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Förord 

Denna studie ingår i forskningsprojektet ”Att förstå och förhålla sig till klimatförändringar En studie 
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funderingar samt för att vi fick delta i ditt forskningsprojekt, alla deltagare i fokusgrupperna som har 
ställt upp. Vi vill även tacka övriga som har erbjudit stöd under denna tid: Elvina, Frida, Micke, Tina.  
Slutligen vill vi avsluta med ett citat från Lippmann som vi tycker representerar vår bild av världen:  
 

“In a stable, settled, and unchanging society, custom and established truth may suffice. But in an 
unstable and changing society like ours, the unceasing discovery of truth is a necessity.” 

 
Lippmann 1931, s. 169  
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Abstract  
Something that all people have come across and more or less experienced is climate change. Climate 

change in itself is a very complex problem since there are no borders between countries that can 

stop the problem. The link between science and the public is largely in the hands of the media, since 

the media play an important role in defining environmental issues and to inform the public about 

research findings. In recent years, reports from the media showed a slightly skeptical and uncertain 

picture of this problem. This is despite the largely prevailing consensus among climate scientists that 

there is an anthropogenic climate change. Even though the Swedish media has represented the 

ruling consensus of climate researchers in comparison with the U.S media, we find that there is 

uncertainty on the issue among young adults. This study investigates how Swedish newspapers 

(Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet) frames the climate change in their 

articles under 2012 and how climate change is experienced by young adults in three focus groups. 

The study also aims to examine how the young adults perceive the media's framing of climate 

change. The results show that despite the contemporary media images in Sweden follows the 

consensus on climate change, there is a widespread uncertainty among the participants in the focus 

groups on climate change. The study shows that the media portrays climate change in the context of 

risk and disaster. This might lead to the consequences that the media audience get a hard time to 

relate to the problem and ignores it instead. It can also result in that the media source information is 

questioned by the audience since the interest in creating headlines was highlighted among the focus 

groups. 

Keywords: Climate change, environmental communication, frames, media, focus groups, content 

analysis 
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Sammanfattning 
Något som alla människor stött på och mer eller mindre upplevt är klimatförändringar. 

Klimatförändringar är i sig en väldigt komplex fråga då det inte finns några gränser mellan länder som 

kan stoppa problemet samtidigt som det kan ta lång tid innan effekterna visar sig. Länken mellan 

vetenskap och allmänheten ligger till stor del i massmedias händer, därför spelar media en viktig roll 

när det kommer till att definiera miljöfrågor samt informera allmänheten om forskningsresultat. 

Under senare år har rapporteringar från internationell massmedia uppvisat en aning skeptisk samt 

osäker bild av klimatförändringar, trots att det till stor del råder konsensus bland klimatforskare att 

det finns en antropogen klimatförändring.  Även om Sveriges mediala bild har representerat 

konsensus i jämförelse med USA finner vi att det råder osäkerhet i frågan bland unga vuxna. Denna 

studie undersöker dels hur svensk dagspress (Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet) ramar in klimatförändringar i sina artiklar under 2012 samt hur klimatförändringar 

upplevs av unga vuxna utifrån tre fokusgrupper. Studien syftar även till att undersöka hur unga vuxna 

upplever medias inramningar av klimatfrågan. Resultatet visar på att trots att den nutida mediala 

bilden i Sverige följer konsensus i klimatförändringsfrågan råder en utbredd osäkerhet bland 

deltagarna i fokusgrupperna om klimatförändringar. Studien visar även att media gestaltar 

klimatförändringar inom ramen risk och katastrof. Detta kan ge följder som att den mediala publiken 

får svårt att relatera till problemet och istället ignorerar det. Det kan även leda till att den mediala 

källans information ifrågasätts då medias intresse för att skapa rubriker uppmärksammades bland 

fokusgrupperna. 

Nyckelord: Klimatförändringar, miljökommunikation, ramar, massmedia, fokusgrupper, 

innehållsanalys  
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1. Inledning 
Sedan år 1992, då Riokonferensen samlade världens länder för ett enat internationellt samarbete för 

att tillsammans bland annat minimera de globala utsläppen av koldioxid, har flera klimatmål satts 

upp. Flera klimatmöten har också genomförts, senast i Doha, Qatar, samt en ny Riokonferens, där 

förhandlingarna har varit inriktade på att skapa ett globalt samarbete för att minska 

koldioxidutsläppen på ett internationellt plan. Efter 20 års internationellt arbete har människan 

fortfarande inte påbörjat tillräckliga aktioner för att hindra de scenarion som klimatmodellerna visar 

kan bli verklighet inom en snar framtid. Det råder konsensus bland klimatforskare att det sker en 

antroprogen klimatförändring där människans utsläpp är en bidragande faktor i denna process 

(Oreskes 2004; Schneider 2011; IPCC 2007). Konsekvenserna av klimatförändringarna är globala och 

alla länder kommer att drabbas mer eller mindre.  

Enligt Miller (2002) så har klimatförändringar varit det mest frekventa temat när det kommer till 

massmedias rapportering om miljöfrågor. Massmedia spelar en viktig roll när det kommer till att 

definiera miljöfrågor vilket får betydande effekter för den demokratiska processen (Olausson 2009). 

På så vis har massmedia en nyckelroll med tanke på att de är med och definierar vilka som skapar 

miljöproblem och vilka som bär ansvaret. Trots att det i forskarvärlden råder konsensus angående 

antropogena klimatförändringar och att människans utsläpp är en bidragande faktor (Oreskes 2004), 

har allmänheten fått en mer tvetydig bild. De som motsätter sig rådande konsensus bland 

klimatforskare benämns ofta som klimatskeptiker vilket innebär att man tror att 

klimatförändringarna inte påverkas av antropogena aktiviteter.  

Media som är en av länkarna mellan forskarvärlden och allmänheten, har som uppgift att förmedla 

en förenklad bild som allmänheten lättare kan ta till sig (Whitmarsh et al. 2010; Falkheimer & Heide 

2003). Journalister har också ett etiskt ansvar att se till att båda sidorna av myntet presenteras för 

allmänheten (Falkheimer & Heide 2007). Boykoff & Boykoff (2004) visar på att denna norm för 

journalister har skapat problematik för klimatforskare men samtidigt hävdar Brossard et al. (2004) att 

detta kan skilja sig mellan olika kulturer. Att ge lika mycket utrymme åt båda sidorna av 

forskningsdebatten av klimatförändringar när ena sidan i princip är obefintlig blir problematiskt när 

det når allmänheten som inte ser den vetenskapliga konsensusen angående antropogena 

klimatförändringar på samma sätt. När Oreskes (2004) undersökte 928st peer-review artiklars 

abstrakt mellan åren 1993-2003 fann man att ingen av dessa artiklar var oense om 

konsensuspositionen, ingen av dessa artiklar påvisade heller att det istället kunde vara enbart 

naturlig klimatförändring som sker.  Som tidigare forskning visar krockar de pressetiska reglerna med 

forskarvärldens generella uppfattning om klimatförändringar (Boykoff & Boykoff 2004; Brossard et al. 

2004). 

De tidigare studierna har några år på nacken och det har börjat komma fram ny forskning som pekar 

på att massmedia numera är bättre på att rapportera efter den konsensus som råder bland 

klimatforskare (Boykoff 2007; Zhao et.al 2011). Som tidigare nämnts så har massmedia en stor 

inverkan på hur vi definierar klimatförändringar (Olausson 2009) och det finns forskning som visar att 

unga vuxna är särskilt känsliga för hur vi kommunicerar information om klimatet och miljöproblem 

(Liljefors et.al 2008; Linnér 2005). Värt att notera är att vi från början hade tänkt undersöka hur 

kontroverser kring klimatfrågan ramas in med fokus på de som är skeptiska till förekomsten av 

antropogen klimatförändring respektive de som följer konsensus i frågan. Men det visade sig att vårt 

empiriska underlag inte var tillräckligt för en sådan studie. Vi valde då att byta spår och med tanke på 
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hur det tidigare har sett ut och de nya rönen som pekar på en förändring av medias rapportering så 

anser vi att det är angeläget att få en uppdaterad av hur detta ser ut i svensk massmedia idag och hur 

klimatförändringar förstås av unga vuxna. För att undersöka detta har vi utfört en 

kombinationsstudie där vi dels har genomfört en innehållsanalys av Sveriges fyra största 

dagstidningar (Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet) samt utfört 

fokusgrupper bestående av unga vuxna. Anledningen till att vi tar fram och studerar empirisk data 

från både massmedia och från fokusgrupper är att vi har för avsikt att studera samband, likheter och 

skillnader mellan massmedias och unga (högutbildade) vuxnas sätt att rama in klimatförändringar. 

Men hjälp av kombinationsstudien får vi fram fler svar än om vi hade studerat de enskilda områdena 

var för sig.   

1.1 Bakgrund 
Som tidigare nämnts är klimatförändringar ett komplext ämne och för att se helheten krävs det att 

mediepubliken sätter sig in i alla de processer och samband som påverkar varandra. Därav kan 

allmänheten som endast uppfattar eller tar del av information angående problematiken och 

konsekvenserna om klimatförändringarna utifrån massmediala källor få en osäker uppfattning om 

vad som pågår med dagens klimat. När media visar upp en annan bild i jämförelse med vad den 

vetenskapliga konsensusen ligger, med bland annat osäkerheter i data samt enskilda händelser så 

som kalla vintrar eller svala somrar, kan allmänhetens åsikt bli en annan än vad forskarnas åsikt är. 

Som verktyg har vi använt oss av fokusgrupper som är en form av gruppintervju där flera personer 

samlas och diskuterar ett specifikt problem eller ämne under uppsyn av en moderator (Wibeck & 

Dahlgren 2007) (mer om fokusgrupper i kap. 10). Fokusgrupper blir därför ett ypperligt tillfälle att 

undersöka hur det resoneras samt vad som framkommer i diskussionen förd av deltagarna. Morgan 

(1993) påpekar en viktig beståndsdel i just diskussionen med att åsikter inte skapas i en individuell 

process utan är ett resultat av en social process. Det vill säga åsikter skapas generellt sett inte genom 

att en person samlar och avväger information på egen hand utan skapas med hjälp av 

kommunikation med andra (Morgan 1993).  

 

Studier som denna efterfrågas av bland annat Boykoff & Boykoff (2004) för att kunna integrera 

makrostrukturella studier med mikrostudier som denna. Genom att jämföra resultat och slutsatser 

mellan olika studier inom området samt även skapa ett större spann av större samt mindre studier 

som också har både nationell och internationell inriktning, blir förståelsen större för hur 

offentligheten uppfattar och förmedlar områden som klimatförändringar. Zher et al. (2000) 

efterfrågar studier som kan visa hur mindre grupper uppfattar medias rapporteringa av 

klimatförändringar. Kombinationsstudier kan ge ett skarpare resultat i specifika frågor då fördelarna 

från olika metoder kan minimera de begränsningar som varje metod alltid har (Morgan 1993). Viktigt 

är dock att lyfta fram de negativa delar som en kombinationsstudie kan medföra samt att hålla fast 

vid de teoretiska perspektiven som varje metod innefattar (Morgan 1993).  

 

Nisbet (2009) betecknar fenomenet av den utbredda klimatskepticismen och osäkerheten som ett 

kommunikationsproblem som kräver nya och utvecklade samhällsvetenskapliga studier för att kunna 

finna åtgärder för att lösa problemet.  
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka klimatdiskursen i två olika svenska sammanhang. Vi 

kommer dels att undersöka hur svensk massmedia (fyra största morgon- och kvällstidningar) ramar in 

klimatförändringar och dels undersöka hur klimatförändringar ramas in av unga vuxna (med högre 

utbildning). Utöver att belysa klimatdiskursen kommer vi även med denna kombinationsstudie att 

studera dessa objekt i relation till varandra och diskutera på vilket sätt som massmedias inramningar 

av klimatfrågan kan påverka allmänheten. 

1.3 Frågeställningar: 
 På vilket sätt ramar svensk dagspress in klimatförändringar? 

 Hur beskrivs och förstås klimatförändringar i tre fokusgrupper bestående av unga vuxna med 

högre utbildning? 

 Vilka likheter och olikheter finns mellan massmedia och unga vuxnas sett att rama in 

klimatfrågan. 

 Hur påverkas unga vuxna av massmedias sätt att rama in klimatförändringar? 

2. Tidigare forskning 
Det finns mycket tidigare forskning på området kommunikation och klimatförändringar men som 

alltid efterfrågas mer och inom detta område fler djupgående studier. Exempelvis så efterfrågar 

Boykoff & Boykoff (2004) ytterligare forskning och anser att kombinationsstudier skulle bidra till en 

större förståelse för hur massmedia rapporterar om den globala uppvärmningen och hur dess publik 

uppfattar det. Rapportering av den globala uppvärmningen har i amerikansk massmedia rapporterats 

jämlikt, detta trots att den vetenskapliga konsensusen angående problematiken visar på något helt 

annat (Boykoff & Boykoff 2004; Oreskes 2004; Schneider 2011). Med jämlikt menar vi att båda 

sidorna, dels den skeptiska sidan samt den sida som uppfattar klimatförändringar som en konsekvens 

av antropogena handlingar i form av utsläpp, får lika mycket utrymme i massmedia. Detta förklarar 

Boykoff och Boykoff (2004) med den journalistiska normen för hur ett område bör presenteras, och 

som säger att båda sidorna av ett område ska få lika mycket utrymme i massmedia. Dock skapar 

detta problem för hur klimatförändringar presenteras. Enligt Oreskes (2004) råder konsensus bland 

klimatforskare om att de antroprogena aktiviteterna påverkar jordens klimat. Oreskes (2004) 

påvisade detta med hjälp av att analysera 928 sammanfattningar från peer-reviewade artiklar i 

refererade vetenskapliga tidsskrifter mellan åren 1993-2003 där resultaten påvisade att alla de 928 

artiklar som analyserats höll sig till konsensus om att klimatförändringar sker. Däremot visar 

Olausson (2009) att rapporteringen av klimatförändringar av massmedia i Sverige inte är parallell 

med bilden som Boykoff & Boykoff (2004) visar upp från USA, utan media i Sverige håller sig till 

konsensus.  

