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Abstract 
Hur förändrades de gestaltningar som används i svensk press om klimatfrågan efter FN:s 

klimatmöte i Köpenhamn i november 2009, en tid som omsusades av den så kallade 

Climategate-skandalen, jämfört med samma månad året innan och året efter? Gestaltningsteori är 

en teori som används primärt av forskare inom medie- och kommunikationsvetenskaperna för att 

studera hur människor förstår sin omgivning och samspelar med andra människor. Gestaltningar 

är ”tolkningsscheman” som individer använder för att tolka, förmedla och förstå budskap. Med 

kvalitativ textanalys metod har vi analyserat gestaltningar i journalistiska texter som handlar om 

klimatfrågan. De texter vi har använt oss av är artiklar ur tidningarna Expressen, Norrköpings 

Tidningar, Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Aftonbladet hämtade från Presstext och 

Mediearkivet. Vi fann att trots Climategate så fick klimatskeptiska gestaltningar inte större plats i 

rapporteringen. Däremot fann vi i rapporteringen efter det misslyckade klimatmötet i 

Köpenhamn att det finns en tendens att artiklar präglas av större pessimism. 

Nyckelord: climategate gestaltningsteori klimatfrågan klimatförändringar svensk press 
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1 Inledning 
Klimatfrågan är en av vår tids kanske viktigaste frågor. I till exempel USA gestaltas frågan i 

pressen ofta som en jämbördig konflikt mellan klimatförespråkare och klimatförnekare som båda 

får utrymme att uttala sig när det rapporteras om klimatfrågan.1 2Det är i kontrast med Sverige3 

och andra europeiska länder som Tyskland4 och Frankrike 5

Men hur robust är konsensusen hos den svenska pressen i klimatfrågan? Inför FN:s klimatmöte i 

Köpenhamn i november 2009 uppdagades i internationell press den så kallade Climategate. 

Climategate blev stora nyheter internationellt och skandalen fick genomslag även i Sverige, både 

Vetenskapens värld i Sveriges television

där studier har visat att det råder det 

större konsensus i klimatfrågan i pressen. Konsensusen är att klimatförändringarna är på riktigt 

och vi människor är en bidragande orsak.   

6 och Vetenskapsradion i Sveriges Radio P17 har till 

exempel sänt dokumentärer om skandalen. Dessutom misslyckades vid allt att döma klimatmötet 

då länderna inte kunde komma överens om ett kraftfullt bindande avtal.8

                                                            
1 Zehr, S.C. (2000) “Public Representations of Scientific Uncertainty about Global Climate Change”, Public 
Understanding of Science 9: s. 85-103  

  

2 Boykoff, M.T. (2008) ”Lost in Translation? United States Television Coverage of Anthropogenic Climate Change 
1995-2004”, Climatic Change 86: s. 1-11  

3 Olausson, U. (2009) “Global Warming-Global Responsibility? Media Frames of Collective Action and Scientific 
Certainty”, Public Understanding of Science 18: s. 421-436 

4 van Storch, H. och Krauss, W. (2005) ”Culture Contributes to Perceptions of Climate Change”, Neiman Reports 
59: s. 99-102  

5 Brossard, D; Shanahan, J. och McComas, K. (2004) “Are Issue-Cycles Culturally Constructed? A Comparison of 
French and American Coverage of Global Climate Change”, Mass Communication and Society 7: s. 359-377 

6 http://svt.se/2.108068/1.2225777/berattelsen_om_klimatkriget?lid=senasteNytt_1936037&lpos=rubrik_2225777 
”Berättelsen om klimatkriget”, SVT Vetenskap, 2010-12-13 

7 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=3268947 ”Climategate avslöjar inget nytt”, 
Vetenskapsradion, 2010-12-22 

8 http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/18/copenhagen-deal ”Low targets, goals dropped: Copenhagen 
ends in failure”, The Guardian, 2010-12-22  

http://svt.se/2.108068/1.2225777/berattelsen_om_klimatkriget?lid=senasteNytt_1936037&lpos=rubrik_2225777�
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=3268947�
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/dec/18/copenhagen-deal�
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Avsikten med den här uppsatsen är att ta reda på hur rapporteringen i svensk press kring 

klimatfrågan förändrades under och efter de tumultartade händelserna hösten 2009.  

 ”Climategate” är den populära benämningen på den kontrovers som startade i november 2009, 

bara några veckor före FN:s klimatkonferens i Köpenhamn. Climatic Research Unit (CRU) vid 

University of East Anglia i Storbritannien hackades och epostmeddelanden, programkod och 

dokument stals och gjordes tillgängliga för andra att läsa.9

Klimatskeptiker menade att epostmeddelanden avslöjade att CRU manipulerat klimatdata för att 

bevisa att global uppvärmning sker.

 

10 Phil Jones, chefen för CRU, förnekade att de förfalskat 

data och menar att citaten tagits ur sitt sammanhang.11 12 Flera oberoende utredningar tillsattes 

efter skandalen i syfte att utreda anklagelserna. En av dessa utredningar utfördes av en kommitté 

vid brittiska underhuset. Kommittén kritiserade CRU för deras ovilja att dela med sig av rådata, 

men friade forskarna från anklagelserna om fusk eller konspiration.13

Climategate-kontroversen startade bara några veckor före FN:s klimatmöte i Köpenhamn som 

hölls mellan den 7 och 18 december 2009. Syftet med mötet var att komma överens om ett 

internationellt avtal för hur klimatförändringarna skulle hanteras.

