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Abstract  

Title: The climate activist Greta 

Author: Mikael Hansson  

Supervisor: Linus Andersson  

Examiner: Helena Sandberg 

Type of work: Bachelor thesis for examination of media- and communication science [15hp]. 
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Aim: With particular regard to the traditional media and political participation in Sweden, I 

intend to map how and in what way Greta Thunberg protests and the political engagement she 

expresses.  

Questions:  

• How is Greta Thunberg’s protesting framed and how can it be understood based on the 

protest paradigm? 

• How can you understand Greta Thunberg´s political participation on the basis of ideas 

about Civic Engagement?  

Method and material: This report is a qualitative study based on a textual analysis. For collecting 

the empirical material, I have chosen to use texts from Swedish news articles. I used 27 

articles from 2 newspapers which is Aftonbladet and Expressen. 

Main results: The study shows that media puts greater focus on Greta Thunberg as a person 

instead of the factual content and political agenda she stands for. This contributes to Greta 

Thunberg being marginalized and delegitimized, since she is considered a symbol that 

challenges the political power structure. Greta Thunberg feels responsible for the climate 

issue and it is her duty to be able to contribute to a democratic society by getting involved. 

Greta Thunberg considers her participation in the media that she feels a moral obligation to 

engage with the climate.  

Keywords: framing, protest paradigm, civic engagement, climate, protest, demonstration 
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1 Inledning och Problemformulering 

Under hösten 2018 publicerade SVT en nyhetsartikel om en ung klimataktivist som satt 

utanför riksdagshuset i Stockholm med ett plakat där det står: ”skolstrejk för klimatet”. Det 

var här 16:åriga Greta Thunberg fick sitt stora massmediala genombrott. Anledningen till 

hennes aktion grundade sig i att hon anser att klimatfrågan bland politikerna inte har tagits på 

allvar och detta kom att bli en aktivism eftersom hon började protestera genom att inte gå till 

skolan och istället sitta med sitt plakat och åskådliggöra sitt politiska budskap. ”Klimatfrågan 

är vår tids ödesfråga, det vi gör nu kan inte framtida generationer ändra på. Vi når snart en 

tipping point som vi inte kan gå tillbaka från” – Greta Thunberg (SVT 2018, 21 september). 

Nyhetsartikeln resulterade i att Greta Thunberg och hennes plakat ”skolstrejk för klimatet” 

fick en enorm spridning på sociala medier och nyhetsmedier där flertalet plattformar 

uppmärksammat henne och på så sätt har Greta Thunberg som fenomen blivit internationellt 

etablerat.  

Gretas budskap har spridit sig världen över där skolelever och ungdomar blivit inspirerade av 

Gretas protester beträffande klimatfrågan och hennes engagemang. Hennes 

klimatdemonstration och uppmaning ”Global strike for future” ledde till att 1,4 miljoner 

skolelever i 300 städer runtom i världen protesterade för klimatet och miljön. Detta har bland 

annat lett till att hon är nominerad för Nobels fredspris (Expressen 2019, 16 mars).  

Klimataktivisten Greta Thunbergs initiativ har blivit uppmärksammat av flera olika typer av 

organisationer och aktörer. Hon har blivit inbjuden till att tala om klimatfrågorna av Arnold 

Schwarzenegger vid R20 Austrian World Summit (SVT 2018, 9 september), hyllats av 

världsstjärnan och klimatkämpen Leonardo Di Caprio i hans sociala medier och blivit 

inbjuden att tala i EU-parlamentets miljö och hälsoutskott, på FN:s klimatkonferens samt 

världsekonomiskt forum i Davos (SVD 2019, 16 mars). Greta Thunbergs huvudmål med sitt 

engagemang är att få svensk politik att gå i linje med Parisavtalet, som är ett internationellt 

klimatavtal under FN (Naturvårdsverket, 2018). 

1.1 Medier och demokrati 

I pressutredningen från 1994 presenteras massmedias centrala funktioner i en demokrati som 

skall tillhandahålla dess medborgare med tre demokratiska uppgifter – information, 

granskning och forumuppgiften. Medierna skall främja fri åsiktsbildning genom att förse 

medborgarna med information som bidrar till ett fritt och självständigt ställningstagande i 
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frågor som berör samhället. Vidare har medierna som uppgift att granska inflytelserika 

grupper och individer i samhället (SOU:1995, 156). Forumuppgiften går ut på att låta olika 

typer av åsikter och kulturella uttryck ta plats (SOU:1995, 158).  

Traditionella massmedier är i huvudsak enkelriktade och förmedlar information direkt från en 

sändare till många mottagare som i exempelvis böcker, nyhetstidningar, filmer och television 

(Castells, 2009) Samtidigt använder sociala aktörer och individuella medborgare runt om i 

världen nya kommunikationsnätverk för att sprida och dela med sig av sina handlingar och 

intressen (Castells, 2009). Detta öppnar upp möjligheter för medborgarna att delta och skapa 

innehåll (Lievrouw, 2011). Enligt Curran (2011) klassas internet som ett massmedium och 

digitaliseringens snabba framväxt hotar den traditionella nyhetsjournalistiken. Detta har 

inneburit att nyhetsproduktionen står inför ett stort problem, medieanvändarna har idag fler 

alternativ att ta del av än just traditionell media. 

Villkoren har förändrats för de traditionella nyhetsbolagen i takt med sociala medier och 

andra nätverksmedier som intagit den mediala arenan. Detta kan ses som en form ut av 

konkurrens, eftersom det krävs nya marknadsplaner och affärsmodeller för att nå 

masspubliken (Lievrouw, 2011). I det skiftande medielandskapet kan mediepubliken- och 

konsumenterna förstås som både medieanvändare och deltagare. Lievrouw (2011) anser att 

speciellt aktivister och andra politiska eller kulturella grupper runtom i världen har använt sig 

av nya medier för att nå ut till en bredare grupp för att utmana mainstream media. 

Utvecklingen av deltagande i alternativa medier har breddats och åtkomsten för medborgarna 

ökar. Dessa alternativa former av deltagande genom interaktion via hemsidor, sociala medier, 

mobiltelefoner, digitala bilder och videor skapar möjligheter för stora eller mindre grupper i 

samhället att gemensamt göra sin röst hörd (Lievrouw, 2011).  

Den traditionella pressen har idag en självklar plats i samhället och genom deras 

nyhetsbevakning och offentliga debatt bidrar de till opinion.  Därigenom har den traditionella 

pressen en avgörande makt i hur de väljer att rapportera om det journalistiska innehållet och 

har därmed möjligheten att påverka den uppfattade bilden av Greta Thunberg. I takt med 

digitaliseringen och alternativa former av deltagande kan Greta Thunberg förstås som både 

sändare och mottagare. Hon deltar och skapar innehåll i kommunikationsnätverk som sociala 

medier för att sprida och göra sin röst hörd, samtidigt som hon som konsument mottager de 

traditionella massmediernas information. 
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Denna studie tar avstamp i den traditionella pressens framställning av Greta Thunberg och 

undersöker i vilken form hennes engagemang tar sig uttryck i en kvalitativ textanalys, och 

huruvida hennes engagemang ger upphov för opinion och debatt om klimatet. 

1.2 Medier och politiskt engagemang  

Enligt Oxford Dictionary relaterar ordet ”civic” till plikter eller aktiviteter av människor i 

relation till deras stad eller lokala område. Engagemang betyder helt enkelt handlingen att 

vara engagerad. Tillsammans betyder de just mer än bara handlingar, det kan även förstås som 

aktivt deltagande. 

Carpentier (2011) definierar politiskt deltagande såhär: ”any activity or ordinary citizens with 

the aim of influencing political outcomes”. Greta Thunberg deltar i media och försöker 

därigenom påverka och bidra med vidare debatt för politiska klimatfrågor och opinion. 

Deltagande i traditionell media skapar möjligheter för Greta att nå ut till offentligheten. 

Medierna har dock en påverkan på graden av Gretas deltagande genom deras framställning av 

Greta Thunbergs engagemang. Denna form av medialt deltagande tillåter medborgare att vara 

aktiva med en-till-många i mikrosfärer i det dagliga livet (Carpentier, 2011).  

Diller definierar medborgarengagemang.  

 “Civic engagement [is] an individual’s duty to embrace the responsibilities of citizenship 

with the obligation to actively participate, alone or in concert with others, in volunteer 

service activities that strengthen the local community” (Diller, 2001, s. 21).  

Greta Thunberg bedriver ett medborgerligt engagemang för klimatet och handlingen består av 

volontär aktivitet i Sverige och även på ett globalt håll. Hennes aktiva deltagande kan vara en 

form utav ansvar där hon försöker väcka allmänhetens intresse för klimatdebatten. 

1.3 Sociala rörelser 

Magnus Wennerhag et al (2006) skriver i sin bok ”Globala rörelser” om sociala rörelser, även 

kallat aktivism. Han menar att sociala rörelser refererar till att någon samhällsfråga i samtiden 

ifrågasätts och ifrågasättandet leder till protester. Sociala rörelser innefattar ett rum där 

samhällsfrågor kan diskuteras och kan beskrivas som att grupper eller individer utan röst 

kräver att få göra sin röst hörd och på så sätt bidra till ett uttryck för demokratin. Det har gjort 

att medborgare kan skapa dialoger och utbyta idéer såväl som att vara delaktiga i de processer 

eller frågor som formar samhället (Wennerhag et al, 2006). En rörelse upplevs som något 
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positivt – en önskan att gå ifrån partier och andra formaliserade organisationer. En social 

rörelse anses vara mer folkligt, medan byråkratiska, hierarkiska organisationer bedöms 

svårare för människor att förstå sig på i vardagen. 

I dagens sociala rörelser speglas centrala samhällskonflikter, som inneburit att aktivister sett 

till historien ansetts vara ogenomtänkta, samhällsfarliga och i vissa fall olagliga (Wennerhag 

et al, 2006). Sociala rörelser omfattar ett nätverk av individer eller kollektiva grupper som 

delar föreställningar i hur samhället bör se ut och hur det ser ut. Aktivism kan beskrivas som 

att individer vill ifrågasätta och kritisera samhällets motsättningar. Detta leder till att 

människor ger uttryck för sina åsikter genom att till exempel protestera, demonstrera och delta 

i olika evenemang. Sociala rörelser inbegriper inte den bestämda struktur och kontinuitet som 

en organisation har , en aktivist ses inte som medlem i något, utan som en deltagare 

(Wennerhag et al, 2006).   

Greta Thunberg har ett tydligt mål i att Sverige ska gå i linje med Parisavtalet och hon 

försöker påverka eliterna, myndigheterna och regeringen i denna riktning.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Greta Thunberg styrs inte av någon formell organisation, utan bedriver sitt politiska 

engagemang på eget initiativ. Det väcker frågor om hur och varför Thunberg fått det 

genomslag hon fått i massmedia. Med särskild hänsyn till de traditionella massmedierna och 

det politiska deltagandet i Sverige ämnar jag kartlägga på vilket sätt Greta Thunberg 

protesterar och hur det politiska engagemang hon för tar sig till uttryck i media, samt vilken 

roll de traditionella medierna har inom samtida politiska rörelser och hur de framställer 

politiskt deltagande. 

Följande frågor som kommer att användas för att uppfylla studiens syfte är: 

1. Hur kan man förstå Greta Thunbergs politiska deltagande utifrån idéer om 

medborgerligt engagemang?  

2. Hur framställs Greta Thunbergs protester och hur kan det förstås utifrån 

protestparadigmet?  

2.1 Disposition 

Inledningsvis presenteras en introduktion om Greta Thunberg för att ge en ökad förståelse och 

återge vad hon åstadkommit. Vad menas med ”Civic Engagement” Vad är en protest och vad 

är sociala rörelser? Detta förklaras i inledningen och i bakgrunden. Efteråt kommer jag att 

följa upp med tidigare forskning som är relevant för kunskapsläget. Vidare förklaras de 

teoretiska utgångspunkterna som jag förhållit mig till för att tolka och analysera det empiriska 

materialet. Därefter kommer jag att redogöra hur jag gått tillväga med studien i metodkapitlet.  

Resultat och analysdelen kommer presenteras i olika teman och i övergripande kategorier. 

Avslutningsvis kommer jag i slutdiskussionen redovisa vad jag kommit fram till och diskutera 

nya möjliga forskningsämnen. Till sist finns referenslista, artikelförteckning samt bilaga.  
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3. Tidigare forskning  

I följande kapitel kommer jag att ta upp tidigare forskning som berör politiskt deltagande och 

civilt engagemang samt gestaltningar av sociala rörelser, protester och demonstrationer, 

detta för att belysa vad som tidigare gjorts under forskningsområdet.  

3.1 Forskning om politiskt deltagande och medborgarengagemang 

Theiss-Morse & Hibbing (2005) beskriver medborgarengagemang och menar att ett aktivt 

deltagande i samhället inspirerar medborgare att delta ytterligare. Vidare bidrar ett aktivt 

deltagande till ökad kunskap om samhället och dess frågor, vilket gör medborgarna mer 

toleranta och bundna till sina medmänniskor, exempelvis: politiska forum, gräsrotsrörelser, 

opinionsundersökningar och yttrade kommentarer i tidningar. 

Syftet med studien var att identifiera volontärarbete i förhållande till medborgerligt 

deltagande utifrån tre påståenden. Enligt Theiss-Morse & Hibbing (2005) bidrar 

volontärarbete till medborgerliga värderingar, förbättrat politiskt beteende samt förändrar 

demokratin och samhället till det bättre. Ett av de främsta demokratiska värdena är tolerans 

och de menar att i ett demokratiskt samhälle är yttrandefrihet och föreningsfrihet 

grundläggande för medborgerliga friheter. Deras argument kring föreningslivet rörande 

tolerans lyder att människor ansluter sig till grupper av olika anledningar och integrerar med 

gruppen i strävan efter ett gemensamt mål. Människor undviker gärna att tala om politik 

utanför politiska grupper eller med vänner som har andra politiska åsikter.  

Toleransen här innebär att efter att de integrerat med dessa deltagare och tolererat deras 

annorlunda politiska åsikter och börjat acceptera de, blir de mer toleranta mot dessa olika 

åsikter. Detta som i sin tur sprider sig till människor som inte är medlemmar i gruppen. Med 

politiskt beteende menar Theiss-Morse & Hibbing (2005) att förespråkare för medborgerligt 

deltagande påstår att frivilligorganisationers engagemang och medborgarnas attityder inte 

bara utvecklas utan att de ökar också deras politiska deltagande. Medborgerligt deltagande 

förknippas med politiskt deltagande och som studien visar att aktiva människor som deltar i 

frivilliga föreningar utvecklas i riktning att vara aktiva i politik. Det är inte bara 

gruppdeltagande som ökar utan också även individen. 