2.1 Media – deras roll och funktion 
Debatten kring klimatförändringar har en framträdande roll i svensk media. Det finns flera studier 

som visar att svenska nyhetsmedier och kvällstidningar har ägnat stor uppmärksamhet åt 

klimatförändringar under de senaste åren (Shehata & Hopmann 2012). I arbetet med att tolka 

tidningsartiklar som media väljer att publicera är det viktigt att man känner till de bakomliggande 

mekanismerna till varför någonting blir en nyhet. Det har bedrivits en stor mängd studier genom åren 

kring frågan om varför en nyhet blir en nyhet. Falkheimer och Heide (2007) skriver att 
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nyhetsvärdering kan analyseras ur två olika perspektiv. Det första handlar om att man har som 

utgångspunkt att en viss händelse är i sig själv mer eller mindre nyhetsvärdig. I det andra 

perspektivet ser man på nyhetsvärdering som en konstruktionsprocess, vilket förklaras med att 

undersöka hur det går till när vissa händelser omformas och gestaltas med syftet att de i högre 

utsträckning ska uppfylla vissa nyhetskriterier. Falkheimer och Heide (2007) samt Marklund och 

Hansson (2006) beskriver dessa principer för nyhetsvärdering och de består bl.a. av att de utspelas 

under kort tid, de är enkla att förklara, de är överraskande, de är kulturellt närliggande, de utgör en 

följetong med klar dramaturgi samt att de stämmer överens med den sociokulturella referensramen i 

samhället. Dessa principer för nyhetsvärdering anses vara gemensamma för västerländska länder och 

Falkheimer och Heide (2007) anser även att de är giltiga för alla länder med demokratiskt förankrade 

mediasystem. 

Falkheimer och Heide (2003) beskriver forskning om masskommunikation som bedrevs i USA på 40-

talet där de undersökte hur masskommunikation påverkade människors värderingar och attityder. 

Resultaten visade att masskommunikationen påverkade människor på så vis att den förstärkte åsikter 

som folket redan hade. Senare forskning har även kunnat visa att masskommunikationen dels 

förstärker befintliga åsikter men att den även är med och skapar ramar för vad som debatteras, vilket 

har kommit att kallas för dagordningsfunktionen (Falkheimer & Heide 2003). 

I diskussionen om hur en nyhet blir en nyhet så har Boykoff och Boykoff (2004) kunnat visa att etiska 

principer inom journalistiken kan spela en avgörande faktor. I Boykoff och Boykoffs studie från 2004 

som behandlar klimatförändringar inom media så visade det sig att den etiska principen att ge bägge 

sidor lika stort utrymme riskerar att ge en missvisande bild av hur det egentligen ser ut. De anser att 

trots att forskarvärlden i stort sett är överens om att klimatet förändras så resulterade denna princip 

i att medierapporteringen gav en bild av att de olika åsikterna är jämt fördelade (Boykoff & Boykoffs 

2004). 

2.2 Utvalda tidningar 
Innan påbörjad analys är det också viktigt att veta vilken politisk ställning eller vilken ”färg” 

tidningsredaktionen lutar åt, då det i flera fall kan ha ett samband med vilka läsare som följer vilken 

tidning. För att påvisa olika typer av inflytande är det viktigt att definiera de olika tidningarnas 

politiska tillhörighet då det i sin tur kan påverka vad som publiceras i tidningen samt hur det vinklas. 

Alla de studerade tidningarna bortsett från Expressen lyfte fram att allt utom ledarsidorna var fria 

från politiska ideologier och synsätt. Dock bör det påpekas att arbetsplatsen i sig kan färga sina 

arbetare och därav kan ledarsidan komma att påverka resterande artiklar som publiceras. 

Tidningarna påpekade även att företaget inte tillhörde något parti. Att lyfta fram vilka ideologier som 

ligger som bakgrund för tidningen kan också ge en bild av vilka läsare tidningen har.  

Aftonbladets ledarsida har ett socialdemokratiskt synsätt (NE 2013a) 

Dagens Nyheters ledarsida har ett liberalt synsätt (NE 2013b). 

Svenska Dagbladet ledarsida har ett moderat synsätt (NE 2013c). 

Expressens ledarsida har ett liberalt synsätt (NE 2013d). 
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3 Teoretiskt perspektiv 
Som tidigare nämnts är klimatförändringar ett väldigt komplext problem och för att kunna förstå 

helheten måste problemet angripas på ett strategiskt vis. Idag har vi inte alla data eller svar på hur 

klimatet påverkas när det utsätts för mänsklig påverkan. Det kan därför krävas att man delar upp 

områdena i ramar för att organisera sin uppfattning av verkligheten (Cox 2013). Cox (2013) menar på 

att en ram sedan hjälper till att skapa en särskild vy eller en orientering för specifika aspekter av 

verkligheten. Nisbet (2009) menar att ramar är ett vanligt verktyg för att undersöka hur media 

kommunicerar olika områden som till exempel klimatförändringar. Rambegreppet presenterades av 

Erving Goffman i verket ”Frame analysis: an essay on the organization of experience” år 1974 och fick 

enorm respons, både positiv och negativ, inom samhällsvetenskaplig forskning (Scheff 2005). Enligt 

Scheff (2005) finns det fortfarande ingen konsensus kring hur Goffmans verk ”Frame analysis” skapar 

signifikans för samhällsvetenskapen, då Goffmans verk till skillnad från andra samhällsvetares 

snarare komplicerade än simplifierade. Istället har samhällsvetare tolkat ram begreppet på olika vis 

vilket har resulterat i olika utformningar av teorin vid analysstadiet. Entman (2003) definierar ramar 

nedan utifrån forskningslitteraturen: 

“A review and synthesis of the research literature yields the following stab at a standard 

definition of framing: selecting and highlighting some facets of events or issues, and 

making connections among them so as to promote a particular interpretation, 

evaluation, and/ or solution.” (Entman 2003, s. 16) 

Denna definition beskriver att med hjälp av ramar specificeras olika aspekter av ett problem. De 

samband som kan finnas inom ramarna eller mellan rammarna kan leda till en viss tolkning, 

utvärdering och/eller en lösning (Entman 2003). Vår studie har identifierat ramar inom ett specifikt 

ämne (klimatförändringar) genom ett induktivt angreppsätt via en innehållsanalys. Dessa ramar 

används sedan för att skapa frågor till intervjuguiden som kom att användas till fokusgrupperna. Vid 

analys av materialet från fokusgrupperna går det att se hur deltagarna förhåller sig till de ramar som 

identifierats och därmed undersöka hur de uppfattat medias rapportering av klimatförändringar. 

Exempelvis kan vi undersöka likheter i uppfattningarna av medias rapportering hos fokusgrupperna 

men också utgöra de skillnader som finns.   

Slutligen kan vi identifiera dels vilka ramar som massmedia har gett oss genom att belysa de ramar 

som återfinns i materialet, samtidigt går det att identifiera om materialet från andra analysen 

förhåller sig inom de uppsatta ramarna. Likheter och olikheter inom de uppsatta ramarna kan ge oss 

värdefull information om vilka aspekter eller problem som sker via kommunikation av 

klimatförändringar via massmedia.   

 

4 Reliabilitet och validitetsfrågor 
Vi har löpande genom texten diskuterat förhållanden som ur olika perspektiv påverkar graden av 

reliabilitet och validitet i denna uppsats. Vi vill med detta stycke förtydliga hur vi resonerat och 

motiverat vissa val av metoder och tillvägagångssätt för att på så vis ytterligare stärka uppsatsens 

reliabilitet och validitet.  
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Valididitet handlar bl.a. om att den valda metodens förmåga att verkligen undersöka det som studien 

syftar till att undersöka och reliabilitet kan ses som ett mått på pålitlighet i framställningen och 

bearbetningen av empiriskt material (Carlsson 1997; Halkier 2010). Denna uppsats bygger till stor del 

på innehållsanalys av kvalitativ karaktär där vi har för avsikt att göra innehållsmässiga bedömningar 

av sammanhang och kontexter i dels artiklar och dels fokusgrupper. Eftersom vi främst är 

intresserade av vilken bild svensk media ger av klimatförändringar och hur uppfattningen ser ut i 

fokusgrupperna som består av unga vuxna är det oundvikligt att inte göra subjektiva tolkningar av 

vad en text eller person egentligen menar. För att höja graden av reliabilitet har vi valt att redovisa 

ett flertal citat i resultatdelen vilket gör det möjligt för läsaren att följa med i tankegångarna och själv 

avgöra om vi dragit rimliga slutsatser. Reliabilitetsfrågor är problematiska vid kvalitativa 

bedömningar eftersom det ofta förekommer tolkningsfrågor och subjektiva bedömningar. För att 

undvika en del av problemen har vi varit noga med att redovisa hur vi har gått till väga för att arbeta 

fram data (Carlsson 1997). Genom att vara tydliga med att redovisa hur valet av artiklar har gått till, 

vilka analysfrågor som ställts och referera till relevanta citat från materialet vill vi underlätta för 

läsaren att följa och förstå våra val och tillvägagångssätt. 

När man utgår från ett litet antal fokusgrupper är det rimligt att ifrågasätta generaliserbarheten i det 

som sägs och man bör vara aktsam för att dra allt för stora generella slutsatser då risken är att de 

brister i validitet (Halkier 2010).  Denna problematik har vi angripit genom att sätta våra resultat i 

relation till tidigare forskning och hänvisat till studier som visar på liknande resultat, för att på så vis 

höja graden av valididitet. 

5 Metod 

5.1 Innehållsanalys av artiklar 
För att analysera vårt empiriska material d.v.s. de insamlade artiklarna, har vi valt att genomföra en 

innehållsanalys. Innehållsanalysen förekommer i en mängd olika former och är relativt flexibel i sin 

utformning (Bergström & Boréus 2012). Att metoden är flexibel är både en styrka och en svaghet på 

samma gång, styrkan ligger i att den ger oss utrymme att själva anpassa innehållsanalysen efter våra 

förutsättningar och egna val. Men det förutsätter också att vi har väl genomtänkta 

problemformuleringar och frågeställningar annars riskerar metoden att sänka vår grad av reliabilitet 

(Hellspong & Ledin 1997). 

Carlsson (1991) beskriver att innehållsanalysen ursprungligen var en ganska renodlad kvantitativ 

metod som användes för att systematiskt och kvantitativt undersöka och beskriva påtagligt innehåll i 

kommunikation. Men genom åren har metoden utvecklats och breddats för att även fungera väl vid 

mer kvalitativa studier. Denna utvidgning av metoden har fördelen att inte bara identifiera och 

kvantifiera påtagligt innehåll, utan kan även användas för att analysera och tolka större sammanhang 

och mer latenta budskap (Carlsson 1991). Vi har för avsikt att dels göra en del kvantitativa analyser 

av vårt material men vårt fokus ligger på att genomföra mer kvalitativa analyser för att ta fram större 

mönster och kategorier av beskrivningar. Detta innebär att kvalitativ innehållsanalys som metod 

fungerar bra för att uppfylla syftet med denna studie. 

Enligt Carlsson (1991) består innehållsanalys i kvalitativ forskning av delar både från den äldre mer 

traditionella beskrivningen och delar från den lite modernare och bredare beskrivningen. Carlsson 
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(1991) säger i sin beskrivning av metoden att det till en början handlar om att ”bringa ordning i kaos” 

(Carlsson 1991 sid.62). Den information eller material som utövaren har samlat på sig måste därför 

reduceras för att bli hanterbart. För denna typ av studie är en kvalitativ metod mest användbar 

eftersom vi utför en kritisk granskning av dels ett begränsat material samt att vi är intresserade av 

vilka ramar och större sammanhang som förmedlas i dessa artiklar (Esaiasson et al. 2012). Om vi 

istället hade valt att utföra en kvantitativ innehållsanalys finns risken att vi missar textens mer 

latenta budskap d.v.s. det underförstådda och outsagda. Genom att istället använda oss av en 

kvalitativ innehållsanalys har vi förhoppningen att minimera risken för att missa textens större 

sammanhang vilket kan vara ett problem vid hårt strukturerade analystekniker. På så vis undviker vi 

även de validitetsproblem som kan uppstå vid kvantitativ innehållsanalys i och med att den metoden 

riskerar att undgå texters underliggande budskap (Bergström & Boréus 2012). 

För att reducera vårt empiriska material till en hanterbar mängd har vi valt att begränsa oss till att 

göra en nulägesbeskrivning. Denna uppsats har alltså inte för avsikt att återskapa den mediala bilden 

över tid utan det som står i fokus är vilken bild som förmedlas i nutida press och hur 

klimatförändringar förstås av unga vuxna idag. För att återskapa den aktuella mediabilden har vi valt 

att utgå från fyra av de mest lästa tidningarna i Sverige och avgränsat oss till artiklar som tryckts år 

2012. I och med att det är artiklar från 2012 som står i fokus i denna analys har det resulterat i ett 

begränsat antal artiklar. För att vidare reducera materialet så fungerar innehållsanalysen så att flera 

uttryck för samma sak eller påståenden som uttrycker samma bakomliggande tankegång bildar en 

kategori eller ett tema (Esaiasson et al. 2012). Det är på detta sätt som vi har arbetat när vi har gått 

igenom vårt material vilket beskrivs närmare under avsnittet tillvägagångssätt och enligt Carlsson 

(1991) är det detta som utgör själva grunden vid innehållsanalys. En del av analysen blir mer en 

”objektiv” beskrivning av påtagligt innehåll medan en del består av mer subjektiva tolkningar av 

texters budskap. Carlsson (1991) skriver att även om det är vanligast att börja med den mer konkreta 

innehållsbeskrivningen och att själva tolkningsdelen kommer i ett senare skede i processen så måste 

utövaren ändå rent tankemässigt arbeta på flera olika abstraktionsnivåer samtidigt under hela 

analysprocessen (Carlsson 1991). Det Carlsson (1991) tydliggör är att det är svårt att skilja på vad som 

är en ren beskrivning och vad som är tolkning i och med att begreppen går in i varandra när man 

arbetar med kvalitativ innehållsanalys. Detta är något som vi har haft i åtanke när vi genomfört 

innehållanalysen och vi är medvetna om att våra egna tolkningar påverkar hur vi besvarar de 

analysfrågor som vi ställer till materialet. För att inte sänka reabiliteten har vi arbetat systematiskt 

med analysfrågor som redovisas i nästa kapitel. 

