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1. Inledning/Bakgrund 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) sammanfattar sommaren 2018 som 

extremt varm och solig och ger en beskrivning av en rekordsommar på flera olika sätt. 

Exempelvis uppmättes de högsta temperaturerna någonsin i större delarna av Götaland och 

Svealand. 

Förutom varma och soliga dagar medförde värmen även konsekvenser. Under juli månad 

drabbades mellersta Sverige av svårsläckta bränder. På grund av höga temperaturer och lite 

nederbörd blev brandrisken rekordhög på vissa platser. Bränderna medförde att flera 

samhällen fick utrymmas. Dessutom blev Sveriges bönder hårt drabbade av torkan under 

sommaren. Skörden blev avsevärt sämre och det blev svårt att skaffa foder till djuren. Detta 

ledde till att en del bönder behövde slakta sina djur.  

Sommaren 2018 var för många ett uppvaknande för stundande klimatförändringar. Det har 

sedan tidigare talats och rapporterats om klimatförändringar som något längre fram i tiden. 

Även om det funnits uppgifter om att klimatförändringar ligger i en nära framtid har det av 

allmänheten setts som något som senare generationer får handskas med. Med denna sommar 

förstod dock många i vilken form klimatförändringar kan ta uttryck för enskilda individer 

redan idag, vilket gav problemet med klimatförändringar en större relevans. Därför finns det 

idag ett större intresse av klimatnyheter och ett växande intresse för att leva mer hållbart.  

Resumé (2018) redovisar hur medierapporteringen kring klimatpåverkan har ökat efter 

sommaren 2018. Artikeln visar siffror på att artiklar om klimatpåverkan har ökat med 20 

procent sedan föregående år. Det har dock skett en stadig ökning av antalet klimatartiklar i 

digitala medier internationellt sedan 2014 enligt artikeln i Resumé (2018). Det kan trots detta 

urskiljas en större ökning av artiklar kring klimatpåverkan mellan åren 2017 och 2018. Detta 

kan bland annat bero på det extrema vädret sommaren 2018.  

Även Dagens Nyheter rapporterar om ett ökat engagemang gällande klimatfrågor (Cederskog, 

2019). De rapporterar om att engagemanget har ökat dramatiskt i de svenska medierna och att 

det antal skrivna artiklar om klimatet under 2018 har ökat med 38% jämfört med 2017. Under 

2018 har Dagens Nyheter skrivit flest artiklar om klimatet, följt av Svenska Dagbladet.  

Nyhetsrapportering kring klimat är komplext och annorlunda än annan nyhetsrapportering. 

Klimatförändringar sker succesivt under långa tidsperioder och det kan därför vara svårt att 

finna nyhetsvärde i att rapportera om klimatförändringar då det inte är något nytt som skett.  
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Att rapportera om exempelvis en flygplansolycka har andra förutsättningar då det är något 

som skett plötsligt och under en kort tid. Dessutom är klimatförändringar många gånger ett 

abstrakt fenomen jämfört med en flygplansolycka som är mer en konkret händelse. Med detta 

som utgångspunkt ska denna studie behandla hur svenska medier rapporterar om klimatet 

under en vecka 2019 för att öka förståelsen för hur diskursen kring klimatet kan se ut i 

svenska medier.  

1.1 Problemformulering 

Klimatet och dess förändringar angår oss alla. Hur medier rapporterar om klimatet påverkar 

allmänhetens bild av klimatet och hur allmänheten ser på klimatet är betydelsefullt ur ett 

globalt perspektiv. Människan kan både påskynda och sakta ner klimatförändringarnas 

förlopp. Det är därför relevant att förstå mediernas bild av klimatrapporteringen för att vidare 

förstå allmänhetens tillhandahållna bild av klimatet.  

Det finns dessutom idag ett ökat intresse hos allmänheten om klimatet och klimatförändringar. 

Med utgångspunkt i att klimatrapporteringen ökar är det av intresse att se hur medierna 

gestaltar klimatet. Hur medierna framställer klimatproblem och vilka ämnen de fokuserar på 

är intressant att studera då det bidrar till att förstå hur den komplexa bilden av klimatet 

gestaltas i svenska nyhetsmedier.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie presenterar bilden av svensk medierapportering om klimatet. Syftet med studien 

är således att få en ökad förståelse för svensk klimatrapportering. Studien behandlar hur 

svenska medier skildrar problematiken kring klimatet och hur detta tar uttryck. Mediernas 

innehåll om klimatet studeras och analyseras utifrån teorier om nyhetsvärdering och 

konstruktiv journalistik. Detta för att förstå hur och på vilket sätt det finns nyhetsvärde i 

nyheter rörande klimatet och hur medierna använder sig av konstruktiv journalistik i 

rapporteringen. Dessutom urskiljs teman och återkommande mönster i materialet. För att 

undersöka detta studeras svenska dagstidningar, kvällstidningar och tv-nyheter en vecka under 

våren 2019.  

 

Denna undersökning ska behandla hur svenska nyhetsmedier rapporterar om 

klimatförändringar under en vecka. Studien har följande övergripande frågeställning: 

- Hur ser bilden av klimatet ut i en svensk nyhetsvecka 2019?  
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För att kunna besvara den huvudsakliga frågeställningen ställs följdfrågorna: 

- Vilka teman går att urskilja ur en veckas svensk medierapportering om klimatet? 

- På vilket sätt gestaltas nyheter om klimatet utifrån teorier om nyhetsvärdering?  

- Hur framställer nyhetsmedierna klimatproblem utifrån idéer om konstruktiv 

journalistik och hur påvisas lösningar till problemen? 
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2. Tidigare forskning 

Medierapportering om klimatförändringar är ett stort forskningsområde och det finns 

undersökningar gjorda både internationellt och i Sverige.  

Schmidt, Ivanova och Schäfer (2013) har studerat klimatförändringar ur ett globalt perspektiv 

genom att jämföra medierapporteringen av klimatförändringar i 27 olika länder. De har 

dessutom undersökt hur förändringen av medierapporteringen kring klimatförändringar har 

sett ut under åren 1996 och 2010. De har genomfört studien med motiveringen av att 

klimatförändringar är ett globalt problem som påverkar samhällen över hela jorden. De menar 

även att det finns mer studier gjorda i västvärlden och ville därför göra en mer global 

undersökning. Resultatet av deras studie visar att medierapportering kring klimatförändringar 

har ökat i samtliga länder år 2010 jämfört med 1996. Däremot har rapporteringen inte ökat 

lika mycket i alla länder, utan länder med hårda Kyoto-utsläppsmål har särskilt mycket 

medierapportering kring klimatförändringar jämfört med resterande länder.  

Fortsättningsvis har Carvalho (2007) studerat klimatförändringens representation i brittisk 

press. Carvalho hävdar att de vetenskapliga påståendena i medier är starkt förknippat med 

ideologiska ställningstagande. Ideologi fungerar som en kraftfull urvalsanordning för att 

bestämma vad som är en vetenskaplig nyhet, dvs. vad relevant "fakta" är (Carvalho, 2007). 

Detta medföljer även att ideologin som urvalsmetod bortser från det som inte anses vara 

relevant ”fakta”. Urvalet blir alltså representationen för allmänheten, vilket kan ha 

konsekvenser både för klimatpolitiken och allmänhetens syn på klimatförändringar.  

Vidare har Boykoff och Boykoff (2007) studerat amerikanska tidningar och tv-kanaler från 

åren 1988 till 2004 utifrån ett perspektiv om mänsklig påverkan av klimatförändringar. De 

lyfter mediernas viktiga roll i klimatdebatten och även för klimatförändringar i stort. 

Författarna menar att de journalistiska normerna hindrar medierapporteringen kring att 

rapportera om mänskliga faktorers bidragande till klimatförändringar. Genom att kritiskt 

granska amerikanska medier som en offentlig arena har de visat att journalistiskt arbete kan 

forma interaktioner mellan klimatvetenskap och allmänheten.  

Fortsättningsvis har Anderson (2009) kartlagt befintlig forskning från olika delar av världen 

om medieframställningen av klimatförändringar. Hennes analys visar på betydelsen av att se 

klimatvetenskaplig rapportering i en större kontext. I denna större kontext bör det tas hänsyn 

till det globala nyhetsmedieägandet och att det finns en kultur kring reklam och 
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marknadsföring som växer dvs. att det är viktigt att ha i åtanke att det finns kommersiella 

intressen som påverkar nyhetsmedierna (Anderson, 2009).  

Vidare har Asplund (2014) undersökt uppfattningar om klimatförändringar genom att studera 

klimatkommunikation inom den svenska lantbrukssektorn. Dessutom analyserar hon tio års 

klimatrapportering i tidningarna ATL samt Land Lantbruk och genomför åtta 

fokusgruppsdiskussioner med svenska lantbrukare. Analysen visar att svenska 

lantbruksmedier beskrev klimatförändringar som en fråga om konflikter och vetenskaplig 

osäkerhet. Lantbrukarnas diskussioner handlade däremot om huruvida klimatförändringar och 

dess orsaker var naturliga eller påverkade av mänskliga handlingar, samt olika faktorer som 

påverkar huruvida klimatinformation anses trovärdig. Följaktligen visar resultatet av denna 

studie på ett bristande beaktande till mänskligt bidragande av klimatförändringar i mediernas 

rapportering.  

Fortsättningsvis har både Jönsson (2011) och Färm, Jendel, Nord och Eriksson (2015) 

genomfört studier av medierapportering i Sverige om olika klimatrelaterade problem. Jönsson 

(2011) har undersökt rapportering kring Östersjöns ekosystem i Dagens Nyheter där hon 

främst har tittat på är vilka personer som får medieutrymme samt vad som anses vara orsaker 

och risker gällande Östersjöns ekosystem. Resultatet visar att medierapporteringen kring 

Östersjön har varit relativt stabil sedan början av 1990 och att de som får komma till tals 

gällande Östersjön är främst experter, myndigheter, organisationer och politiker. Invånare och 

representanter från industrier är i princip osynliga i medier. Färm, Jendel, Nord & Eriksson 

(2015) har studerat hur kriskommunikationen och medierapporteringen kring två höststormar 

i Sverige under senare delen av 2013 såg ut. Deras studie grundar sig i en kvantitativ 

innehållsanalys och undersöker nationella och regionala nyhetsmediers innehåll på deras 

respektive webbplatser. Resultatet visar att stormar fick lika mycket uppmärksamhet i 

medierna trots att deras respektive omfattning och kraft skiljde sig åt. Resultatet visade även 

att det fanns innehåll i medierna som syftade snarare till att underhålla än att varna eller 

påvisa konsekvenser av stormarna.  