Människor som går med i frivilliga organisationer tenderar att delta i politiken och lära sig 

medborgerliga rättigheter. Frivilliga organisationer bidrar till att stärka det sociala bandet 

mellan människor och att det utvecklar ett slags ”community”. De argumenterar för att när 
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engagerade grupper deltar politiskt, ställas högre krav på de demokratiska intuitionerna – att 

de måste vara effektiva, tillgängliga och ansvariga när engagerade medborgare yttrar sig och 

försöker påverka demokratin och samhället. Demokrati och samhället associeras med frivilligt 

och aktivt medlemskap och medverkar till att inte bara individen utan att hela samhället i sig 

blir starkare. Demokratin stärks också när det civila samhället är starkt (Theiss-Morse & 

Hibbing (2005). 

W. Lance Bennets et al (2009) studie undersökte skolbaserade medborgarutbildningar i 

postindustriella demokratier med syftet att förklara olika lärande kategorier i hur man riktar 

sina förändrade medborgaridentitetstilar och inlärningsmöjligheter i olika online och offline 

miljöer. Bennet et al (2009) skriver att det finns ett skifte i medborgaridentiteten, att dagens 

unga medborgare kan enklare engagera sig i samhällsfrågor och lär sig annorlunda i dagens 

samhälle än sina föräldrar och lärare med tanke på dagens online miljöer. Bennet (1998) 

menar att dessa förändringar har påverkat politiken bland yngre medborgare som känner en 

plikt att delta politiskt. Denna livsstilspolitik medför personliga uttryck och 

självaktualiserande deltagande, politiken kännetecknas av personliga frågor och uttryck. De 

menar på att det finns två paradigm av medborgarskap i en digital tid: den plikttrogna 

medborgaren och den förverkligande medborgaren. Det som karakteriserar den förverkligande 

medborgaren är följande: 

• Fokuserar på livsstilspolitik: politisk konsumerism, volontärarbete, social aktivism.  

• Misstänksam mot medier och politiker. Följer knappt politik i nyheterna.  

• Ansluter sig till lösa nätverk för handling och kommunicerar via digitala medier.  

Det som karakteriserar plikttrogne medborgaren:  

• Stor plikttrogenhet gentemot att rösta i demokratiska val. 

• Har förtroende för ledare och media, informerad om frågor och regering, följer 

nyheterna. 

• Ansluter sig till sociala organisationer, intressegrupper, partier och kommunicerar via 

massmedia. (Bennet et al, 2009). 
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3.2 Forskning om medier och klimat 

Ulrika Olausson (2009) har i sin undersökning med utgångspunkt i en kritisk diskursanalys 

analyserat tre svenska dagstidningar gestaltning av klimatförändringarna. Följande 

dagstidningars användes i hennes analys: Dagens nyheter, Aftonbladet och lokala Nerikes 

Allehanda. Olausson hävdar att mediernas gestaltning utgör ett kognitivt mönster genom 

vilket klimatfrågan får en mening, ett slags konstruktion av sunt förnuft. Hon menar på att det 

finns motsättningar i den triviala medielogiken bland stater och att klimatförändringar 

innehåller transnationella drag och att det krävs kollektivt ansvar som överskrider nationella 

gränser. Olausson förklarar att nyhetsmedierna har ett ansvar och besitter den avgörande 

rollen om hur de rapporterar om miljöfrågor och det är av vikt för den demokratiska 

processen. Eftersom det finns en vetenskaplig osäkerhet kring miljö- och klimatfrågor bland 

nationalstaterna och hur de ställer sig till olika samhällsproblem borde det krävas ett kollektivt 

ansvar. Olausson menar att detta ger upphov till kollektiva handlingar bland nationella stater 

och syftar på två former av kollektiva handlingar: åtgärder som mildrande och åtgärder av 

anpassning. Kollektiva handlingar som mildrande framträder starkast av klimatrapporteringen 

där fokuset kring den politiska agendan återges samt klimatrapporteringar om hur samhället 

anpassas efter klimatförändringarna. Olausson menar att mildringen av klimatförändringar har 

pågått länge (Olausson, 2009). Studiens slutsats påvisade att den diskursiva konstruktionen av 

klimatförändringarna anses vara ett socialt problem och att kollektiva manifestationer mot 

global uppvärmning är det dominerande temat i svenska tidningar. Olausson menar 

avslutningsvis att begränsningsdiskursen fokuserar på ansvaret hos nationella regeringar och 

att anpassningsdiskursen lägger ansvaret på lokala aktörer och hushåll. Olausson påstår att 

ansvarsfrågan skiljer dem åt mellan dessa två diskurser. Anpassningsdiskursen handlar om 

hur samhället anpassas till de förändringar av klimatet som sker samtidigt som 

begränsningsdiskursen innefattar hur utsläpp ska minskas för att begränsa dessa förändringar 

(Olausson, 2009). 

Bruhn-Jensen (2017) har utgått ifrån sin basundersökning och intervjuat människor i olika 

åldrar med varierande politiska och religiösa anknytningar i en fokusgruppsintervju utifrån 

olika teman – informationskällor, lämpliga former för kommunikation, lösningar och åtgärder 

och till sist agenturer.  Bruhn-Jensen har undersökt hur klimatförändringar påverkar mänsklig 

kommunikation och i vilken grad digitala medier påverkar det publika engagemanget i 

relation till klimatförändringar. Studien grundar sig i vad allmänheten har för vanor gällande 

medieanvändning i förhållande till klimatförändringskommunikation och det som utmärkte 
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sig främst bland medierna var tv och radio (Bruhn-Jensen, 2017). Studien visar att nya 

digitala medieformat skiljer sig från grupp till grupp, då den yngre generationen är mer 

bekanta med digitala medier samt att de använder en-till-många eller masskommunikation. 

Genom att de yngre användarna använder olika slags konfigurationer av äldre medier som 

TV, radio och dagstidningar, fortsätter äldre medier att vara den mest centrala källan till 

miljö- och klimatinformation. En-till-många kommunikationen och ansikte mot ansikte 

kommunikationen interaktionen om konkreta val med miljökonsekvenser, framställs som den 

centrala formen av kommunikativt engagemang mot klimatförändringar. Vidare menar 

Bruhn-Jensen att medieanvändarna är medborgare som röstar fram politikerna och 

beslutsfattarna som sätter agendan och policyn för miljöpolitiken. Han menar också att 

medieanvändarna är ”sociala agenter” som själva agerar och ger sig in i kampen för miljön 

och hur de själva försöker förbättra klimat-och miljötänket i deras vardagsliv. Exempelvis - 

kan ta egna initiativ och påverka politikerna om hur de bedriver politiska konsekvenser för 

klimatförändringarna (Bruhn-Jensen, 2017).  

3.3 Forskning om sociala rörelser och demonstrationer  

Sett till historien har demonstrationer och demonstranter haft en central i utvecklingen och 

främjandet av demokrati där de strider för medborgerliga rättigheter. I liberala demokratier 

och framförallt politiska västdemokratier har demonstranter fortsatt att upprätthålla samband 

och missnöje kring den ”bro” som står mellan allmänheten, opinionsbildare och makthavare 

(Cottle, 2008). Massdemonstrationer har alltid varit pådrivande och tagit upp kampen för 

medborgerliga rättigheter och demokrati i icke-demokratiska länder världen om. Dagens 

politiska deltagande handlar inte bara om demonstrationer, offentliga torgmöten och 

manifestationer utan demonstrationen bedrivs även i massmedia. Protestanter har dragit fördel 

av massmedias spridning och omfattning i den utbredning av; internet, television och 

mobiltelefoni (Cottle, 2008). Demonstranter och demonstrationer använder sig utav 

mediauppmärksamhet som en utvidgning av deras politiska och avvikande budskap och för att 

nå ut till en bredare målgrupp (Cottle, 2008). Enligt Bennett (2003) medför samtidens 

mediaekologi nya politiska alternativ som ger en större omfattning till protestorganisationer, 

aktivister och deras sympatisörer i att de kan nå ut och överföra budskap i större utsträckning 

oberoendes av vanliga nyhetsmedier. Sociala rörelser skiftar på olika sätt, många tillhör en 

mobiliserad grupp i form av en allians, men det som skiljer dem åt är deras strategi av 

förändringar och i vilket förhållningssätt de har till media. Sociala rörelser företräder inte en 
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enhetlig aktör utan består ut av en mängd olika aktörer som utövar inflytande på varandras 

medietransaktioner (Gamson & Wolfsfeld, 1993). 

Sociala rörelser är mer beroende av massmedia än vad medierna är av densamma, Gamson & 

Wolfsfeld (1993) kallar dock detta för en ”konkurrenskraftig symbios”. Sociala rörelser 

behöver nyhetsmedia av tre anledningar: mobilisering, validering och omfattning. Med 

mobilisering menar de att de måste nå den målgrupp man siktar in sig på för att uppnå en 

offentlig diskurs och att det skiljer sig mellan publik- och mediediskursen. Den publika 

diskursen innefattar olika forum så som offentliggöranden och möten, medan mediadiskursen 

omfattar nödvändigtvis publiken som de når ut till via massmedia. Genom media behöver de 

sända ut sitt budskap, eftersom de är beroende av medias validering, eftersom det ger 

publicitet och spelar en viktig roll. Utöver behovet av media för att uttrycka sig och därmed 

nå sin målgrupp, behövs validering för att skapa historia när världen följer nyheterna och de 

sociala rörelserna står i medias rampljus. Medias validering är ett behövligt villkor innan 

målet för inflytande kommer bevilja rörelsens erkännande av deras påståenden och krav.  En 

demonstration utan mediebevakning skulle inte ge någon effekt eller inflytande på 

mobiliserande följare eller likasinnade, ”inga nyheter är dåliga nyheter”. Medias omfattning 

och spridningskraft behövs för att maximera och utvidga sina konflikter och 

missnöjesyttringar, ”if a fight starts, watch the crowd” Gamson & Wolfsfeld, (1993). 

 

3.4 Forskning om protester 

 I en studie med titeln Framing Protest: The Chicago Tribune and the New York Times during the 

1968 Democratic Convention av Monica Brasted (2005) har studentprotester under den demokratiska 

konventionen 1968 i Chicago studerats genom en framinganalys. Studien utgick ifrån tidningarna 

Chicago Tribune och New York Times som jämfördes och studien påvidade att nyhetsrapporteringen 

bidrog till upprätthållandet av ett politiskt status quo. Resultatet av analysen visar på flera intressanta 

aspekter, i synnerhet att nyheter genom användandet av en specifik frame som forskarna kallar 

”protestparadigm” upprätthöll status quo. Men också hur nyhetsrapporteringen följde teorin 

protestparadigm, som är en förgrening av framingteorin, där Brasted definierat ett antal inriktningar 

som ofta förekommer i nyhetsdiskursen för demonstrationer. Forskaren menar vidare att detta resultat 

kan vara värdefullt för att förstå de förhållanden som leder till att undersöka medias framing av 

nyheter ytterligare. Brasted menar således det faktum att nyhetsrapporteringen kan påverka själva 

rörelsens utveckling och allmänhetens opinion om rörelsen i fråga. I ett större sammanhang 
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argumenterar forskaren för att nyheter från mainstreammedia som berör demonstrationer oftare följer 

ett narrativ som sätter konflikt, våld eller spektakulära händelser i fokus istället för det politiska 

budskapet som demonstrationen står för (Brasted 2005); (Boyle, Mcleod & Armstrong 2012); (Mcleod 

& Detenber 1999); (Mcleod & Hertog 1992). I sin studie redogör Brasted framförallt kring 

protestparadigm att alla artiklar inte följer alla protest-paradigm faktorer, men att artiklarna i sin helhet 

visar på att rapporteringen är utformad utefter ett specifikt mönster. Mcleod & Detenber (1999) menar 

vidare att demonstrationer, aktivister och arrangörer använder sig av den faktor att demonstrationer 

vinklas på ett specifikt sätt för att skapa större uppmärksamhet. 

I sin studie redogör Brasted framförallt kring protestparadigm och påtalar att den övervägande delen 

av artiklarna använde protestparadigm för att gestalta nyhetsberättelsen om protestanterna. Vidare 

menar hon att alla artiklar inte innehåller protestparadigm drag, men att artiklarna i den övergripande 

formen visar på att rapporteringen är utformad utefter ett specifikt mönster. I studien var den narrativa 

strukturen i båda tidningarna om kamp och konflikt mellan protestanter och polis mest framträdande, 

istället för den sakliga debatten mellan protestanterna och deras mål, den demokratiska nationella 

konventionen. Protest paradigm kännetecknas av officiella källor, allmän opinion och att rörelsen 

delegitimiserades, vilket syntes till i studien genom olika gestaltningar. Båda tidningarna tillhandahöll 

stöd för status quo.  
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4 Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet har jag valt tre teoretiska utgångspunkter som studien bygger på. Den första 

behandlar politiskt engagemang och medborgarkultur. Den andra utgår ifrån 

mediegestaltning. Den tredje och sista teorin handlar om protester.  

4.1 Politiskt engagemang och medborgarkultur 

Peter Dahlgren förklarar (2009) om engagemang och menar på att det är viktigt att 

medborgarna kan se sig själva som deltagare i en medborgarkultur, att de tycker att 

engagemanget är meningsfullt och att de upplever motivation tillsammans med deras 

anledning och passion. Greta engagerar sig genom offentliga sammanträden som gav mening 

till engagemang och deltagande, eftersom det bidrog till att hennes huvudfråga om klimatet 

uppmärkmärksammades i media.  

Peter Dahlgren beskriver medborgarengagemang och deltagande (2009, s. 80): 

” Engagement refers to a subjective states, that is, a mobilized, focused attention on some 

object. It is in a sense a prerequisite for participation: To “participate” in politics, 

presuppose some degree of engagement. For engagement to become embodied in 

participation and thereby give rise to civic agency there must be some connection to 

practical, do-able activities, where citizen can feel empowered.” 

Dahlgrens definition av engagemang och deltagande är i synnerhet viktigt i fallet med Greta 

Thunbergs medborgarskap, eftersom hon själv som en medborgare och deltagare engagerar 

sig och fokuserar på ett ämne som tilldelas medial uppmärksamhet. Greta Thunbergs 

engagemang i offentligheten kan förstås som ett deltagande som ger henne möjligheter till 

praktiska och möjliga aktiviteter där hon kan känna sig berättigad inom klimatdebatten. 