5.2 Tillvägagångsätt: innehållsanalys av artiklar 
Vid inhämtning av artiklar valdes först vilka mediekanaler som skulle fungera som källor. Vi valde att 

söka artiklar i dags- och kvällstidningar i både tryckt och elektronisk form. Anledningen till att vi både 

använder oss av tryckta och elektroniska artiklar beror på att allt fler väljer att prenumerera eller läsa 

tidningen via internet idag. Enligt en rapport från SCB (Statistiska Centralbyrån) från 2008 föredrog 

75 % av 16-24-åringar att läsa tidningen via internet och för 24-34-åringar var siffran 73 %. Dessa 

siffror motiverade i sin tur vilka tidningar som vi använde för att samla in artiklar. I och med att unga 

vuxna främst inhämtar sina nyheter via internet vill vi analysera den dagspress som är störst på 

internet. Vi har avgränsat oss till de fyra största tidningarna och enligt statistik från Dagspress.se 

(2013) såg fördelningen ut så här år 2013 v.8: 
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 Aftonbladet.se: ca 5,5 miljoner1 

 Expressen.se: ca 2,2 miljoner 

 DN.se: ca 1,5 miljoner 

 SvD.se: ca 1,4 miljoner 

Ytterligare avgränsningar innebar att vi endast ville ha artiklar för år 2012 för att studien ska 

representera en aktuell bild av nutida nyhetsflöde från massmedia. För att ta fram ett urval av 

artiklar som handlar om klimatförändringar så har följande sökord används: 

 Klimatförändringar 

 Klimatuppvärmning 

 Global uppvärmning 

 Växthuseffekten 

Vi valde att inte ta med olika böjningsformer av sökorden då vi ansåg att sökresultatet blev tillräckligt 

omfattande för denna studie. Verktyget vi använde oss av för att samla artiklarna var Mediearkivet 

och artikeltyper som inkluderades i denna första sökning är ledare, debattinlägg och artiklar. 

Resultatet gav oss totalt 137 artiklar som efter en första analys reducerades till 89 stycken. Artiklar 

som inte hade någon koppling till syftet eller ansågs irrelevanta togs bort vid denna del av analysen, 

det kunde t.ex. vara artiklar som innehöll ett av sökorden men som i övrigt inte berörde ämnet. 

Första analysen innebar en genomgång och uppdelning bland de funna artiklarna. Vi skapade ett 

system för hur vi delade upp artiklarna genom att markera varje artikel som nummer 1, 2 eller 3. 

Nummer 1 representerade artiklar som hade en skeptisk eller inslag av skeptiska antydningar till 

antropogena klimatförändringar. Nummer 2 delades in som icke skeptiska till klimatförändringar och 

nummer 3 var neutralt inställda. Anledningen till denna uppdelning var att vi utgick ifrån antagandet 

att materialet skulle visa på ett relativt varierande omfång. Men i själva verket visade det sig att 

antalet skeptiskt inställda artiklar var betydligt färre än väntat, vilket resulterade i att vi fick ändra 

inriktning på studien. Vi bestämde oss då för att byta spår från att fokusera på hur dagspressen 

beskriver kontroverser i klimatdebatten, till att istället fokusera på hur klimatförändringar beskrivs i 

massmedia.    

Fram till uppdelningen av artiklarna finns en hög reliabilitet, därefter har våra bakgrunder och 

uppfattningar påverkat vilka artiklar som anses vara relevanta för studien, vilket kan uppfattas olika 

beroende på vem som utför studien. Efter som vi valt en kvalitativ metod så är det omöjligt att 

undvika den här typen av problematik som kan uppstå vid olika subjektiva bedömningar (Persson 

1999).  För att skapa en högre neutralitet och reliabilitet har vi båda gått igenom varandras val av 

artiklar och sedan haft en diskussion angående varför och hur tankegången har varit kring 

klassificeringen av en del av artiklarna. Detta var en viktig process för att fastställa att båda angriper 

uppdelningen på samma sätt. Vi var i stort sätt överens om uppdelningen och i de fall som vi 

uppfattat artiklar olika genomfördes en ny genomgång där vi gemensamt tog ett beslut. Utifrån 

denna första kategorisering av urvalet på 89 st artiklar började vi bearbeta materialet genom att 

systematiskt ställa analytiska frågor till texten.  För att återge på vilket sätt som varje artikel 

behandlade temat klimatförändringar så utgick vi från följande anlysfrågor: 

1. Vilka teman innehåller artikeln? 

                                                           
1
 antal unika webbläsare per vecka 
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2. Finns det tydliga argument eller strategier? 

3. Hur behandlades eventuella kontroverser? 

4. Vilken bild målar artikeln upp för läsaren? 

5. Vilka argument lyfts fram från de som är skeptiska till en antropogen klimatförändring? 

6. Vilka argument målas upp från de som erkänner en antropogen klimatförändring? 

Genom att besvara varje artikel utifrån dessa analysfrågor fick vi en bra överblick av artiklarna och en 

känsla för innehållet i vårt material. Det var egentligen i det här skedet som vi också märkte att 

materialet var för tunt för vår ursprungliga idé att utgå från kontroverser i klimatdebatten. Dock är 

analysfrågorna av så pass bred karaktär att de fortfarande fungerade bra för att undersöka på vilket 

sätt som media ramar in klimatförändringar. 

I nästa steg var målet att skapa ramar som var vanligt förkommande i artiklarna. Detta utfördes 

genom att studera svaren på analysfrågorna. Genom att arbeta på det här sättet har vi tagit fram fyra 

övergripande temaområden eller ramar för fortsatt analys, vilket redovisas i resultatdelen. För att 

arbeta fram dessa övergripande ramar har vi utgått från Entman (2003) och hans definition av 

ramanalys (se kap. 7 teoretiskt perspektiv). 

5.3 Metod: fokusgrupper 
Wibeck et al. (2007) beskriver fokusgrupper som en forskningsmetod där en mindre grupp människor 

samlas för att diskutera ett specifikt ämne eller fråga med en moderator som leder samtalet. 

Diskussionen spelas in och transkriberas för att slutligen analyseras (Wibeck et al. 2007). Metoden 

möjliggör för forskaren att uppfatta hur gruppen uppfattar, diskuterar, beskriver och sammanfattar 

specifika ämnen (Wibeck et al. 2007).  

Det finns både positiva samt negativa sidor till att nyttja metoden fokusgrupper för insamling av 

empiri. Variabler som grupptryck, blyghet, mindre talutrymme för varje person, miljön, strukturen på 

intervjun etc. spelar alla roll för vad samtalet resulterar i och måste lyftas upp för att skapa validitet 

för studien (Wibeck 2010). Enligt Wibeck (2010) är fokusgrupper ett bra verktyg för att samla in 

empiri inom just miljövetenskap då problemområdet uppfattas samt är väldigt komplext på många 

sätt och vis. Allmänheten kan ha svårt att se eller förstå alla de samband som insatta personer eller 

experter har i bakhuvudet vilket kan skapa en förenklad bild av det verkliga läget. Massmedia bidrar 

också till denna förenklade bild då det finns begränsningar i hur mycket information samt vilka 

begrepp som kan användas i en artikel som ska nå ut till allmänheten, vilket Cox (2012) definierar 

som nyhetshål. För att förstå vilken bild som formas i allmänheten kan fokusgrupper användas som 

undersökningsmaterial (Wibeck 2010). Detta då diskussionen mellan deltagarna tillsammans formar 

en typ av svar eller idé om hur ”allmänheten” uppfattar klimatförändringar. Detta görs genom att 

åsikter, olika kunskapsbakgrund, attityder samt argument blandas samman och diskuteras under en 

utsatt tid. Genom att analysera innehållet (eller interaktionen) av detta resultat går det att utläsa 

uppfattningar om klimatförändringar hos en viss målgrupp genom att återskapa ett ”tänkande 

samhälle i miniatyr” (Wibeck 2010 s.24) och dess uppfattning om klimatförändringar (Wibeck 2010).  

Fokusgrupper blir också ett bra verktyg till denna kombinationsstudie då perspektiv funna i 

innehållsanalysen av artiklarna utgör de fokusområden som grupperna kommer att diskutera 

(Kitzinger & Barbour 1999). Att kombinera fokusgrupper med andra studier kan i flera fall ge en 

djupare förståelse för människors uppfattningar om en viss fråga (Kitzinger & Barbour 1999), på så 

sett att vi kan anpassa underlaget till fokusgrupperna utifrån egna resultat. Samtidigt som en större 
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kvantitativ studie inte kan ge samma djupa svar som fokusgrupper, kan resultatet i sin tur användas 

till att utforma frågor för enkäter eller vice versa. Självfallet hade det gått att utforma enkäter för en 

större kvantitativ undersökning utifrån resultatet av innehållsanalysen vilket hade gett ett större 

omfång av allmänheten. Dock blir det svårt som Haliker (2010) nämner att fånga ett djupare material 

om sociala gruppers uppfattningar angående exempelvis klimatförändringar i kvantitativa studier.  

5.4 Tillvägagångsätt: fokusgrupper 
Till vår andra källa av empiri hade vi tre fokusgrupper som genomfördes mellan 18-20 mars 2013. 

Fokusgrupperna var semistrukturerade och följde till viss del en utformad intervjuguide (appendix 1), 

dock ställdes vissa följdfrågor vid intressanta argument eller diskussioner mellan personerna. Vi valde 

att inrikta oss på målgruppen unga vuxna som i denna studie definieras som personer mellan 20-30 

år. Deltagarna kontaktades via vårt sociala nätverk som sedan kontaktades sitt yttre sociala nätverk 

vilket i en svensk översättning kallas snöbollsurval (Halkier 2010). Kvinnorna var 

underrepresenterade och utgjorde endast tre av de elva deltagarna. Den första fokusgruppen 

utfördes i medelstor svensk stad med fyra personer i ett kollektiv där alla närvarande personer var 

bosatta. Andra fokusgruppen utfördes i en neutral miljö i form av ett grupprum på ett universitet och 

här närvarade också fyra personer som alla studerade vid samma program vilket skapade en 

homogen grupp. Den tredje fokusgruppen utfördes i samma lokal som fokusgrupp två och bestod av 

tre personer. Denna grupp utgjordes av personer som inte träffats tidigare. 
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Tabell 1. Tabell över deltagares sysselsättning samt inhämtning av nyhetsinformation.  

Utbildning  Arbete Inhämtning av 

nyhetsinformation 

Regelbundna tidningar Grupp 

Sjuksköterska  Sjuksköt

erska 

TV, nättidningar samt 

sociala medier 

Nerikes Allehanda, text-TV 1 

Lärare Student TV, nättidningar samt 

övrigt (podcasts) 

Inga 1 

Logoped Student TV, nättidningar samt 

sociala medier 

DN 1 

Lärare Student TV, nättidningar samt 

övrigt (flashback) 

Aftonbladet 1 

Ingenjör Student Nättidningar, sociala 

medier samt övrigt  

Aftonbladet, DN och SvD 2 

Ingenjör Student TV, nättidningar samt 

sociala medier 

Aftonbladet, DN och Expressen 2 

Ingenjör Student TV, nättidningar samt 

sociala medier 

Aftonbladet 2 

Ingenjör Student TV, nättidningar samt 

sociala medier 

SvD 2 

Sjuksköterska  Student TV, radio samt 

nättidningar 

Aftonbladet, DN samt övrigt (NT 

och Barometer) 

3 

Samhälls- och 

kulturanalys 

Student Nättidningar samt övrigt 

(svt.se)  

DN, SvD samt övrigt 

(Hallandsposten och Norrköpings 

Tidning) 

3 

Medieteknik Student Nättidningar, sociala 

medier samt övrigt  

Aftonbladet 3 

 

I tabell ett går det att läsa både deltagarnas utbildning, sysselsättning samt gruppernas 

sammansättning men också var deltagarna hämtar sin nyhetsinformation. Alla deltagare har studerat 

eller studerar vid en högre utbildning och åldern på deltagarna var mellan 21-26 år. Grupp ett och två 

var i olika mening homogena grupper, då grupp ett kände varandra sedan tidigare och var en 

existerande umgängeskrets och grupp två var homogen i form av att deltagarna gick i samma klass. 

Knodel (1993) menar på att homogena grupper kan ge djupare information angående ämnet då de 

lättare kan relatera till varandras erfarenheter. Knodel (1993) argumenterar för att när folk har alltför 
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skilda bakgrunder kan deltagare istället låta bli att presentera sina åsikter kring ett ämne då det går 

emot andra deltagares åsikter i fokusgruppen, därav förlorar materialet intressanta och viktiga bitar. 

Fokusgrupperna i denna studie bestod av personer som var i samma åldersgrupp samt hade studerat 

eller studerar vid en högre utbildning vilket skapar en form av homogenitet bland alla deltagare. 

Efteråt fann vi också att majoriteten av deltagarna inhämtade information utifrån liknande 

nyhetskällor. Dock var två grupper mer homogena än den tredje (i jämförelse med varandra) och vad 

som var intressant var att i den homogena gruppen med personer som gick i samma klass var svårare 

att få flyt i diskussionen än i de två andra grupperna. Redan existerande grupper kan enligt Kitzinger 

& Barbour (1999) redan ha skapat normer för vad som får diskuteras eller en hierarki inom gruppen.  

Denna risk kan dock minineras med skickliga moderatorer som är vana att arbeta i grupp och är väl 

förberedda för intervjun med genomtänkta intervjufrågor (Morgan 1993).  