  

14 Enligt många blev mötet ett 

misslyckande, till exempel blev avtalet som man kom fram till inte lagligt bindande.15

                                                            
9 

 En studie 

http://svt.se/2.108068/1.2225777/berattelsen_om_klimatkriget?lid=senasteNytt_1936037&lpos=rubrik_2225777 
”Berättelsen om klimatkriget”, SVT Vetenskap, 2010-12-13 

10 http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/20/climate-sceptics-hackers-leaked-emails “Climate skeptics 
claim leaked emails are evidence of collusion among scientists”, The Guardian, 2010-12-13   

11 http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/24/climate-professor-leaked-emails-uea “Climate scientist at 
centre of leaked email row dismisses conspiracy claims”, The Guardian, 2010-12-13  

12 http://www.nytimes.com/cwire/2009/11/24/24climatewire-stolen-e-mails-sharpen-a-brawl-between-clima-
19517.html “Stolen E-Mails Sharpen a Brawl Between Climate Scientists and Skeptics”, The New York Times, 
2010-12-13  

13 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/387/387i.pdf “The disclosure of climate 
data from the Climatic Research Unit at the University of East Anglia”, House of Commons Science and 
Technology Committee, 2010-12-22 

14 http://en.wikipedia.org/wiki/2009_United_Nations_Climate_Change_Conference Wikipedia, 2011-01-20 

15 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8423831.stm “Copenhagen climate summit held to ransom – Gordon 
Brown”, BBC News, 2011-01-20 

http://svt.se/2.108068/1.2225777/berattelsen_om_klimatkriget?lid=senasteNytt_1936037&lpos=rubrik_2225777�
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/20/climate-sceptics-hackers-leaked-emails�
http://www.guardian.co.uk/environment/2009/nov/24/climate-professor-leaked-emails-uea�
http://www.nytimes.com/cwire/2009/11/24/24climatewire-stolen-e-mails-sharpen-a-brawl-between-clima-19517.html�
http://www.nytimes.com/cwire/2009/11/24/24climatewire-stolen-e-mails-sharpen-a-brawl-between-clima-19517.html�
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/387/387i.pdf�
http://en.wikipedia.org/wiki/2009_United_Nations_Climate_Change_Conference�
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8423831.stm�
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publicerad i Enviromental Research Letters fann att ländernas frivilliga åtaganden, även om de 

uppfylls, sannolikt kommer leda till en farlig ökning i den globala temperaturen över nästa 

århundrade.16 Inte heller på klimatmötet i Cancún, Mexiko det följande året kunde man komma 

överens om ett lagligt bindande avtal.17

1.1 Begreppsdefinitioner  

  

1.1.1 Gestaltningar  
Säkerhet: fokuserar på vetenskaplig säkerhet i klimatfrågan.   

Kollektiv aktion: fokuserar på någon form av manande till politisk aktion i klimatfrågan.    

Lindring: fokuserar på lösningar på klimatfrågan. 

Anpassning: fokuserar på anpassning till konsekvenserna av klimatförändringarna.  

 Politik: fokuserar på det politiska spelet kring klimatfrågan.    

Ansvar: fokuserar på frågan vem som bär ansvar i klimatfrågan.   

Konflikt: fokuserar på konflikter (politiska och vetenskapliga) i klimatfrågan.   

Moral: fokuserar på den moraliska aspekten av klimatfrågan.    

Ekonomi: fokuserar på ekonomiska argument och lösningar i klimatfrågan.  

Teknikutveckling: fokuserar på teknologiska och vetenskapliga lösningar till klimatfrågan.   

Konsekvens : fokuserar på klimatförändringarnas konsekvenser.  

1.1.2 Andra termer och begrepp 
En paraplygestaltning är inte en gestaltning. Det är en term vi använder för gestaltningar som en 

eller flera andra gestaltningar kan inordnas under. Till exempel är säkerhetsgestaltningen en 

                                                            
16 Rogelj, J. et al. (2010) “Analysis of the Copenhagen Accord pledges and its global climatic impacts—a snapshot 
of dissonant ambitions”, Enviromental Research Letters, 5:    

17 http://en.wikipedia.org/wiki/2010_United_Nations_Climate_Change_Conference Wikipedia, 2011-01-20 

http://en.wikipedia.org/wiki/2010_United_Nations_Climate_Change_Conference�
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paraplygestaltning eftersom gestaltningen kollektiv aktion nästan per definition samtidigt är en 

säkerhetsgestaltning.  

Ibland kan en version av en gestaltning underordnas en paraplygestaltning, medan en annan 

version av samma gestaltning inte kan det. Till exempel kan en version av ekonomigestaltningen 

räknas som en kollektiv aktion-gestaltning om det görs ett ekonomiskt argument för varför 

någonting måste göras åt klimatförändringarna. Om däremot det ekonomiska argumentet görs 

mot aktion mot klimatförändringar, så är det inte ett exempel på en kollektiv aktion-gestaltning.         

Klimatskeptiker är den term vi valt att använda om personer som inte tror på klimatförändringar, 

som inte tror att människor är orsaken till klimatförändringar eller som inte vill att någonting ska 

göras åt klimatförändringarna.  

Klimatförespråkare är den term som vi valt att använda för personer som tror på 

klimatförändringarna, att det är människor som är orsaken och att någonting bör göras åt 

klimatförändringarna.       