Det finns flertalet studier som lyfter fram klimatfrågan i mediernas nyhetsbevakning, både ur 

ett svenskt och globalt perspektiv. Den tidigare forskningen visar bland annat att 

rapporteringen kring klimatet har ökat men att det samtidigt finns problem rörande 

framställningen av klimatproblem i nyhetsrapporteringen. Exempelvis visar några av 

studiernas resultat på att finns en avsaknad av nyhetsrapportering om mänskligt bidragande 
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gentemot klimatförändringar. Dessutom reflekteras det återkommande om 

nyhetsmedieägandet och andra aktörer som påverkar rapporteringen.  
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3. Teori 

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie tar avstamp i teorier om nyhetsvärdering och 

konstruktiv journalistik. Genom att belysa hur nyheterna om klimatförändringar är anpassade 

efter rådande nyhetsvärde är det möjligt att vinna en större förståelse för hur svenska medier 

rapporterar om klimatförändringar. Det ska även lyftas att teorierna om nyhetsvärdering går in 

i varandra och har flera gemensamma men även motsägande aspekter. Förutom de klassiska 

nyhetsteorierna lyfts det även in ett aktuellt teoretiskt perspektiv som benämns som 

konstruktiv journalistik.  

3.1 Nyhetsvärdering 

Begreppet nyhetsvärdering har ingen klar innebörd (Hvitfelt, 1985:20). Det används allmänt 

för att beskriva processen som involverar det urval av händelser som nyhetsmedierna gör. 

Nyhetsvärdering är inte ett statiskt regelverk som aldrig förändras, utan nyhetsvärdering är 

socialt konstruerat och påverkas ständigt. Nyhetsvärdering är en vanlig term både inom 

medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning men även inom journalistiken.  

Varför vissa händelser får stort nyhetsutrymme och andra inte går till viss del att förstå genom 

att analysera nyheter utifrån nyhetsvärderingens funktioner (Cotter, 2010:67). 

Nyhetsvärdering är mer än en lista av egenskaper som förklarar varför något räknas som en 

nyhet. Nyhetsvärden fungerar som riktlinjer i nyhetsprocessen och dessa riktlinjer kan fungera 

och appliceras borde medvetet och omedvetet. Att ha förståelse för nyhetsvärdering innebär 

att det finns en förståelse för hur journalisten har tolkat händelsen.  

Problemet med vad som blir nyheter och inte och vilka egenskaper som påverkar detta kan 

analyseras utifrån flera olika perspektiv (Hvitfelt, 1985:20). Nyhetsprocessen dvs det som 

sker från att någonting händer tills det publiceras som en nyhet i massmedierna, ser olika ut i 

olika samhällen och i olika medier. Därför finns det inte ett enkelt sätt att analysera 

nyhetsprocessen på. I följande framställning kommer det dock redogöras för ett antal teorier 

för hur nyhetsvärdering kan analyseras och förstås.  

3.2 Nyhetsfaktorer 

En av de tidiga betydelsefulla studierna av nyhetsvärdering är Johan Galtung och Mari 

Holmboe Ruges artikel ”The Structure of Foreign News” publicerad år 1965. Studien har fått 

en del kritik men har trots detta visat sig vara en inspirationskälla för många forskare när det 

gäller beskrivningar av nyhetsflödets struktur och nyheters egenskaper (Hvitfelt, 1985:102).  
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Galtung och Ruge (1965) redogör för tolv nyhetsfaktorer och underfaktorer som avgör om det 

blir en nyhet eller inte av en händelse.  

1. Frekvens (frequency) – Om händelsens frekvens (tidsomfattning) 

överensstämmer med mediernas frekvens är det mer sannolikt att händelsen blir 

en nyhet. Snabba händelser passar bättre in i nyhetsmediernas frekvens än 

händelser som utspelas långsamt.  

2. Tröskelvärde (threshold) – Det finns ett tröskelvärde som en händelse måste 

passera för att kunna rapporteras om. Händelsen måste ha en absolut intensitet 

(absolute intensity). Det finns ytterligare en tröskel när en händelse redan är 

rapporterad om. För att händelsen ska rapporteras om ytterligare krävs det att 

intensiteten ökar (intensity increase).  

3. Entydighet (unambiguity) – Händelsen ska vara enkel att tolka.  

4. Meningsfullhet (meaningfullness) – Desto kulturellt närmare (cultural 

proximity) en händelse står sin publik desto större är sannolikheten att det blir en 

nyhet. Trots detta kan finnas relevans (relevance) för en händelse även om det 

utspelar sig i en kulturellt avlägsen miljö om den ändå har betydelse för publiken.  

5. Konsonans (consonance) – Förväntade (predictability) eller önskvärda 

(demand) händelser har en större sannolikhet att bli nyheter. Om en händelse är 

allt för långt från det förväntade kommer händelsen inte bli rapporterad om enligt 

denna faktor.  

6. Det oväntade (unexpectedness) – De oväntade (unpredictability) eller sällan 

förekommande (scarcity) händelserna har de största förutsättningarna att bli 

nyheter. Dessa oväntade och sällsynta händelser måste dock ha ett samband med 

meningsfullhet och konsonans för att ha nyhetsvärde.  

7. Kontinuitet (continuity) – Om något en gång blivit en nyhet så kommer 

händelseförloppet fortsättas att klassificeras som en nyhet under en tid.  

8. Komposition (composition) – Nyheter väljs även ut för att forma en slags 

balans i rapporteringen. En inrikesnyhet kan tas in för att ge balans i en sändning 

eller tidning som har ett överskott av utrikesnyheter. Detta även om 

inrikesnyheten har ett lägre nyhetsvärde än utrikesnyheten som väljs bort.  
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9. Referens till elitnationer (reference to elite nations) – Desto mer en händelse 

berör en elitnation, desto större är sannolikheten att det blir en nyhet.  

10. Referens till elitpersoner (reference to elite persons) – Desto mer en 

händelse berör en elitperson, desto större är sannolikheten att det blir en nyhet.  

11. Personifiering (reference to persons) – Desto mer en händelse kan ses 

utifrån personliga termer, som en följd av handlande av enskilda individer, desto 

större är sannolikheten att det blir en nyhet.  

12. Negativitet (reference to something negative) – Desto mer negativa 

konsekvenser det blir av en händelse, desto större är sannolikheten att det blir en 

nyhet.  

    (Galtung & Ruge, 1965:65–71) 

De sista fyra kriterierna har en kulturell betydelse med en särskild relevans i kulturer som 

existerar i den nordvästliga delen av världen (Galtung & Ruge, 1965:68). Med detta menar de 

att det finns en större relevans för dessa kriterierna i Europa och Nordamerika.  

3.3 Formel för nyhetsvärdering 

Även Håkan Hvitfelt (1985:120) beskriver faktorer som avgör en händelses nyhetsvärde. Han 

redogör för en formel för nyhetsvärdering med tio egenskaper som behandlar värdet av en 

nyhet. Desto fler av dessa kriterier som en nyhet uppfyller, desto större värde har nyheten. 

Denna formel utvecklade Hvitfelt när han studerade förstasidor i svenska dagstidningar.  

1. ett traditionellt sakområde 

2. och det är kort avstånd 

3. till faktiska händelser 

4. som dels är sensationella eller överraskande, 

5. dels handlar om vissa enskilda personer 

6. och är enkla 

7. men viktiga eller relevanta, 

8. utspelas under kort tid med som del av ett tema 

9. samt är negativa 
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10. och härstammar från traditionella källor.  

    (Hvitfelt, 1985:120) 

Det finns förmodligen samband mellan vissa av egenskaperna i formeln (Hvitfelt, 

1985:121). Till exempel bör de traditionella sakområdena utvecklats därför att det finns 

bland annat lämpliga källor att använda. Fortsättningsvis främjar källor nyheter med 

geografisk, tidsmässig och kulturell närhet. Alltså samverkar egenskaperna för att bidra 

till nyhetsvärde. Detta betyder att det inte är tillräckligt för en nyhet att ha endast en av 

dessa egenskaper. Istället krävs det att en nyhet har flera av egenskaperna i en viss 

utsträckning för att publiceras (Hvitfelt, 1985:120). Det kan variera vad som publiceras 

och inte beroende på nyhetens utsträckning av de olika egenskaperna. Det bör även 

tilläggas att egenskaperna sannolikt inte är likvärdiga. Vissa egenskaper är antagligen 

viktigare än andra. Det är dock mycket komplicerat att redogöra för egenskapernas 

relativa betydelse (Hvitfelt, 1985:120).  

Det är däremot möjligt att förklara varför egenskaperna är viktiga för 

nyhetsvärderingen. Den första egenskapen i formeln, som innefattar nyheters 

traditionella sakområden, måste förstås ur ett historiskt perspektiv (Hvitfelt, 1985:121). 

Nyhetsvärdering har utvecklats eftersom nyhetssystemen har utvecklats. Vissa områden 

i samhället såsom politik, bevakas ständigt och intensivt. Andra områden i samhället 

bevakas mer sporadiskt. Alltså finns det någon typ av hierarki av sakområden i nyheter. 

Det ska dessutom tilläggas att nyhetsvärdering är i ständig utveckling och förändring, 

vilket påverkar vilka sakområden som anses vara viktiga i nyhetsrapporteringen.    

Den andra punkten som innefattar en nyhets avstånd handlar om nyhetens tidsmässiga, 

geografiska och kulturella avstånd (Hvitfelt, 1985:122). Det är självklart viktigt att en 

nyhet är just ny och aktuell. Det är även viktigt att det finns en geografisk och kulturell 

anknytning till nyheten för att den ska ha värde. Det kan förklaras utifrån likheter 

mellan historia, politik, språk och ekonomi.  

Formeln behandlar vidare att nyheter prioriteras att handla om enskilda individer 

(Hvitfelt, 1985:122). Detta innebär att de oftast inte behandlar kollektiva skeende utan 

istället fokuserar på identifierbara personer i vissa positioner. Dessa positioner är ofta 

inom politiska eller ekonomiska områden. Trots detta kan nyheter även handla om ”helt 

vanliga” människor. När de gör det innefattar nyheten ofta att dessa människor har 
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särskilda egenskaper eller varit med om något särskilt. Det finns ett intresse i att se den 

”lilla” människan i en utsatt situation.  