Miljöfaktorn är viktig att definiera och enligt Wibeck (2010) finns det fyra aspekter som bör beaktas: 

den fysiska miljön, territorialitet, rumsliga arrangemanget och avstånd. Den fysiska miljön bör 

diskuteras då gruppen eller individen kan känna sig trygg eller obekväm i (Wibeck 2010) och i denna 

studie planerades alla fokusgrupper att utföras i universitetsmiljö, dock efterfrågades det av 

deltagarna i fokusgrupp ett att fokusgruppintervjun skulle hållas i en hemmamiljö och planerades 

därför om från universitetssal till lägenhetsmiljö. Även rummen eller salarnas fysiska storlek kan 

komma att påverka samtalet där en intensivare diskussion av ämnet uppvisas i mindre rum (Wibeck 

2010) och samtliga rum i denna studie utfördes i relativt små rum. Vi upplevde också att fokusgrupp 

ett hade en mer flytande och naturlig diskussion än de andra två fokusgrupperna.  

Under intervjuerna upplevde vi ingen form av territoralitet som Wibeck (2010) beskriver som den 

andra aspekten ur miljöfaktorer, vilket kan innebära att deltagare kommer i konflikt med varandra. 

Det kan bero på att den tredje aspekten, då rumsliga arrangemanget gav bra respons eftersom alla 

rum hade ett överflöde av stolar (2-4 stolar mer än nödvändigt) och intervjupersonerna kunde själva 

välja sin plats och ändå hålla ett tryggt avstånd till hela gruppen samt att alla kunde ha ögonkontakt 

och behövde inte höja rösten för att göra sig hörd, vilket inkluderar både den tredje samt fjärde 

aspekten enligt Wibeck (2010). Även Halkier (2010) diskuterar den fysiska miljön som en viktig och 

påverkande faktor för det empiriska materialet.  

Vid möjlighet serverades kaffe för att skapa en vänlig och trygg miljö. Dock valde vi att inte servera 

någon form av mat/fika då detta kan störa ljudupptagningen och det kan vara svårt om inte omöjligt 

att höra vad personer säger vid transkribering.  

Vid rekrytering av personer valde vi att endast beskriva en liten del av studiens syfte då vi inte ville 

att personerna skulle läsa in sig eller uppmärksamma fler artiklar i massmedia angående 

klimatförändringar. Därför nämndes endast att vi studerade sista terminen på miljövetarprogrammet 

vid campus Norrköping och att vi utförde en studie till ett forskningsprojekt där fokus på 

diskussionerna kommer handla om klimatförändringar. Kontakten med deltagarna skedde genom 

vårt sociala kontaktnät som sedan kontaktade personer i deras sociala nätverk.  

Inför varje fokusgrupp gick vi återigen igenom informationen från föregående stycke samt tillfrågade 

alla deltagare om det var okej för alla att samtalet spelades in med diktafon. Vi påpekade också att 

alla uppgifter och transkribering kommer hållas anonyma till den utsträckningen det går, det vill säga 

att endast vi som utför studien kommer att ta del av deltagarnas identitet. Vid citat av 

transkriberingen kommer pseudonymer att användas för att inte röja den citerade personsens 
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identitet. Forskningsstudier kräver att man förhåller sig till rådande forskningsetik speciellt då de 

involverar människor (Halkier 2010). Vi följer därför Halkiers (2010) fyra tumregler för fokusgrupper 

(se Halkier 2010 för ingående förklaring) med anonymitet till den gräns då empiri måste lämnas ut av 

andra forskningsetiska skäl, information angående projektet och bakgrund till den gräns att det inte 

röjer fokusgruppens syfte, hålla det som lovas exempelvis att insamlade data kommer att mynna ut i 

en C-uppsats eller om en färdig kopia efterfrågas kommer denna att levereras, samt att vara goda 

representanter från den akademiska världen och inte agera på nedvärderande vis till de personer 

som ställer upp och hjälper till att föra forskningen framåt.  

Alla fokusgrupper spelades in med en diktafon och vi valde att inte filma sessionerna då 

interaktionen i samtalet inte är syftet med denna studie.  Vid varje tillfälle närvarade båda 

moderatorerna, dock valde vi att endast en ansvarade för frågorna från intervjuguiden medan den 

andra personen antecknade och ibland ställde följdfrågor när någon diskussion hanterade något 

intressant material för studiens syfte. Vi valde att båda skulle närvara på alla fokusgrupptillfällena för 

att vid analys av transkriberat material kunna återfå känslan som varje intervjutillfälle skapade. 

Samtidigt var det till hjälp i själva transkriptionen av materialet att båda närvarade då ena 

moderatorn (moderator 2 som vi benämner det) förde anteckningar om vem som pratade. För att 

notera information om varje deltagare vid fokusgrupperna delades en enkät (se appendix 2) ut vid 

slutet av varje fokusgruppstillfälle. Enkäten innehöll även frågor angående var och i vilka mediala 

källor som personen inhämtade sina nyheter. Dessa frågor ställdes dels för att styrka vårt urval av 

målgrupp samt att se varifrån våra deltagare huvudsakligen inhämtar sin nyhetsinformation. Dessa 

elva enkäter sammanställdes sedan i ett Excel-dokument för att på ett enklare vis utgöra den 

generella bilden av fokusgruppernas deltagare (se tabell 1).  

Wibeck (2010) ger en sammanfattande beskrivning av Linells tre olika transkriptionsnivåer, där ett 

står för väldigt noggrann transkribering medan tre står för en grov transkribering av samtalet. Olika 

nivåer ger olika möjligheter i analysen, exempelvis vid en transkriberingsnivå ett står interaktionen 

mellan personerna eller ämnet i centrum (Wibeck 2010). Pauser, skratt, betoningar etc. kan vara 

viktiga sessioner i samtalet då det exempelvis kan påvisa förhållandet mellan deltagarna och 

fokusämnet vid samtalet (Wibeck 2010). Då denna studie syftar att till analysera innehållet i samtalen 

valde vi att arbeta efter transkriptionsnivå tre med reservationer för att kunna gå tillbaka och 

transkribera enskilda stycken noggrannare vid behov. Förklaring till transkribering finns i fotnot 

nedan2.  

                                                           
2 M1 Moderator 1, personen som höll i samtalet. 

M2 Moderator 2, personen som mestadels iakttog och antecknade under samtalet 

[] Överlappning i talet.  

XX Oidentifierad talare. 

XXX Obegripligt tal.  

… Kortare paus. 

__ Talaren understrycker ordet.  

(Skratt) En eller flera personer skrattar eller övriga muntliga uttryck. 
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6 Analys och resultat 

6.1 Resultat: innehållsanalys av artiklar 
För att på ett strukturerat sätt redovisa resultatet av det vi fått fram av innehållsanalysen av svensk 

dagspress kommer resultatet att presenteras utifrån de fyra ramar vi funnit i artiklarna. Vi har inte 

för avsikt att återge enskilda tidningar var för sig utan det vi är intresserade av är den gemensamma 

bilden som förmedlas via svensk dagspress. De fyra ramar vi fått fram är: 

 Klimatförändringar utifrån ramen risk och katastrof 

 Klimatförändringar utifrån ramen politik och ansvar 

 Klimatförändringar utifrån ramen ekonomi och tekniska lösningar 

 Klimatförändringar utifrån ramen klimatskepticism och osäkerhet 

6.1.1 Klimatförändringar utifrån ramen risk och katastrof  

Inom detta temaområde har vi valt att fokusera på artiklar som tar upp klimatförändringar utifrån en 

risk- och katastroframen. Med detta menar vi artiklar som belyser negativa effekter för människor 

och miljö som en följd av klimatförändringar. Vi har genom innehållsanalysen sammanfattat dessa till 

vissa värdeord som risker, extrema väderfenomen, issmältning och kaos. Detta område var mycket 

framträdande och var den dominerande tematiken för samtliga tidningar. Det var ett flertal artiklar 

som gav bilden av att ett extremare klimat med fler stormar och översvämningar är att vänta i 

framtiden. Dagens nyheter har publicerat ett flertal artiklar som tar upp klimatförändringar utifrån 

risk och katastrof.  

”Enligt många klimatmodeller blir också tropiska cykloner kraftigare i framtiden, även om de inte 

blir fler. Den sammantagna effekten blir att riktigt svåra översvämningar, sådana som i dag 

räknas som hundraårshändelser, i stället kan bli treårshändelser redan i slutet av detta sekel. Det 

visar exempelvis en studie som publicerades i Nature Climate Change i februari i år.”(Bojs 2012-

11-04)  

I denna artikel tog författaren upp olika exempel på extrema väderfenomen som fått katastrofala 

följder under de senaste åren t.ex. stormen Sandy i USA. Det ska förvisso påpekas att 

artikelförfattaren tydliggör att enskilda väderhändelser inte bevisligen kan kopplas direkt till global 

uppvärmning, men syftet med artikeln är fortfarande att ge läsaren bilden av att liknande exempel är 

att vänta om vi inte tar ett ordentligt grepp på utsläppen av koldioxid idag. Som tidigare nämnts 

förekommer denna typ av argumentation i samtliga tidningar d.v.s. artiklar som har sitt fokus på 

naturkatastrofer och sedan hänvisar dessa till klimatförändringar. Ett ytterligare exempel 

publicerades i Aftonbladet, där artikeln innehöll en lista på de länder som drabbats värst av 

översvämningar under 2011. Rubriken på denna artikel är ” Thailand värst drabbat av 

klimatförändringar” och innehåller fler exempel på hårt drabbade länder där kostnader och dödstal 

redovisas, samt att dessa händelser anses komma till följd av klimatförändringar (Rundkvist 2012-11-

29). 

Ett annat vanligt förekommande tema som flera artiklar utgick ifrån var att nederbörden i Sverige 

kraftigt har ökat. Det var flera artiklar som hänvisade till att 2012 var ett av de regnigaste åren 

genom tiderna och som ger exempel på olika typer av nederbördsrekord som sattes under året. 

Svenska dagbladet har ett antal exempel på temat där de bl.a. intervjuar en meteorolog som kopplar 
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ihop de ökande nederbördsmängderna med klimatförändringar och framtida risker (Ringström 2012-

12-28).  

Svenska Dagbladet har publicerat en liknande artikel på samma tema där utgångspunkten är att mer 

nederbörd i Sverige är att vänta. Även i denna artikel intervjuas en meteorolog som säger: 

”- Detta kommer att påverka Sverige. Till exempel berörs vi av att havsnivån höjs, av mer 

nederbörd och kraftigare regn, säger Martin Hedberg, meteorolog på Klart.se.” (Ringström 2012-

12-19)  

Artikeln beskriver även att dessa skyfall kan leda till fler översvämningar i Sverige och tar upp en 

kartläggning över svenska kommuner som ligger i riskzonen. Artikelförfattaren skriver att svenska 

kommuner är dåligt förberedda på framtida skyfalls- och översvämningsrisker och drar paralleller till 

de kraftiga översvämningarna som drabbade Köpenhamn under sommaren 2011 (Ringström 2012-

12-19). 

6.1.2 Klimatförändringar utifrån ramen politik och ansvar 

Detta temaområde täcker artiklar som har sin utgångspunkt i politiska frågor när det kommer till 

klimatförändringar. Det kan exempelvis handla om olika typer av ansvarsområden, vilka som har 

ansvar samt vilka som borde ta ett större ansvar. Det handlar inte nödvändigtvis om partipolitik utan 

temaområdet innefattar även frågor som rör organisationer och beslutsfattande i allmänhet med 

koppling till klimatförändringar. 

I samband med FN:s klimatmöte i Doha 2012 publicerades det flera artiklar i samtliga tidningar som 

tog avstamp i Dohamötet och diskuterade frågor som politiskt ansvar, politisk vilja och ovilja och 

strategier för framtiden. Johan Rockström som är en känd svensk klimatforskare, kommenterar 

Dohamötet i en artikel i Svenska Dagbladet, där han anser att den överenskommelse som Dohamötet 

resulterade i både är politiskt oansvarig och långt ifrån tillräcklig om vi önskar att nå målet med en 

två graders ökning av medeltemperaturen. Han befarar att politikernas ovilja att ta de beslut som 

krävs kan få förödande konsekvenser i framtiden (Svenska Dagbladet 2012-12-10). 

Expressen publicerade 2012-12-09 en artikel där flera kritiska röster till Dohamötets resultat fick 

komma till tals. Artikeln ger en bild av mötet som en stor besvikelse och trycker på att inga nya 

gränser för koldioxidutsläpp sattes och att bistånden till u-länders klimatarbete sänktes i relation till 

tidigare nivåer. I artikeln lyfts det fram att det till viss del var positivt att politikerna kom överens om 

att förlänga Kyotoavtalet (mellanstatligt avtal för utsläppsminskningar) med 8 år, men att det 

samtidigt fördröjer möjligheterna till ett nytt och kraftigare avtal. Mathias Zannakis som är lektor i 

statsvetenskap svarar så här på frågan om varför världens ledare inte kan komma överens: 

”Det är starka intressen i spel. Alla länder vinner på att enas på lång sikt, men kortsiktigt har alla 

aktörer ett intresse av att inte bidra. Det gäller inte minst de stora spelarna, framför allt USA och 

Kina, men också EU. USA gör inget om inte Kina gör något och Kina gör inget om inte USA går 

först. De fattiga länderna inklusive Kina trycker på industriländernas historiska skuld och menar 

att industriländerna själva måste sänka utsläppen innan de är beredda att göra något. Det är 

med andra ord ett dilemma.” (Eslander 2012-12-09) 

Det förekom flera artiklar som behandlar samma problematik som Zannakis ger exempel på i citatet 

ovan, d.v.s. de stora ländernas ovilja att ta det första steget i klimatarbetet samt problematiken kring 

ansvar och skuld när det kommer till i-länders tidigare utsläpp och u-länders möjligheter till 
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utveckling, även kallad nord- och sydproblematiken. Ett exempel på detta publicerades i Dagens 

Nyheter 2012-11-05 där artikelförfattaren skriver att om vi ska ha en chans att sänka världens 

utsläpp av koldioxid så måste västvärlden vara beredd att både politiskt och ekonomiskt bistå u-

länderna till en teknisk utveckling som bygger på ren energi. Artikeln målar upp en bild av att det är 

problematiskt när det kommer till att investera i grön teknik i u-länder, men att det inte bör ses som 

”fult” att den möjligheten finns för att sänka sina egna totala utsläpp. Alltså att man genom 

investeringar i andra länder kan tillgodoräkna koldioxidutsläpp i det egna landets klimatmål (Dagens 

Nyheter 2012-11-05).  