Peter Dahlgren (2009) identifierar sex olika dimensioner i sitt ramverk av medborgarkulturen 

och delar in de i följande kategorier: kunskap, värderingar, förtroende, offentliga rum, praxis 

och identiteter. Dahlgren förklarar att dessa påverkar varandra på olika sätt och att de utgör en 

del av medborgarengagemanget och deltagandet i en demokrati. 

Den första dimensionen av medborgarkultur är kunskap och Dahlgren (2009) förklarar att 

medborgare behöver kunskap för att kunna delta politiskt är grundläggande. Han menar att 

människor behöver tillgång till pålitliga rapporter, framställningar, analyser, diskussioner och 

debatter om de aktuella frågorna för att de ska kunna engagera sig medborgerligt (Dahlgren, 
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2009). Engagerade medborgare behöver dessa saker som Dahlgren skriver om för att kunna 

förstå världen vi lever i och detta kan exempelvis komma ifrån medierna som bedriver 

diskussion, debatter och når ut till den allmänna opinionen. Det är via medierna vi får 

informationen om det mest aktuella frågorna som hänt i världen.  

Den andra dimensionen är värderingar och Dahlgren (2009) skriver att demokrati inte kan nå 

sin fulla potential om det inte finns en grundläggande tolerans och vilja att följa demokratiska 

principer. Dahlgren (2009) nämner värden som rättvisa, solidaritet, tolerans, öppenhet, 

ömsesidighet, diskussion samt ansvar och menar på att medborgare som inte lever upp till 

demokratiska principer, delar demokratiska värderingar eller som inte har demokratin som 

grund i vardagen inte bidrar till ett bättre demokratiskt samhälle. Att kunna kompromissa, visa 

öppenhet, diskutera och ta ansvar för samhället är grundläggande byggstenar för en god 

demokrati.  

Den tredje dimensionen är förtroende inom medborgarkulturen. Förtroende har länge sett som 

en viktig komponent för demokrati (Dahlgren, 2009). Dahlgren (2009) skriver att medborgare 

vanligtvis ses som bärare av förtroende (”bearers of trust”) medan objektet för förtroendet 

(”objects of trust”) är institutioner eller representanter för regeringen. För att ge ett exempel 

kan det handla om en politiker, ju högre förtroende hon eller han har desto bättre är det för 

henne eller honom personligen. Det kan även handla om Greta Thunbergs deltagande och 

pålitlighet i media som en förtroendebärare, hur hennes förtroende ser ut i den offentliga 

sfären utifrån medias rapportering av henne som en informationskälla. 

Nästa dimension är offentliga rum och Dahlgren (2009) menar att det är viktigt för 

demokratin, eftersom det är platserna där medborgarna möter och pratar med varandra. 

Medborgarna behöver kontaktytor så att de kan nå varandra, interagera, diskutera kollektiva 

politiska insatser och samordna sig. Dahlgren (2009) förklarar att medborgarna behöver 

kommunikativa utrymmen i form av offentliga rum där politik och beslutsfattande diskuteras. 

Beslutsfattare bör vara tillgängliga för medborgarna så att de kan komma i kontakt med dom 

som representerar dom. Det vill säga forum för politiska möten, demonstrationer eller 

manifestationer där människor möts och samtalar om politik.  

Den femte dimensionen är praxis och Dahlgren (2009) argumenterar för att praxis är 

förkroppsligandet av demokratin som bidrar till att demokratin får en personlig och social 

mening för individer, grupper och kollektiv på en rutinmässig nivå. Praxis uppstår genom 

inlärning och förutsätter särskilt kommunikativa färdigheter. Exempelvis att kunna skriva, tala 
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och surfa omkring på nätet anses vara centrala kompetenser för demokratisk praxis (Dahlgren, 

2009). Detta kan handla om att skriva i tidningar, använda internet för att dela med sig av sina 

demokratiska ståndpunkter eller att manifestera och hålla tal i en folkmassa.  

Den sista dimensionen är identiteter och Dahlgren (2009) beskriver att identitet handlar om 

människors subjektiva syn på sig själva som demokratiska deltagare och medlemmar. Av 

dessa dimensioner är identiteten den mest centrala i medborgarkulturen och Dahlgren skriver 

att tillsammans med de andra fem bidrar det till att ”utforma förutsättningarna för deras 

existens” (Dahlgren, 2009).  

4.2 Framing 

Robert M. Entman (1993) skriver om framing och menar att vissa aspekter av en uppfattad 

verklighet väljs ut, för att sedan förstärka och rikta uppmärksamheten i en text för att bygga 

upp en specifik problemdefinition. Framing, eller ”gestaltningsteorin”, som i många studier 

använts och diskuterats bland medieforskare handlar om medias framställning av händelser i 

förhållande till de mönster som kan återses i texterna. Framing fick genomslag i Tuchman´s 

Making News: a study in the construction of reality (1978), där framing användes i studien för 

att förstå hur journalister gestaltar en nyhet.  

Robert M. Entman ger en insikt om framing: 

”Whatever its specific use, the concept of framing consistently offers a way to describe the 

power of a communicating text” (Entman 1993, s. 163). 

Han menar att framing handlar om vissa delar i en kommunicerande text i en uppfattad 

verklighet väljs ut, för att sedan förstärka innehållet och gestalta den utifrån problemet.  

Entman (1993) förklarar innebörden av framing med två ord: urval och vinkling. Han redogör 

att en frame gör ett specifikt urval till följd av vissa delar av en kontext mer vinklande. Det 

handlar om att vad frames gör som Entman exemplifierar genom fyra utmärkande 

infallsvinklar: definierar problem, diagnostiserar problem, gör moraliska bedömningar samt 

ger exempel på åtgärder. 

Entman (1993) förklarar vidare vinkling och menar att en kommunikatör av en text kan 

medvetet välja att göra texten mer meningsfull, iögonfallande eller minnesvärd för publiken. 

Det här är en utveckling som ökat möjligheterna för kommunikatörer att omedvetet eller 

medvetet vinkla frames i en text, vilket bidrar till att publiken tar emot texten, förstår och 
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kommer ihåg budskapet. Texter består av frames som förekommer genom närvaro eller 

frånvaro av olika slags nyckelord, fraser, informationskällor och meningar som tillhandahåller 

kluster av meningar och åsikter (Entman, 1993). Han menar även den minsta detalj i en text 

kan avgöra hur stor skillnad mottagaren upplever texten (Entman, 1993). 

När nyhetsmedier gestaltar något betyder det att man belyser eller utformar något särskilt från 

verkligheten. Man ger en viss form utav en händelse eller liknande genom att det gestaltas på 

ett utmärkande sätt där vissa aspekter av verkligheten väljs ut för att förstärka och rikta 

uppmärksamheten mot dessa (Entman, 1993).  

4.3 Protestparadigm 

Teorin om protestparadigmet härstammar ifrån framingteorin och kan förstås som ett koncept 

inom gestaltning av just sociala rörelser. Forskare har hävdat flitigt att massmedias 

nyhetsbevakning av sociala rörelser visar ansatser till att utmana den politiska maktstrukturen 

och därför har massmedia en vis tendens att antingen marginalisera dessa grupper eller bidra 

till att de blir mer accepterade i det bredare samhället (Mcleod & Hertog, 1992). Detta är 

något som präglar protestparadigmet i journalisternas behandling av protestanter, det ligger i 

deras journalistiska rutin i hur de bevakar sociala protester.  

Enligt Mcleod & Hertog (1992) anses journalister vara tränade till att fokusera på handlingar, 

konflikter, men speciellt våldsamma protester. Med det menar man att journalisterna lägger 

tonvikten på aktioner för att belysa de invändningar som demonstranterna har. Journalister 

riktar in sig på det ”ovanliga” i protestbevakningen och i händelseförloppet kategoriseras 

protestanter som mer ”avvikande” i mainstreammedia än vad de verkligen är, beroendes på 

deras framträdanden och behov samt hur attraktivt det är för nyhetsmedia.  

Mcleod & Hertog (1992) förklarar att journalister är tränade för att efterlysa åsikter ifrån 

officiella institutionella talespersoner. I nyhetsbevakningen inkluderar journalister ”officiella” 

definitioner av demonstranterna genom att fokusera på frågor om handlingarna är lagliga 

tillskillnad från de moraliska problemen. I nyhetsrapporteringen ges officiella myndigheter 

legitimitet och att demonstranterna marginaliseras. Medias framställning av den allmänna 

opinionen är ett resultat av detta journalistiska protestparadigm och att de medverkar till ett 

fortsatt myndighetsstöd. För att även kunna ge ett exempel här kan det handla om media ger 

den allmänna opinionen en röst och de intar en symbolisk position därav att deras röst utökar 
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det officiella omdömet. Genom att de upphäver mobiliseringens potentiella invändning och 

ifrågasätter deras legitimitet som en protestgrupp (Mcleod & Hertog 1992). 

Litteraturen visar att flera studier drar slutsatsen att massmedia kan delegitimiera och 

marginalisera demonstrationer som utmanar status quo (Mcleod & Detenber, 1999; Gitlin, 

1980; Mcleod & Hertog, 1992; Chan & Lee 1984). Ett flertal studier av nyheter bekräftar att 

nyheter om demonstrationer och protester fokuserar på demonstrationernas manifestationer 

istället för deras politiska budskap. Denna form av nyhetsbevakning är vad som utmärker 

protestparadigm. Detta är något som nyhetsbevakningen upprätthåller och detta bidrar till ett 

fortsatt status quo (Chan & Lee, 1984).  

 Mcleod & Detenber (1999) delar in protestparadigmet i fyra kategorier: den narrativa 

strukturen, officiella källor och officiella definitioner, allmänna opinionen samt 

delegitimering och marginalisering. Mcleod & Detenber (1999) förklarar att den narrativa 

strukturen fungerar som ett slags manus för journalisterna. I nyheterna skildras våld och 

oroligheter bland demonstrationerna framför den sakliga debatten mellan demonstrationerna 

och deras intresse. För att demonstrationerna skall fånga medias uppmärksamhet krävs 

handlingar som ger bra underlag för den narrativa strukturen. Underlag som bilder eller 

videomaterial skulle få media att rapportera om protesterna, eftersom dessa genererar högre 

nyhetsvärde. Samtidigt genererar exempelvis våldsamma sammandrabbningar mellan polis 

och demonstranter ett större nyhetsvärde än en saklig debatt mellan demonstranterna och dess 

motståndare. Från demonstranternas synvinkel kan detta även nyttjas för egen vinning genom 

att medvetet skapa underlag för medierna i syfte att få större uppmärksamhet för sin sak.  

Mcleod & Detenber (1999) skriver om officiella källor: 

”They use official sources to add a prestige to a story, to increase the efficiency of news 

production and to maintain the illusion of objectivity” 

Mcleod & Detenber (1999) menar på att makt reproduceras i nyhetstexterna. Att journalister 

använder sig av officiella källor och aktörer är vanligt förekommande i nyhetstexter som 

behandlar demonstrationer. Med officiella källor de han regeringen, statliga myndigheter eller 

människor med makt som till exempelvis politiker. Nyheterna har en viss tendens att låta 

personer med maktpositioner får komma till tals och kommentera demonstrationer. Detta 

bidrar till att innehållet om protester i nyhetstexterna vinklas för att bibehålla status quo. 

Vidare menar Mcleod & Detenber (1999) att man tar med officiella uttalanden för att öka 
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prestigen kring den egna nyhetsbevakningen men även för att upprätthålla en illusion av 

objektivitet. 

Den tredje kategorin innefattar den allmänna opinionen i nyhetssammanhang. Mcleod & 

Hertog (1992) beskriver att nyheterna har en viss tendens att väva in den allmänna opinionen 

och det genererar en bild av att protestanterna är en liten och isolerad grupp i samhället. 

Media kan exempelvis lyfta fram opinionsundersökningar i sin nyhetsbevakning och ställa 

detta i relationer till de åsikter som demonstranterna lyfter fram. Skiljer sig dessa åt kan man 

använda opinionsundersökningarna för att hävda att demonstranterna har ett avvikande 

beteende som bryter mot de sociala normerna.  

Genom opinionsundersökningar skapas det avvikande sociala normer baserat på allmänhetens 

åsikter. Det kan även handla om att nyheterna använder sig av medborgare som står vid sidan 

av protesterna som uttalar sig om händelserna och intar en sidoposition, dvs en person som 

står i bakgrunden och bevakar demonstrationerna. Denne ställs då i relation till 

demonstranterna. 

Det är samtidigt något av betydelse att den allmänna opinionen påverkar publikens respons av 

problemet och protesterna i fråga om vad som uppfattas ”mainstream” och som ”avvikande”. 

Alltså, det som bryter emot den sociala normen. Boyle, Mcleod & Armstrong (2012) 

argumenterar att den allmänna opinionen används som en teknik för att marginalisera 

demonstranterna, då allmänheten oftast är ganska neutral till händelserna. Ett begrepp som 

karaktäriserar detta är ”The silent majority”. I ett sådant läge skapas en bild av 

demonstrationernas åsikter och budskap som kanske uppfattas mer radikala än vad de är i 

vardagen och där ställs de mot allmänhetens åsikt.  

Den fjärde kategorin förklarar delegitimering och marginalisering av demonstrationer som 

handlar om flera olika tekniker. Exempelvis genom att nyheterna ställer demonstranternas 

agenda i relation till makthavare eller politiker som besitter en maktposition eller den 

allmänna opinionen. Det handlar om att protestparadigm som en teori där forskningen visar 

att nyheterna tenderar att behandla demonstrationer på olika sätt för att kunna förminska den 

politiska agendan som demonstranterna försöker lyfta fram (Boyle, Mcleod & Armstrong, 

2012). 
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5 Metodologi  

I följande avsnitt kommer jag presentera studiens valda metod samt argumentera för valt 

tillvägagångssätt. Nedan presenteras urval, genomförande, analysmetod och metodologisk 

reflektion. 

5.1 Kvalitativ textanalys 

Kvalitativ forskning handlar om att tolka innehållet och det är just tolkning som är det 

centrala i denna studien (Bryman 2011). Kvalitativa data mäts inte, utan att det räcker att 

fastslå att de finns, hur de fungerar och i vilken kontext de förekommer (Boréus, 2015). En 

kvalitativ forskningsansats inriktar sig på ord i det insamlade materialet och undersöker 

människors tolkningar av den sociala verkligheten som oupphörligt skiftar mellan tid och 

rum. Mitt mål är att genom ett kvalitativt metodval kunna utforska empirin från 

nyhetstidningarna om Greta Thunberg och därigenom urskilja Gretas handlingar och 

föränderliga egenskap i form av hennes engagemang (Bryman, 2011). En kvalitativ metod 

kan med fördel användas när man ämnar undersöka samhälleliga fenomen, hur de ger 

människor möjligheter eller hur de påverkar människor som exempelvis Greta Thunberg. 