Fortsättningsvis behandlar formeln enkelheten hos nyheter. Enkelheten har flera 

dimensioner som kan gälla både de händelser som uppmärksammas men även nyhetens 

struktur i form av språk och komposition (Hvitfelt, 1985:123).  

Den sjunde punkten som handlar om vikt och relevans är självklart central för 

nyhetsvärdering (Hvitfelt, 1985:123). Viktiga och relevanta nyheter tar upp händelser 

och förhållande som har en existentiell betydelse för antingen nyhetens publik eller för 

ett stort antal människor. Vad för händelser som är viktiga och relevanta förändras över 

tid. Dessa egenskaper är dock inte helt dominerande, utan det finns andra egenskaper 

som kan vara lika eller mer betydelsefulla för nyhetsvärderingen.  

Egenskapen negativitet hos nyheten är mycket relativ (Hvitfelt, 1985:123). Dessutom är 

gränsen mellan positivt och negativt rörlig. Negativitet hör även ofta ihop med flera av de 

andra egenskaperna. Därför tenderar nyheter att vara negativa istället för positiva.  

Den sista punkten som behandlar källornas betydelse i nyhetsvärderingsprocessen utgår ifrån 

att journalisten är beroende av lättillgängliga, inflytelserika och tillförlitliga källor (Hvitfelt, 

1985:124). Källor med hög status bör ha stora möjligheter att produceras och publiceras.  

Dessa tio punkter som har redovisats och utvecklats (i olika grad) utgör en formel för 

nyhetsvärderingsprocessen och är användbar för att förstå hur den processen går till.  

3.4 Avvikelser och social betydelse 

Även Pamela J. Shoemaker och Stephen D. Reese (1996:105) beskriver vad nyhetsvärdering 

är och hur det går till. De menar att nyhetsvärdering handlar om att värdera berättelser 

baserade på överenskomna nyhetsvärden (Shoemaker & Reese, 1996:105). Det är även att 

förutspå vad publiken kommer tycka är tilltalande och viktigt. Nyhetsvärdering handlar alltid 

på något sätt om vad människor finner intressant och viktigt att veta. Om medierna istället 

skulle berätta allt som skett under en dag, skulle det inte bidragit med särskilt viktig 

information. Shoemaker och Reese (1996:106) beskriver nyhetsvärdering utifrån en liknelse 

med en vän som kommer hem från en resa. De beskriver hur vännen då antagligen skulle 

börjat med att berätta de viktigaste händelserna för att sedan fortsätta ner till de mest oviktiga 

händelserna. De viktigaste händelserna som vännen skulle berätta om är sådant som avviker 

från det normala eller sådant som direkt påverkat din vän. Vännen skulle däremot anta att 
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personen har kunskap om basala saker som exempelvis när solen går upp och ner. Därför 

skulle vännen utelämna att berätta om sådant.  

I ett senare arbete visar Pamela J. Shoemaker och Akiba A. Cohen (2006:8) på att det finns 

framförallt två egenskaper hos händelser som gör dem till nyheter. De menar att om en 

händelse antingen är avvikande (deviance) från det normala eller om den har en social 

betydelse (social significance) för ett samhälle så har händelsen nyhetsvärde. Om en händelse 

både är avvikande och har en social betydelse är nyhetsvärdet mycket starkt. Är händelsen 

avvikande men saknar social betydelse är nyhetsvärdet fortfarande starkt. Om händelsen 

däremot saknar den avvikande egenskapen men har social betydelse så finns det inte lika stort 

nyhetsvärde. Saknas båda egenskaperna finns det väldigt lite eller inte något nyhetsvärde i 

händelsen. Detta samband illustreras i följande modell:  

            Deviance (Avvikande) 

                     Low Intensity               High Intensity 

 

Social 

 Significance 

(Social Betydelse) 

Low 

Intensity 

Low 

Newsworthiness 

 

 

High 

Newsworthiness 

 

High 

Intensity 

Moderate 

Newsworthiness 

Highest 

Newsworthiness 

    

Fig. 3.1 Sambandet mellan nyhetsvärdering och social betydelse och avvikande enligt 

Shoemaker & Cohen (2006:9) 

Avvikelser kan handla om avvikande individer, händelser eller idéer (Shoemaker & Cohen, 

2006:13). Tendensen att rapportera om eller varna andra om avvikelser härstammar från långt 

tillbaka i tiden. Då kunde det handla om att varna andra när det upptäcktes något avvikande i 

miljön. Detta för att förhindra skador eller död. Idag handlar avvikelser ofta mer om 

normativa avvikelser. Alltså att någon har brutit mot lagar eller normer. Det kan handla om 

kriminella människor men även människor som klär sig på ett annorlunda sätt. Avvikelser kan 

även handla om sociala förändringar (Shoemaker & Cohen, 2006:14). Det handlar om idéer, 

händelser och människor som förändrar sociala normer, attityder och lagar. Exempel på detta 

kan vara synen på homosexuella eller rasism. En tredje typ av avvikelser är statistiska 
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avvikelser. Det är när sådant som statistiskt sett inte borde ske ändå sker, exempelvis när ett 

flygplan kraschar.  

Det finns många händelserna som har en stor social betydelse. Exempel på händelser med stor 

social betydelse är politiska val, krig, terroristattacker, nya lagar, rättegångar, nya mediciner 

osv (Shoemaker & Cohen, 2006:14). Det finns fyra olika dimensioner av sociala betydelser. 

Det finns politisk betydelse som handlar bland annat om lagar och internationella relationer. 

Det finns även ekonomisk betydelse som kan handla om sådant som påverkar bland annat 

handel och arbete. Exempel kan vara att anställda strejkar eller att en lokal affär stängs ner. 

En annan dimension av social betydelse är kulturell betydelse. Det kan handla om sådant som 

förändrar eller påverkar normer, traditioner, religion osv. Om det finns en ökning av 

människor som utövar en viss religion finns det en kulturell betydelse i den händelsen. En 

fjärde dimension av social betydelse är allmän betydelse (Shoemaker & Cohen, 2006:15). 

Händelser som har en allmän betydelse är sådant som inte får rum i de andra kategorierna av 

social betydelse. Händelser med allmän betydelse är sådant som är viktigt för allmänhetens 

välbefinnande såsom upptäckten av en ny medicin, stora trafikolyckor och de långsiktiga 

effekterna av oljeläckage.  

3.5 Konstruktiv journalistik 

En annan teori som berör nyhetsvärdering och som är en utveckling av tidigare perspektiv är 

konstruktiv journalistik (constructive journalism). Karen McIntyre och Cathrine Gyldensted 

(2017:20) förklarar hur gränserna för nyhetsprocessen kan utökas genom att införa och 

definiera begreppet konstruktiv journalistik. Konstruktiv journalistik är en del av 

journalistiken som handlar om att skapa produktiva och engagerade nyheter samtidigt som det 

värnas om journalistikens kärnfunktioner. Detta görs genom att använda positiv psykologi, 

vilket i enkelhet innebär att fokusera på det som är bra (McIntyre & Gyldensted, 2017:23). 

Positiv psykologi handlar om att ge förutsättning och tillåta människor och samhällen att 

trivas. Att förbättra individers och samhällens välmående genom att applicera positiv 

psykologi till nyhetsprocessen är målet för konstruktiv journalistik. Författarna beskriver 

sambandet mellan positiv psykologi och konstruktiv journalistik i följande citat:  

“The goal of positive psychology is to study, measure, and apply the conditions 

that allow individuals, communities, and societies to thrive (Seligman, 2011), and 

this goal is in line with the ultimate goal of constructive journalism – to improve 
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individual and societal well-being by applying positive psychology tactics to news 

work.” 

              (McIntyre & Gyldensted. 2017:23) 

Precis som de tidigare teoretikerna hävdar även McIntyre och Gyldensted (2017:20) att 

nyheter ofta är negativa av sitt slag och att det finns nyhetsvärde i detta. De ger däremot även 

exempel på konsekvenser av negativa nyheter. Bland annat beskriver de hur det finns 

människor som inte orkar konsumera nyheter för de mår dåligt av de negativa budskapen. 

Problemfokuserade nyheter har skadliga effekter både för att det säljer dåligt och för att det 

inte låter journalister porträttera verkligheten rättvist (McIntyre & Gyldensted 2017:21). 

Därför föreslår författarna ett tillvägagångssätt för journalisterna som de kallar konstruktiv 

journalistik. Detta tillvägagångssätt erbjuder en väg för journalisterna att fullfölja sina 

kärnfunktioner men samtidigt vända bort från de negativa och probleminriktade nyheterna. 

Journalisten ses som aktiv och deltagande i skapandet av nyheten och även medveten om och 

bekymrad av effekterna av nyheten på allmänheten (McIntyre & Gyldensted, 2017:22). 

Utifrån konstruktiv journalistik kan journalister skapa mer produktiva nyheter med viktig 

information som engagerar nyhetskonsumenterna.  

Konstruktiv journalistik är ett brett begrepp som innefattar olika inriktningar (McIntyre & 

Gyldensted, 2017:23). Det finns lösnings-fokuserad journalistik som handlar om att lösa 

problem och att rapportera om hur människor löser problem. Fortsättningsvis finns det 

prospektiv journalistik som handlar om framtiden och att försöka föreställa sig framtiden. Att 

föreställa sig framtiden kan innebära att det spekuleras i hur olika problem kan lösas eller hur 

människor kanske kommer att tänka.  

En annan inriktning inom konstruktiv journalistik är fredsjournalistik som överlappar med de 

båda tidigare nämnda inriktningarna (McIntyre & Gyldensted, 2017:25). Fredsjournalistik 

innefattar att journalisten måste se konflikter som en möjlighet för människor att utvecklas 

och inte som krig mellan två parter där den ena vinner och den andra förlorar. Alltså måste 

journalisten även rapportera om grunderna för konflikten och om vilka som försöker lösa den.  