En klimatskeptiker är en ”klimatförnekare” för en klimatförespråkare som är en ”klimatalarmist” 

för klimatskeptikern. Inga av dessa ord är neutrala eller perfekta beskrivningar av vad de innebär, 

men vi har valt att använda de ord som de olika sidorna använder om varandra.     

2 Teori och litteratur   
2.1 Teori 
Gestaltningsteori, eller ”Framing Theory” som det heter på engelska, är teorin som underligger 

denna uppsats. Gestaltningsteori är ett populärt forskningsområde med bred applikation. 

Beroende på vad man vill undersöka kan gestaltningsteori se ut på olika sätt. I en variant handlar 

teorin om hur mediernas gestaltningar av verkligheten påverkar människors uppfattningar om 

verkligheten. En annan variant handlar om hur medierna genom att gestalta verkligheten på vissa 

sätt men inte andra sprider och återger olika maktcentras och ideologiers sätt att betrakta 

verkligheten. Ytterligare en variant handlar om mediernas innehåll och vad det representerar.18

                                                            
18 Strömbäck, J. (2009) ”Makt, Medier och Samhälle”, Stockholm : SNS Förlag sid. 119 
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Gestaltning används på olika sätt av olika aktörer: för allmänheten fungerar gestaltningar som 

tolkningsschema för att förstå och kunna diskutera sakfrågor, för journalister är de verktyg  för 

att komprimera komplexa händelseförlopp till artiklar. Men det är viktigt att påpeka att 

gestaltning är ett kommunikationsverktyg som vi alla använder oss av, omedvetet eller medvetet. 

Gestaltningsteori lanserades av sociologen Erwin Goffman 1974. I en etnografisk undersökning 

där han studerade hur individer förstår sin miljö och samspelet med andra människor beskriver 

han gestaltningar som en ”översikt av tolkningar” som hjälper individen att hitta, uppfatta, 

identifiera och märka sakfrågor, händelser och ämnen. En organisering av erfarenheter. Goffman 

menade att ord fungerar som utlösare som hjälper individer att förmedla mening genom ”the lens 

of existing cultural beliefs and worldviews.” 

Utvecklingen av gestaltningsteori togs ytterligare ett steg av de kognitiva psykologerna Daniel 

Kahneman och Amos Tversky som använde sig av gestaltning för att förstå riskbedömning och 

konsumentval. I en av sina undersökningar kom de fram till att uppfattningsförmåga är beroende 

av hänvisningar. Om en individ ställs inför en osäker eller oklar situation- till exempel 

klimatförändringarna- så kan de olika sätt ett meddelande framförs på eller gestaltas resultera i 

mycket olika reaktioner beroende på vilka ord man använt för att beskriva situationen. 

Gestaltningsteori innebär alltså att sändarens budskap filtreras av mottagarnas mottaglighet, 

vilken i sin tur formar mottagarnas bedömningar och val. I gestaltningar finns vissa dominerande 

problemformuleringar, tolkningar och moraliska omdömen. Eventuellt finns det också olika 

förslag till lösningar.  

Detta leder oss in på Baldwin Van Gorps idé om kulturellt inpräntade gestaltningar (culturally 

embedded frames). Van Gorp menar att urtyper som till exempel ”skurk”, ”fattig”, ”offer” och 

”tragisk hjälte” kan fungera som gestaltningar. Ett exempel som Van Gorp använder sig av för 

att belysa vad han menar är hämtat från en pågående studie av fattigdom i nyheter. Till exempel 

kan fattiga bli porträtterade som offer för ett krävande socioekonomiskt system. Vissa fattiga 

lyckas vinna över systemet och blir till hjältar när de bekämpar fattigdom. Medan andra fattiga 

människor inte lyckas vinna, eftersom de försöker ändra på det som inte kan förändras och 

kämpar därför förgäves mot ett krävande och obarmhärtigt samhälle.  
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Van Gorp menar att journalister har gjort det till rutin att använda olika urtyper som 

gestaltningar, eftersom de är färdiga att använda, och att en frågas betydelse kan ändras radikalt 

beroende på vilken gestaltning som används, till exempel i fallet ovan.Valet av gestaltning 

påverkas av organisatoriska faktorer, yttre omständigheter och journalistiska källor, enligt Van 

Gorp.19

Men vad kännetecknar en journalistisk gestaltning? För att något ska vara en gestaltning och inte 

en vinkel måste det ha tydliga språkliga karaktäristika, vara vanligt förekommande och gå att 

skilja från andra gestaltningar. 

 

Iyengar, som var en av de första att undersöka mediernas gestaltningsmakt, skiljer i sina 

undersökningar mellan händelseorienterade (episodic) och tematiska (thematic) gestaltningar. 

Om journalistiken använder sig av händelseorienterade gestaltningar så fokuserar den på enstaka 

händelser eller använder enstaka händelser och personer för att visa på generella problem. Medan 

när journalistiken använder sig av tematiska gestaltningar fokuserar den på generella 

sammanhang och bakgrunder.20

2.2 Tidigare forskning  

  

Wilson21

Enligt Wilson är media den främsta källan till information om klimatförändringar. Men studien 

visar att många artiklar som behandlar ämnet antingen är sensationella, tekniska eller alltför 

abstrakta för allmänheten. Den visar även på att den vetenskapliga debatten förbittras på grund 

av många reportrars felaktiga  förståelse och användning av den korrekta terminologin. 

 har i en studie från 2000 analyserat reportrars förståelse av klimatförändringar genom 

att identifiera deras källor och mäta deras förståelse av densamma mot den vetenskapliga 

konsensusen. 