Fokus i en kvalitativ textanalys bygger på analys av texter och dess innehåll snarare än på 

kvantifiering i form av statistiska metoder och verktyg (Ahrne & Svensson 2015).  

Bruhn-Jensen (2012) förklarar att målet med kvalitativ forskning är att identifiera och greppa 

en del av verkligheten. Vidare förklarar Bruhn-Jensen att för att uppnå detta behöver man 

svara på frågor som: ”Vad?”, ”Varför?” och ”Hur?”. Studiens ”Vad?” kan likställas med den 

”del av verkligheten” som identifierats genom bakgrund, frågeställning och avgränsningar, 

”Varför?” hänger samman med studiens syfte och teoretiska ramverk och ”Hur?” besvaras 

genom en systematisk analys av vald empiri. Genom ett kvalitativt tillvägagångssätt 

möjliggör det för min studie att nå en mer djupgående förståelse för hur och varför Greta 

Thunberg skapar mening kring klimatdebatten och hur hon bidrar till samhället genom hennes 

värderingar och engagemang. Därför gör sig den kvalitativa textanalysen lämplig för att få 

förståelse om varför hon protesterar, skapar debatt och bidrar till samhällets mekanismer 

(Ahrne & Svensson 2015).  

Den nuvarande forskningen som jag tidigare nämnt, ämnar undersöka hur Greta Thunberg 

protesterar och det politiska engagemang hon tar sig till uttryck. Den kvalitativa textanalysen 

är passande, eftersom jag vill utveckla en djupare förståelse om Greta Thunbergs deltagande 
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och engagemang i media i relation till medborgarengagemang, protest paradigm och 

mediegestaltning. Frågeställningarna i denna studien har redan ett mål om förståelse hur 

media gestaltar Greta och därför lämpar sig metoden väl. Målet med studien är att förstå hur 

Aftonbladet och Expressen gestaltar Greta Thunberg och hur denna gestaltning relaterar till 

hennes medborgarengagemang.  

Vetenskaplig utgångspunkt i den här studien är ett hermeneutiskt och den så kallade 

hermeneutiska cirkelns perspektiv på kommunikation där medietexter förstås som: ”meningen 

hos en del endast kan förstås om den sätts i ett samband med helheten.” (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Mer specifikt menar Alvesson & Sköldberg att helheten måste tolkas av 

delarna och delarna tolkas ur helheten och kontexten. Det innebär att jag som student går in på 

djupet av medietexterna och försöker hitta underliggande budskap som analyseras samt tolkas 

för att kunna lyfta fram de mönster som gör att vi kan förstå meningen med helheten. Den 

kvalitativa textanalysen hjälper mig att få en fördjupad förståelse av både delarna och 

helheten genom att analysera texterna om Greta. Det centrala i den här studien är 

hermeneutiken vilket innebär att den egna förförståelsen inkluderas i tolkningsprocessen och 

egna erfarenheter, samhällsuppfattningar och våra sociala sammanhang spelar en betydande 

roll (Alvesson & Sköldberg, 2017).  
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5.2 Urval och avgränsning 

Min studie kommer att fokusera på svenska kvällstidningar som behandlar händelser och 

rapporteringar om Greta Thunberg. Jag fokuserar på svenska rikstäckande tidningar om Greta 

för att jag vill inkludera ett nationellt perspektiv i min studie och Aftonbladet och Expressen 

är två av Sveriges största tidningar. Enligt statistik från Orvesto Konsument (2019) har dessa 

två tidningar störst räckvidd i Sverige digitalt. Aftonbladet och Expressen har en räckvidd på 

69, 5 % respektive 68,6 % per dag. Aftonbladet har 5 867 000 läsare per vecka och Expressen 

har 2 955 000 läsare per vecka. Urvalet för det empiriska materialet som ska analyseras 

kommer ifrån medietexter från två av de största tidningarna med störst räckvidd och som är de 

mest dominerande samt att de når ut till flest personer. Detta kan antas ha ett stort inflytande 

över mediebilden som etableras i den svenska opinionen och önskvärt för att skapa en så 

trovärdig och korrekt uppfattning om Greta Thunberg som möjligt. Det innebär att vi i större 

utsträckning får en större uppfattning om vilken mediebild som en stor del av svenska 

medborgare tar del av. 

Jag ville inkludera tidningar som består av olika politiska ideologiska synvinklar och 

tillsammans tillför de studien en politisk dimension, då deras nyhetsvärderingar och 

vinklingar kan se olika ut. I studien kommer Aftonbladet jämföras mot Expressen för att se 

om nyhetsvärderingen eller om det vinklas politiskt om Greta Thunberg. Här nere är följande 

tidningars politiska ideologi:  

• Aftonbladet (Oberoende socialdemokratisk) 

• Expressen (Obunden Liberal) 

Mer specifikt i min avgränsning rent tidsmässigt rör jag min inom tidsperioden augusti 2018 

till oktober 2019, detta på grund av att Greta Thunbergs började engagera sig och protestera i 

augusti 2018. Detta var även när hon fick sitt stora genomslag. Ända sedan dess har hennes 

engagemang och inflytande fortsatt och det är allra högsta samtidsrelevant i detta nu. Hennes 

deltagande och aktiva handlingar har fått människor på allvar att engagera sig i klimatdebatten 

såväl i Sverige som internationellt. 

Bruhn-Jensen (2012) skriver om ett teoretiskt urval och menar att de handlar om att selektivt 

välja ut sina objekt för att undersöka koncept eller olika kategorier. Med detta teoretiska urval 

utfördes en selektion av de artiklar som var lämpade för studiens valda teorier som är 

medborgarengagemang och protestparadigm. Målet var att få med alla teoretiska bitar eller de 
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koncept som finns inom teorierna, exempelvis den narrativa strukturen inom protestparadigm 

och Dahlgrens medborgarkultur. Min studie riktar fokus mot dessa koncept för att kunna mer 

djupgående analysera medietexterna och på så vis kunna urskilja om dessa kategorier 

stämmer överens med Gretas engagemang. Detta gjorde att jag formulerade ett analysschema 

utifrån teoriernas kategorier och selektivt valde ut artiklar för att undersöka om kategorierna 

går att applicera på medietexterna om Greta.  

Det analyserade materialet består av totalt 27 artiklar. Alla artiklar är publicerade på 

tidningarnas respektive webbsida. 14 artiklar är ifrån Aftonbladet och 13 från Expressen. 

Samtliga är nyhetsartiklar.   

5.3 Genomförande 

Materialet har endast fallit på nyhetsartiklar eftersom fokuset är på Greta Thunberg och hur 

journalisterna framställer henne och hur hon deltar i den traditionella pressen. Jag har uteslutit 

valet av en bildanalys, eftersom jag vill fokusera på textanalysen och är intresserad av språket 

och orden i medietexterna som är det centrala. Vidare har jag inte ställt något krav på 

texternas längd eller antalet ord. Kortare notiser eller webbartiklar där innehållet bestod av 

videoklipp sållades bort, eftersom det inte var tillräckligt mycket med text att analysera. 

Eftersom valet i denna studien är att exkludera bilder vid analysen av artiklarna har även 

bildtexter uteslutits och det material som behandlats är endast rubriker, ingress och brödtext.  

För att samla in det empiriska materialet användes mediearkivet retriever, en sökmotor på 

internet för nyheter- och mediala artiklar utifrån en mängd olika mediebolag. Empirin är 

hämtad ifrån tidningarnas digitala plattformar. Genom att använda sökordet ”Greta Thunberg" 

framkom 569 medietexter. För att få en överblick över materialet har jag gått igenom allt 

möjligt relevant material som innehåller Greta Thunberg – Detta eftersom studien riktar in sig 

på hur och på vilka sätt Greta Thunberg protesterar och bedriver politiskt engagemang. Det 

fanns flera former av medietexter, utöver nyhetsartiklar, som berörde Greta och hennes 

engagemang, exempelvis krönikör, insändare, ledare och sportsidor. En nödvändig 

avgränsning för studien som ledde till att jag kunde specificera min sökning närmre var att 

begränsa det empiriska urvalet till endast nyhetsartiklar i sökstadiet om Greta Thunberg. 

Sökningar med Greta Thunberg resulterade i många olika artiklar som handlade om Greta, 

men samtliga var inte relaterade till engagemang eller protester. För att sålla ut artiklar som i 

liten utsträckning handlade om Greta Thunbergs protester och politiska deltagande, men där 
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hon omnämndes vid något tillfälle, har sådana artiklar uteslutits från materialet eftersom det 

inte funnits någon relevans till studien i relation till innehållet.  

Textanalysen genomfördes med ett analysschema (se bilaga 1) där ett antal frågor ställdes till 

textens innehåll. Ahrne & Svensson (2015) skriver att analysfrågor är frågor som berör vad 

som huvudsakligen påstås, vad som argumenteras för eller emot, vad som underförstås, vilka 

kategorier som används, hur meningar är konstruerade och vilka ord eller uttryck används och 

avslutningsvis hur berättelserna är uppbyggda (Ahrne & Svensson, 2015). När jag skrev mitt 

analysschema så utgick jag ifrån Ahrne & Svenssons (2015) mall i hur man konstruerar ett 

analysschema och därefter anpassade jag frågorna utefter valda teorier och analyserade 

artiklarna med hjälp av analysschemat. Detta för att arbetet skulle ske så systematiskt som 

möjligt och för att få fram relevanta svar samt bryta ner texten i mindre delar. 

5.4 Analysmetod 

Som metod går den kvalitativa textanalysen ut på att kritiskt granska, analysera och tolka 

textens funktioner för att förstå hur samhället fungerar (Ledin & Moberg, 2010). Genom att 

studera texter kan människor skaffa sig en uppfattning om hur samhället ser ut och textens 

funktioner hjälper oss medborgare ta del av den information som berör samhället. 

Ledin & Moberg (2010) förklarar att alla texter skapas i en social situation och att texten 

riktar sig till någon för att vägleda läsaren i tid och rum. Vidare förklarar Ledin & Moberg att 

publiken skall kunna orientera sig i den värld texten presenterar och utifrån texterna skapas 

flera olika sammanhang. I min analys kommer jag att bryta ner textens beståndsdelar och 

studera medietexterna om Greta för att analysera och förstå vad för betydelser hennes 

engagemang som skapas i texten i samhället (Ledin & Moberg, 2010). 

Boreús (2015) förklarar genom att analysera texter undersöker man en aspekt i att förstå hur 

människor bygger upp sin föreställning om samhället. Detta bidrar till förståelse genom att 

läsa och analysera flera medietexter i hur vi uppfattar och tolkar samhället. Jag söker svar 

efter hur Greta Thunberg gestaltas i media och textens beståndsdelar hjälper mig att förstå hur 

och varför protester och medborgarengagemang sker i större utsträckning.  

 

Johanna Ledin & Ulla Moberg (2010) förklarar närmare om en textanalysmetod. 

Analysmetoden kommer att appliceras på studien och deras övergripande kategorier som 

redogörs för nedan.  
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Den första kategorien är Intertextualitet och den lägger fokus på samspelet och interaktionen 

mellan texter och deltagare. En text kan låta olika röster komma till tals och en text kan 

förstås utifrån olika sammanhang (Ledin & Moberg 2010). Genom att använda sig av 

intertextualitet kan vi få en insyn i hur texter produceras med hjälp av tidigare språkliga 

referenser (Bergström & Boreús, 2012). Exempelvis kan det ske utifrån återkommande 

genrer, ord eller material i en text (Fairclough, 1995). Det handlar om att intertextualitet 

omfattas från andra tolkningar av en text eller att den påverkar andra texter. För att vi ska 

kunna uppfatta en text behöver det finnas andra texter som är del av den större helheten, med 

andra ord måste texten kunna urskiljas samt att den bygger vidare på tidigare texter (Bruhn-

Jensen, 2012). Intertextualitet grundar sig i dialog med andra källtexter och dessa texter kan 

ha betydelse för framtida texter samt att dessa texter bidrar till nya kontexter baserat på 

tidigare texter (Bruhn-Jensen, 2012).  

Den andra kategorien är Innehåll och handlar om textens olika teman. Kort sagt handlar det 

om vad texten påstår om sina teman (Ledin & Moberg 2010). Detta ligger fokus på textens 

huvudsakliga innehåll och detta handlar om förståelse om vad och hur texterna försöker säga i 

relation till det underliggande budskapet. Det är först nu läsaren kan identifiera och lokalisera 

sig i det sammanhang som texten vill berätta. Teman skapas ifrån hur något representeras, 

vilka tecken, ord, former kommunikatören valt och utifrån ett visst perspektiv (Ledin & 

Moberg, 2010). Vilket gör att jag som student skapar en bild av innehållet utifrån mina 

tolkningar och uppfattningar och därför kan jag placera de dolda budskapen i ett större 

perspektiv som visas i analysdelen. Teman är återkommande mönster som jag identifierat 

efter jag läst igenom materialet och som jag anser är centralt därav har dessa mönster brutits 

ner som olika teman.  

Den tredje kategorin i textanalysmetoden är relation och med det avses språket som en 

relationsskapande resurs (Ledin & Moberg 2010). Det handlar om hur språket används som 

en resurs för att kunna bygga en relation med läsaren och för att skapa ett sammanhang. 

Exempelvis kan det handla om en målgrupp som man skriver till, att med hjälp av språket i en 

text kunna förmedla, övertyga och utveckla en intressant dialog med just den målgruppen. Det 

gäller att förmedla en känsla med ett par väl valda ord som gör att läsaren känner sig berörd 

och upplever att texten är adresserad till honom eller henne. 

Den fjärde och sista kategorin i analysen är form och den hör ihop med relation. Ledin & 

Moberg (2010) menar att formen på språket realiserar innehållet och textens 
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relationsskapande resurser. Med detta menar de hur språket gör det möjligt för läsarna att 

förstå innehållet och formen på språket förverkligar innehållet. Med andra ord, hur 

journalister språkligt framställer en text med hjälp av textens relationsskapande resurser som 

gör innehållet till verklighet. Exempelvis att Greta Thunbergs får stöd av likasinnade 

människor och tillsammans realiserar de kraven på omförhandlingar om klimatfrågan.  