Den fjärde och sista inriktningen är journalistik som återställande berättelse (McIntyre & 

Gyldensted, 2017:25). Denna inriktning innefattar när journalister uppmuntrar nyheter som 

täcker djupare rötter av konflikter och återhämtningsfasen efter konflikter. Alltså överlappar 

dessa fyra inriktningar varandra på flera sätt och att flera av dessa inriktningar kan finnas i en 
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och samma nyhet. Alla inriktningar har dock gemensamt att de arbetar efter positiv psykologi 

och strävar efter en hälsosammare allmänhet (McIntyre & Gyldensted. 2017:25).  
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4. Metod 

Denna studies metodologiska utgångspunkt tar avstamp i hermeneutiken och i den kvalitativa 

forskningstraditionen. I följande framställnings redogörs det för studiens metod, 

analysmodell, urval, analysverktyg och tillvägagångssätt. Materialet presenteras och det 

reflekteras över tillförlitlighet och kritik gentemot studien. 

4.1. Kvalitativ metod  

Hur kvalitativ metod ska definieras är inte självklart (Alvesson & Sköldberg, 2008:17). En 

distinktion mellan kvalitativa och kvantitativa metod är skillnaden mellan icke-

standardisering och standardisering. Kvalitativa metoder arbetar utefter en icke-

standardiseringsprocess, medan kvantitativa metoder arbetar efter att standardisera. Ett annat 

sätt att skilja metoderna åt är att kvalitativa metoder ofta mer utgår från studieobjektets 

perspektiv medan kvantitativa metoder utgår ofta mer från forskarens idéer om vilka 

dimensioner och kategorier som skall stå i centrum (Alvesson & Sköldberg, 2008:17). Det 

kan dock vara förnuftigt att även i kvalitativ forskning använda sig av vissa enkla 

kvantifieringar (Alvesson & Sköldberg, 2008:19). Detta för att det kan ha ett värde som 

bakgrundsmaterial i kvalitativ forskning. I denna studie presenteras viss kvantitativa data för 

att ge en bakgrund och förståelse för materialet.  

Kvalitativ forskning ingår i hermeneutikens forskningstradition. Hermeneutiken handlar om 

att förstå genom tolkning (Hartman, 2004:105). Texttolkning är utgångspunkten för 

hermeneutiken (Alvesson & Sköldberg, 2008:193). Inom hermeneutiken kan texter endast 

förstås om de sätts i ett sammanhang. För att förstå texter krävs det att helheten delas upp i 

delar. Dessa delar ska sedan analyseras för att förstå helheten. Denna studie ska studera 

svensk klimatrapportering och utifrån detta urskilja och analysera beståndsdelar för att sedan 

sätta samman delarna för att förstå helheten.  

4.2. Diskursanalys 

Textanalys är ett generellt begrepp som innefattar kvalitativa sätt att närma sig texter på 

(Østbye, 2004:63). Det finns flera olika teoritraditioner inom textanalys och alla traditioner 

har sina egna analysverktyg och begrepp för att analysera texter. En av dessa teoritraditioner 

är diskursanalys.  

Inom kvalitativa studier är det ofta diskurser och sociala interaktioner som står i centrum 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:17). Fältet för diskursanalys är mångfaldigt både på ett 
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metodologiskt, teoretiskt och analytiskt plan (Richardson, 2007:21). Diskurs kan beskrivas 

som den del av språket som är ”ovanför” (Richardson, 2007:22). Alltså den betydelse som 

finns i orden men som är större än det som faktiskt ryms i meningen. Om detta är synen på 

diskurs kan det betyda att diskursanalys tittar efter mönster och strukturer i de delar av språket 

som är större och mer utvecklade än själva meningen i sig.  

Det är viktigt att förstå att alla texter ingår i ett sammanhang och i en kontext (Østbye, 

2004:74). Det finns både en närmare och en vidare kontext. En närmare kontext kan innefatta 

tidningssidan för en tidningsartikel eller en nyhetssändning för ett nyhetsinslag. Analysen 

sträcker sig ut i den närmare kontexten och ser i vilken del av tidningen som en tidningsartikel 

förekommer samt i vilken del av en nyhetssändning som ett nyhetsinslag förekommer. Att 

sedan placera texten i en vidare kontext innebär att förstå textens geografiska, sociala och 

kulturella aspekter (Østbye, 2004:75). 

4.3. Analysmodell 

Norman Fairclough har skapat en modell för att visa analysens olika nivåer. Modellen 

har tre dimensioner: textens (text), diskursen (discourse practice) och den sociala 

praktikens (sociocultural practice) nivå. Fairclough (1989:24) menar att texten är en 

produkt av en process. Han använder termen diskurs för att beskriva processen för 

produktion och konsumtion av texter. Med sociala praktiker menar han att koppla 

samman de tidigare nivåerna för att förstå hur sociala förhållande påverkar texten 

(Fairclough, 1989:25). Följande modell demonstrerar detta: 

 

Fig 4.1 Faircloughs (1995:59) tredimensionella analysmodell.   
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Denna studies analys ska utgå ifrån Faircloughs analysmodell men istället för att 

undersöka den sociala praktikens nivå, undersöks istället den journalistiska praktiken i 

form av nyhetsvärdering. Följande modell visar hur denna studies analys är uppbyggd: 

 

Fig 4.2 Denna studies analysmodell modifierad av Faircloughs analysmodell.  

Textens nivå innefattar materialet för denna studie dvs. inslagen och artiklarna om 

klimatet. Den diskursiva praktiken innefattar temana och ämnena som materialet berör. 

Alltså vilka ämnen och teman gällande klimatet som produceras och konsumeras. Den 

journalistiska praktiken består av nyhetsvärderingskriterier och användandet av 

konstruktiv journalistik för att förstå hur journalistens praktik påverkar texten.  

4.4. Urval och material 

För att tillhandahålla en representativ bild av svensk nationell medierapportering har sex olika 

nyhetsmedier valts ut. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen samt 

Rapports sändning 19.30 och Tv4 Nyheternas sändning 19.00 är valda för att studera svensk 

medierapportering kring klimatförändringar. Dessa är valda för de är bland de största 

medierna i Sverige. Dessa sex olika nyhetsmedier har studerats under en veckas tid (8–14 

april 2019). Detta urval ska kunna ge en representativ bild av svensk nationell 

medierapportering kring klimatet. Det skulle dock krävas ett större urval av lokala och 

regionala medier för att kunna ge en representativ bild av Sveriges medierapportering om 

klimatet.  

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är studerade i pappersformat då en stor del av deras 

nätbaserade innehåll är avgiftsbelagt. Aftonbladet och Expressen har däremot ett stort 

nätbaserat material som alla kan ta del av. Därför valdes det att i dessa tidningars fall studera 

det nätbaserade materialet. Båda tidningarna har dock ett fåtal artiklar som är avgiftsbelagda 
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och dessa har det bortsetts ifrån i denna undersökning. Rapport och Tv4 Nyheterna har 

studerats i deras respektive play-kanal i efterhand.  

4.4.1. Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter (DN) är en svensk dagstidning som grundades av Rudolf Wall och tidningens 

första nummer kom ut den 23 december 1864. Idag ingår tidningen i Bonnierkoncernen och 

den nuvarande chefredaktören och ansvarige utgivaren är Peter Wolodarski. Dagens Nyheter 

utger sig för att ha en oberoende liberal politisk ställning och att de strävar efter att erbjuda 

alla människor oavsett social bakgrund, nyheter från hela världen (Dagens Nyheter, 2019). 

Tidningen har en räckvidd på 1 131 000 individer per dag (Dagens Nyheter-statistik, 2019).  

4.4.2. Svenska Dagbladet  

Svenska Dagbladet (SvD) är en svensk dagstidning som grundades 1884 och har en 

värdegrund förenad av liberalism och konservatism (Svenska Dagbladet, 2019). 

Dessutom anger de att deras journalistiska verksamhet syftar till att informera, kritiskt 

granska, upplysa och driva opinion. Svenska Dagbladets nuvarande chefredaktör och 

ansvarige utgivare är Anna Careborg. Tidningen har en räckvidd på 852 000 individer 

per dag (Svenska Dagbladet-statistik, 2019). 

4.4.3. Aftonbladet 

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta. Aftonbladet anger att deras ledarsida 

är oberoende socialdemokratisk (Aftonbladet, 2016). Tidningen ägs till 91% av 

Schibsted och till 9% av LO. Den nuvarande chefredaktören och ansvarige utgivaren för 

tidningen är Lena K Samuelsson. Tidningen har en räckvidd på 3 850 000 individer per 

dag (Aftonbladet-statistik, 2019).  

4.4.4. Expressen 

Expressen startades 1944 och de anger att de sedan starten har levererat 

kvällsjournalistik med en bred bevakning av nyheter, sport och nöje (Expressen, 2017). 

Expressen ingår i familjen Bonnier tillsammans med flera andra svenska medier och att 

de har en liberal politisk hållning. Thomas Matsson är nuvarande chefredaktör för 

tidningen. Tidningen har en räckvidd på 2 955 000 individer per dag (Expressen- 

statistik, 2019).  
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4.4.5. Rapport 

Rapport är ett nyhetsprogram på Sveriges Televisions (SVT). Programmet sänds på 

SVT1 alla dagar 18.00 och 19.30. I denna undersökning har urvalet begränsats till 

sändningen 19.30. Detta för att den sändningen ligger under den bästa sändningstiden 

(prime time). SVT ingår i Sveriges public service-utbud. 

4.4.6. Tv4 Nyheterna  

Tv4 Nyheterna är TV4:s nyhetsprogram som sänds varje dag 19.00 och 22.00. I denna 

undersökning kommer endast sändningen 19.00 att användas. Även denna sändning är 

vald då den sänds under prime time.  

4.4.7. Beskrivning av materialet 

Av det valda materialet gick det att urskilja sammanlagt 55 inslag och artiklar som var 

klimatrelaterade. Av dessa 55 inslag och artiklar fanns 24 av dessa i DN, nio i SvD, sex i 

Rapport, sex i Expressen, sex i Aftonbladet och fyra i Tv4 Nyheterna.  

Nyhetsmedier Antal Kod* 

Dagens Nyheter 24 artiklar  A1-24 

Svenska Dagbladet 9 artiklar A25-33 

Aftonbladet 6 artiklar A34-39 

Expressen 6 artiklar A40-45 

Rapport 6 inslag I1-6 

Tv4 Nyheterna 4 inslag  I7-10 

*A=Artiklar I=Inslag 

Även insändare, debattartiklar och krönikor räknas med i materialet som artiklar för att få med 

hela bilden av klimatet i nyhetsmedier. De har dock inte samma uppbyggnad som 

nyhetsartiklar och kan därför inte förstås på samma sätt utifrån nyhetsvärderingsteorier. Detta 

lyfts och exemplifieras i analysen.  