6.1.3 Klimatförändringar utifrån ramen ekonomi och tekniska lösningar 

Resultatet av innehållsanalysen visade på att det fanns ett fokus på både de ekonomiska 

konsekvenserna av klimatförändringar samt hur det ekonomiska systemet påverkar planeten i form 

av klimatförändringar. Till det ekonomiska perspektivet kopplade vi även exempel på tekniska 

lösningar då dessa ofta återfanns i samma kontext. Ofta går de tekniska lösningarna hand i hand med 

de ekonomiska intressena då industrier och företag ska nappa på idén, vilket kan ha att göra med det 

kapitalistiska system som dominerar västvärlden. I ett citat från Dagens Nyheter går det att se 

exempel på detta: 

”Det finns visst fog för båda invändningarna. Modellen är inte färdigutvecklad. Mycket återstår 

att bevisa. Inte minst måste tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid blir relativt enkel och 

billig. Annars kommer den aldrig att lämna experimentanläggningarna.” (Åman 2012-01-17) 

 Utdraget från Dagens Nyheter visar sambandet tydligt och majoriteten av artiklarna påvisade detta 

samband på olika sätt. En lösning måste enligt artikeln vara ekonomiskt rimlig att införa i 

samhällsystemet. Detta synsätt vändes också på och visade på de konsekvenser som 

klimatförändringarna idag för med sig och vilka kostnader det för med sig för samhället om inget 

görs. Citatet nedan påvisar de ekonomiska konsekvenser som klimatförändringar för med sig. 

Artikeln tar upp de länder som drabbats hårdast och påvisar kostnaden totalt för de senaste 20 åren.  

”Den extrema värmeböljan i Europa 2003 då mer än 70 000 människor dog i hettan. 

 

Rekordvärmen i södra USA sommaren 2011 med våldsamma skogsbränder som följd. Skadorna 

beräknas till 40-50 miljarder kronor. 

 

Torkan runt Medelhavet och i Mellanöstern vintern 2008, den torraste sedan 1902. 

 

Totalt har 530 000 människor omkommit i 15 000 extremoväder de senaste 20 åren. Den totala 

kostnaden beräknas till ofattbara 1,68 biljoner kronor (annorlunda uttryckt: 1,68 tusen 

miljarder).” (Rundkvist 2012-11-29) 

Vi fann flertalet artiklar med liknande innehåll vid analys, nedan återfinns konsekvenser av mer 

”lokala” händelser. 

”Köpenhamn drabbades förra sommaren av oväder. På två timmar föll det lika mycket regn som 

det normalt gör under tre månader över danska huvudstaden. Ovädret lade tågräls, tunnelbana 

och vägar under vatten. Efteråt gick 17 kommuner i Storköpenhamn ihop för att samarbeta mot 

skyfallens följder. Kostnad för sommaren: 1 - 2 miljarder kronor.” (Ringström 2012-12-19) 
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Likt utdraget ur artikeln (Rundkvist 2012-11-29) sätter man ett pris på de konsekvenser som 

naturkatastrofer för med sig, vilket kan vara ett enklare sätt att påvisa hur klimatförändringar 

påverkar samhället. Genom att kostnader betalas dels av kommuner kommer pengar från de som 

betalar skatt och privatpersonen blir då mer involverad.  

6.1.4 Klimatförändringar utifrån ramen klimatskepticism och osäkerhet 

Till en början hade vi i åtanke att belysa de skeptiska artiklarna. Dock fann vi att det var väldigt få och 

knappt några författare som hade ett renodlat skeptisk angreppsätt i sina artiklar. Vi märkte att i 

flera fall handlade artikel om personer som har ett skeptiskt synsätt på klimatförändringars 

antropogena orsaker. Därav var det väldigt få artiklar som skulle kunna anses som rent skeptiska. 

Däremot fanns det flera artiklar som i sig uppmärksammade personer med ett skeptiskt synsätt på 

klimatfrågan. Dock innefattade dessa artiklar båda sidorna av myntet och kan därför inte ses som en 

skeptisk artikel. Personer som behandlades i artiklar och hade en skeptisk ton till 

klimatförändringarna var oftast privatpersoner, personer inom näringslivet samt kommunpolitiker. 

Alltså var de personer som hade ett skeptiskt synsätt på om klimatförändringar skedde eller om det 

blev varmare på jorden inte forskare utan istället personer som arbetade med helt andra 

arbetsområden och kan därför klassas som lekmän inom detta område.  

Ett av de få exempel på en författare vars artikel var rent skeptisk angående klimatförändringar var i 

Expressen. I citatet nedan syftar författaren till den regniga sommaren under år 2012 och hänvisar 

därefter till olika sportevenemang under föregående år som referens på att det alltid har varit 

förhållande med hög nederbörd under somrarna. Genom att använda sina minnesbilder från dessa 

sportevenemang finner författaren det orimligt att det sker några klimatförändringar och att 

klimatexperterna ser s.k. ”hjärnspöken”. Typiskt för de skeptiska argumenten var att författaren eller 

tillfrågad person inte arbetade eller forskade om ämnet utan istället fann vi denna artikel från en 

författare som arbetade för sportredaktionen.  

”Solen skiner just nu från en molnfri himmel - men annars har regn, regn och åter regn varit 

refrängen sommaren 2012. Gnällpottorna hojtar om att det dåliga vädret beror på 

`klimatförändringar`, men så är det inte alls. Många av de så kallade klimatexperterna ser 

hjärnspöken.” (Hansson 2012-07-25)  

Som sagt var övriga artiklar mest inriktade på att föra fram exempelvis privatpersoner eller 

kommunpolitikers åsikter angående klimatförändringar. En undersökning som dök upp i alla de fyra 

undersökta tidningarna innefattade kommunpolitikers och chefers tvivel på klimatförändringar. 

Citatet nedan är tagit från Dagens Nyheter: 

”Resultatet blev en kraftig överraskning för rapportförfattarna: totalt 70 procent av de svarande 

tvivlar starkt på klimatförändringen - drygt 9 procent är klimatförnekare och hela 61 procent är 

tveksamma till om människan orsakat jordens uppvärmning.” (DN 2012-05-07) 

Som artikeln påvisade fanns det en bred skeptisk eller tvivelaktig inställning i maktens korridorer för 

klimatförändringar vilket var överraskande för både de som utförde undersökningen samt den 

person som intervjuades i artikeln. Ett annat exempel på hur tidningarna uppvisade en skeptisk bild 

från samhället var i en artikel som intervjuade personer i svenskt näringsliv. Artikeln behandlade 

personer som både var skeptiska samt icke skeptiska till klimatförändringar.  
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”För några år sedan sågade du miljörörelsen vid fötterna. Vad säger du i dag? 

 

- Min uppfattning har stärkts. I min värld är det lika sannolikt att vi går mot en ny istid. 

Koldioxidhalten stiger i och för sig, bland annat på grund av utsläpp från industrin, men den effekt 

som den ger i sammanhanget är inte viktig. Däremot har koldioxiden många positiva effekter, det 

är ett gödningsämne som ger bättre tillväxt i naturen. 

 

Det finns de som hoppas på att näringslivet nu går först. Är det en realistisk förhoppning? 

 

-Nej. Det är många ledare i näringslivet som ser saken som jag, men som väljer att vara tysta 

eftersom det är så otacksamt att sprida den bilden. Vi kan lugnt utgå från att någon förändring 

inte kommer att drivas av näringslivet. 

 

Ser du inte någon risk med klimatförändringarna? 

 

-Det finns också en risk att vi får en komet som slår ner på jorden. Eller att vi drabbas av 

jordbävning. Människan har ett behov att se faror, men de förändringar som skett hittills är bara 

positiva.” (SvD 2012-12-14) 

Intervjupersonen var en pensionerad f.d. VD inom svenskt näringsliv som uppvisar en klart skeptisk 

bild för hur han och andra personer inom svenskt näringsliv ser på klimatförändringar. Enligt artikelns 

intervjuperson är de utsläpp som är antropogena endast positiva för miljön och har heller inte någon 

inverkan på de förändringar som sker med klimatet. Dock innehöll artikeln personer som inte delade 

denna åsikt och ansåg att klimatförändringarna bör tas på allvar innan det är försent. Genom att 

majoriteten av artiklarna inte hade en renodlad skeptisk framtoning utan istället behandlade 

personer med ett skeptiskt synsätt blir det svårt att avgöra vad journalister vill visa upp med 

innehållet. 

6.1.5 Sammanfattning: innehållsanalys av artiklar 

Sammanfattningsvis har fyra ramar identifierats utifrån materialet: risk och katastrof, ekonomi och 

tekniska lösningar, politik och ansvar samt skepticism och osäkerhet. Ramen skepticism och 

osäkerhet representerades till större del av allmänhetens åsikter angående klimatförändringar och 

inte direkt av journalisterna. Ansvar och politik tar upp var ansvaret ligger vilket ansågs vara hos 

politiker då de ofta kritiserades för dess inaktivitet inom området klimatförändringar. Ramen 

ekonomi och tekniska lösningar innehåller lösningar på att förhindra eller minimera negativa effekter 

av klimatförändringar, här inkluderas också de ekonomiska konsekvenser som klimatförändringar för 

med sig. Risk och katastroframen inkluderade händelser eller möjliga kommande händelser som 

ansågs ha en fysisk påverkan på samhället i stort.  

6.2 Resultat: innehållsanalys av fokusgrupper 
Vi valde att genomföra analysen i två steg där vi först återger deltagarnas allmänna uppfattning om 

klimatförändringar. I del två ligger fokus på att återge hur deltagarna uppfattar klimatförändringar 

utifrån de övergripande temaområden som framkom av medieanalysen. Fokusgrupperna benämns 

som FG1, FG2 och FG3 där enskilda deltagare fått pseudonymer för att inte röja deras identitet. Vi 

som fungerade som moderatorer benämns med M1 och M2.  
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6.2.1 Klimatförändringar utifrån allmänt perspektiv 

I denna del av analysen har vi för avsikt att återge fokusgruppernas bild och uppfattningar av 

klimatförändringar i allmänhet. Detta genomfördes med hjälp av att intervjufrågorna i denna del var 

av öppen karaktär för att inte styra deltagarnas svar. Deltagarnas uppfattning kommer självfallet att 

speglas genomgående i analysen, dock ansåg vi att den första delen av samtalet samt första delen av 

intervjuguiden var av friare karaktär. Detta gav deltagarna en chans att beskriva deras bild av 

klimatförändringar innan de fick diskutera de frågor som var utformade efter den mediala analysen, 

som ringar in de tematiker som massmedia behandlade mest frekvent. Första steget innefattar att få 

en översikt av hur fokusgrupperna uppfattar klimatförändringar i allmänhet. Detta utfördes genom 

att en översiktsanalys gjordes av det transkriberade materialet och stora likheter och återkommande 

teman i innehållet återfanns mellan fokusgrupperna.  

 

De tre fokusgrupperna visade upp ungefär samma bild av hur deltagarna tänkte angående 

klimatförändringar. Ord och fraser som att isen smälter, översvämningar, högre temperaturer samt 

utsläpp förekom i alla grupperna. Dock skilde sig grupperna åt i den mening att synen på medias 

rapportering var annorlunda. Medan två grupper ansåg att media ständigt rapporterade 

klimatförändringar hade en grupp uppfattningen om att det var en fråga som diskuterades alldeles 

för lite och inte togs på tillräckligt stort allvar.  

 

Intressant vid analys av materialet var att alla grupper också direkt hänvisade till osäkerheter samt 

överdrifter angående klimatförändringar. Denna bild delades av många deltagare och var också 

återkommande i senare delar av samtalet. Utdraget nedan visar hur diskussionen gick i FG3 där 

Mikaela beskriver några specifika tankegångar kring klimatförändringar som också Fredrik håller med 

om, men där Fredrik samtidigt uppvisar en osäkerhet av vad som egentligen stämmer.  

 

FG3 
”M1: Spontant då första frågan, vad tänker ni när ni hör begreppet klimatförändringar? 
Fredrik: Inte bra kanske (Skratt) 
Tina: Det som sker med jorden tänker jag. 
Mikaela: Översvämningar, global uppvärmning, bränder, djur som utrotas, växtarter. 
Fredrik: Jag är inne på ditt spår alltså, det är det jag tänker på men det är väl för all global 
uppvärmningsprat och så. Det kanske inte riktigt stämmer för allt.” 

 
 
Likadant i FG2 och citatet nedan där det dock fanns en relativt osäker syn på både om 

klimatförändringar skedde samt om medier som tidningar och filmer använde detta begrepp för att 

utvidga sin försäljning genom att skrämma upp läsare. Det uppkom vid flera tillfällen i intervjuerna 

att massmedia ansågs dels producera mycket artiklar men också att det fanns en osäkerhet om 

innehållet i artiklarna. I utdraget nedan anser Oskar att innehållet inte är vetenskapligt bevisat eller 

bygger på osäkra data, vilket Styrbjörn håller med om. Detta tyder på att massmedia har en låg 

trovärdighet gällande rapportering av klimatförändringar bland deltagarna främst i FG2 men också i 

andra grupper som förde liknande resonemang.  

 

 
FG2 

”M1: Spontant, vad tänker ni på när ni hör begreppet klimatförändringar? 
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Oskar: Det låter väl som något negativt just nu, alltså att det går lite utför. Mer utsläpp och 
sådär, det blir mer växthuseffekt och isar smälter. [Styrbjörn: Det är väl det man tänker på först 
att det blir mer utsläpp.] Som media trycker ut. [Styrbjörn: Som media trycker ner i halsen på en] 
Precis. 
Karl: Ja, och mycket fokus på fel saker tycker jag. Mycket som man inte vet om man ska tro på, 
spontant. 
Oskar: Det låter kanske värre än vad det egentligen är. 
Karl: Det vet jag inte men sen... äh jag vet inte.” 