Efter att jag hade samlat in det empiriska materialet från de valda tidningarna applicerade jag 

mitt analysschema på de artiklar som jag fann intressanta för studien och för att kunna 

analysera dem utifrån mitt teoretiska ramverk. I texterna användes studiens analysverktyg och 

det är: intertextualitet, innehåll, relation och form. Dessa användes inom ramen för Ledin & 

Mobergs textanalys där dessa analysverktyg tillsammans med analysschemat användes för 

kunna att bryta ner texten i mindre delar och hitta textens beståndsdelar samt betydelserna 

som skapas i texten. Efter att jag hade gått igenom materialet ett flertal gånger och sorterat ut 

texten i mindre delar var målet att identifiera teman och kategorier för att kunna placera det i 

ett ännu större perspektiv.  

De teman jag har kunnat plocka ut genom empirin är som följer; Tekniker för 

uppmärksamhet, skolstrejk för klimatet, oroligheter och upplopp, officiella källor och 

information, deltagande aktörer, allmän opinion och vinkling, delegitimering och 

marginalisering av Greta Thunberg, engagemanget, klimatet, Greta som förebild och till sist 

Gretas inflytande. Dessa teman har sedan indelats under tre övergripande kategorier som 

redogörs nedan i resultat och analysdelen.  

 

5.5 Metodologisk reflektion  

Mitt syfte var att undersöka Greta Thunbergs protester och medborgarengagemang för att 

kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar valde jag att göra en kvalitativ textanalys. 

Mitt empiriska material består av medietexter som har publicerat på internet, vilket innebär 

vissa begräningar. Till exempel kan nyhetsartiklar plockas bort eller redigeras. I min studie 

har inte detta varit ett problem, då jag finner att artiklarna varit relevanta sett till innehållet 

och materialet har hjälpt mig att genomföra studien. Ordet tolkning är centralt i stort sett alla 

kvalitativa textanalyser, även om det avser text eller bild så måste den tolkas. För att kunna gå 

in på djupet krävs förståelse och på så sätt kan jag närma mig mitt valda ämne, om jag som 

student producerar en text gör jag det i ett visst sammanhang och utifrån ett visst perspektiv. 
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Utifrån mina referensramar bildar jag en uppfattning av innehållet (Ledin & Moberg, 2012). 

Texter tolkas individuellt och det krävs en viss förförståelse, annars är tolkning omöjlig. 

Exempelvis vår uppfattning om världen, männikorna och samhället och vilken kontext vi 

befinner oss i (Bergström & Boreús, 2012). Tidningarna som jag hämtat mitt empiriska 

material ifrån är jag bekanta med, då jag tar del av deras innehåll dagligen och läser de aktivt. 

Ahrne & Svensson (2015) skriver att forskare kommer djupare in på sitt studieobjekt när man 

bearbetar sin data vid en kvalitativ metod, en textanalys i mitt fall. Därför har den kvalitativa 

textanalysen, med en fördjupad närläsning och uttolkning av textens innehåll och 

bakomliggande mening, varit av största vikt för att kunna urskilja handlingar. På så sätt har 

jag som student närmat mig mitt studieobjekt när jag genomfört analysen. För att säkerställa 

att jag som student gått in på djupet och därmed närma mig texterna hjälpte mitt 

analysschema mig att hitta dessa teman, mönster och textens beståndsdelar. Den kvalitativa 

textanalysen är en metod som är begränsad i förhållande till insamlandet av data, det finns 

ingen given ram för tillvägagångssätt i denna processen. Till exempel kan man som tolkare 

styra och påverka innehållet genom sina analysfrågor. Dessutom att man som tolkare på eget 

behag fri att konsturera byggnationen av analysverktygen som både är spännande och 

nyutvecklande för forskningen. På det viset skapas en djupare förståelse för innehållet och i 

stor utsträckning vilken betydelse innehållet kan ha för uppfattning om det.  

Den kvalitativa forskningen kritisteras ofta för att vara alltför subjektiv, eftersom enskilda 

forskares förförståelse eller tolkningar kan påverka det slutgiltiga resultatet genom aktiva 

handlingar och val (Ahrne & Svensson, 2015). Jag klargör härmed att jag aldrig deltagit eller 

har erfarenhet från någon social rörelse varken i Sverige eller globalt. Men jag har en positiv 

bild av sociala rörelser eller medborgerligt engagemang i allmänhet samt individer som 

försöker påverka politiker i en viss fråga utifrån dessa riktningar. Utgångspunkten i studien är 

att jag som student inte objektivt kan spegla verkligheten där ute, eftersom jag ofrånkomligt 

blandar in mina egna värderingar och erfarenheter i tolkningen av urvalet av medietexterna. 

Däremot kommer denna studie att bidra med tolkning och en djupdykning i det aktuella 

ämnet. Förhoppningen är att detta arbeta skall kunna bidra med en bredare förståelse i frågan. 
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6 Analys och Resultat  

Följande kapitel är indelat i tre avsnitt där de två första behandlar protestparadigmet och 

dess narrativa struktur utifrån de utvalda artiklar som rapporten berör. Det tredje avsnittet 

förklarar hur Greta Thunberg kan förstås utifrån idéer om medborgarengagemang och hur 

hon deltar i den traditionella pressen. 

6.1 Tekniker för uppmärksamhet 

Det var när Greta Thunberg började protestera i form av att skolstrejka som hon fick sitt 

mediala genomslag och hennes resa började.  

Skolstrejk för klimatet 
”Varje fredag satte hon sig utanför riksdagshuset i Stockholm för att rikta fokus på 

klimatfrågor” – (Aftonbladet, 2018-12-30) 

Boyle, Armstrong & Mcleod (2012) menar att för att demonstranterna skall fånga medias 

uppmärksamhet krävs handlingar som ger bra underlag för den narrativa strukturen. Greta 

Thunbergs plakat ”Skolstrejk för klimatet” som hon använde sig av utanför riksdagshuset kan 

ses som ett bra underlag för den narrativa strukturen och hennes plakat kan betraktas som en 

strategi för att fånga medias uppmärksamhet. Detta fick medierna att bevaka protesten och det 

gav medial uppmärksamhet. Mcleod & Hertog (1992) beskriver att journalister riktar in sig på 

det ”ovanliga” i protestbevakningen och att de fokuserar på om handlingarna är lagliga istället 

för de moraliska problemen. Gretas plakat kan också anses vara det ”ovanliga” och hennes 

handling i att protestera är en laglig och demokratisk handling. Hade journalisterna inte skrivit 

att hon suttit utanför riksdagshuset så skulle kanske inte den uppfattade verkligheten varit lika 

slagkraftig eller givit upphov till samma uppståndelse. Utanför riksdagshuset är det en ständig 

nyhetsbevakning ifrån media för att få tag i politiker och tjänstemän för intervjuer eller något 

att rapportera om. Gretas intention kan därför, i enlighet med målet att få så mycket publicitet 

som möjligt, ha varit att sätta sig utanför just riksdagshuset, eftersom det är ett ”centrum” för 

massmedia och journalister. 

”Förra veckan började Greta Thunberg, 15, nionde klass. Men en vecka in på höstterminen 

väljer hon att inte längre gå till skolan – för klimatets skull. – Jag skolstrejkar för klimatet 

fram till valet. Jag kommer att sitta utanför riksdagen på skoltid, berättar 15-åringen.  I 

nionde klass har man skolplikt, hur ser du på att du nu missar tre veckor av skolan? – Jag har 
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med mig böcker som jag sitter och läser utanför så att jag inte kommer efter i skolarbetet. 

(Expressen, 2018-20-08) 

I ovanstående citat förstärks innehållet i och med att journalisterna skriver att Greta sitter 

utanför riksdagshuset i Stockholm och hon gestaltas utifrån problemet i att hon riktar fokus på 

klimatet samtidigt som hon skolstrejkar. Enligt Entman (1993) framhäver framing för vad 

som är problemdefinitionen eller den moraliska ståndpunkten. Här identifieras 

problemdefinitionen som är klimatfrågorna och den moraliska ståndpunkten i att Greta väljer 

att inte gå till skolan. Värt att nämna är att här i gestaltningen väljer Greta att sitta utanför 

riksdagen på skoltid, trots att det råder skolplikt i Sverige, vilket också är en moralisk aspekt 

att man ska gå till skolan. Detta kan också kännetecknas som något ”ovanligt” i 

protestbevakningen och det går till en viss del ihop med det Mcleod & Hertog (1992) påpekat 

om i nyhetsbevakningen att protestanter karaktäriseras som mer ”avvikande” från normen 

beroendes på deras framträdande och hur lockande det är för media. Att en 15-åring 

skolstrejkar betecknas som något ovanligt för nyhetsbolagen och att hennes sätt är avvikande 

genom att hon avböjer skolplikten.  

Oroligheter och upplopp 

Ett vanligt mönster inom protestparadigmet är att våld och upplopp är centrala inom teorin, 

det menas också på att oroligheter och upplopp bidrar till ett högre nyhetsvärde. Dock 

förekommer det inte så mycket våld kring Greta Thunbergs protester. Här är ett exempel ifrån 

London där det beskrivs som tumult och en annan radikalare grupp tog plats i förmån för 

Greta Thunberg. 

”Igår klev 16-åringen ut på en scen i Friends House mitt emot Eustons station. Hon möttes av 

ett enormt jubel från publiken. Biljetterna, ett tusental, var slutsålda och flera fans stod 

utanför och väntade i hopp om att ändå få komma in. Den senaste veckan har klimataktivister 

ledda av gruppen Extinction rebellion (”Utrotningsuppror”) blockerat vägar, gatukorsningar 

och transportmedel över hela den brittiska huvudstaden. Över 1000 demonstranter har hittills 

gripits på åtta dagar och Londonpolisen har begärt förstärkning för att kunna hantera 

situationen” - (Aftonbladet 2019-04-23). 

I artikeln lyder rubriken ”GRETA BRITAIN” med underrubriken ”Greta Thunberg tokhyllas 

av politiker”. Dock vinklar journalisterna artikelns innehåll till att det är uppror över hela 

London och att det är oroligheter i form av gatublockader, snarare än att lägga fokus på Greta 

och hennes agenda. Enligt Mcleod & Detenbers (1999) teori fungerar den narrativa strukturen 
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som en mall för journalisterna gällande demonstrationer. I nyheterna skildras våld och 

oroligheter före den sakliga debatten och demonstrationers syfte. Här vinklas Gretas politiska 

agenda bort och fokuset på klimatet kommer i andra hand. Istället fokuserar journalisterna på 

upploppet kring London och skriver att över 1000 demonstranter har gripits på grund av 

oroligheterna. Upploppet får mer uppmärksamhet än Greta Thunberg eftersom våld är tilldelat 

ett högre nyhetsvärde. Journalisterna använder Greta Thunbergs manifestation till att vinkla 

nyheterna bort från diskussionen om hennes politiska budskap om klimatet och istället 

fokusera på störningen i London och ordningen som klimataktivisterna orsakade (Mcleod & 

Detenber, 1999). I artikeln poängterades även att upploppen inte ägde rum i anslutning till 

Greta Thunbergs manifestation på scenen, denna händelse får ett litet utrymme i artikeln och 

nämns kortfattat i slutet. Entman (1993) menar att en text får en viss mening genom att den 

gestaltas på ett visst sätt där vissa aspekter av verkligheten lyfts fram för att förstärka 

innehållet och styra läsarens uppmärksamhet. Här väljer journalisterna vissa aspekter av 

verkligheten för att förstärka innehållet när Greta Thunberg ska ut på en scen, men 

uppmärksamheten riktas mot klimataktivisterna som blockerat vägen över hela den brittiska 

huvudstaden. Det är tydligt att innehållet förstärks eftersom upproret inte skedde runt omkring 

Greta Thunberg, utan över hela London. Här vill journalisterna måla upp en bild av att Greta 

Thunbergs manifestation har någon koppling till ”Extinction rebellion” genom att 

journalisterna skildrar hennes demonstration i samband med en annan mer radikalare grupp 

som utför oroligheter och dåd i huvudstaden. Det enda de har gemensamt som framgår i 

artikeln är att de delar samma värderingar om klimatet och protesterar på olika sätt. Greta 

kommenterar dock personligen att hon stödjer gruppen och anser att ”civil olydnad” är viktigt 

eftersom klimatfrågan är akut, men det framgår inte i artikeln att de har något påtalat 

samarbete.  

6.2 Officiella källor och information 

Ett vanligt återkommande mönster i det empiriska underlaget är att flera deltagande politiska 

aktörer, som kommer ifrån officiella källor som till exempel regeringen eller andra statliga 

myndigheter och institutioner, citeras i artiklarna. De berör olika anledningar till att de deltar i 

manifestationen, kommenterar protesterna eller vad de tycker om Greta Thunberg val av att 

skolstrejka. 

Deltagande Aktörer 

Här presenteras deltagande aktörer som uttalar sig om Greta. 
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”En av de politiker som var på plats för att stötta marschen var Jonas Sjöstedt, partiledare 

Vänsterpartiet. Vi måste lyssna på ungdomarna, de vill ha förändring nu och det är något 

som skänker mig hopp, sa han”.  – (Aftonbladet, 2019-03-16) 

”Här hyllar USA:s ex-president Barack Obama den svenska klimataktivisten Greta Thunberg, 

16. ”De är personer som 16-åriga Greta Thunberg, vars protester vid den svenska riksdagen 

tände gnistan till en rörelse. Inspirerade av Gretas handlingar sammanförde Fridays for 

Future över en miljon strejkare föra månaden”, skriver den tidigare presidenten om 

svenskan” – (Expressen 2019-04-23) 

”Theresa May har tidigare kritiserat Greta Thunbergs skolstrejk och sagt att ungdomar 

borde gå i skolan så att de "ska kunna utvecklas till de ledande forskare, ingenjörer och 

advokater som vi behöver för att lösa detta problem" – (Aftonbladet 2019-04-24) 

”Initiativet startades av svenska Greta Thunberg, 16. Nu är eleverna som skolstrejkar för 

klimatet tiotusentals runtom i Europa – och det uppskattas av Tysklands förbundskansler 

Angela Merkel. – Jag välkomnar att unga personer demonstrerar, säger hon.” – (Expressen 

2019-03-03) 

Mcleod & Detenber (1999) beskriver i sin förklaring av protestparadigmet att makt 

reproduceras i nyhetstexterna. Här använder sig journalisterna av officiella källor vid 

protester, vilket är ett vanligt mönster i nyhetsbevakningen vid demonstrationer. Citat från 

människor med makt ifrån regeringen eller andra statliga myndigheter och aktörer används 

ofta i nyhetsartiklar (Mcleod & Detenber, 1999). Här citerar journalisterna människor med 

maktpositioner i form av politiska aktörer som får komma till tals om demonstrationerna och 

kommentera deras synsätt på Gretas agerande. Det citat som utmärker sig främst är Theresa 

May som ifrågasätter och kritiserar Gretas val av att skolstrejka, medan övriga aktörer väljer 

att hylla henne och välkomna hennes sätt att protestera. Detta kan bidra till att innehållet 

vinklas och makt reproduceras. Detta sker exempelvis genom att ingen av dessa aktörer blir 

ifrågasatta eller konfronterade i någon av dessa artiklar. Genom att använda dessa aktörers 

perspektiv med auktoritet och makt vill journalisterna skapa ett anseende i nyhetsberättelsen, 

med andra ord skapa en slagkraftigare nyhet i hopp om att bevara illusionen av objektivitet 

och legitimitet. Enligt Mcleod & Detenbers (1999) så kan dessa meriter i teorin bidra till 

nyheternas objektivitet och legitimitet, vilket kan ha varit fallet för Gretas manifestation. 