Av Rapports sex inslag var fyra av dessa i början av sändningarna och två i slutet av 

sändningarna. Av Tv4 Nyheternas fyra inslag var en i mitten av sändningen och tre var i slutet 

av sändningarna.  

Det fanns sammanlagt sju rubriker med kopplingar till klimatet på förstasidorna av DN under 

den valda undersökningsveckan. SvD hade en rubrik med koppling till klimatet på deras 

förstasidor under undersökningsveckan.  
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4.5. Analysverktyg 

Allt material har studerats utifrån samma analysverktyg för att finna strukturer och mönster. 

Analysverktyget för att studera materialet i denna undersökning är inspirerat av Galtung och 

Ruges (1965) nyhetsfaktorer, Hvitfelts (1985) formel för nyhetsvärdering och Shoemaker och 

Cohens (2006) modell för avvikelse och social betydelse. Även begreppet konstruktiv 

journalism har använts i analysverktyget. Följande modell visar hur analysverktyget fungerar i 

studiens analysmodell. 

 

Fig 4.3. Denna studies analysmodell modifierad av Faircloughs analysmodell med 

beskrivning av nivåerna.  

Sju aspekter med tillhörande frågor har utgjort ett analysschema som har använts vid 

bearbetningen av materialet:  

• Enkelhet – Är händelsen enkel att tolka? Är nyhetens struktur enkel och tydlig? 

• Kort avstånd – Är händelsen ny och aktuell? Finns det även en geografisk och 

kulturell närhet?  

• Personlig – Finns det identifierbara personer som kan kopplas till händelsen?  

• Negativ – Är händelsen negativ eller negativt vinklad?  

• Social betydelse – Finns det relevans och meningsfullhet i händelsen för publiken?  

• Oväntat – Är händelsen oväntad, överraskande, avvikande, sensationell eller sällsynt? 

• Konstruktiv journalistik – Framgår det förslag eller idéer om hur problem kan 

lösas? Framställs det en bild av framtiden?  
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4.6. Tillvägagång 

För att hitta klimatrelaterade nyheter i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Rapport och Tv4 

Nyheterna har allt material studerats för att finna artiklar och inslag som behandlar klimatet. 

Artiklar som har med ordet klimat i texten eller rubriken har valts ut. Även artiklar och inslag 

med en tydlig koppling till klimatdiskursen men som saknar ordet klimat i texten har tagits 

med. Dessa tydliga kopplingar innefattar bland annat koldioxidutsläpp.  

För att däremot hitta klimatrelaterade artiklar i Aftonbladet och Expressen har det varje kväll i 

undersökningsveckan sökts på ordet klimat i respektive tidnings sökfält för att ta del av 

dagens klimatrelaterade artiklar. Artiklarna som har genererats på detta sätt har använts i 

studien.  

I denna studie har det utgåtts ifrån att ordet klimat är ett begrepp som innefattar förhållande i 

atmosfären. Tidningsartiklar och nyhetsinslag som har använt ordet klimat i en annan mening 

än det som är ämnat för denna studie (exempelvis, samtalsklimat) har det bortsetts ifrån.  

För att analysera materialet har analysschemat använts på varje enskild artikel och inslag. 

Detta för att göra materialet begripligt och hanterbart. När materialet sedan var sammanställt 

var det möjligt att finna teman och strukturer. Utifrån sammanställningen applicerades teorier 

för att kunna säga något om materialet.  

4.7. Kritisk reflektion 

Det finns inte en tydlig väg att gå när texter ska analyseras (Østbye, 2004:69). Arbetssättet 

beror på egenskaperna hos materialet. Detta är något som märkts tydligt i denna studie. Denna 

studie har analyserat både tidningsartiklar i pappersform men även tidningsartiklar på nätet 

och tv-nyheter. Dessa olika medieformer har olika egenskaper och behöver olika strategier för 

att analyseras. Denna utmaning har medfört att det har spenderats särskild tid att förbereda för 

att genomföra analysen på ett så korrekt sätt som möjligt.  

Det finns även en medvetenhet om att det krävs tolkning för att genomföra denna studie och 

att tolkning bidrar till subjektivitet. Trots detta har det strävats efter att använda ett objektivt 

förhållningssätt gentemot materialet och studera det som faktiskt uttryckts utan att lägga till 

egna idéer och tankar. Samtidigt krävs det en förståelse för vad som menas och inte endast 

vad som sägs. Förståelsen för denna balansgång har medfört en stor försiktighet och 

noggrannhet för mig som forskare när jag studerat materialet. Det har inneburit att det har 
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lagts en stor vikt vid att analysera materialet på ett noggrant sätt utan att tillägga egen 

förförståelse och att samtidigt endast studera det som uttrycks.  

Det har dessutom lagts en stor vikt vid att se till att studien är både pålitlig och giltig. I 

vetenskapliga sammanhang är det viktigt att det finns pålitlighet (reliabilitet) och giltighet 

(validitet) (Hartman, 2004:146). Med pålitlighet menas att man skall kunna göra samma 

studie igen och få samma resultat. Med giltighet menas att studien är korrekt genomförd och 

att resultatet av studien verkligen visar verkligheten så som den är.  
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5. Resultat och analys 

Resultatet kommer främst att presenteras utifrån de olika aspekter som användes i 

analysverktyget. Detta för att få ordning och struktur i resultatet så att det blir begripligt. 

Inledningsvis kommer det att presenteras vilka teman och ämnen som har urskilts för att få en 

inblick i materialet på en övergripande nivå. Sedan fortsätter framställningen av resultatet 

utifrån de olika aspekterna från analysverktyget.  

5.1. Teman och ämnen 

Två övergripande teman gick att urskilja ur materialet, dessa var transport och ekonomi. 

Dessa teman genomsyrade en mycket stor del av ämnena som togs upp i artiklarna och 

inslagen. De klimat-relaterade ämnen som framförallt fick utrymme i medierna är politik som 

rör klimat och miljö, resande, bilar och artiklar präglade av åsikter såsom insändare, krönikor 

och debattartiklar. Dessutom var Greta Thunberg och hennes skolstrejker återkommande i 

materialet. Vanligast var det att hon nämndes i artiklar och inslag som en symbol för 

klimatproblematiken. Det fanns inte många artiklar som handlade enbart om henne och 

skolstrejker utan hon omnämndes snarare som en symbol i artiklarna och inslagen.  

Övergripande teman 

Transport 

Ekonomi 

 

Ämnen 

Politik 

Resande 

Bilar 

Insändare, krönikor och debattartiklar 

 

Politik var ett återkommande ämne i inslagen och artiklarna, exempelvis handlade de om 

klimatsatsningar i budgeten, hur vi ska nå klimatmålen, hur klimatet är av intresse i 

valkampanjer osv. Ett ämne som fick utrymme i alla medierna var vårbudgeten och dess 

satsningar på klimatet. Det fanns dock olika skildringar av budgeten, men den fick stort 

medieutrymme. 
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Artiklarna och inslagen som handlade om resande handlade på olika sätt om flyg och tågresor, 

men även om längre resor med elbil. Det presenterades under veckan en undersökning av 

Vagabond gällande svenskars minskade resande och flera av medierna valde att ta upp denna 

händelse. Det fanns även andra inslag och artiklar som behandlade minskat resande och att 

resa med tåg istället för flyg.  

Bilar lyftes i flertalet artiklar och inslag som då ofta handlade om utsläpp. Även elbilar fick 

utrymme och stort fokus lades på utsläpp och strävan efter att nå klimatmålen. Det fanns även 

ett försäljningsperspektiv i flera av artiklarna och inslagen rörande bilar. Det presenterades 

vilka bilar som såldes mest samt vilka utsläppssiffror som fanns till respektive bil.  

Artiklarna som var präglade av åsikter och förslag rörande klimatproblemen kunde handla om 

allt ifrån en argumenterande insändare om att kollektivtrafiken borde vara gratis till en 

debattartikel om att det inte borde importeras mat till Sverige. De hade dock alla gemensamt 

att de reflekterade över problem och lösningar gentemot klimatförändringar.  

En mycket stor del av artiklarna och inslagen har kopplingar till antingen transportfrågor, 

ekonomi eller både och. Exempelvis har politik rörande klimat och miljö en koppling både till 

transportfrågor men även ekonomi. Klimat och miljö-politik berör till stor del 

transportkostnader på olika sätt, exempelvis flygskatt och skatt på drivmedel. Artiklarna och 

inslagen som handlade om flyg och tågresor berör ämnet transport. Rapporteringen som berör 

exempelvis klimatsatsningar och bilförsäljning är starkt kopplade till ekonomiska frågor.   

5.2. Enkelhet 

I analysverktyget studerades materialet utifrån flera aspekter, bland annat studerades det om 

nyheten var enkel och tydlig. Resultatet visar att majoriteten av artiklarna och inslagen var 

enkla och tydliga och en liten del var delvis enkla och tydliga. Det fanns inga artiklar eller 

inslag som var svåra att förstå. Alla inslagen i de tv-sända nyheterna var enkla medan det 

fanns ett fåtal exempel i tidningsartiklarna som visar på en lite svårare struktur. Ett exempel 

på ett enkelt och tydligt inslag är ett inslag om utsläppssiffror rörande Volvo-bilar som 

presenteras av nyhetsuppläsaren på följande sätt:  

”Det blev ett rejält underbetyg till Volvo Cars när nya utsläppssiffror presenterades idag. 

Nya Volvo-bilar har bland de högsta genomsnittliga utsläppen av koldioxid i Europa och 

utvecklingen verkar gå åt helt fel håll.” (I9)  

Ett annat exempel på enkelhet finns i ett inslag från Rapport. 
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”Klimat, brott och migration. Där har vi väljarnas viktigaste frågor inför EU-valet. Det visar 

en undersökning som Novus gjort för SVT och Sveriges Radio.” (I3) 

Även i tidningarna var många av artiklar enkla och tydliga i sin struktur och i sitt innehåll, 

men det fanns dock ett antal artiklar som hade en motsatt struktur. Artiklarna som var svåra 

att följa med var ofta ledarartiklar och debattartiklar. Ett exempel finns i Aftonbladet:  

”Magdalena Anderssons ekonomiska vårproposition har kallats ospännande. Låt oss vara 

ärliga, det blir i regel inte särskilt spännande när man dels måste kompromissa med direkta 

meningsmotståndare, och dessutom städa upp efter andras monumentala fiasko. - Det 

handlar om den så kallade servettbudgeten. Moderaternas och Kristdemokraternas budget, 

som de fick igenom med stöd av Sverigedemokraterna, kapade möjligheten till 

välfärdssatsningar genom skattesänkningar och var en katastrof för klimat- och miljöarbetet. 