 
(Två repliker utelämnas)  
 
”Oskar: Det är så mycket rubriker på Aftonbladet som bara för att sälja, eller jag vet inte. [X: 
Mmm] Och att dom spottar ut så mycket saker [Styrbjörn: Mmm] som inte är säkra alltid eller 
vetenskapligt bevisade vad jag har fått för mig. Likadant är det med den Michel Moore-filmen så 
är väl mycket som inte riktigt som visar sig stämma utan mer för att skrämma upp än att säga 
sanningen har jag fått intrycket av. [Styrbjörn: Så känner jag också] Att det är mycket skrämsel 
och osäkerhet om vad som egentligen orsakar vad. [Styrbjörn: Mmm] 
 
Styrbjörn: Alltså bara just den här att det finns sådana som har som teori att inte det är vi som 
påverkar den globala uppvärmningen att vissa säger att: Ja, det är inte såhär. Då vet man ju fan 
inte riktigt vad som stämmer. Det är kanske bullshit liksom det dom säger men att det finns en del 
som alltså kan säga det, då vet man ju inte om dom säger att det är jätte farligt om dom har rätt 
dom heller.” 

 
Ovan ser vi att diskussionen startar med att deltagarna beskriver hur deras bild av klimatförändringar 

ser ut vilket senare mynnar ut i att bilden i sig är osäker trots att moderatorn inte ställer specifika 

frågor. I alla tre fokusgrupper visade deltagarna upp en bild av osäkerhet i olika form. I FG2 var detta 

samtalsämne mest frekvent och samtalades mest om. I de andra fokusgrupperna fanns det spår av 

detta ämne.  

 

Fokuseringen av vad som presenterades i massmedia kritiserades av deltagarna i alla grupper. 

Flertalet ansåg att det fokuserades på fel saker inom området. I FG1 presenterade en av deltagarna 

sin syn på vad som orsakade klimatförändringar, nämligen konsumtionen, vilket också sedan spred 

sig vidare till andra deltagare i FG1. Deltagaren påpekade att istället för fokusera på att sänka 

konsumtionen lyftes andra lösningar fram som att cykla, panta, personbilars utsläpp eller sopsortera. 

Alla fokusgrupper diskuterade att fokus på lösningar eller handlande mot att minimera 

klimatförändringar låg på fel område, dock utifrån olika relation till problemet. Tolkning av denna 

diskussion var att deltagare hade en egen idé om vad som bör läggas fokus på i arbete med att 

minimera klimatförändringar. Flera av deltagarna ansåg exempelvis att en ren energikälla i princip 

skulle kunna lösa hela problematiken med klimatförändringar och därför bör fokus ligga på tekniska 

lösningar medan andra deltagare ansåg att tekniken i sig var grunden till många av de miljöproblem 

vi har idag. Dessa skillnader kan vara en konsekvens av de olika bakgrunderna samt vilken utbildning 

som deltagarna har/hade med sig in i samtalet. 

 

I utdraget nedan anser Karl att det inte är upp till individen att förändra sig utan att tekniken ska 

skapa förutsättningar för individen att slippa förändra sig samtidigt som Filip anser att individen ska 

på egen hand vilja förändras då det inte går att tvinga en person att förändra sitt beteende.  

 
FG2 
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”Karl: Aaa, mycket sådana små grejor som man aaa vad ska man säga. Man ska åka tåg istället 
för… Det känns inte som det är hållbart att få alla att ändra hur dom beter sig man måste nog 
hitta… eller ja politiker tycker jag fokuserar så mycket på små konstiga procentmål och saker men 
ja det måste ju till tekniska aaa jag vet inte. Men det känns inte som att ändra sådana små saker i 
folks beteende om hur dom sorterar sopor och sånt där utan det måste lösas på andra sätt. 
Tekniken måste utvecklas så att man inte försvårar folks vardag för att komma åt det utan att 
man löser det med utveckling. 
Filip: Få folk att vilja förändra sig istället för att tvinga dem att förändras. 
Karl: Eller ja att ge förutsättningar att slippa förändras utan att det bara funkar ändå men det är 
väl framtids… jag tror det går… aa jag vet inte.” 

 
Filip och Karl uppvisar dock en något skild bild av hur problemet ska lösas. Filip anser att folk ska vilja 

förändra sig vilket tyder på att han anser att vi är en del av lösningen medan Karl anser att folket ska 

slippa engagera sig och helt förlita sig på utvecklingen av tekniken. Sammanfattningsvis anser vi att 

det fanns en hög grad av osäkerhet angående klimatförändringar bland majoriteten av deltagarna, 

som var riktad både mot klimatförändringarna i sig men också massmedias rapportering av detta 

ämne.   

6.2.2 Resultat: fokusgrupper utifrån medias ramar 
I denna del av analysen är vi intresserade av hur fokusgrupperna uppfattar klimatförändringar i 
relation till de övergripande ramarna som mediaanalysen resulterat i. Frågorna är fortfarande av 
öppen karaktär men de har baserats på de områden som svensk media valde att fokusera mest på 
under 2012. 

6.2.3 Klimatförändringar utifrån ramen politik och ansvar 

Under denna del av intervjun lät vi deltagarna diskutera frågor kring politik och ansvar relaterat till 

klimatförändringar. I frågan om var ansvaret ligger när det kommer till klimatförändringar så tolkade 

samtliga grupper ansvar utifrån “vem” som ska lösa problematiken, snarare än vilka som ansvarar för 

att det uppstått problem. Både FG1 och FG3 ansåg att ansvaret bör ligga på världens ledare och 

politiker. Båda dessa grupper resonerade så att det är upp till regeringar och ledare att gå före och 

visa vägen för att företagen och befolkningen ska kunna bidra.  FG3 diskuterade att ansvaret kanske 

mest låg på forskare och teknisk utveckling för att hitta lösningar på klimatfrågan. Samtliga grupper 

resonerade som så att det inte var troligt att företagen eller folket kommer att agera och därför var 

det upp till politiker och forskare att ta ansvar. Det förekom fortfarande resonemang i alla grupper 

kring att vi alla har ett gemensamt ansvar och att industrin borde ta ett större ansvar i och med dess 

stora utsläpp. Men det var en intressant aspekt att samtliga diskussioner landade i att de som har 

förutsättningarna är de som också ska ta ansvaret, vilket i deras fall var politiker och forskare. Ett 

exempel på hur deltagarna resonerade i FG1 ses i utdrag nedan. 

 
FG1 

”M1: Men vilka är det som har det största ansvaret, de som har mest ansvar? 
Kim: Jag tycker att det är ledarna, dom som går på dom här mötena. Dom har ansvaret att sticka 
ut och ta det första klivet. Jag tror inte att dom kan få stödet först och sen ta beslut, utan dom 
måste våga ta det ändå och visa att det här är viktigt. Så att dom visar för folket att ”det här är 
viktigt”. [Amir: Ja det är ju ledarna som kan sätta reglerna för, ja vad vet jag, utsläpp från fabriker 
och liknande]” 
 

Vi fortsatte att diskutera ansvar men nu istället ur ett nationellt perspektiv och vilka som har 

ansvaret i Sverige. Här pratades det om att Sverige är ett land med goda förutsättningar och därför 

kunde ansvaret lyftas ner och även läggas på privatpersoner. Men fortfarande var grupperna överens 
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om att det huvudsakliga ansvaret låg på regeringen och politiker. I FG2 tyckte man bl.a. att 

privatpersoner borde ta ett större ansvar i och med att Sverige är ett litet och rikt land till skillnad 

från Indien där privatpersoner inte har samma förutsättningar att vara miljövänliga. 

 

Vi fortsatte samtalet med att fråga grupperna hur de upplevde att det politiska och kommunpolitiska 

ledarskapet hanterar klimatförändringar. Här gav samtliga grupper intrycket av att det inte verkar 

hända så mycket i klimatfrågan. Men de hade olika infallsvinklar och uttryckte sig negativt om det 

politiska ledarskapet på lite olika sätt. I utdraget nedan finns exempel på hur FG1 resonerade.  

 
FG1 

Sofie: Jag tycker att det är svårt att få reda på vad som händer, och det kanske säger nått om att 

det inte händer så mycket, eller att det borde vara tydligare som dom gröna påsarna.  

M1: Men tror ni att det är en viktig fråga, som exempelvis klimatanpassning är det något ni 

känner till att man arbetar med?  

Amir: Det känns som att det absolut är en viktig fråga, men frågan är ju vilken prioritet den får?  

Sofie: Jag tror att det pratas om det, absolut. Sen är ju frågan hur helhjärtat det pratas om det 

och hur många som faktiskt tycker att det är viktigt och tycker att det är dom viktigaste frågorna 

att driva igenom. 

 
I FG1 förekom uppfattningen att politikerna antagligen pratade om klimatfrågan men de ifrågasatte 

om de verkligen insåg allvaret och hur helhjärtat man gick in för att försöka göra någonting åt det. 

FG2 var också skeptiskt inställda till det politiska ledarskapet men de ifrågasatte istället vikten av att 

arbeta med klimatförändringar och menade att det mest handlade om att svenska politiker vill visa 

upp en fasad av att vara duktiga. Exempel på detta ses i citatet nedan. 

 
FG2 

”Karl: Det känns också som spel för galleriorna. Hur bra är det att bygga om allting, det känns 

som det kostar mer för klimatet med en ombyggnad, men det är också bara att visa att man gör 

något. Sen är det säkert dyrare det där dom gör för klimatet än vad det blir i slutändan, känns det 

som jag vet inte. XXX… som man bara ska göra saker som visar att dom är så duktiga och bra. 

Oskar: Rädda världen och sånt där liksom, om det blir bättre vet jag inte.” 

 

Även i FG3 var deltagarna osäkra på vad som egentligen görs inom klimatarbetet i svensk politik, 

framför allt var deltagaren Mikaela väldigt kritisk till samhällsystemet i stort. I FG3 kretsade 

diskussionen kring att politiker har alla förutsättningar för att verkligen göra något för klimatarbetet i 

Sverige men att de saknar intresse och engagemang.  

 

FG3 

Mikaela: Men i förlängningen så är det, alltså det görs så himla lite, man säger att man gör det 

men Sverige skrapar ju bara på ytan av ett större system. Sen skulle vi ju kunna subventioner hur 

mycket som helst, gratis kollektivtrafik skulle man kunna ha idag i fall man hade velat, men det 

har man inte för att man vill väl inte.  

Tina: Det blir ju bara dyrare, kollektivtrafiken. 
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I och med att det var ett flertal artiklar som utgick från klimatmötet i Doha så frågade vi deltagarna 

huruvida de kände till att FN höll i ett internationellt klimatmöte 2012. Det var ingen av deltagarna 

som kände till detta och både i FG1 och FG2 förekom funderingar om det var klimatmötet i 

Köpenhamn som vi syftade på, trots att Köpenhamnsmötet hölls 2009. Den allmänna uppfattningen 

bland deltagarna var att det är positivt att dessa möten anordnas så att världens ledare kan mötas 

och diskutera klimatfrågan men de hade bilden av att dessa möten sällan resulterar i något konkret 

och förknippade dem med besvikelse och misslyckanden. Det förekom diskussioner i FG1 och FG2 om 

att det är på dessa möten som det borde hända saker. Att det är upp till de stora länderna att ta sitt 

ansvar men att de hört att bl.a. USA och Kina inte är villiga att göra vad som krävs. 

6.2.4 Klimatförändringar utifrån ramen ekonomi och tekniska lösningar 

Under denna del av intervjun ville vi höra hur deltagarna resonerade kring ekonomiska frågor och 

ekonomiska konsekvenser som klimatförändringar kan föra med sig. Under den här delen så famlade 

samtliga grupper efter något att säga till en början och det var svårare att få igång diskussionen. I 

samtliga grupper återfanns en del lösa resonemang kring att om det blir fler översvämningar så för 

det med sig negativa ekonomiska konsekvenser. I FG2 sades det bl.a att om det nu går att koppla 

ihop tsunamis med klimatförändringar så kommer det att slå hårt mot ekonomin. Även i FG1 och FG3 

talades det om översvämningar och torrområden som breder ut sig och att det antagligen kommer 

att kosta samhället mer i framtiden. Ett resonemang som fördes i FG1 kan ses i citatet nedan. 

FG1 

”Tor: Jag var inne på en sida där dom skrev att inom 50-100 år kommer södra delar av Europa bli 

som i Afrika , vilket kommer betyda att stora delar av Europa kommer åka upp till Norden för att 

bo, och det kommer ju påverka ekonomin. [Sofie: ja, precis miljöflyktingar]  

Amir: Jo, för Sverige är ett av dom länder man tro kommer påverkas minst av klimatförändringar. 

[Tor: Jo för då tror dom att Sverige kommer bli ett attraktivt land och att Visby blir en ”exklusiv” 

plats.] Och det känns som att torka och ökenområden breder ut sig mera och att det kommer bli 

svårare att odla på vissa ställen, och även översvämningar… så det kommer ju påverka en stor del 

av ekonomin (samtliga instämmer)” 

 

Det var bara i FG1 som miljöflyktingar diskuterades och deltagarna tänkte sig att de kunde uppstå på 

grund av torrområden som breder ut sig vilket i sin tur resulterar i sämre odlingsmöjligheter och 

mindre landyta att odla på. De tänkte sig att detta tillsammans med mer översvämningar kommer att 

påverka en stor del av ekonomin. Även i FG3 tog man upp översvämningar men det gjordes utifrån 

ett svenskt perspektiv där deltagarna pratade om att det förekommit översvämningar i Sverige under 

de senaste åren och att det har slagit hårt ekonomiskt mot enskilda husägare som fått sina källare 

och hus förstörda. Överlag var detta frågeområde det som deltagarna hade svårast att diskutera och 

samtalen kom inte så långt i relation till övriga frågeområden. 