                                                            
19 Nisbet, M.C. (2010) “Knowledge Into Action: Framing the Debates Over Climate Change and Poverty”, i 
D’Angelo, P. och Kuypers, J.A. (Red.) “Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives”, s. 
43-83, New York: Routledge 

20 Strömbäck, J. (2009) ”Makt, Medier och Samhälle”, Stockholm: SNS Förlag 

21 Wilson, K.M. (2000) “Drought, debate, and uncertainty: measuring reporters' knowledge and ignorance about 

climate change”, Public Understanding of Science, 9: s. 1-13 
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Enligt Wilson nådde rapporteringen av klimatförändrimngarna sin första höjdpunkt 1988 för att 

intresset sedan skulle dala i början av 90-talet och återkomma i media 1997.Wilson hänvisar till 

Ungar22

Upp- och nedgångarna i rapporteringen, hävdar Wilson, kan bero på Downs ”issue-attention 

cycle of reporting of an environmental issue” i fem steg: ”Pre-problem; Alarmed discovery and 

euphoric enthusiasm; Realizing the cost; Gradual decline of interest; and Post-problem.”

 som menar att nedgången i rapporteringen berodde på att klimatförändringar som nyhet 

inte längre kunde behålla sin status som dramatisk kris.Senare händelser som klimattoppmöten 

och extremt väder kan, enligt Wilson, delvis förklara varför klimatförändringar återkom till 

medias agenda. 

23

Wilsons studie visar att forskare var de främsta källorna i de tidiga stegen av rapporteringen om 

klimatförändringar då artiklars gestaltningar definierade problemen och diagnostiserade 

orsakerna. När politiker och intressegrupper blev mer framgångsrika med att bryta igenom 

mediebruset med sina agendor förflyttades gestaltningarnas fokus till att göra bedömningar och 

föreslå utvägar ur klimatkrisen.  

 

I en studie av klimatrapporteringen av fyra stora tidningar i USA mellan 1986 och 1995 fann 

Zehr24

                                                            
22 Ungar, S. (1995) “Social scares and global warming: beyond the Rio Convention”, Society and Natural 

Resources, 8: s. 443-456  

 i sin studie från 2000 att vetenskaplig osäkerhet var en vanlig gestaltning. Han fann att 

denna gestaltning kom i tre olika former: vetenskaplig kontrovers (genom att fokusera på 

åsiktsskillnader mellan forskare), ny forskning (genom att ny forskning knyts till klimatfrågan så 

att också osäkerheten i den nya forskningen knyts till klimatfrågan) och utvidgandet av 

problemdomänen (genom att relaterade problem knyts till klimatfrågan så att osäkerheten i 

anknytningen leder till osäkerhet i klimatfrågan själv). Osäkerhetsgestaltningen framfördes inte 

alltid av klimatskeptiker. Vetenskaplig kontrovers skapades ofta av journalister på grund av en 

 

23 Wilson, K.M. (2000) “Drought, debate, and uncertainty: measuring reporters' knowledge and ignorance about 
climate change”, Public Understanding of Science, 9: s. 1-13 

24 Zehr, S.C. (2000) “Public Representations of Scientific Uncertainty about Global Climate Change”, Public 

Understanding of Science 9: s. 85-103  
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önskan att rapportera om båda sidor. Ibland var det forskarna själva som omedvetet förde vidare 

osäkerhetsgestaltningen, till exempel när de knyter sin nya forskning till den större klimatfrågan. 

Även Brossard et al25 och Boykoff26

Carvalho undersöker i sin studie från 2007 hur det skrivs om klimatförändringar i brittisk 

”kvalitetspress”, det vill säga The Guardian, The Independent och The Times.  

 har gjort studier som visar på osäkerhetsgestaltningens 

prevalens i amerikansk press. 

Hon tar upp att den diskursiva rekonstruktionen av vetenskapliga påståenden i media är starkt 

förknippad med ideologi. Med ideologi menar Carvalho en uppsättning av idéer och värden som 

legitimerar ett visst handlingsmönster. Enligt Carvalho fungerar ideologi som en kraftfull 

urvalsmekanism för att avgöra vad som är vetenskapliga nyheter, det vill säga vilka fakta som är 

relevanta och vilka som har rätt att bestämma över vilka ämnen som är vetenskapliga. 

Carvalho visar att nyhetsvärdering, det vill säga konflikt, geografisk närhet, det som är nytt och 

relevans för läsaren, spelar en viktig roll och används på samma sätt när journalister skriver om 

vetenskap som andra ämnen.27

2007 skrev Matt Nisbet och Chris Mooney en artikel i Science där de argumenterade för att 

försvarare av vetenskap bör anta en mer moralcentrerad gestaltning och undvika tekniska detaljer 

i debatter rörande vetenskapliga frågor.