Två miljarder mindre till att mildra det skitiga arv som vi vuxna lämnar till de unga. Med den 

här budgeten försöker man rätta till misstagen i servettbudgeten.” (A38) 

Det är helt klart möjligt att förstå vad som menas i artikeln, men den präglas inte av en tydlig 

struktur och enkelhet. Det kan förklaras utifrån att det är just en debattartikel, eftersom att 

denna typ av artikel inte följer samma struktur som en nyhetsartikel gör. I nyhetsartiklar 

framgick ofta ämnet och syftet med artikeln tydligt direkt. Ett exempel finns i DN:s artikel om 

valet i Finland: 

”Idag, söndag, går finländarna till valurnorna och mätningar visar att Sannfinländarna kan 

bli näst störst i riksdagen. Den invandringsfientliga partiledaren Jussi Halla-aho har flyttat 

fokus från sin kärnfråga och lanserar sig nu som ett alternativ till den allmänna 

”klimathysterin”, som han kallar den.” (A23)  

5.3. Kort avstånd 

Det fanns inga artiklar eller inslag som hade ett långt avstånd både tidsmässigt, geografiskt 

och kulturellt, utan det fanns alltid en närhet till någon av dessa aspekter. Det förekom även 

artiklar och inslag som hade närhet till alla aspekter.  

Artiklarna och inslagen som behandlar vårbudgeten har ett kort avstånd både tidsmässigt, 

geografiskt och kulturellt. Detta för att det rapporterades om vårbudgeten samma dag eller 

dagen efter som den presenterades och för att det är ett ämne som berör Sverige och alla som 

lever här. Tv4 Nyheterna rapporterar om budgeten och beskriver hur det berör Sverige.  
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”I vårändringsbudgeten vill regeringen lägga nära 2 miljarder kronor för att minska och 

tillslut eliminera landets utsläpp av växthusgaser.” (I7) 

Ett exempel på en artikel som däremot saknar den geografiska och tidsmässiga är en krönika i 

SvD som behandlar hur alkoholkonsumtionen kan bli mer klimatsmart.   

”Ska vi ha ännu fler viner i pappförpackningar? Eller ska returglasen komma till heders 

igen? Eller kommer det en magisk förpackning som är hundra procent klimatsmart, ja till och 

med ätbar – och samtidigt tät och tålig? Ja, hur ska framtidens miljövänliga vinförpackning 

egentligen se ut?” (A32) 

Denna krönika bygger inte på någon händelse som har en nära koppling tidsmässigt eller 

geografiskt, då det inte är något som skett på en direkt plats, vilket kan förklaras utifrån att det 

är en krönika och inte en nyhetsartikel. I krönikor är det mer vanligt att det tas upp ämnen 

som inte är högaktuella jämfört med nyhetsartiklar. Däremot så finns det i denna krönika en 

viss kulturell koppling då alkoholkonsumtion ofta är kulturellt betingat. Därför finns det en 

delvis koppling till ett kort avstånd i denna artikel.  

5.4. Personlig 

I majoriteten av artiklarna och inslagen fanns det en koppling till enskilda personer. Ett 

exempel på en personlig artikel är en artikel från Expressen som behandlar hur en känd 

investerare skänker pengar för att bekämpa klimatkrisen.  

”Numera lägger Jeremy Grantham sin tid och sina pengar på klimatkrisen. – Det är inte 

frågan om välgörenhet, det är för mina barnbarn, säger han till danska Børsen. För att 

föregå med gott exempel lovade han nyligen att skänka 98 procent av sina personliga 

tillgångar, motsvarande drygt 1 miljard dollar, i syfte att ge sitt bidrag till forskning och ökad 

kunskap, skriver Di.” (A45) 

Expressens artikel handlar om en person och hans handlingar och därför är den personlig av 

sitt slag. Ett annat exempel på en personlig artikel är en debattartikel i DN. Artikeln lyfter att 

det finns möjlighet att nå transporternas klimatmål om det bara fattas en rad beslut snabbt. 

Efter som att det är en debattartikel är den personlig i sitt slag då det lyfts åsikter och idéer 

utifrån författarens perspektiv. I detta fall är det Svante Axelsson som är författare och han är 

nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.  
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”Trots att utsläppen ökade igen under 2018 är målet fortfarande möjligt att nå. Men det 

kräver en rad snabba politiska beslut för att nödvändiga investeringar ska kunna göras i tid, 

skriver nationella samordnaren Svante Axelsson.” (A1) 

Flera artiklar lyfte in Greta Thunberg som en symbol för klimatproblematiken och de är 

tydliga exempel på hur artiklar kan göras personliga. En artikel i DN som behandlar valet i 

Finland lyfter hur Greta Thunberg påverkar politiken. 

”I Finland har man märkt en tydlig ”Greta Thunberg-effekt”. Under hela vintern har 

skolelever runt om i landet strejkat för klimatet, och runt tusen finländska forskare 

understödde också officiellt skolstrejkerna. I november skrev åtta partier under ett avtal om 

gemensamma klimatmål.” (A20)  

Även en artikel i Aftonbladet beskriver Greta Thunberg som en symbol för 

klimatproblematiken.  

”Gretaeffekten på svenskarnas resande är begränsad. Enligt tidningen Vagabonds 

resebarometer uppger två av tre svenskar att de påverkas av skriverier kring resors 

klimatavtryck. // Under det senaste året har medier och influerare flitigt hängt ut flyget som 

klimatbov. Klimataktivisten Greta Thunberg är en av dem som slutat flyga, samtidigt som 

uttryck som "flygskam", "klimatångest" och "tågskryta" myntats.” (A37) 

Artiklar och inslag som är delvis personliga kan vara sådana som handlar om ett ämne som 

inte har en personlig koppling men som lyfter in en person för att ge sina åsikter om ämnet. 

Aftonbladet har en artikel om minskat flygande och orsakerna till detta där de väljer att ta in 

en person som får ge sina tankar om ämnet.  

”Vagabonds resebarometer för 2018 visar att en majoritet av svenskarna reagerar på 

debatten kring flygets påverkan på miljön. För första gången i modern historia är klimatet en 

faktor som påverkar vårt utlandsresande. // Per J Andersson som är chefredaktör för 

Vagabond tror att utlandsresorna kommer att fortsätta minska i år. Men resandet totalt 

kommer inte att minska eftersom vi troligtvis ersätter vissa utlandsresor med resor inom 

landet.” (A39) 
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Artiklar och inslag som inte nämner enskilda personer räknas inte som personliga. Ett 

exempel är en artikel i DN som beskriver en mataffär i Thailand som försöker dra ner på 

användningen av plast.  

”Hur skär man ner på plast-användningen? Det frågade sig en mataffär i Thailand. Svaret: 

slå in produkterna i bananblad.  I en mataffär i den thailändska staden Chiang Mai har man 

vidtagit alternativa åtgärder i sin strävan efter att minska förbrukningen av 

plastförpackningar, skriver Forbes.” (A2) 

I denna artikel omnämns inga individer och därför finns det ingen personlig koppling.  

5.5. Negativ 

Ungefär hälften av artiklarna och inslagen var negativa i varierande grad. Det fanns även 

artiklar och inslag som var motsatsen till negativa, alltså positiva. Ett exempel på en händelse 

som skildras på ett mycket positivt sätt är i SvD:s artikel som handlar om att de själva (SvD) 

vunnit ett pris för klimatsatsning.  

”SvD prisas för satsningen Klimatutmaningen på galan Årets dagstidning, i kategorin Årets 

kampanj. – Det här är ett kvitto på att det vi gör inte bara engagerar våra läsare, utan även 

uppskattas av branschen, säger SvD:s affärschef Christoffer Lindvall.” (A33) 

Ett inslag i Rapport skildrar däremot en händelse på ett delvist negativt sätt. De beskriver en 

satsning i budgeten som positiv med nämner även aspekter av satsningen som negativa. Inslag 

är alltså inte endast negativt utan det finns positiva delar av det också. Därför har det en delvis 

negativ koppling. Följande citat från inslaget visar detta: 

”Regeringen ökar stödet med 300 miljoner kronor men samtidigt sänks nivån för stödet till 

varje enskild investering i solceller från 30 % till 20.” (I2)  

En artikel som dock hade en tydlig negativ koppling är en artikel i Aftonbladet som syftade 

till att belysa att trots stora klimatsatsningar i vårbudgeten så räcker det ändå inte till för att nå 

klimatmålen.   

”Nästan hälften av vårändringsbudgeten går till olika miljö- och klimatsatsningar. Ändå 

räcker det inte för att Sverige ska nå klimatmålen. // Ett av målen för Sveriges klimatarbete är 

att det senast 2045 inte ska vara några nettoutsläpp alls av växthusgaser, därefter ska 
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utsläppen vara negativa. – Vi behöver göra mer, säger Isabella Lövin om utsikterna att nå 

målet i tid.” (A34) 

5.6. Social betydelse 

Majoriteten av inslagen och artiklarna hade en innebörd med en social betydelse och relevans 

för publiken. Genom att analysera vad som uttrycktes i inslagen och artiklarna var det möjligt 

att urskilja huruvida det fanns en socialbetydelse för allmänheten. Ett ämne som återkom i 

nyhetsrapporteringen var vårbudgeten. I vårbudgeten presenteras flera satsningar som 

påverkar allmänheten, alltså finns det en meningsfullhet och relevans för publiken i nyheter 

rörande vårbudgeten. Expressen presenterar satsningarna i vårbudgeten på ett tydligt sätt 

samtidigt som det knyts an till varför satsningarna har betydelse.  

”Andra satsningar är 300 miljoner kronor till solcellstödet, 100 miljoner till ett nytt 

investeringsstöd för minusutsläpp av koldioxid samt 50 miljoner till nattåg till kontinenten.     

-Våra satsningar gör att vi kan fortsätta att skydda klimatet och människors hälsa, sade 

Isabella Lövin och gick igenom de besparingar som gjordes i M/KD-budgeten, som riksdagen 

beslutade om i december.” (A40)  

Det finns även ett tydligt exempel på social betydelse i ett inslag från Rapport där det uttrycks 

problem med grundvattennivåerna och hur detta kan påverka oss.  

