kodas 
som icke förekommande klimatarbete. Så till vida att företaget/ Organisationen i fråga arbetar för att verksamheten 
skall klara ett förändrat klimat såsom bättre snökanoner eller bättre elförbrukning skall det kodas som att de 
jobbar för att möta klimatfrågan.  
 

Genus skall kodas på i förekommande text och bilder, går det ej att utläsa exempelvis genom täckande klädsel skall 
det kodas som “Går ej att fastställa”. 



   
  

 

 

Hudfärg skall enbart kodas vid förekomsten av bilder där människor är närvarande, annars skall det kodas som 
“Går ej att utläsa”

 
Materiella attribut utgörs av ting som förhöjer tillvaron på skidorterna såsom förekomsten mat eller dryck, olika 
typer av skidor och kläder som exempel. Materiella attribut skall mätas så väl i text som i bild.  

1=Privata företag 
2=Offentlig sektor 
3=Regering 
4=Riksdagen 
5= Går ej att fastställa 
Offentlig sektor innebär Kommun, Landsting, Myndigheter samt statliga företag såsom Sveriges Television.  
Gäster utgörs av de som besöker skidorterna och kan utgöras av både turister så väl som publik vid arrangemang 
som hålls på de olika destinationerna.  
 

Hälsa definieras av sportutövande och företeelser som får människan att må bättre, därmed bortser vi exempelvis 
från sjukdomar och skador och fokuserar helt på hälsofrämjande aktiviteter och beskrivningar.  

Pengar och ekonomi skall kodas utifrån den skrivna texten och skall alltid förekomma då pengar eller ekonomi 
förekommer till skillnad från variabel 13 vilken mäter ekonomisk framgång utifrån Webers definition av det nya 
”kallet” 

Utgår från Max Webers definition av den protestantiska etiken där ekonomisk framgång ses som en ny form av 
“kall” vilket ersatt att prisa gud utifrån den protestantiska läran. Kan exempelvis yttra sig genom att termer såsom 
mångmiljonär nyttjas 

Kodas utifrån att frågan om ansvar uppstår utöver en laglig mening. Exempel: det är dåligt att inte vilja bygga 
vindkraftverk men inte olagligt.  
  



   
  

 

 

Tabell 1. Frekvens skidort.  

 

Tabell 2. Frekvens felaktigt agerande vid förekomst av klimatpåverkan i antal och %.  

 

Tabell 3. Frekvens hälsa i den skrivna texten i antal och %.   

 

Tabell 4. Frekvens förekomst av Hudfärg vid bildsättning i antal och %. 

 

 

 

Tabell 5. Frekvens förekomst av konflikt eller moraliskt ansvar i antal och %. 



   
  

 

 

 

Tabell 6. Frekvens förekomst av genus i medietexten i antal och %. 

  
 Fre-

quency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 

 

Tabell 7. Frekvens materiella attribut i medietexten i antal och %. 

      

 

Tabell 8. Korstabell Genus och aktörsform i antal och procent. 



   
  

 

 

 

Tabell 9. Korstabell Genus och pengar i antal och procent. 

 

Tabell 10. Korstabell Genus och affektiva attribut i antal och procent.  

 

Tabell 11. Korstabell Genus och materiella attribut i antal och procent.  



   
  

 

 

 

Tabell 12. Korstabell Genus och hälsa i antal och procent.   

 

 

 

Tabell 13. Korstabell förekomst av klimatpåverkan under säsong i antal och % 



   
  

 

 

 

Tabell 14.  Korstabell Förekomst av klimatets påverkan och Appellform i antal av totalt 531 

artiklar.  

 

Tabell 15. Korstabell Organisationen har agerat felaktigt inför klimatet och företeelser i antal 

och % 



   
  

 

 

 

Tabell 16. Korstabell Förekomst av klimatets påverkan i nämnd skidort i antal och % 

 

 

 

Tabell 17. Korstabell Förekomst av klimatets påverkan kontra Berörs organisationen eget mil-

jöarbete och säsong i antal och %. 

 



   
  

 

 

Tabell 18. Korstabell Förekomst av mänsklig klimatpåverkan och aktör i antal och % 

 

Tabell 19. Korstabell Förekomst av klimatets påverkan, om organisationen själva får uttala sig 

i antal och % 



   
  

 

 

 

Tabell 18. Korstabell Organisationen själva får uttala sig och om organisationen egna miljö-

arbete kontra säsong i antal och %. 

 

Tabell 21.  Korstabell Förekomst av klimatets påverkan och form av elitperson i antal och i % 



   
  

 

 

 

Tabell 20. Korstabell Organisationen har agerat felaktigt inför klimatet och företeelser i antal 

och % 

 

 

Tabell 21. Korstabell Förekomst av klimatets påverkan och företeelserna konflikt och mora-

liskt ansvar i antal och %  



   
  

 

 

 

Tabell 22. Korstabell Förekomst av termen snöbrist kontra år i antal och i % 

 

Tabell 23. Korstabell Genus vid förekomst av pengar i den skrivna texten uppdelat på säsong 



   
  

 

 

 

 

Tabell 24. Korstabell genus och form av elitperson i antal och procent.  

 

Tabell 25. Korstabell appellform och form av elitperson i antal och procent.  



   
  

 

 

 

Tabell 26. Korstabell appellform och affektiva attribut i antal och procent.  

 

Tabell 27. Korstabell förekomst av mänsklig klimatpåverkan och företeelserna konflikt och moraliskt ansvar i 

antal av 531 artiklar 
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