 

28 Med utgångspunkt från den artikeln undersöker Kenix29

                                                            
25 Brossard, D; Shanahan, J. och McComas, K. (2004) “Are Issue-Cycles Culturally Constructed? A Comparison of 

French and American Coverage of Global Climate Change”, Mass Communication and Society 7: s. 359-377 

 

i en studie från 2008 klimatgestaltningar i Scoop, en Nyzeeländsk nyhetssida online, och The 

26 Boykoff, M.T. (2008) ”Lost in Translation? United States Television Coverage of Anthropogenic Climate Change 

1995-2004”, Climatic Change 86: s. 1-11  

27 Carvalho, A. (2007) “Ideological cultures and media discourses on scientific knowledge: re-reading news on 

climate change”, Public Understanding of Science, 16: s. 223-243 

28 Nisbet, M.C. och Mooney, C (2007) ”Framing Science”, Science Vol. 316: s. 56 

29 Kenix, L.J. (2008) “Framing Science: Climate Change in the Mainstream and Alternative News of New Zealand”, 

Political Science 60: s. 117-132 
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New Zealand Herald, den mest populära Nyzeeländska nyhetstidningen. Hon kunde dock inte 

finna att moralgestaltningen hade fått något större genomslag, inte heller kunde hon finna någon 

skillnad mellan papperstidningar och webbtidningar i nyttjandet av klimatgestaltningar.  

Walker30 spårar i en studie från 2009 spridningen och utvecklingen av en gestaltning i 

miljödebatten fokuserad på klimaträttvisa (”Enviromental Justice”). Denna gestaltning började 

som en lokalt inriktad gestaltning i USA men fick varefter en global geografisk spridning. 

Kärnan i denna gestaltning är att en miljöfråga – inte bara klimatförändringsfrågan – diskuteras i 

termer av rättvis fördelning av resurser och påverkan et cetera. Capek31

Olausson

 var en av de första att 

diskutera klimaträttvisa som en gestaltning. 

32 visar i en studie av svensk press från 2009 att osäkerhetsgestaltningen som är så 

vanlig i amerikansk press saknas i svensk nyhetsrapportering. Vanligt är i stället en gestaltning 

fokuserad på kollektiv aktion (”collective action frame”) som existerar i två former: 

lindringsgestaltning (”frame of mitigation”) och anpassningsgestaltning (”frame of adaption”). 

Lindringsgestaltningen handlar om att lindra klimatförändringar och förekommer i 

transnationella sammanhang. Till exempel när det rapporteras om en klimatkonferens. 

Anpassningsgestaltningen handlar om att anpassa samhället till klimatförändringar, och 

förekommer i lokala och nationella sammanhang. Till exempel när det rapporteras om extremt 

väder. Dessa två subgestaltningar existerar parallellt med varandra i svensk press, men 

förekommer trots det sällan i samma artikel. Denna gestaltning av vetenskaplig säkerhet istället 

för osäkerhet är vanlig även i Frankrike33 och i ännu högre grad Tyskland.34 35

                                                            
30 Walker, G. (2009) “Globalizing Enviromental Justice: The Geography and Politics of Frame Contextualization 

and Evolution”, Global Social Policy 9: s. 355-388 

  

31 Capek, S.M. (1993) “The ‘Enviromental Justice’ Frame: A Conceptual Discussion and an Application”, Social 

Problems 40: s. 5-24  

32 Olausson, U. (2009) “Global Warming-Global Responsibility? Media Frames of Collective Action and Scientific 

Certainty”, Public Understanding of Science 18: s. 421-436    

33 Brossard, D; Shanahan, J. och McComas, K. (2004) “Are Issue-Cycles Culturally Constructed? A Comparison of 

French and American Coverage of Global Climate Change”, Mass Communication and Society 7: s. 359-377 
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Dirikx och Gelders36 undersökte i en studie från 2010 kvantitativt förekomsten fem generella 

gestaltningar i klimatrapporteringen i franska och nederländska tidningar. De fem generella 

gestaltningarna identifierades och definierades av Semetko och Valkenburg37

3 Vetenskaplig frågeställning 

: ansvar, 

konsekvenser, konflikt, moral och personlig (”human interest”). Dirikx och Gelders fann att 

ansvars- och konsekvensgetsaltningarna var vanligast förekommande i både de franska och de 

nederländska tidningarna. Konfliktgestaltningen den tredje vanligaste gestaltningen, men 

förekom då i formen av konflikter mellan länder snarare än som kontrovers mellan forskare. Den 

personliga gestaltningen var inte särskilt vanlig (fast vanligare i Nederländerna än i Frankrike) 

och moralgestaltningen förekom knappt alls.   

Vår frågeställning för den här uppsatsen är denna: Hur skiljer sig klimatgestaltningarna i svensk 

press under den skandal som föregick klimatmötet i Köpenhamn, med gestaltningarna före och 

efter den perioden?    

Förändrade händelsen sättet på vilket svensk press rapporterade om klimatfrågan? Vilka 

gestaltningar förekommer? På vilket sätt förändrades vilka gestaltningar som förekommer? Hur 

förändrades själva gestaltningarna? Fick klimatskeptikernas gestaltningar större plats i artiklar 

om klimatfrågan? Vilka gestaltningar och på vilket sätt presenteras de? 

                                                                                                                                                                                                
34 van Storch, H. och Krauss, W. (2005) ”Culture Contributes to Perceptions of Climate Change”, Neiman Reports 

59: s. 99-102 

35 Weingart, P; Pansegrau, P. och Engels, A. (2000) ”Risks of Communication: Discourses on Climate Change in 

Science, Politics and the Mass Media”, Public Understanding of Science 9: s. 261-283 

36 Dirikx, A. och Gelders, Dave (2010) ”To Frame is to Explain: A Deductive Frame-Analysis of Dutch and French 

Climate Change Coverage During the Annual UN Conferences of the Parties”, Public Understanding of Science 19: 

s. 732-742 

37Semetko, H. och Valkenburg, P (2000) ”Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television 

News”, Journal of Communication 50: s. 93-110  
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4 Metod och material   
4.1 Metoden 
På grund av gestaltningars natur är det inte alltid möjligt att identifiera en gestaltning på ett ord 

eller en fras. Därför kan det vara svårt att kvantitativt undersöka förekomsten av gestaltningar. 