”Under förra årets rekordtorra sommar sinade grundvattenmagasinen och den snö som föll i 

vintras var inte tillräcklig för att fylla dem igen. Och det här det innebär att flera kommuner 

kan komma att få problem med vattenförsörjningen framöver.” (I5) 

Det fanns dock även ett mindre antal artiklar och inslag som saknade en social betydelse. Ett 

exempel på en artikel som saknar kopplingar till en social betydelse är en mindre artikel i DN 

som handlar om att Greta Thunberg ska träffa påven i påsk.  

”Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg kommer att träffa påve Franciskus under sitt 

besök i Rom nästa vecka. Eftersom att besöket sammanfaller med påsken blir det troligen 

ingen enskild audiens.” (A15) 

I denna artikel finns det inga kopplingar till hur detta kan vara betydelsefullt för publiken eller 

hur det kan påverka dem. Här presenteras det endast att mötet ska ske och hur det mest troligt 

kommer att ske.  
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5.7. Oväntat  

I ungefär hälften av inslagen och artiklarna påvisades det att händelsen var oväntad eller 

sensationell. I Tv4-Nyheterna finns det ett inslag som beskriver hur ett svenskt forskarteam 

har undersökt en glaciär som möjligtvis kan starta en klimatkatastrof i framtiden. Denna nyhet 

är ett exempel på ett inslag där händelsen är väldigt överraskande och oväntad.  

”För första gången har en undervattensfarkost tagit sig under Antarktis enorma ismassor. // 

Vi kom in till ett område där ingen hade varit förut för att isen öppnade sig och det var 

väldigt lite havsis och dessutom drog sig den här glaciären tillbaka flera kilometer så vi kom 

in på områden där ingen har varit förut och lyckades få jättespännande mätningar med RAN 

under isen. // Vad kan vi säga om resultatet ifrån den här expeditionen? Vi kan säga att det är 

väldigt spännande, ursprunget till vattnet, det var förvånande, det kommer från ett ställe där 

vi inte trodde att det fanns en förbindelse.”  (I10) 

Ett annat exempel på ett inslag som har kopplingar till oväntade eller avvikande händelser är 

ett inslag i Rapport som tar upp svenskars minskade resande.  

”Nu till ett trendbrott. Vi svenskar reser allt mindre, det visar ny statistik. Samtidigt planerar 

allt fler att resa klimatsmart och ta tåget.” (I4) 

Ett exempel på en artikel som delvis är oväntad är en artikel i DN om att Ford återigen 

lanserar etanolbilar i Sverige. Alltså har sådana bilar funnits tidigare men nu görs det en 

nysatsning. Därför är denna händelse inte helt oväntad, men samtidigt inte självklar.  

”Ford gör en nysatsning på etanolbilar i Sverige. Den populära suven Ford Kuga anpassas 

för bränslet E85. Försäljningen inleds direkt.” (A16) 

Det fanns dessutom flera artiklar och inslag med händelser som beskrevs som relativt väntade. 

En artikel från DN beskriver valet i Finland och hur det även i detta land påverkas av 

klimatfrågor. Detta beskrivs som något väntat. 

”Även Finland upplever en ”Greta Thunberg-effekt”. Över hela landet strejkar skolelever 

och inför riksdagsvalet imorgon, söndag, har klimatfrågan fått rejält utrymme.” (A20) 

 5.8. Konstruktiv journalistik  

Omkring hälften av artiklarna och inslagen hade delar av konstruktiv journalistik. En artikel i 

SvD beskriver problemet med att klimatpåverkan inte är en viktig faktor för svenskar när de 

handlar, samtidigt reflekteras det över lösningar till problemet.  
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”Inte ens fyra av tio svenskar tycker att klimatpåverkan är en viktig faktor när de köper varor 

och tjänster, långt under EU-snittet på 67 procent. // Vi märker ett otroligt stort intresse 

bland svenska företag att finansiera klimatåtgärder med oss. Men det har kanske inte nått till 

konsumenterna än, säger Alex Schenk, chef för EIB:s Sverigekontor. Han tror att det är 

viktigt med mer konsumentinformation. – Folk har vant sig vid att köpa kravmärkt, men 

klimatmärkt finns inte. Där tror jag att det kan finnas mycket att göra”. (A31) 

I artikeln redogörs det för siffror och statistik som visar på att det finns en undermålig 

medvetenhet bland konsumenter gällande klimatpåverkan. Men längre in i artikeln lyfts det 

förslag på hur detta problem kan lösas. Alltså finns det delar av lösnings-fokuserad 

journalistik i denna artikel. En annan artikel som har inslag av lösnings-fokuserad journalistik 

är en liten artikel i DN som lyfter fram hur en nederländsk elbilsentusiast och miljövän har 

rest från Nederländerna till Australien via elbil.  

”Resan med elbilen gick via 32 länder och han har tillryggalagt mer än 95 000 kilometer. 

Syftet är att slå ett slag för en framtid utan fossila bränslen.” (A3) 

Denna artikel visar på att det går att resa med elbil och att det finns ett sätt att resa utan fossila 

bränslen. Alltså påvisas en lösning till ett befintligt problem.  

Vidare beskrivs det i ett inslag från Rapport hur vårbudgeten satsar på klimatet men att 

satsningarna inte kommer att räcka. Men samtidigt lyfts det ett perspektiv om att budgeten 

medför att alla kan göra något och själva bidra till att klara omställningen. Alltså lyfts det 

även i detta inslag ett perspektiv präglat av lösnings-fokus.  

”Vi vill visa att alla människor kan vara med på den här omställningen. Med stöd till 

solceller och laddinfrastruktur och till företag så att dem kan ställa om, så har vi alla 

möjlighet att göra resten av världen avundsjuka på det vi klarar av att göra, så att dem vill 

följa efter.” (I1) 

5.9. Resultatanalys  

Resultatet visar på att bilden av klimatet i svenska nyhetsmedier under en vecka 2019 är 

präglad av teman rörande transporter och ekonomi. Stora delar av nyheterna berör på något 

sätt någon av temana och det var dock inte heller ovanligt att nyheterna berörde båda temana. 

Återkommande ämnen i materialet var politik rörande klimat och miljö, resande, bilar och 

artiklar präglade av åsikter om klimatproblem på något sätt. Hvitfelt (1985:121) förklarar att 

traditionella sakområden får ett större utrymme i medier. Han nämner att politik alltid har 
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bevakats intensivt och det kan därför vara en förklaring till varför de klimatrelaterade 

nyheterna innefattade flera artiklar och inslag om just politik.  

Nyhetsmedierna har i stor utsträckning sett till att nyheter om klimatet är enkla att förstå och 

tydliga i sin struktur. Detta trots att klimatet i många fall är ett komplext ämne. Dessutom har 

nyheterna många gånger varit tidsmässigt aktuella och/eller haft en nära koppling till 

svenskars geografiska tillhörighet och kultur. De allra flesta nyheter om klimatet behandlade 

klimatfrågor som var aktuella i Sverige. Det rapporterades i relativt liten utsträckning om 

klimatfrågor utifrån ett utländskt perspektiv.  

Dessutom har en stor del av artiklarna och inslagen om klimatet gett utrymme till 

enskilda individer. Alltså har klimatrapporteringen på olika sätt kopplats till för ämnet 

relevanta personer istället för att endast fokusera på själva händelsen. Hvitfelt 

(1985:122) förklarar hur det i många fall fokuseras på individer som har kopplingar till 

politik eller ekonomi men att det även kan lyftas in ”helt vanliga” personer i nyheter. I 

de artiklar och inslag som gick att urskilja för denna studie lyftes det in både individer 

med kopplingar till ekonomi och politik men även vanliga människor. Vanliga 

människor fick ofta representera allmänheten eller beskriva något ovanligt som skett 

dem. Hvitfelt (1985:122) beskriver att när en nyhet innefattar vanliga människor görs 

det ofta för att de har särskilda egenskaper eller varit med om något särskilt.  

Vidare har även en social betydelse och meningsfullhet funnits i en stor del av 

klimatrapporteringen. Detta har dock tagits i uttryck på varierande sätt. Det kan bland annat 

ha visats på en social betydelse när vanliga människor har lyfts in för att representera 

allmänheten. På så sätt har händelsen kopplats till allmänheten och hur betydelsen för 

händelsen har sett ut där.  

Ungefär hälften av artiklarna och inslagen har presenterat nyhetshändelserna på något sätt 

som oväntade eller överraskande. Således var händelserna i andra hälften av artiklarna och 

inslagen inte presenterade som något överraskande, utan som något tämligen väntat. Galtung 

och Ruge (1965) hävdar att det finns nyhetsvärde även i väntade nyheter. De menar att om 

nyheten är allt för oväntad kommer händelsen inte bli rapporterad om.  

Omkring hälften av artiklarna och inslagen har haft delar rörande konstruktiv journalistik och 

ungefär lika många har inte varit präglade av konstruktiv journalistik. Detta kan till viss del 

förstås utifrån att ungefär hälften av artiklarna och inslagen var negativa och att konstruktiv 

journalistik används vid negativa händelser för att bringa mening och engagemang hos 



34 
 

nyhetskonsumenterna. McIntyre och Gyldensted (2017:20) menar att genom att använda 

konstruktiv journalistik i nyhetsrapportering kan journalisterna vända bort från det negativa 

och skapa mer produktiva nyheter. Det kan dock inte fastslås att alla nyheter med en negativ 

prägel hade inslag av konstruktiv journalistik. Däremot är det två begrepp som berör varandra 

i flera aspekter.  

5.9.1 Sammanfattning 

Artiklarna och inslagen från det valda materialet har studerats utifrån olika aspekter. För att 

undersöka diskursen kring klimatet har ämnen och teman urskilts. För att sedan förstå den 

journalistiska praktiken har sju aspekter från nyhetsvärderingsteorier och konstruktiv 

journalistik använts för att analysera materialet. Resultatet kan ses utifrån följande modell: 

 

 

Fig. 5.1 Denna studies analysmodell modifierad av Faircloughs analysmodell med exempel. 