Under den ekonomiska delen av intervjun fick deltagarna även diskutera sin syn på tekniska lösningar 

och innovationer. Vi gav grupperna frågan hur de såg på tekniska innovationer som ett svar på 

klimatfrågan och vi gav dem även en kort bakgrund där vi berättade att det är många som sätter stor 

tilltro till att tekniska lösningar ska lösa klimatfrågan. I FG1 fördes en diskussion kring tekniska 

lösningar som var liknande för alla tre grupper. De flesta i FG1 påvisade en skeptisk inställning till att 

tekniska innovationer kunde lösa de stora problemen, men det förekom fortfarande idéer om att 

teknik har potentialen att fixa klimatet vilket exemplifieras i utdraget nedan. 
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FG1 

”M1: Man pratar en del om tekniska lösningar i förhållande till klimatförändringar, och jag undrar 

hur ni ser på tekniska lösningar är det en väg at gå?  

Amir: Mmm jag tror absolut att man kan göra det bättre men samtidigt, men samtidigt är det 

mycket av tekniken som har satt oss i den här problematiken här. Det är ju lite komiskt att man 

ser det så att när tekniken är utvecklad till det yttersta så kommer det kunna rädda oss, när det är 

den tekniska utvecklingen som är en väldigt stor faktor till alla miljöproblem.  

Sofie: Mmm men jag tänker att som vi prata om förut, att om det är produktionen och 

konsumtionen i sig som är den största boven om man har det synsättet, då känns det som att 

man bara åtgärdar konsekvenserna med teknik.  

Tor: Men det handlar ju framförallt om att få fram ren energi, det kommer ju vara nyckeln.” 

 

Tors resonemang i utdraget ovan går helt i linje med hur diskussionen också såg ut i FG2, där en hög 

tilltro till tekniska lösningar förekom bland samtliga deltagare. De ansåg att energifrågan var central 

för att komma till rätta med klimatförändringarna och menade att om vi kan få fram ren energi och 

ersätta fossila bränslen som olja och kol kommer det stora problemet vara ur världen. Samtliga i FG2 

uttryckte sig på det här sättet och instämde i idén att energifrågan är nyckeln till att komma till rätta 

med klimatförändringarna. De mer skeptiskt inställda resonemangen som kan ses i utdraget ovan är 

mer i likhet med det som sades i FG3 där samtalet kretsade runt hur samhället är uppbyggt i stort 

snarare än att enskilda tekniska innovationer kan lösa de stora problemen. 

6.2.5 Klimatförändringar utifrån ramen risk och katastrof 

Under den här delen av intervjun hade vi som utgångspunkt att klimatet förändras oavsett mänsklig 

påverkan eller ej. Risk och katastroftermer var inget som vi använde oss utav i våra frågor, utan vi lät 

deltagarna spekulera fritt kring vad som kan komma att ske i framtiden när det kommer till 

klimatförändringar. Samtliga grupper började diskutera olika katastrofscenarion där de största 

likheterna låg i att de redan utsatta områdena kommer att få det betydligt värre i framtiden. De 

tänkte sig att områden som redan är utsatta för extrem värme och torka kommer få det svårt med 

vattenförsörjning, jordbruk samt matresurser. Det var egentligen bara två personer i FG2 som hade 

inställningen att klimatförändringar inte skulle innebära några större förändringar eller ge några 

märkbara effekter. De var av åsikten att naturkatastrofer var slumpmässiga och inget som ska 

kopplas ihop med klimatförändringar, de tyckte inte att man skulle lägga så stor vikt vid sådant. 

Övriga deltagare pratade om varmare klimat, mer översvämningar, fler stormar och både FG1 och 

FG2 trodde att risken för stora mängder klimatflyktingar var att vänta av framtiden. Så här såg ett 

resonemang ut i FG3: 

FG3 

”Mikaela: Jag har hört om miljöflyktingar och miljökatastrofsflyktingar, det finns väl redan om 

man tänker på att havsnivån ökar så kommer det att behövas förflyttas så jäkla många 

människor snabbt och snart. Det låter som ett skämt men jag tycker liksom att vi har dålig 

invandringspolitik idag, vafan gör man då liksom. Så det är ju sådana grejer plus alla stormar, 

orkaner o allt liksom.  

Tina: Men även värmen har ju en stor del [Mikaela: ja bränder] Ja men då är det många som flyr 

som inte har vatten, sen inom värmen så sprid ju alla bakterier och virus och det blir mer 

sjukdomar och sånt.” 
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Diskussionerna utgick till större delen från vad som kunde ske globalt men samtalen kom även in på 

vad som kunde ske i Sverige om utsläppen av koldioxid fortsatte som idag. I FG3 var man inne på att 

effekterna av klimatförändringar kunde ses redan idag och hänvisade till att förekomsten av 

jordskred har ökat de senaste åren i Sverige. I FG1 och FG2 tänkte de sig att i kallare länder som 

Sverige så skulle förändringarna inte bli så dramatiska som de kunde bli på andra håll där det är 

varmare. De trodde att vi skulle få ett mildare klimat med längre höst-liknande perioder och mer 

nederbörd i form av snö och regn. Vi ställde även frågan inom vilket tidsspann som deltagarna trodde 

att klimatförändringar skulle börja visa sig och ge effekter. Som vi såg tidigare var FG3 inne på det 

spåret att det redan var tydligt att klimatförändringarna gett märkbara effekter och de gav exempel 

som fler naturkatastrofer och refererade till filmer de sett om att isarna smälter och stormar som 

förekommit de senaste åren. I FG2 uttrycke de sig inte så mycket om detta och det verkade inte som 

de hade funderat så mycket i dessa banor. Det var bara Oskar som tänkte sig att om inga åtgärder 

mot utsläppen sätts in så kommer klimatförändringarna antagligen gå ganska snabbt men kunde inte 

uppskatta detta rent tidsmässigt. I FG1 var alla överens om att inom två generationer så skulle man 

definitivt se stora effekter av klimatförändringar och två i FG1 tänkte sig att det antagligen kommer 

börja hända ”stora saker” inom en hundraårsperiod. De påpekade även att man redan nu kan börja 

se effekter av saker som skett för 20-30 år sedan och refererade till naturkatastrofer som skett under 

de senaste åren. 

6.2.6 Sammanfattning innehållsanalys av fokusgrupper 

I den första delen av analysen där fokusgruppernas allmänna uppfattning kring klimatförändringar 

undersöktes var resultaten mellan grupperna förhållandevis lika. Samtliga grupper höll sig inom 

ramen för risk och katastrof när de fritt fick beskriva vad de tänkte om begreppet klimatförändringar. 

Vanliga begrepp som användes var till exempel isar som smälter, översvämningar, kraftigare stormar 

och ett varmare klimat. Majoriteten av deltagarna var överens om att det sker en klimatförändring 

men uppvisade samtidigt osäkerheter till vad som var sant och flera deltagare ifrågasatte 

sanningshalten i forskarnas rapporter och det som skrivs i media om framtida klimatscenarion. 

I den andra analysdelen diskuterade deltagarna frågor som baserats på de ramar som togs fram i 

medieanalysen. De övergripande resultaten var att i frågan om ansvar så landade samtliga grupper i 

en diskussion om vem som ska reda ut problemen och begränsa klimatförändringarna snarare än att 

diskutera vilka som ligger bakom problemen. De flesta var överens om att det yttersta ansvaret ligger 

på världens ledare och politiker. I diskussionen om ekonomiska frågor och tekniska lösningar så 

talades det mest om hur eventuella katastrofscenarion som översvämningar och torka kan komma 

att slå hårt mot ekonomin i framtiden. I FG2 fanns en utbredd tilltro till teknik som en lösning på 

klimatfrågan, till skillnad från FG1 och FG2 mer såg det som ett problem som i grunden ligger i 

samhällsmässiga strukturer och att det är samhället som behöver anpassas snarare än att förlita sig 

på tekniska lösningar.  
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7 Diskussion 
I följande del diskuteras resultaten från fokusgruppsintervjuerna och mediematerialet i relation till 

tidigare forskning samt de ramar som identifierades i innehållsanalysen av artiklar. För att ytterligare 

tydliggöra hur processen i denna studie har gått till visas en systembild i figur 1 som även illustrerar 

byggstenarna för denna diskussion. 

 

Figur 1. Systembild över studiens process och inramningar. 

7.1 Inramning av klimatfrågan som en fråga om osäker eller säker kunskap 
Rapporteringen av klimatförändringar i massmedia har på senare år förändrats och är nu mer lik den 

bild som klimatforskare är överens om, med andra ord att det sker en klimatförändring till följd av 

antropogen påverkan (Boykoff 2007; Zhao et al. 2011; IPCC 2007). Olausson (2009) visar att i svensk 

massmedia har rapporteringen följt forskarvärldens konsensus angående klimatförändringar och 

rapporterat enligt ”frame of certainty” (ramen om säkerhet). Vår studie uppvisar också att materialet 

från de fyra största tidningarna i Sverige under 2012 rapporterar enligt klimatforskarnas konsensus, 

då det var endast en artikel av de 89 där författaren direkt gick emot klimatforskarnas 

verklighetsbild. Weingart et al. (2000) påpekar att många initiala fynd av data är preliminära, osäkra 

och ofta hypotetiska. Med andra ord, vetenskap är en färskvara och klimatforskare arbetar med det 

tillgängliga materialet utifrån metoder som är utarbetade från dagens kunskap om hur världen är 

uppbyggd. Detta är också något som har utnyttjats av klimatskeptiker och lobbister för att sprida 
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osäkerheter i debatter angående klimatförändringar (Boykoff & Boykoff 2004). Däremot fann vi att 

osäkerheten inte låg bland journalisterna som skrev artiklarna utan istället visade flera artiklar (DN 

2012-05-07; SvD 2012-12-14) att osäkerheten och skepticismen kom från allmänheten i form av 

kommunpolitiker, chefer samt f.d. chefer och privatpersoner som intervjuades i artiklarna. 

Diskussionen i fokusgrupperna uppvisade en aningen skeptisk bild till klimatförändringar. Frågan blir 

då istället var de skeptiska individerna inhämtar information eller är det själva rapporteringen som 

skapar osäkerheter i sig? Olausson (2011) tar upp detta problem och ifrågasätter sina resultat om de 

skulle blivit annorlunda efter ”climategate” eller väderhändelser som extremt kalla vintrar, med 

andra ord händelser som har skakat eller minskat tilliten till gällande konsensus om man inte visar 

upp helheten av händelseförloppet. Olausson (2011) hänvisar till Naturvårdsverkets rapport (2009) 

om att 95 % av svenskarna tror sig har påverkats eller kommer påverkas av klimatförändringar och 

ifrågasätter då om denna siffra skulle gå ner efter händelser som nämnts tidigare. Vår studie kan inte 

direkt svara på detta påstående dock kan den ge en antydan för hur det kan se ut idag bland 

allmänheten.  

Precis som Wibeck och Linnér (2012) anser vi att det var av stort intresse att ta upp den osäkerhet 

som uppvisades av både intervjuade personer som förekom i artiklarna samt i fokusgrupperna, då 

Olausson (2009) visar att svensk media har legat inom ”frame of certainty” att människan har skapat 

klimatförändringarna och att det idag redan sker klimatförändringar som vi skapat genom utsläpp av 

koldioxid. Dessutom ansåg flera deltagare att de förmodligen inte skulle uppleva konsekvenserna 

inom deras livstid och att problemet låg så pass långt fram att en absolut lösning på problemet 

kommer att komma innan konsekvenserna visar sig. Gruppernas åsikter skulle mer kunna liknas vid 

Boykoff och Boykoffs (2004) studie som påvisar att medierapporteringen av klimatförändringar har 

varit lika stor från båda sidor, det vill säga de som förnekar en klimatförändring kontra de som anser 

att den sker. 

Weingart et al. (2000) nämner att media har beskyllts för att förstora och dramatisera bilden av 

klimatförändringar vilket en del deltagare i fokusgrupperna kunde relatera till. Detta i sin tur ledde till 

att deltagare diskuterade om det verkligen var rätt bild som media förmedlar. Det uppkom även en 

diskussion om att vissa artiklar var mer eller mindre konstruerade för att dra till sig läsare och 

indirekt tjäna mer pengar, vilket också är en faktor för journalister enligt Boykoff (2007). Då det sätts 

korta deadlines för nyhetsskop blir pressen på journalister som rapporterar om klimatförändringar 

stor och stressen kan göra att journalisten inte hinner följa upp och kontrollera sina källor (Boykoff 

2007). Detta tyder på att det inte bara finns en skeptisk bild om klimatförändringar utan även en 

generell skepticism till massmedia och vad de förmedlar. Zehr (2000) nämner att majoriteten av 

allmänheten har få direkta anknytningar till vetenskap vilket gör att allmänheten ofta knyter samman 

det som rapporteras i massmedia med vad som är ett resultat av vetenskapen. Så är massmedia att 

skylla för den utbredda osäkerheten bland allmänheten? Enligt Olausson (2011) har media fått en lite 

orättvis behandling i studier som undersöker relationen mellan media och dess publik då det ofta 

uppmålas som medias fel att osäkerheter skapas och sprids. Man bör också påpeka de positiva saker 

som media för med sig när klimatförändringar rapporteras, nämligen att folk pratar om det inom 

medias uppsatta ramar (orsak, konsekvens samt ansvar) och det väcker uppmärksamhet i frågan 

(Olausson 2011). Viktigt att påpeka är också att allmänheten som läser artiklar angående 

klimatförändringar kopplar ihop det som läses med egna erfarenheter och utifrån dessa två källor 

bildar en egen uppfattning av problematiken (Olausson 2011). Därav går det inte att enbart anklaga 

media för allmänhetens uppfattning av klimatförändringar. Boykoff (2007) uppmanar också forskare 
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att återta kontakten med media. Genom att hålla en konstant dialog kan risken för missförstånd av 

resultat minska (Boykoff 2007). 

Likt O'Neill och Nicholson-Cole (2009) som uppvisar att skrämsel och rädsla i massmedias 

rapportering kan skapa beteende som gör att individen distanserar sig eller ignorerar problemet, 

fann vi i FG2 att just skrämsel och domedagsprofetior hade satt sina spår i deltagarnas diskussion. 