Möjligtvis går det att vinna gestaltningsverktyg, ord som ”klimatsmart” eller ”thailandsresor”, 

men gestaltningsverktyg är inte gestaltningar, även om de ofta förväxlas med sådana.38

Subjektivitet är förvisso en möjlig kritik mot vår metod, men med noggrann hänvisning till texter 

och redovisande av citat bör det inte kunna användas för att kritisera undersökningens 

forskningsmässiga kvalitet. Detta gäller särskilt om vi är försiktiga med våra slutsatser och 

undviker att tala i absoluta termer. Vi är dessutom två som genomfört undersökningen vilket 

borde kunna begränsa risken för subjektivitet.     

 Att räkna 

förekomsten av sådana gestaltningsverktyg är för indirekt för att vara en acceptabel 

operationalisering av vår frågeställning.  

Då syftet med uppsatsen är att analysera den svenska pressens gestaltningar av klimatfrågan 

anser vi att vi behöver en metod där vi både kan finna typer av gestaltningar som vi redan känner 

till men också har möjligheten att identifiera eventuella nya typer av gestaltningar. Därför har vi 

valt att använda oss av kvalitativ textanalys.  

Innan vi gick igenom artiklarna ställde vi upp en ”kodningsblankett” där vi listade de frågor vi 

hade och de gestaltningar vi skulle titta efter. De första artiklarna gick vi igenom tillsammans för 

att testa kodningsblanketten, ta bort sådant som inte blev relevant och lägga till sådant som blev 

det. Sedan delade vi upp artiklarna lika mellan oss, gick igenom dem och gjorde textanalyserna 

var och en för sig. Här är kodningsblanketten: 

Vilka gestaltningar förekommer i texten? Titta efter de generella gestaltningarna: Konsekvens, 

konflikt, ansvar, moral, personlig klimaträttvisa. kollektiv/politisk aktion eller individuell aktion? 
                                                            
38 Nisbet, M.C. (2010) “Knowledge Into Action: Framing the Debates Over Climate Change and Poverty”, i 
D’Angelo, P. och Kuypers, J.A. (Red.) “Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives”, s. 
43-83, New York: Routledge  
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Lindring eller anpassning? Är texten pessimistisk eller optimistisk? Förekommer: 

Sverige/eurocentrism, ekonomi, politiskt spel, teknikutveckling, nationell/internationellsäkerhet 

Vilka gestaltningsverktyg används? Titta efter: ”Klimatsmart”, ”Thailandsresor” et cetera.   

4.2 Materialet 

4.2.1 Urval  
Uppsatsen handlar om svensk press, så när vi gjorde vårt urval av material försökte vi få så stor 

spridning som möjligt både geografiskt och i antal läsare. Samtidigt behövde vi en hanterbar 

mängd artiklar. Tidningarna vi hämtat texter från är följande: Dagens Nyheter, Aftonbladet, 

Expressen, Sydsvenskan och Norrköpings Tidningar.  

På så sätt har vi en någorlunda god spridning i typen av tidningar (både dagstidningar och 

kvällstidningar), tidningarnas geografiska utbredning (inte bara Stockholmscentrerade tidningar) 

och mängden artiklar som tidningarna skrivit om klimatfrågan (i fall tidningar som skriver 

mycket om en fråga skriver annorlunda om den frågan än en tidning som skriver lite om samma 

fråga). Tanken är att maximera undersökningens giltighet.     

Bara de artiklar som vi bedömde behandlade klimatfrågan mer än i förbigående kom med i 

urvalet. Därför sållades vissa artiklar som först kom med i sökningen bort, men bara om det var 

uppenbart att artikelns huvudsakliga ämne inte var klimatfrågan. Till exempel sållades artiklar 

om EU-politik bort när enda omnämnandet av klimatförändringar är i en lista av frågor som ska 

tas upp på ett EU-möte.  Detta för att inte behöva ödsla tid på att noga gå igenom artiklar som 

bara nämner klimatfrågan i förbigående men huvudsakligen handlar om någonting annat.   

Dessutom användes bara artiklar skrivna av journalister i en journalistisk kontext. Alltså kom 

inte debattartiklar, insändare och liknande med. Däremot kom ledare, både signerade och 

osignerade, med eftersom vi anser att ledare fortfarande är produktionen av en redaktion. Syftet 

är att bara artiklar som är en tidnings produktion, till skillnad från en enskild persons, ska vara 

med i urvalet.  
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Det totala antalet artiklar som vi analyserat är 71: 27 från DN, 10 från Aftonbladet, 18 från 

Sydsvenskan, 7 från Expressen, 9 från Norrköpings Tidningar.39

4.2.2 Hämtning av material  

  

För att hitta artiklar använde vi oss av Presstext och Mediearkivet. I dessa två databaser gjorde vi 

en sökning på "klimatförändringar or global uppvärmning or klimathotet or klimatfrågan" och 

sparade de artiklar som var daterade till november månad 2008, 2009 och 2010. Just november 

månad valdes eftersom det var under denna period som kontroversen kring Climategate kom 

igång.     