Sjöstedt, Obama, May och Merkel är exempel på legitima människor som besitter en 
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maktposition, deras yttringar väger tyngre än ”vanliga människor” och detta bidrar till att öka 

nyheternas trovärdighet och legitimitet i rapporteringen om Greta Thunberg. 

Allmän opinion och vinkling 

Här presenteras vad den allmänna opinionen tycker om Greta Thunbergs budskap och det ses 

som något positivt.  

”Eira Fröhling, 19, och Ebba Gärdekrans, 18, var på plats för att delta i skolstrejken och 

betonar vikten av att någonting måste göras – Vi strejkar för att visa att vi behöver göra 

någonting helt enkelt, säger Eira Fröhling. – Vi kan inte fortsätta så här, vi lever inte 

hållbart, det får inte fortsätta som det har gjort nu, fyller Ebba Gärdekrans i.” – (Expressen 

2019-04-24) 

”Den globala klimatstrejken i går leddes av organisationen Fridays for future. Den startades 

av klimataktivisten Greta Thunberg. Fridays for future vädjade i somras till vuxna att delta, i 

en debattartikel i Aftonbladet. En som hörsammat uppmaningen är Gittan Frejhagen, 76, på 

Gotland. Hon har strejkat 18 gånger det senaste året, ofta tillsammans med sin grupp "Gretas 

gamlingar". För henne är det tydligt att Greta Thunbergs budskap, att världen måste vända 

kurvan för klimatförändringarna och minska växthusgasutsläppen, är akut. - Det är väldigt 

ont om tid, det måste bli en vändning vad gäller utvecklingen av växthusgaserna. Det här är 

väldigt allvarligt, säger Gittan Frejhagen. ”Vi är Gretas gamlingar”.” – (Aftonbladet 2019-

09-28)  

”Något som enar folk" 

Astrid Lande, 79, och Kerstin Hallman, 75, hade nappat på Greta Thunbergs inbjudan. 

- Det finns inget att välja på. De unga har många år framför sig. Vi har tio kanske, i bästa 

fall. Hon har gjort en enastående insats, säger Astrid Lande. Av alla tiotusentals 

marscherande var Axel von Matern, 53, siste man i tåget. - Jag kände att jag inte kan se mina 

barn i ögonen riktigt, om jag inte är med och reser min röst. De är också här någonstans, 

säger han.” – (Aftonbladet 2019-09-28) 

Tekniker som opinionsundersökningar förekom inte i artiklarna, men däremot åsikter ifrån 

människor som deltagit i demonstrationerna som tagit ställning till klimatmanifestationens 

agenda inspirerade av Greta Thunberg. Några deltagare som demonstrerade och medverkade 

med Greta yttrar sig, medan klimatmanifestationer på andra ställen får höras i rapporteringen 
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inspirerande av Greta. I och med detta har artiklarna en tydlig vinkling att Greta Thunbergs 

klimatstrejk uppfattas av allmänheten som något positivt och viktigt. Yttringar ifrån allmänna 

opinionen som kommer med positiva tankar om syftet med klimatstrejkerna ifrågasätts inte 

och detta bidrar till att det genererar en positiv bild av Greta Thunberg trots att hon 

skolstrejkar. Citaten visar att olika åldersgrupper deltar och därmed stödjer Gretas budskap i 

kampen om klimatdebatten. 

Nyhetsberättelser kan uttrycka indikationer till opinionen genom offentliga framställningar, 

åberopandet av sociala normer och symbolisk användning av åskådare (Mcleod & Hertog 

1992). I citaten vävs den allmänna opinionen in som symboler som medverkar vid 

klimatmanifestationerna och indikerar en slags samhällelig, socialt allmän sanning. Syftet är 

att skapa en bild av demonstranternas ställningstaganden och mål genom att väga upp detta 

mot den allmänna åsikten. Det skapas en bild av Greta i media och hennes budskap som 

kanske inte är så radikala i verkligheten vägs upp mot allmänhetens yttrande.  

Värt att notera de som frågas ut i nyhetsartiklarna är människor som själva har valt att deltaga 

i demonstrationerna. Dessa behöver inte nödvändigtvis ses som representativa för den 

generella befolkningen. Detta då det saknas opinionsundersökningar i artiklarna som hade 

kunnat stärka berättelsen om att demonstrationerna representerade allmänhetens åsikter i 

klimatfrågan. 

Delegitimering och marginalisering av Greta Thunberg 

Tekniker för att delegitimiera Greta Thunberg identifieras genom att USA:s president Donald 

Trump citeras i form ut av en tweet: 

”I måndags möttes klimataktivisten Greta Thunberg, 16, av applåder när hon ställde sig upp 

för att tala under FN:s klimatmöte i New York. En som inte tillhör hennes fans är den 

amerikanske presidenten. Efter Gretas tal twittrade han sarkastiskt: ”Hon verkar vara en 

väldigt glad ung flicka som ser fram emot en ljus och underbar framtid. Så härligt att se!”- 

(Aftonbladet 2019-09-25) 

Den amerikanske presidenten Donald Trumps tweet är skrivet sarkastiskt och den kan 

uppfattas hånfullt. Denna typ av kommentar kan antydas att journalisterna vill förminska den 

politiska agenda Greta försöker lyfta fram. Exempelvis förlöjligar Donald Trump Greta här 

med sin tweet och därmed tenderar fokuset att förflyttas ifrån FN:s klimatmöte och istället 

uppmärksamma den dispyt som uppstår mellan Donald Trump och Greta. Med ovanstående 

citat kan jag urskilja att journalisterna reducerar Gretas inflytande under FN:s klimatmöte och 
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istället riktar uppmärksamheten på Greta, som får ses som en symbol som utmanar den 

politiska maktstrukturen. Därmed fokuseras det mindre på klimatmötet och den debatt som 

ägde rum där Greta höll tal och mer om den amerikanske presidentens tweet. Nytt 

Här var Greta inbjuden till att tala i Europaparlamentet.  

”Den 15 mars hålls den stora klimatstrejken "Globala strike for future" där flera länder 

deltar. Inför den var Greta Thunberg föreslagen att hålla ett tal i Europaparlamentet. Men 

enligt Dagens ETC röstade "de stora högergruppernas representanter" ned förslaget. - Några 

företrädare för de progressiva grupperna föreslog att bjuda in Greta Thunberg, men de stora 

högergrupperna röstade ned det, säger Charlotte Narvehed, Vänsterpartiets pressekreterare i 

EU-parlamentet, till tidningen.” – (Aftonbladet 2019-03-02) 

Här väcker Greta Thunberg motstånd i Frankrike, där hon bland annat mottog Normandies 

nyinstiftade frihetspris.  

”Flera politiker från högerpartiet Republikanerna och högernationalistiska Nationell samling 

protesterar mot 16-åringens besök. Parlamentarikerna kallar Thunberg "en profet i 

kortbyxor", "Nobelpristagare i att sprida skräck" och "ekologins Justin Bieber". – 

(Aftonbladet 2019-07-23) 

Enligt Mcleod & Hertog (1992) kan nyhetsinnehåll fokusera på demonstrationernas 

manifestationer istället för det politiska budskapet. I ovanstående artikel är 

mediegestaltningen mer fokuserad på högergruppernas representanter i både EU-parlamentet 

och i Frankrike. Greta Thunberg var förslagsvis inbjuden att tala i Europaparlamentet av de 

progressiva representanterna, alltså de som är positiva till att låta Greta får hålla tal i 

Europaparlamentet. Men detta uppskattades inte lika mycket av de stora högergruppens 

representanter som röstade ner förslaget. Här kan det vara av intresse att högergruppen ser 

henne som ett hot och därmed vill de förminska hennes inflytande genom att rösta ner 

förslaget. Detta bidrar till upprätthållandet av status quo genom att de marginaliserar Greta 

Thunberg, som får ses som en symbol som utmanar. Ovanstående citat visar att de stora 

högergruppernas representanter vill bibehålla den politiska maktstrukturen genom inte låta 

Greta Thunberg få komma till tals i EU-parlamentet och därmed ses Greta som en 

motståndare som vill väcka intresse om klimatet på EU-nivå. 

För att ytterligare visa på hur Greta Thunberg blir marginaliserad sker det av franska politiker 

i högerpartiet Republikanerna och högernationalistiska Nationell Samling. Parlamentarikernas 
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kommentarer i ovanstående citat betraktas som att de vill förlöjliga Greta och på så sätt 

reducera hennes inflytande genom att de vill skämta bort allvaret i frågan. Detta bidrar till att 

Gretas uppriktiga mening kommer åt sidan och en del av hennes betydelse tas bort. Med detta 

ser jag en indikation på att vissa franska politiker ser henne som en opponent och därmed vill 

de göra henne till åtlöje eller göra hennes sak till åtlöje. Det visar också tecken på att hennes 

inflytande är något som provocerar och som utmanar deras värderingar om 

klimatförändringarna. Boyle, Armstrong & Mcleod (2012) förklarar att nyheterna ställer 

protestanternas agenda mot människor som innehar en maktposition. Genom att nyheterna 

delegitimerar och marginaliserar Greta Thunberg så bidrar det ytterligare till den politiska 

maktstrukturen genom att lyfta fram hennes motståndares försöka att göra hennes sak till 

åtlöje. Genom att de förminskar den politiska agenda Greta försöker uppmärksamma. 

6.3 Engagemanget  

Här presenteras Gretas deltagande i olika former av hennes medborgarengagemang i kampen 

för klimatet och hur hennes engagemang inspirerar andra medborgare att delta och därmed 

skapa opinion.  

Klimatet 
”Tonåringen Greta Thunberg tycker inte att folk tar klimatet på allvar. Därför ska hon skol-

strejka fram till valdagen. – Det är min moraliska skyldighet – ingen annan gör ju något, 

säger hon.” – (Aftonbladet 2018-08-21)  

”Men jag försöker bara uppmärksamma klimatkrisen, säger hon till nyhetsbyrån AP. – När 

jag är tillräckligt gammal för att bli politiker så kommer det vara för sent att agera. Vi måste 

agera nu. Så vi kan inte vänta på att personer som jag växer upp och börjar styra, fortsätter 

hon.” – (Expressen 2019-04-20) 

”Greta Thunberg krävde under sitt tal hårdare krav för att EU ska lyckas sänka sina utsläpp. 

Annars finns det en risk att medeltemperaturen i världen höjs mer än två grader – vilket kan 

få ödesdigra konsekvenser. – En del säger att vi slåss för vår framtid men det är inte sant. Vi 

slåss inte för vår framtid – vi slåss för allas framtid.” – (Expressen 2019-02-22) 

”Greta Thunbergs klimatstrejk sprider sig över världen. I går besökte klimatkämpen Paris 

och tillsammans med tusentals skolelever satte de press på politikerna. – Vi kommer fortsätta 

strejka varje vecka till politikerna agerar mot klimatförändringarna och ger oss en framtid, 

säger hon i sitt tal.” – Expressen (2019-02-23) 
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Dahlgren (2009) menar att demokrati inte fullgör sin fulla potential om det inte finns en 

tolerans och vilja att följa demokratiska principer och värderingar. Att visa öppenhet och ta ett 

samhälleligt ansvar är, enligt Dahlgren (2009) grundläggande byggstenar för en god 

demokrati. I artikeln ovan uttrycker Greta Thunberg öppenhet genom att hon vill väcka 

intresse kring klimatdebatten och en vilja att protestera mot politikerna för att de ska diskutera 

klimatförändringarna. Med andra ord känner Greta Thunberg ett ansvar för klimatet och att 

det är hennes plikt att kunna bidra till ett demokratiskt samhälle genom att engagera sig tills 

politikerna aktivt ingriper. Hon menar på att det är inte bara deras generation som står på spel 

utan att hon engagerar sig för allas. Med det uttrycker Greta att hon själv ser sig som en 

deltagare i medborgarkulturen som vill göra skillnad och menar att människor inte tar klimatet 

på allvar. Därför känner hon en moralisk skyldighet att engagera sig för klimatet och väcka 

opinion i klimatdebatten genom ett solidariskt samspel med andra deltagare i hopp om 

förändring.  

” Den 13 augusti, närmare ett år efter att den numera världsberömda svenskan inledde sin 

skolstrejk, startade seglatsen med tävlingssegelbåten Malizia II från engelska Plymouth med 

destination New York. När Greta Thunberg tagit sig över Atlanten ska hon ha ett sabbatsår 

och bland annat delta i två klimatmöten i Nord- och Sydamerika. Greta Thunberg kunde inte 

tänka sig att flyga till New York på grund av flygets påverkan på miljön.” – (Expressen 2019-

08-26) 

 

Greta Thunberg försöker leva som hon lär. Hon väljer tåg i stället för flyg, trots långa 

resmål. Hon har vatten i en medhavd termos i stället för att köpa nya petflaskor. Hon har till 

och med tagit med sig ett eget glas i stället för att använda SJ:s engångsmuggar till te. – 

(Aftonbladet 2019-02-03) 

 

W. Lance Bennet et al (2009) menar att i en tid av skiftande politiska identiteter och praxis, 

där den nya generationens medborgare deltar i både online och offline miljöer, så har dessa 

förändringar påverkat politiken bland yngre medborgare som känner en plikt att delta 

politiskt. Denna livsstilspolitik medför personliga uttryck och eget initierat deltagande, det vill 

säga att politiken kännetecknas av personliga frågor och uttryck. I ovanstående citat kommer 

Greta Thunbergs livsstilspolitik och deltagande till uttryck om klimatet. Genom att hon väljer 

att ta båten över till Atlanten för att delta i de två klimatmötena i Nord- och Sydamerika samt 

att hon väljer tåg istället för flyg. Att hon försöker leva som hon lär är ett exempel på Gretas 
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livsstilspolitik i och med den politiska identifikationen hon har för klimatet. Detta påvisar 

hennes engagemang och deltagande genom att den klimatpolitiken hon uttrycker så vill hon 

förmedla hennes identifikation med klimatet och det hon lär ut vill hon bevisa att hon lever 

upp till den politik hon förespråkar till fullo. Det handlar om sättet hur Greta lever och den 

livsstilspolitiken hon företräder och detta möjliggör att människor ser upp till henne som en 

förebild. Detta skapar en trovärdig bild av att det hon står för är äkta och genom att hon 

försöker leva som hon lär vill hon inspirera människor att göra samma sak som henne genom 

att göra klimatsmarta val.  