Alla klimatrelaterade nyheter som återfanns under den valda undersökningsveckan hade 

inslag av mer än en nyhetsvärderings egenskap. Hvitfelt (1985:120) förklarar att det inte är 

tillräckligt för en nyhet att ha endast en av dessa egenskaper utan att det krävs flera av 

egenskaperna i viss utsträckning för att händelsen ska publiceras. Detta verkar stämma 

gällande denna studies material då det i varje artikel eller inslag återfanns minst tre 

nyhetsvärderings egenskaper. Dessutom har det påvisats hur dessa egenskaper kan fungera 

tillsammans och hur de kan vara beroende av varandra.  

Genom att se resultatet av denna studie i förhållande till resultatet av den tidigare forskningen 

som lyfts fram är det möjligt att urskilja en del likheter. Resultatet av Jönssons (2011) studie 
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om rapporteringen kring Östersjöns ekosystem i Dagens Nyheter visar på att rapporteringen 

främst kopplas till experter, myndigheter, organisationer och politiker, vilket kan vara en 

indikation på att även i detta fall får politik och andra traditionella sakområde större 

medieutrymme. I min studie fick politik ett stort utrymme vilket kan kopplas till Hvitfelts 

(1985:121) teori om att traditionella sakområde får större utrymme i medier.  

Det går däremot även att urskilja skiljaktigheter mellan den tidigare forskningen och resultatet 

för denna studie. Exempelvis har Färm, Jendel, Nord & Eriksson (2015) studerat hur 

kriskommunikationen och medierapporteringen kring två höststormar sett ut och bland annat 

kommit fram till att det fanns innehåll i medierna som mer syftade till att underhålla än att 

varna om stormarna. Detta var något som inte påvisades i min studie gällande klimatet. 

Vidare kom Boykoff och Boykoff (2007) fram till något som inte går att se i min studie. De 

såg i sin studie att de journalistiska normerna hindrar medierapporteringen från att fokusera på 

de mänskliga faktorerna som bidrar till klimatförändringar. Alltså påvisar de en avsaknad av 

information i medierapporteringen kring mänskligt bidragande. Detta är dock inte möjligt att 

urskilja i min studie som däremot visar på ett stort fokus på mänskligt bidragande. Det 

fokuseras på klimatmål, minskat flygande och utsläpp, som alla berör människors sätt att leva.  
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6. Diskussion 

Denna studie har undersökt hur svenska nyhetsmedier rapporterar om klimatet under en vecka 

2019. Det har presenterats olika teman och ämnen som har återfunnits i materialet samt 

analyserats hur dessa presenteras i medierna. Materialet har kopplats samman med teorier om 

nyhetsvärdering och konstruktiv journalistik. Genom att analysera materialet utifrån dessa 

teorier har det varit möjligt att förstå hur medierna formar klimatrapporteringen för att passa 

in i övrig nyhetsrapportering. Det har även varit möjligt att se hur klimatrapporteringen 

använder sig av konstruktiv journalistik och hur konstruktiv journalistik fungerar i praktiken.  

Under den valda undersökningsveckan skedde inte några händelser som tog över 

nyhetsrapporteringen utan den kan räknas som ”en vanlig nyhetsvecka”. Någon vecka innan 

den valda undersökningsveckan inträffade ett terrordåd i Australien, och då handlade en 

mycket stor del av nyhetsrapporteringen om det. Det var däremot inget sådant som inträffade 

under undersökningsveckan. Som tidigare nämnt presenterades dock vårbudgeten under 

undersökningsveckan och den fick en del utrymme i nyhetsrapporteringen, men det formade 

inte all rapportering.  

De klimatrelaterade händelser som har fått mest utrymme i svenska nyhetersmedier under en 

veckas tid 2019 är händelser som berör temana transport och ekonomi. Varför dessa ämnen är 

återkommande och fått stort utrymme kan inte med säkerhet fastställas. Det kan dock tänkas 

bero på att både transport och ekonomi är breda allmänna ämnen med flera olika aspekter. 

Transporter kan idag inte ske utan att bidra med koldioxidutsläpp och därför är det relevant att 

diskutera detta i sammanhang rörande klimatet. Ekonomi är ett enormt ämne som kan kopplas 

till många andra världsproblem som exempelvis svält. Ekonomi kan således även kopplas till 

klimatfrågor då det krävs pengar och investeringar för att lösa klimatproblemen. Detta är 

något som lyfts fram i en stor del av klimatrapporteringen och präglar bilden av svensk 

klimatrapportering.  

Det kan inte med säkerhet sägas varför klimatrapporteringen ser ut som den gör. 

Rapporteringen kring klimatets ökning kan däremot förstås utifrån Galtung och Ruges (1965) 

teori om tröskelvärde. De beskriver hur det finns ett tröskelvärde för händelser som de måste 

passera för att kunna bli en nyhet. Nyheter om klimatet har haft ett mycket högt tröskelvärde 

under en lång tid som inte har kunnat passerats. Nu verkar däremot tröskelvärdet har sänkts 

eftersom att det rapporteras mer om klimatet. Det kan bland annat bero på extremsommaren 

2018. Den ökade rapporteringen kan även bero på att klimatet börjar bli ett traditionellt 
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sakområde. Hvitfelt (1985:121) förklarar att traditionella sakområden är sådant som bevakas 

ständigt och intensivt, och det tyder på att klimatet bevakas i allt större utsträckning under de 

senaste åren.  

Som redovisats tidigare finns det fler aspekter som gör en händelse till en nyhet. Det är dock 

svårt att förstå hur dessa faktorer fungerar tillsammans och vilka faktorer som är viktigast. 

Hvitfelt (1985:120) beskriver hur det är komplicerat att redogöra för betydelsen av respektive 

egenskap som en nyhet har, vilket går att bekräfta utifrån resultatet av denna studie. 

Egenskaperna samverkar och existerar i olika utsträckningar, vilket påverkar nyhetsvärdet. 

Exempelvis hade i princip alla nyheter egenskapen enkelhet, vilket kan betyda att det är en 

mycket viktig egenskap. Det kan även förstås utifrån resonemangen om att klimatförändringar 

är ett komplext ämne. För att rapportera om något komplext krävs det att det görs begripligt 

och tydligt. Däremot var det endast omkring hälften av nyheterna som hade egenskapen 

negativ, vilket kan betyda att det inte är en lika viktig egenskap. Betydelsen av egenskaperna 

kan dock skilja sig mellan olika sammanhang. Hvitfelt (1985:120) förklarar att egenskaperna 

mest troligt inte är likvärdiga, utan att det finns egenskaper som är mer viktiga än andra. Det 

är dock mycket svårt att hävda deras exakta värde.  

Resultatet visade att det alltid fanns en tidsmässigt, geografisk eller kulturell närhet mellan 

nyheten och publiken, vilket kan tyda på att det är en viktig egenskap. Både Galtung och 

Ruge (1965) och Hvitfelt (1985:120) beskriver egenskaper hos nyheter som berör dessa 

aspekter och hävdar att det finns nyhetsvärde i det korta avståndet. Galtung och Ruge (1965) 

fokuserar däremot mer på referenser till elitnationer och elitpersoner. De menar att händelser 

kopplade till elitnationer och elitpersoner har ett större nyhetsvärde. Detta hör ihop med 

personifiering av nyheter, alltså att händelser kopplas till individer. I denna studies material 

kopplades flera händelser till bland annat Greta Thunberg och politiker vilket kan vara 

exempel på elitpersoner. Nyheterna hade dessutom ofta en geografisk närhet och majoriteten 

av de klimatrelaterade nyheterna handlade om Sverige. Därutöver var princip alla nyheter 

aktuella och hade en tidsmässig närhet.  

Både Galtung och Ruge (1965) och Hvitfelt (1985:120) beskriver det oväntade och 

överraskande som en egenskap som höjer nyhetsvärdet. Däremot reflekterar Galtung och 

Ruge (1965) även över hur det finns nyhetsvärde i det förväntade och önskvärda. De menar 

att det krävs att oväntade händelser har ett samband med meningsfullhet för att ha 

nyhetsvärde. Även Shoemaker och Cohen (2006:8) reflekterar över sambandet mellan det 

oväntade och meningsfullhet. De använder dock orden avvikande och social betydelse istället. 
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Ett exempel på en nyhet med som både är oväntad men som även har en social betydelse är 

inslaget i Tv4 Nyheterna som tidigare togs upp som exempel på en oväntad nyhet. Inslaget 

handlade om ett svenskt forskarteam som har undersökt en glaciär som eventuellt kan starta 

en klimatkatastrof i framtiden. Forskarteamets resultat beskrivs som förvånande och 

spännande, men samtidigt lyfts det fram hur snabbt havsnivån kommer att stiga om isarna 

smälter fort. På så sätt är nyheten både avvikande från det normala men har även en social 

betydelse eftersom att en stigande havsnivå kan påverka en stor del av allmänheten. Alltså går 

det att se detta samband till viss del även i min studie.  

En annan aspekt som undersöktes var hur medierna framställde klimatproblem och hur det 

påvisades lösningar till problemen. Konstruktiv journalistik har flera inriktningar men den 

inriktning som var mest förekommande i mitt material var lösnings-fokuserad journalistik, 

vilket kan bero på att den är den bäst lämpade formen gällande klimatrelaterade nyheter. De 

andra inriktningarna fungerar mest troligt bättre gällande nyheter om krig och konflikter. Att 

konstruktiv journalistik återfinns i nyheter om klimatet kan förklaras utifrån att det ofta är 

problem rörande klimatet som lyfts. Det krävs då lösningar till dessa problem och lösnings-

fokuserad journalistik kan vända dessa problem-fokuserade nyheter till mer positiva och 

produktiva nyheter. 

Med denna studies resultat är det möjligt att visa en bild av svensk medierapportering kring 

klimatet under en vecka. Det är dock inte möjligt att få någon vidare förståelse i hur detta 

påverkar allmänheten utifrån denna studie. Denna studie visar däremot på hur svensk 

medierapportering kring klimatet sett ut under en veckas tid vilket kan ge en indiciering på 

hur svensk klimatrapportering ser ut. Det krävs dock vidare forskning för att få ett mer säkert 

resultat.  

6.1. Vidare forskning  

Mitt förslag till vidare forskning är att göra en liknande studie men i framtiden för att se hur 

klimatrapporteringen förändras. Självklart hade det då varit önskvärt att genomföra en större 

studie med mer material. Detta för att se om de övergripande temana är detsamma som i 

denna undersökning och för att se om konstruktiv journalistik blir en större eller mindre del av 

framtidens klimatrapportering. Eftersom att klimatet förändras och påverkas för varje dag som 

går är det relevant att studera rapporteringen kring det över tid.  
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