Det är möjligt att valet av månaden november som period var olyckligt. Få artiklar om 

Climategate hittades och en möjlig förklaring är att rapporteringen om den händelsen kom igång 

senare i Sverige, alltså föll många artiklar om Climategate utanför vår urvalsperiod. Det skulle 

dock ha varit svårt att flytta urvalsperioden får att kunna täcka in mer av rapporteringen av 

Climategate i Sverige eftersom uppsatsen skrevs då.    

Det är viktigt att notera att alla artiklar som analyserats kommer från Presstext och Mediearkivet, 

liksom all information om artiklarna (publiceringsdatum, författarnamn et cetera). Det är möjligt 

att den version av en artikel som finns i dessa databaser inte är densamma som de versioner som 

finns i papperstidningen eller på nätet.  

Dessa skillnader bör inte ha påverkat analysen nämnvärt eftersom skillnader i huvudsak borde 

vara rättade faktafel och liknande. Det tycks osannolikt att eventuella skillnader kan vara så stora 

att en artikels gestaltning förändrats. Skillnaderna bör också vara spridda jämnt över hela 

materialet, så eventuella skillnader måste vara så stora, vanliga och ske i samma riktning för att 

vår analys ska påverkas.     

                                                            
39 Se bilaga för komplett lista 
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5 Resultat och analys 
5.1 Gestaltningarna säkerhet och kollektiv aktion 
Olausson40

Olausson visade i samma studie att denna kollektiv aktion-gestaltning existerar i två olika 

former: lindringsgestaltningen (”frame of mitigation”) och anpassningsgestaltningen (”frame of 

adaption”). Vi har funnit i vår studie att lindringsgestaltningen är den överlägset vanligaste 

gestaltningen. Förmodligen på grund av att den typ av nyheter (politiska och transnationella) där 

lindringsgestaltningen förekommer, enligt Olausson, är vanligare än den typ av nyheter (lokala 

och ofta väderrelaterade) där anpassningsgestaltningen förekommer.    

 visade i sin diskursanalys av svensk klimatrapportering att den vetenskapliga 

säkerheten i svensk rapportering tar sig uttryck i en gestaltning hon kallar kollektiv aktion 

(”collective action frame”). Denna gestaltning tar sig ofta uttryck i ett manade att arbeta för en 

lösning på klimatproblemet. Manandet är explicit eller implicit, och oftast riktad till politiker, 

men även till andra med makt. 

Här är några utdrag från ett urval av artiklar där  lindringsgestaltningen är tydligt närvarande:  

Ur Sydsvenskan:  

Under helgen ska de religiösa företrädarna som samlas i Uppsala underteckna ett 

manifest om klimatarbetet. Det ska sedan presenteras för regeringar och olika 

internationella organ. Anders Wejryd kommer till exempel själv att i december åka med 

manifestet till Poznan i Polen där FN:s klimatmöte äger rum.41

Ur NT: 

 

 I går träffade föreningens representanter kommunalråd Stefan Arrelid (MP). Klimathotet 

och hur kommunen kan göra för att minska koldioxidutsläppen var frågor som togs upp. 

                                                            
40 Olausson, U. (2009) “Global Warming-Global Responsibility? Media Frames of Collective Action and Scientific 
Certainty”, Public Understanding of Science 18: s. 421-436 

41 ”Religiösa ledare samlas för att diskutera klimathotet”, Andersson, E. Sydsvenskan, 2008-11-27 
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MJV besöker flera kommuner för att sprida kunskap inför det stora klimatmötet som 

arrangeras i Köpenhamn i början av december.42

Ex-Beatlen Paul McCartney är hängiven vegetarian sedan många år. Nu ska han tala i 

Europaparlamentet om köttindustrins påverkan på klimatet. Han menar att för mycket 

köttätande är krävande för miljön och leder till klimatförändringar.  

  

- Jag vädjar till ledarna som möts i Köpenhamn för klimatförhandlingarna att komma 

ihåg att en hållbar matpolicy är ett viktigt vapen mot klimatförändringar, säger han till 

The Independent.43

En artikel, ”Frivillighet räcker inte för miljön”, ur Sydsvenskan handlar om att det är lönlöst för 

svenskarna att ”klimatkompensera” för sina ”Thailandsresor” när det inte finns något globalt tak 

för koldioxidutsläppen. Texten ger alltså inte bara uttryck för att klimatet ska lösas av politiker 

som stiftar lagar, den säger också uttryckligen att alternativet, att var och en själv minskar sitt 

koldioxidanvändande, inte kan fungera för att rädda klimatet.

  

44

Ur DN:  

 

- Miljarder människor följer den här processen, och de kräver att ni ser bortom nationella 

intressen, till hela mänsklighetens framtid, sade Calderon.” 

- Atmosfären känner inga gränser, och den tillhör alla, sade han.45

- Vi har lärt oss läxan från Köpenhamn. Nyckeln till framgång är att få tillbaka alla länder 

till förhandlingsbordet, säger Norma Pensado Moreno, Mexikos Sverige-ambassadör.