 

Gretas pappa citeras enligt följande i en artikel: ”–Det känns väldigt bra. Greta säger själv att 

hon fått mening och innehåll i tillvaron. Hon var ju sjuk för några år sedan och det hade med 

hållbarhetskrisen att göra. Hon fick inte ihop att vi vuxna sa att klimatfrågan är vår tids 

ödesfråga och att vi samtidigt gjorde det sämsta tänkbara av det. (Aftonbladet 2018-09-30) 

Här handlar det om att klimatfrågan som ger Greta mening med livet. Detta går ihop med det 

Dahlgren (2009) skriver om engagemang och att det ska kännas meningsfullt, det handlar om 

att medborgarna skall känna motivation tillsammans med deras passion. Genom detta uttryck 

kan det sägas att Greta känner att det hon gör är meningsfullt och att det har gett en mening 

med livet, en passion i tillvaron. Gretas engagemang för klimatet ligger henne varmt om 

hjärtat och med klimatet som en grund känner hon sig motiverad att engagera sig för något 

hon tror på är meningsfullt. 

Entman (1993) förklarar att vissa nyckelord gör texten mer meningsfull, märkbar och eller 

mer upplevelserik. Detta bidrar till att publiken tar emot texten, förstår budskapet och lägger 

det på minnet (Entman, 1993). Ord som ”vår tids ödesfråga” förmedlar en känsla av allvar och 

tyngd, och kan medföra att formuleringen blir mer minnesvärd.  

Greta som förebild 
”I en debattartikel i australiska Guardian uppmanade Greta Thunberg unga som vill se 

förändring att aktivt göra något åt det. Nu har skolelever i Canberra i Australien valt att gå i 

Thunbergs fotspår. Runt 200 barn och 100 föräldrar samlades utanför parlamentet i 

huvudstaden Canberra i onsdags. I händerna höll de plakat med slagord för miljön. 

Demonstrationen är en del av en landsomfattande protest. Den organiseras av elevernas 

aktivistgrupp School strike 4-action. Runt 15 000 elever på 30 platser runt om i Australien, 
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bland annat Melbourne, Brisbane och Perth, var ute och protesterade i går. Precis som när 

Greta Thunberg strejkade vållade det debatt.” - (Aftonbladet 2018-01-12) 

Dahlgren (2009) argumenterar för att praxis, det vill säga den rådande sociala ordningen med 

sedvanor och traditioner är förkroppsligandet av demokratin som bidrar till att demokratin får 

en personlig och social mening för individer, grupper och kollektiv på en rutinmässig nivå. 

Dahlgren nämner särskilt kommunikativa färdigheter som centrala för inlärning av praxis och 

detta stöds i empirin från ovanstående artikel då Greta Thunberg deltar i media genom att 

skriva i tidningen ”The Guardian” för att dela med sig av sitt budskap samt engagera 

australienska skolelever i klimatfrågan. Med detta riktar Greta debattartikeln mot unga 

människor i Australien och detta kan förstås att hon vill skapa en personlig och mening för de 

unga skoleleverna i Australien. Dahlgren (2009) förklarar att engagemang och deltagande är 

relaterat till individen och deras andra medborgerliga band, att vissa grupper känner en 

samhörighet och förenas. Genom debattartikeln kan eleverna identifiera sig med Greta i 

Australien och följa hennes fotspår, eftersom de går i skolan och eleverna kan känna en 

gemenskap till Gretas kamp. Det kan tolkas som att de uppfattar klimatfrågan lika, eftersom 

de valde att gå i Gretas fotspår och engagera sig. Gretas debattartikel bidrog till att de 

australienska eleverna började demonstrera mot klimatet. 

” I morgon samlas världens ledare i New York för FN:s klimattoppmöte där 

medlemsländerna förväntas avge nya klimatlöften för att Parisavtalet ska kunna genomföras. 

Under lördagen talade hon även under ett panelsamtal i FN-skrapan, då både Stefan Löfven 

och Isabella Lövin fanns bland åhörarna. - I går demonstrerade miljoner över hela världen, 

och speciellt unga människor. Alla ville de ha förändringar, och det visar att vi är enade och 

ostoppbara, sade Greta Thunberg. Bara dagar inför klimattoppmötet samlades miljoner 

människor över hela världen i gemensamma demonstrationer för klimatet. Bara i New York 

deltog enligt amerikanska medier 250 000 människor i protesterna, som avrundades med att 

den svenska klimataktivisten Greta Thunberg höll tal inför i Battery Park på södra 

Manhattan.” – (Expressen 2019-09-22) 

För att ytterligare påvisa hur engagemanget och praxis manifesterar sig deltar Greta genom ett 

kort framförande under ett panelsamtal i FN-skrapan där hon uttrycker sitt demokratiska 

ställningstagande. Samtidigt inför och under FN:s klimattoppmöte bidrar hennes engagemang 

och deltagande till att miljoner människor deltar och speciellt unga människor demonstrerar 

över hela världen för klimatet. I New York manifesterade hon genom att hålla tal inför en stor 



  

37 

 

 

folkmassa. Med andra ord visar hon på att hon deltar fullt ut genom att hålla tal, demonstrera 

och hålla anföranden. Greta visar med sitt engagemang att det inte bara är meningsfullt, utan 

även tillsammans med andra likasinnade som upplever motivation och som delar åsikterna av 

att det behövs förändring. Inför ögonen framför världens ledare sätter Greta tillsammans med 

250 000 andra press på makthavarna genom att närvara vid FN:s klimattoppmöte och visa sitt 

missnöje för klimatpolitiken.  

Gamson & Wolsfield (1993) Sociala rörelser är mer beroende av massmedia än vad medierna 

är av densamma, Gamson & Wolfsfeld (1993) kallar dock detta för en ”konkurrenskraftig 

symbios”. Sociala rörelser är i behov av nyhetsmedia av tre anledningar – mobilisering, 

validering och omfattning (Gamson & Wolfsfield, 1993). Mobilisering kan förstås genom att 

Greta deltar i media och riktar in sig på likasinnade australienska skolelever i sin debattartikel 

och på sätt åstadkomma en offentlig diskurs. Ovanstående citat visar en publikdiskurs där 200 

barn och 100 föräldrar protesterade offentligt utanför parlamentet i huvudstaden Canberra. 

Omfattningen av detta resulterade i en mediediskurs där demonstrationerna sprider sig som 

blev en landsomfattande protest där 15 000 skolelever på 30 platser i Australien protesterade 

inspirerande av Gretas debattartikel. Validering sker när Gretas budskap i debattartikeln 

resulterade i protester och demonstrationer genom att de australienska skoleleverna började 

ställa krav och att det skapades en offentlig diskurs kring klimatfrågan i den landsomfattande 

protesten. 

Gretas inflytande 
Rubriken i en artikel från Expressen lyder: ”Manifestation för klimatet över hela landet” och 

följande citat går att läsa: ”Inför den internationella FN-klimatkonferensen i Polen 

uppmärksammades frågan på 108 platser runtom i Sverige under fredagen i form av 

manifestationer under namnet ”Fridays for future”. Under fredagen var det inte bara 

svenskar som demonstrerade för miljön. Även i bland annat Holland, Tyskland, Finland, 

Danmark och Australien har manifestationer ägts rum. I Stockholm samlades runt tvåhundra 

personer, däribland tre skolklasser, på Mynttorget för att kräva politikernas uppmärksamhet. 

Tal hölls och därefter promenerade demonstranterna till stadshuset för att räcka över sitt 

medborgarförslag” (Expressen, 2018-01-12)  

Dahlgren (2009) menar att mötesplatser är viktigt för demokratin, eftersom det är på platserna 

medborgarna träffas och diskuterar med varandra. Medborgarna behöver varandra så att de 

kan diskutera politiska ansatser och där de kan agera tillsammans. Enligt Dahlgren (2009) 
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behövs offentliga rum som politiska möten, demonstrationer eller manifestationer i anslutning 

till folkvalda politiker och beslutsfattare. Det intressanta i detta avseende är att medborgare 

samlas runt omkring Greta Thunberg och diskuterar politik och demonstrerar. Tillsammans 

med Greta demonstrerade medborgarna och kom gemensamt fram till ett medborgarförslag 

efter att de hade demonstrerat för klimatet och för att kräva politikerna på uppmärksamhet. 

Det kan även förstås som att de delar åsikter och därför gemensamt vandrade till stadshuset. 

Syftet med demonstrationen var att uppmärksamma klimatfrågan och få politikerna att vidta 

resoluta handlingar.  

Theiss-Morse & Hibbing (2005) förklarar medborgarengagemang och menar att ett aktivt 

deltagande i samhället inspirerar medborgare att delta ytterligare. De menar att ett aktivt 

deltagande bidrar till ökad kunskap om samhället och dess samhällsfrågor, vilket gör 

medborgarna mer toleranta och bundna till sina medmänniskor. Greta Thunbergs aktiva 

deltagande och engagemang inspirerar medborgare och det bidrar till ökad kunskap till 

samhället och frågan om klimatet. Gretas engagemang bidrar också till att banden mellan 

medborgarna stärks och att de blir toleranta gentemot varandra och som ovanstående citat 

visar att de tillsammans promenerade till stadshuset för att räcka över sitt medborgarförslag. 

Cottle (2008) förklarar att det politiska deltagandet inte bara handlar om demonstrationer, 

offentliga torgmöten och manifestationer utan deltagandet sker även i massmedia. Protestanter 

och demonstranter använder mediauppmärksamheten för spridning och utvidgning av deras 

politiska åsikt och budskap för att nå ut till en bredare målgrupp. Här deltar Greta Thunberg i 

demonstrationen i Stockholm för att utvidga sitt budskap och sprida sitt politiska motiv även 

på ett globalt plan. Detta för att nå en bredare målgrupp och via media uppmärksamma 

klimatfrågan världen över och inte bara nöja sig med att delta i Sverige. Detta gör i sin tur att 

fler länder uppmärksammar detta och detta sätter press på politikerna. Genom att fler länder 

börjar demonstretera och agera lyfts klimatfrågan upp i media vilket ökar trycket på att något 

bör förändras och detta skapar opinion bland nationerna.  

I en artikel i Aftonbladet berörs en artikel om Gretas deltagande på bokmässan i Göteborg. 

Följande citat kan läsas: ”Gretas föräldrar är operasångerskan Malena Ernman, även hon 

klimatdebattör, och Svante Thunberg som i går stöttade sin dotter på bokmässan. –Greta har 

under två föreläsningar pratat om klimatet och i morgon ska hon prata på tre olika ställen, 

säger han.” – (Aftonbladet 2018-09-30) 
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Dahlgren (2009) förklarar medborgarkulturen och menar att medborgare behöver kunskap för 

att kunna delta politiskt genom exempelvis tillgång till pålitliga rapporter, analyser och 

debatter om aktuella frågor. Utifrån denna uppfattning i ovanstående citat intar Greta 

Thunberg rollen som föreläsare på bokmässan i Göteborg och med genom hennes föredrag 

kan hon lära ut och belysa frågor om klimatet. Utifrån hennes erfarenheter kan hon förmedla 

kunskaper och bidra till ett ännu större intresse kring klimatförändringarna. Bokmässan som 

mötesplats kan bidra till medborgare möts, lyssnar på Greta Thunbergs föreläsningar och 

inspireras att engagera sig eller att diskutera frågor som rör klimatet. Att hon visar att hon är 

kunnig inom klimatfrågorna ger henne legitimitet. Det får möjligtvis medborgare att 

uppmärksamma klimatfrågorna samt börja lyssna på Greta och i en förlängning ansluta och 

engagera sig. 

Här bjuds Greta in för att vittna inför den amerikanska kongressen. 

” I fallet Juliana vs United States har 21 barn och ungdomar stämt den amerikanska 

regeringen för att de tillåter aktiviteter som bidrar till klimatförändring och därmed bryter 

mot barns rättigheter till liv, frihet och egendom. Stämningen lämnades in 2015 och har gått 

hela vägen till Högsta domstolen, men fallet har skjutits upp flera gånger. I går var hon 

inbjuden till representanthuset i kongressen för ett så kallat vittnesmål, tillsammans med flera 

andra unga klimataktivister. Greta Thunberg höll sitt öppningsanförande mycket kortfattat - i 

stället hade hon på förhand skickat in en rapport från FN:s klimatpanel IPCC. - Mitt namn är 

Greta Thunberg. Jag har inte kommit för att ge er ett förberett anförande under detta förhör. 

Jag bifogar i stället mitt vittnesmål. Det är IPCC:s "Special Report on Global Warming of 

1.5°C [SR1.5]" som släpptes den 8 oktober 2018. Jag lämnar in denna rapport som mitt 

vittnesmål eftersom jag inte vill att ni ska lyssna på mig. Jag vill att ni ska lyssna på 

forskarna. Och jag vill att ni ska förena er bakom forskningen. Och sedan vill jag att ni 

agerar, sade 16-åringen. Greta Thunberg och flera andra unga klimataktivister vittnade om 

sitt engagemang inför kongressens utrikesutskott. 

• Det är vanligt att kongressen bjuder in sakkunniga eller personer med inflytande i en 

viss fråga till den här typen av utfrågningar. 

• Metoden är en del av hur kommittéerna samlar in och analyserar information tidigt i 

beslutsprocesser.” – (Expressen 2019-09-19) 

I ovanstående citat framställs Greta Thunberg som en person med inflytande, eftersom hon är 

engagerad i frågor som berör klimatförändringar och med tanke på hennes inflytande bjöds 
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hon in av den amerikanska kongressen. Detta innebär att Greta Thunberg som 

informationskälla framstår som trovärdig och påläst människa. I sitt anförande väljer hon att 

bifoga sitt vittnesmål som är en pålitlig rapport ifrån FN:s klimatpanel IPCC vars innehåll hon 

menar att kongressen ska ta till sig. Att hon som förtroendebärare refererar till en trovärdig 

rapport för den amerikanska kongressen indikerar på att hon vill att kongressen ska börja 

anamma forskningen. Med andra ord inger Greta trovärdighet och i och med att kongressen 

bjudit in Greta får hon chansen att lyfta fram rapporten från FN samtidigt som använder den 

tyngd som rapporten har för att framhäva sin sak. 