Våra resultat antyder att när klimatfrågan ramas in som risk och katastrof kan det leda till att 

allmänheten ifrågasätter resultaten snarare än att ta dem till sig. Precis som O'Neill och Nicholson-

Cole (2009) påvisar har denna typ av rapportering av klimatförändringar skadat förtroendet för dem 

som ger grundmeddelandet, nämligen klimatforskarna. Däremot fann vi också i FG2, som bestod av 

en homogen grupp i den bemärkelsen att alla studerade till ingenjörer, att deltagarna inte ansåg att 

uppmaningar om allmänhetens engagemang till att minimera den antropogena påverkan hade någon 

inverkan. Istället fanns en större tillit till teknisk utveckling, framförallt en ren energikälla som kan 

försörja framtidens energibehov utan att skapa utsläpp. Detta skulle i deras uppfattning lösa alla 

problem med klimatförändringarna. Då behövdes det inte uppmanas att cykla eller sopsortera i 

massmedia vilket var den generella bilden från deltagarna i denna grupp, vilket skiljde sig från 

O'Neills och Nicholson-Coles (2009) resultat om att rapportering bör vara mer fokuserad på vad 

individen kan göra lokalt för att minimera påverkan på klimatet.  

7.2 Inramning av klimatfrågan som en fråga om politik och ansvar 
Utifrån den mediala analysen av artiklar som publicerats under år 2012 var FN:s klimatmöte i Doha 

en återkommande utgångspunkt i flera artiklar. Även om vissa artiklar tog upp enstaka positiva beslut 

som fattades under detta möte var den gemensamma bilden från samtliga artiklar att detta möte var 

ett stort misslyckande. I dessa artiklar diskuterades frågor kring ansvar, vilka som bär på ansvaret och 

vilka som borde ta ett större ansvar för att få dessa möten att gå framåt. Framförallt riktades det 

stark kritik mot världens ledare och politiker som utmålades som politiskt oansvariga och ovilliga att 

fatta de beslut som krävs när det kommer till att begränsa utsläppen av koldioxid. Det som vi har valt 

att kalla för ”klimatförändringar utifrån ramen politik” kan relateras till Olausson (2009) som 

undersökte svensk dagspress bl.a. utifrån ”the frame of mitigation” som fritt översatt blir ramen för 

utsläppsminskning, där hon undersökte hur svensk media framställde klimatförändringar och vilka 

som bär på ansvaret. Det som var intressant för vår studie var att Olausson (2009) visar att ramen för 

utsläppsminskning var starkt sammankopplad med internationella politiska toppmöten, Kyotoavtalet 

och handel med utsläppsrätter och liknande. Även vi fann att dessa exempel som politiska 

toppmöten, Kyotoavtalet och handel med utsläppsrätter var teman som var återkommande inom vår 

politiska ram. Olausson (2009) kunde också visa att när det kommer till ansvarsfrågor och 

klimatförändringar så kopplade svensk media ihop ansvar med internationella toppmöten och de 

lyfte upp frågan på en transnationell nivå där det framförallt är de industrialiserade länderna som bär 

på det största ansvaret. Även i detta fall kan vi påvisa ett liknade resultat där dagspressen i vår studie 

framställde stora industriländer som USA och Kina som bakåtsträvare under klimatmötet i Doha samt 

att de inte gjorde tillräckligt för att ta sitt ansvar i klimatfrågan.  

När vi lät fokusgrupperna diskutera dessa frågor kring ansvar och politik fann vi en del likheter med 

sättet som svensk media framställer klimatförändringar utifrån ramen politik. Majoriteten av alla 

deltagare i fokusgrupperna ansåg att frågan om ansvar och vilka som ska begränsa 

klimatförändringarna i första hand bör ligga på världens ledare och en internationell politisk nivå. 

Detta går i linje med det som tidigare nämndes ovan om hur svensk media skriver om ansvar. Dock 
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får det ändå anses som aningen förvånande att inte någon av deltagana var bekant med FN:s 

klimatmöte i Doha 2012 då 10 av 11 (enligt tabell 1) deltagare angav att de regelbundet läste de 

tidningar som vi analyserat, och att dessa tidningar hade ett flertal artiklar som utgick ifrån detta 

möte. Men deras uppfattning var fortfarande att politiker som deltar på denna typ av klimatmöten 

har ett ansvar att ta itu med klimatfrågan. I tidigare forskning visar även Lorenzoni och Pidgeon 

(2006) i sin översiktsstudie över allmänhetens uppfattning av klimatförändringar att frågan om 

ansvar generellt sett tillskrivs politiker och regeringar. Alltså att allmänheten förväntar sig att det är 

världens politiker som ska ta fram och genomföra åtgärder för att ta itu med klimatförändringar 

(Lorenzoni & Pidgeon 2006). 

7.3 Inramning av klimatfrågan som en fråga om risk och katastrof 
I analysen av svenska dagstidningar fann vi artiklar som berörde katastrofteman som exempelvis fler 

översvämningar, kraftigare stormar, mer intensiva perioder av nederbörd och torka. Det är artiklar av 

det här slaget som vi kategoriserade som klimatförändringar utifrån ramen risk och katastrof. I 

samtliga dagstidningar som vi har analyserat var detta sätt att gestalta klimatförändringar det som 

dominerade. En tänkbar förklaring på detta är att det ligger i massmedias natur att lyfta fram 

sensationsnyheter. Weingart et al. (2000) menar att det primära intresset för media är, och måste 

vara, att fånga läsarens intresse. När media ska rapportera om vetenskaplig forskning så är de 

medvetna om att vaga tendenser och osäkerheter sällan leder till intressanta nyheter och därför 

tenderar media att översätta osäkra hypoteser till fastställda fakta (Weingart et al. 2000). Den här 

typen av rapportering av klimatförändringar är inget unikt för svensk dagspress och tidigare forskning 

har visat att dessa typer av representationer är påtagligt förekommande i världspressen (O'Neill & 

Nicholson-Cole 2009). 

Det var därför inte särskilt förvånande att när vi bad våra fokusgrupper att fritt beskriva vad de 

förknippade med ordet klimatförändringar, så var det denna typ av representationer som beskrevs 

d.v.s. översvämningar, torka, stormar, smältande isar och klimatflyktingar och liknande. Wibeck 

(2012) visar på liknande resultat i sin studie av svenska fokusgrupper där liknande representationer 

förekom, vilket visar på att klimatförändringar ses som ett globalt men avlägset problem med 

allvarliga konsekvenser (Wibeck 2012). En naturlig fråga att ställa blir då, vad innebär det att bilden 

av klimatförändringar ser ut så här i våra fokusgrupper? O'Neill och Nicholson-Cole (2009) menar att 

även om sensationella, dramatiska och skrämmande klimatbilder fångar allmänhetens 

uppmärksamhet så riskerar det samtidigt att klimatfrågan känns avlägsen och att allmänheten 

känner sig maktlös att själva kunna bidra. Även Marin & Berkers (2013) diskuterar hur allmänheten 

påverkas av media och dess globala diskurs när det kommer till klimatförändringar.  Det kommer fler 

och fler studier som utreder hur klimatförändringar gestaltas i media och som visar på att massmedia 

ofta misslyckas med att göra relevanta kopplingar mellan globala fenomen och vad det innebär på en 

lokal nivå (Marin & Berkers 2013). Detta kan ställa till problem för hur klimatförändringar uppfattas 

och till vilken grad allmänheten är beredd att agera. Dessutom fann vi att fokusgrupperna var 

skeptiskt inställda till det som skrivs i tidningarna generellt. Majoriteten av deltagarna ansåg att 

klimatförändringarna var ett problem men de ansåg samtidigt att media tenderar att överdriva 

nyheter. Det var flera av deltagarna som var kritiskt inställda till framförallt kvällstidningarna. De 

ansåg att kvällspressen hade som prioritet att skapa nyheter för att få många läsare snarare än att 

förmedla relevanta nyheter och var därför osäkra på om de kunde lita allt som skrivs om 

klimatförändringar. Trots att det förekom osäkerhet och skepticism bland deltagarna fanns det vissa 

deltagare som fortfarande var positivt inställda till att klimatfrågan fick uppmärksamhet i media. 
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Även om det förekom en viss misstänksamhet mot dagspressen så fanns det stora likheter mellan 

medias sätt att gestalta klimatfrågan och de uppfattningar som förmedlades av fokusgrupperna och 

deras syn på klimatförändringar inom ramen för risk och katastrof. 

Sammanfattningsvis har studien påvisat att trots en konsensusbaserad rapportering från nationella 

massmedier, det vill säga att klimatförändringen är en konsekvens av antropogena aktiviteter, finns 

det en utbredd skepticism samt osäkerhet angående klimatförändringar bland fokusgrupperna. Den 

utbredda skepticismen och osäkerheten kan vara ett resultat av att diskussionen angående 

klimatförändringar förs på ett annat forum än bland de större massmediala källorna som undersökts. 

Boykoff (2011) påpekar att andra mediala källor så som bloggar och sociala nätverk kan vara ett 

forum att diskutera ämnet klimatförändringar. Förslag på framtida studier kan vara att analysera 

källor som dessa för att se hur och vilka ramar som diskuteras vid dessa forum. Vilka likheter och 

skillnader finns mellan vad som diskuteras i dessa nya forum och redan erkända massmediala källor 

som analyserats i denna studie? Studier med ett syfte att undersöka svenskars tillit till klimatforskare 

bör utföras för att kunna utgöra om allmänhetens uppfattning har förändrats. 

8 Slutsatser 
 Resultatet från innehållsanalysen uppvisar att bilden som massmedia i Sverige har 

rapporterat om klimatförändringar under 2012 ligger i linje med hur konsensus är globalt 

bland klimatforskare, det vill säga att det förekommer en antropogen klimatförändring.  

 Den dominerande gestaltningen i de fyra undersökta tidningarna inom de uppsatta ramarna 

var klimatförändringar utifrån risk och katastrof, vilket även stämmer överens med 

uppfattningen inom fokusgrupperna.  

 Följderna av att media utgår ifrån ramen risk och katastrof kan bli att den mediala publiken 

distanserar sig från problematiken. 

 Resultatet visade på att det fanns olikheter gällande osäkerheter kring klimatförändringar. 

Analyserad massmedia följer en konsensusinriktad rapportering av klimatförändringar utifrån 

klimatforskarnas perspektiv medan alla fokusgrupper hade en antydan av skepticism och var 

allmänt osäkra på området.  Flera av deltagarna påpeka att den medias bild var överdriven 

och att de handlade som sensationsnyheter för att få mer läsare. 

 Ett förslag på framtida forskning är att inrikta studier som undersöker hur klimatdiskursen 

ser ut på olika forum som bloggar, sociala medier och kommentarfält i nättidningar. Detta för 

att undersöka hur klimatförändringar uppfattas i dessa forum, samt underöka om det 

eventuellt är där som klimatskeptiska tankegångar kommuniceras. 
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10 Appendix 1.  

Intervjuguide 

Vi håller på med en C-uppsats och ingår i ett forskningsprojekt. Syftet med dagens möte är att vi ska 

diskutera klimatförändringar. 

Tanken med denna gruppintervju är att vi ska ha en öppen dialog angående olika tema som är 

kopplade till miljö och klimat. 

Alla personer kommer att vara anonyma och uppgifter kommer inte lämnas ut. Vi vill även att ni 

fyller i en mindre enkät innan vi slutar. 

Klimatskeptiskt perspektiv 

Spontant vad tänker ni på när ni hör begreppet klimatförändringar?  

Anser ni att klimatet förändras och vilka faktorer påverkar dessa förändringar? 

Vad anser ni är mest centralt i debatten om klimatförändringar? 

Politiskt perspektiv 

Under förra året hölls det ett stort internationellt klimatmöte, är det något som ni känner till? 

Vad är er uppfattning om dessa internationella klimatmöten och klimatavtal?  

Om man tänker på klimatförändringar och ansvar, vilka anser ni är det som har mest ansvar? 

(politiker, forskare, konsumenter, företagen, industrin, privatpersoner) 

Om man tänker på klimatförändringar och Sverige, vilka har ansvaret? 

Hur uppfattar ni att det politiska och kommunpolitiska ledarskapet hanterar klimatförändringar? 

(Förslag: Klimatanpassning) 

Ekonomiskt perspektiv 

Tror ni klimatförändringar påverkar ekonomin inom Sverige? 

Förslag: Längre odlingssäsonger, nya sorters grödor… 

Hur ser ni på tekniska lösningar till klimatförändringar?  

Förslag: Det finns de som anser att framtidens tekniska innovationer kommer lösa alla problem 

klimatförändringar.  

Risk- och katastrofperspektiv 

Om vi utgår från att klimatförändringar sker oavsett människans påverkan eller ej, hur tror ni 

klimatet kommer att förändras? Vilka effekter kommer det att få på samhället?  

Förslag: Blir det varmare kallare? Mer stormar? Mer regn?  
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Vilket tidsspann tror ni att de kommer ske inom?  

Allmänt om media 

Hur ser ni på medias rapporteringar om klimatförändringar? 

Vilka bilder om klimatförändringar får ni utav media? 

Går det att lita på det som skrivs i media om klimatförändringar? 

Hur ser ni på skepticismen till klimatförändringar?  

(Att det finns forskare och ”mäktiga” personer som helt förnekar en förändring eller människans 

inbladning) 
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11 Appendix 2.  
Enkät som deltagare från fokusgrupper fyllde i efter fokusgruppintervjun.  

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

Tidigare/pågående utbildning: 

Sysselsättning/yrke: 

Boende (staden, förort, landsbygd): 

 

Av Föreslagna alternativ, hur inhämtar du majoriteten av din nyhetsinformation: rangordna 1-6 där 1 

står för ditt vanligaste tillvägagångssätt.  

TV, Radio, nättidningar, tryckt press, vetenskapliga tidsskrifter, sociala medier (ex.twitter, facebook) 

 

Vilka nyhetstidningar läser du regelbundet? (både tryckt press och internettidningar) 

Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen, Svenska dagbladet, 

övrigt:______________________________ 

 

 

 