Här presenteras Gretas tidiga engagemang och hur allting började. Även hennes personliga 

mål och vad hon vill uppnå med sitt engagemang:  

”Hennes engagemang för klimatet började tidigt. På mellanstadiet började hon läsa böcker 

och se filmer om klimatförändringarna. Hon insåg att nya tekniska lösningar inte kommer att 

vara tillräckligt. Att vi måste förändra vårt sätt att leva innan världen går under.” – 

(Aftonbladet 2019-01-23) 

”I september är Greta Thunberg inbjuden till FN:s särskilda klimatmöte i New York, och i 

december till klimatmötet COP25 i Chiles huvudstad Santiago. Greta Thunberg har valt att 

tacka ja till båda. Eftersom Greta Thunberg vägrar flyga, betyder den långa restiden att hon 

måste ta ett sabbatsår från skolan. För DN förklarar hon vad som ligger bakom beslutet. Ett 

beslut som innebär att hon prioriterar engagemanget före skolan: - Det är ett faktum att det 

är nu det måste hända. År 2020 måste vi ha vänt utsläppskurvan brant ner om vi ska ha chans 

att stanna under 1,5 eller två graders ytterligare uppvärmning. Min skolgång tar ingen skada 

av att jag gör den ett år senare. Jag kommer att gå gymnasiet sen.” – (Expressen 2019-06-01) 

”Hennes eget mål är att få fler personer att lyssna på forskningen, och att ge forskarna en 

plattform. - Jag har egentligen inte några konkreta saker jag vill uppnå, då skulle jag bara 

vara besviken hela tiden. Men jag försöker göra så mycket skillnad jag kan, särskilt när det 

kommer till att sprida medvetenhet om klimatkrisen. Jag tror att det är nyckeln, att informera 

människor för som det är nu är de inte medvetna, säger Greta Thunberg till Washington 

Post.” – (Expressen 2019-09-15) 

Dahlgren (2009) menar att identitet handlar om hur människor ser på sig själva som 

medlemmar och deltagare av demokrati. Greta uttrycker sig här om sitt engagemang, genom 

att hon började ta till sig kunskap i mellanstadiet i form av böcker och filmer om 
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klimatförändringarna så kom hon till insikt att handlingar krävs och utveckling av nya 

tekniska lösningar inte räcker för att rädda världen. Hon insåg tidigt att nya reformer krävdes 

för att kunna delta och vara med och påverka och förändra samhället. Med detta som 

bakgrund kan man förstå att hon prioriterar engagemanget före skolan, därav att hon kommer 

att ta ett sabbatsår från skolan som nämns i ovanstående citat. Att hon föredrar att gå på 

klimatmöten i New York och i Chile istället för att gå i skolan är ett tecken på hennes 

identitets starka koppling med kampen om att få ner utsläppen i världen och att hon ser sig 

själv som en deltagare i klimatdebatten. Hennes skolgång kommer således i andra hand 

genom att hon sätter klimatfrågan i första hand. Gretas mål är inte bara att Sverige ska gå i 

linje med Parisavtalet, utan hennes intention med engagemanget är att få fler människor att 

uppmärksamma och lyssna på vad forskningen säger. Medias omfattning och spridningskraft 

behövs för att maximera och utvidga sitt budskap och missnöjesyttring (Gamson & 

Wolfsfield, 1993). Genom medias validering och spridningskraft kan Gretas budskap spridas 

så att människor får upp medvetandet om klimatkrisen och därmed börjar ta del av 

forskningen. På så sätt kan hennes engagemang leda till opinion och inspirera människor att 

börja lyssna på vad forskarna säger och det bidrar till att samhället får mer förståelse om 

klimatförändringarna. 
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7. Diskussion 

I denna del kommer studiens resultat och analys diskuteras i förhållande till studiens 

frågeställningar och syfte. Även jämförs Aftonbladet och Expressen. Vidare kommer jag att 

reflektera om uppsatsen och diskutera tidigare forskning samt ge förslag på framtida 

forskning. 

Syftet med denna studien har varit att undersöka hur Greta Thunberg bedriver politiskt 

engagemang och hur hon deltar i den traditionella pressen. Genom detta vill studien bidra med 

förståelse för hur hennes protester och engagemang tar sig till uttryck i media och hur de 

framställer politiskt deltagande.  

Följande frågeställningar har tagits upp i analysen: 

- Hur framställs Greta Thunbergs protester och hur kan det förstås utifrån 

protestparadigmet? 

- Hur kan man förstå Greta Thunbergs politiska deltagande utifrån idéer om 

medborgerligt engagemang? 

Slutsatsen av föreliggande studie är att utifrån protestparadigmet kan det urskiljas att Greta 

Thunbergs protester om klimatfrågan kommer i andra hand och istället fokuserar 

journalisterna på henne som person i första hand. Vidare kan jag se att Greta Thunberg 

utmanar den politiska maktstrukturen och därför underminerar och försvagar hennes 

meningsmotståndare hennes inflytande. Greta Thunberg framställs som en symbol som gör 

motstånd genom den politiska agenda hon för. Utifrån framställningen i traditionell media ser 

den allmänna opinionen hennes klimatstrejk som något positivt. 

Greta Thunbergs politiska deltagande kan utifrån idéer om medborgarengagemang förstås 

som att hon känner ett ansvar för klimatfrågan och att det är hennes plikt att kunna bidra till 

ett demokratiskt samhälle genom att engagera sig. Greta känner en moralisk skyldighet att 

engagera sig för klimatet och därför agerar hon för allas framtid. Genom att hon lever som 

hon lär inspirerar hon andra människor att delta och engagera sig för klimatet. Greta finner att 

hennes engagemang är meningsfullt och att det är nödvändigt. Greta engagerar sig 

tillsammans med andra medborgare, till exempel genom demonstrationer och manifestationer 

i anslutning till möten med politiker och beslutsfattare. Gretas aktiva deltagande och 

engagemang inspirerar medborgare och det bidrar till ökad kunskap till samhället och dess 

frågor om klimatet. Greta använder traditionell media för att utvidga sitt budskap för att nå ut 

till en bredare målgrupp och uppmärksamma klimatfrågan globalt. 
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Brasted (2005) har redogjort i sin studie om protestparadigm att alla nyhetsartiklar inte följer 

den narrativa strukturen som karaktäriserar protestparadigm, men att nyhetsartiklarna som 

helhet visar på att rapporteringen är utformad utefter ett specifikt mönster. Brasteds studie 

visade att protestparadigmet användes för att framställa nyhetsberättelserna. I hennes studie 

dominerade den narrativa strukturen av en strid eller konflikt, officiella källor citerades, 

allmän opinion yttrade sig och rörelsen delegitimiserades genom olika tekniker. Båda 

tidningarna innehöll delar av protestparadigm och det visade att de upprätthöll status quo.  

Min studie visar på liknande resultat att det finns ett mönster från protestparadigm i materialet 

i sin helhet. Skillnader i nyhetsbevakningen existerade mellan Aftonbladet och Expressen, 

tidningarna beskriver inte Gretas budskap djupare genom att inte lyfta fram de frågor som hon 

vill lyfta. Genom att exempelvis diskutera de frågor Greta vill uppmärksamma, framställs 

budskapen i små kortare, svepande meningar. Det blir ingen djupare granskning eller debatt i 

den delen heller, till exempel är det få följdfrågor som ställs och nästan inget ifrågasättande 

syns i rapporteringen. Den dominerande narrativa strukturen i båda nyhetstidningarna 

innefattade Gretas kamp och engagemang för klimatfrågan, att det är mer fokus på henne än 

själva debatten om klimatfrågan. Med andra ord inbegriper journalisterna att läsaren skall vara 

införstådd i de frågor Greta försöker belysa i form av klimatförändringarna eller på de 

klimatevent hon tar del av. Båda tidningarna har med citat från människor som aktivt deltar i 

demonstrationerna och inte människor som står vid sidan av. Detta kan uppfattas som en 

tydlig vinkel att tillfråga människor som deltar vid Gretas manifestationer eller 

demonstrationer.  

Aftonbladets artiklar visade en mer politisk vinkling än Expressen. Detta blev tydligt när 

Aftonbladet i mediegestaltningen citerar politiska ledare som håller till höger inom politiken 

och som vill förminska Gretas inflytande. Exempelvis ifrån Trump, stora företrädare från 

höger och det är ett tecken på att hon utmanar den politiska maktstrukturen. Det blir också 

uppenbart när Aftonbladet försöker vinkla det till att Greta är inblandad i den sociala 

störningen i London, när det i själva verket var en annan radikalare klimataktivistgrupp som 

störde ordningen. Expressen försökte vara mer balanserade genom att inkludera artiklar om 

Greta och intervjuer med andra politiska ledare som till exempel Barack Obama och Angela 

Merkel som visade sitt stöd för Greta. Expressen skriver mer djupgående om Gretas mål och 

budskap än Aftonbladet som har mer små kortare, svepande meningar och citat från Greta. 

Expressen försöker balansera upp det med information och låter olika människor med olika 
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åsikter ta plats, genom olika kommentarer och skriver mer informationsrikt om Gretas 

intentioner i större drag.  

Greta Thunberg kan fungera som den nya tidens vägvisare då hennes medborgerliga 

engagemang har bidragit till att klimatfrågan har lyfts fram och den har spridit sig globalt tack 

vare hennes deltagande i media. Hon visar vägen genom att hon får unga människor och 

människor att höja upp ögonen för klimatfrågan och genom hennes deltagande använder hon 

media för att maximera politiskt deltagande och uppmana människor att aktivt göra något åt 

det. Genom att människor blir inspirerande av hennes engagemang bidrar hon och mottagarna 

till opinion och debatt samt att klimatfrågan uppmärksammas i en större omfattning. Eftersom 

människor ser Greta Thunberg som en förebild lyssnar man på hennes budskap. Med andra 

ord upplevs Greta som en legitim person med sin kunskap och eftersom hon förespråkar vad 

forskningen säger om klimatet så kan hennes deltagande inspirera människor att 

uppmärksamma forskningen i högre grad. Gretas deltagande kan ses som vägvisande gällande 

klimatforskningen, att hon introducerar fler människor till de forskningsresultat som finns för 

att förmedla kunskap och öka medvetenheten gällande klimatförändringarna. 

Greta Thunberg kan fungera som den nya tidens förebild för skolelever eller människor. 

Utifrån hennes medborgerliga engagemang har hon blivit möjligtvis vår tids fenomen, person 

att beundra, vägledas av och identifiera sig med. Det är uppenbart att hennes engagemang har 

bidragit till att klimatdebatten har börjat eskalera och spridit sig globalt med tanke på hennes 

deltagande i media. Anledningen till hennes mediala genomslag är inte bara plakatet 

”skolstrejk för klimatet” utan att hon är ung och avvikande. Det är kanske detta som är 

storheten med just henne? Även att i tidig ålder identifierat sig med klimatfrågan som är 

hennes livsstilspolitik, visar hon förtroende för mottagarna genom att hon försöker leva som 

hon är. Detta blir betydelsefullt eftersom skolelever vill identifiera sig med henne och kan 

känna igen sig i och föra över till sina egna liv och politiska identitet. Med andra ord blir de 

inspirerade utav henne och det kan bidra till att människor i hennes generation sätter press på 

deras politiker och beslutsfattare i respektive land. Det kan ha betydelse på långsikt att 

människor eller skolelever inspirerade av Greta försöker påverka sina beslutsfattare i sina 

nationer genom att uppmärksamma klimatfrågan. Med den påtryckningen kan det leda till 

debatt och förbättringar i varje nations klimatpolitik genom engagemang och protester som i 

sin tur leder till att länderna belyser detta på klimatevent bland länder. Det skulle kunna leda 

till att klimatfrågan uppfattas som något som bör förändras i diskussionerna mellan länderna 
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och genom att människor sätter press på politikerna ökar trycket på klimatfrågan bör 

reformeras både på nationellt och globalt plan. 

Medborgerligt engagemang eller att protestera fyller olika behov och syften, även om hon är i 

fokus och hennes kärnfråga uppmärksammas i högre grad så finns det ett motstånd. Genom att 

Greta utmanar den politiska maktstrukturen och anses vara en symbol som gör motstånd. Det 

visar också att vissa representanter från de stora högergrupperna och högernationalistiska 

national samling misstror henne och inte delar hennes värderingar om klimatfrågan, i och med 

att det inte vill ge henne inflytande. Detta påvisar klimatfrågans komplexitet att det finns en 

grupp som inte vill värna om klimatdebatten och dess frågor. Men om Greta fortsättningsvis 

får delta på olika klimatmöten och fortsätta lyfta fram vad forskningen har ett erbjuda om 

klimatförändringarna och därmed fortsätta sätta press på makthavare och beslutsfattare. Det 

blir intressant ur den aspekten huruvida vad forskningen visar och hur makthavare ställer sig 

mot detta på både lång och kort sikt.   

Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång har flera intressanta förslag till vidare forskning uppkommit. 

Medborgerligt engagemang är i min mening ett oerhört spännande område och det finns 

många vägar att gå. Framtida studier skulle kunna lägga vikt på att fortsätta på samma studie 

med samma frågeställning med andra tidningar för att se om det finns några likheter eller 

skillnader eller hur gestaltningen av Greta ser ut. Förslagsvis en kritisk diskursanalys för att 

studera maktförhållanden genom språkets uppbyggnad för att se vilka diskurser som 

dominerar. Det finns även utrymme för kvantitativ metod som analyserar klimatrelaterade 

ord, ämnen eller vilka andra aktörer som är inblandande, även hur många gånger Greta nämns 

i tidningarna. Även en jämförande studie där den svenska mediebilden av Greta Thunberg 

ställs mot exempelvis internationella tidningar för att kunna ge ytterligare perspektiv på den 

politiska kontexten och hur hon gestaltas. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågor för analysschema  

Vilka teman kan artiklarna placeras i? 

Vilket är det primära nyhetsvärdet & fokus för texten? 

Används synlig teknik för att locka medias intresse & hur berörs de? 

 Hur framställs Greta Thunberg?  

Används källor och röster för objektivitet/legitimitet?  

Vilka pratas om & hur framställs de? 

Vem citeras & i vilka sammanhang? 

Används tekniker för att väva in allmän opinion i texten? 

Framställs allmänna opinion vara för/emot Greta Thunberg? 

Används tekniker för att underminera/delegitimiera/förlöjliga Greta Thunberg & hur? 

Hur konstrueras texten i nyhetsartiklarna? Språk, uttryck, ord 
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