  

46

                                                            
42 ”Kritik mot översiktsplan”, Bergquist, E.  Norrköpings Tidningar, 2009-11-26 

  

43 ”McCartney ska tala i EU-parlamentet - om kött”, Östman, K. Aftonbladet, 2009-11-29   

44 ”Frivillighet räcker inte för miljön”, Nylund, S. Sydsvenskan, 2009-11-16 

45 ”Misslyckande kan bli spiken i klimatkistan”, Nilsson, A. Dagens Nyheter, 2010-11-30 

46 ”Risk för nytt fiasko på klimatmöte”, Nilsson, A. Dagens Nyheter, 2010-11-29 
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Finansminister Anders Borg var besviken på att hans kolleger från världens 20 största 

ekonomier, G 20, inte kunde komma längre för att finansiera kampen mot 

klimatförändringar. "Det återstår en tung arbetsbörda", sade han efter G 20-mötet i 

Skottland på lördagen.  

G 20-ländernas finansministrar hade på dagordningen att försöka minska skillnaderna 

mellan i-världen och utvecklingsländerna när det gäller den fond som ska hjälpa de 

senare att finansiera åtgärder mot klimatförändringarna.47

Med det inte sagt att klimatskepticism inte får plats alls. Det finns undantag, men de är undantag 

som bekräftar regeln, om något. För att ge ett exempel publicerade Aftonbladet en artikel med 

rubriken: ”Får jag lov att vara skeptisk?”.

   

48 Annars är klimatskepticismen ganska indirekt. 

Dagens Nyheter49 50, Expressen,51 Aftonbladet,52 och Sydsvenskan53

Men kollektiv aktion är nästan alltid det huvudsakliga budskapet, till och med vid ett tillfälle då 

vetenskaplig osäkerhet introduceras, som i det här utdraget ur en ledare i Norrköpings Tidningar:  

 har alla rapporterat om 

klimatskepticism, närmare bestämt britternas i de två sistnämnda fallen.       

Samtidigt med varningsrapporter finns en och annan som stretar emot. Teknologie 

doktorn och ledamoten av Ingenjörsvetenskapsakademin Lars Bern talar om 

växthushypotesens kvicksand. Bern använder ord som pseudovetenskap och politisering 

av klimatfrågan. Vem har rätt och fel av debatterande professorer och teknologer? Säg 

                                                            
47 ”Oenighet i G 20 om klimatfinansiering”, Lucas, D. Dagens Nyheter, 2009-11-08 

48 ”Får jag lov att vara skeptisk?”, Aftonbladet, 2009-11-19   

49 ”KRÖNIKA VETENSKAP: Nej, nej, nej, tro dem inte!”, Bojs, K. Dagens Nyheter, 2009-11-22 

50 ”Växthuseffekten en myt - enligt kursbok på KTH”, Örstadius, K; Bojs, K. Dagens Nyheter 2010-11-30 

51 ”Köpenhamn kan bli Jurassic Park”, Marteus, A.M. Expressen, 2009-11-11 

52 ”Britterna: Klimathotet inte vårt fel”, notis, Aftonbladet, 2009-11-15   

53 ”Klimathotet inget för britterna”, Norrman, L. 2009-11-22 
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det, den som kan! Men i stället för att avstå från insatser verkar det klokt att åtminstone 

göra något.54

Detta är i stark kontrast mot till exempel USA där rapportering tenderar att fokusera mycket mer 

på vetenskaplig osäkerhet, vilket Zehr

  

55

Det finns exempel på en sådan osäkerhetsgestaltning även i svensk press. Artikeln "’En gran i 

taget skonar klimatet’" i Dagens Nyheter

 har visat. Ofta sker detta genom att en text handlar om en 

vetenskaplig kontrovers där olika forskare eller experter, som ges lika mycket tid och därmed 

lika mycket legitimitet, har åsiktsskillnader i en vetenskaplig fråga. Detta riskerar att få läsare att 

associera en fråga med osäkerhet och därmed tvivel.  

56

5.2 Climategate och klimatpolitik  

 handlar om hur man genom en annorlunda metod för 

skogshyvling kan minska koldioxidhalten i atmosfären. Men det rapporteras även att inte alla 

forskare håller med om att den metoden skulle fungera bättre. Här är premissen fortfarande att 

klimatproblemet är på riktigt, men fokuseringen på konflikten mellan forskarna gör det ändå till 

en osäkerhetsgestaltning.  

5.2.1 Climategate  
Climategate tycks inte ha haft någon inverkan på sättet som klimatfrågan rapporteras om i svensk 

press. Skandalen rapporterades knappast om alls, så det är inte konstigt att några nya 

gestaltningar tagits sig fram på grund av den. DN:s Karin Bojs är en av de få som tar upp 

skandalen i  ”KRÖNIKA VETENSKAP: Nej, nej, nej, tro dem inte!”.57

                                                            
54 ”Tungt för Polen, krångel i Italien”, Bredenberg Norrköpings Tidningar, 2008-11-21 

 Men artikeln handlar inte 

endast om just Climatgate utan tar upp flera olika ämnen som folk tror, men som är myt/felaktigt. 

Det är också intressant att det är just Karin Bojs som skriver om Climategate, när så få andra gör 

det, eftersom hon är en av få journalister som specialiserar i vetenskapsnyheter. Det är intressant 

55 Zehr, S.C. (2000) “Public Representations of Scientific Uncertainty about Global Climate Change”, Public 

Understanding of Science 9: s. 85-103  

56 "’En gran i taget skonar klimatet’", Malmborg, J. Dagens Nyheter, 2009-11-15 

57 ”KRÖNIKA VETENSKAP: Nej, nej, nej, tro dem inte!”, Bojs, K. Dagens Nyheter, 2009-11-22 
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också att det sker i en krönika, ett format som ger större utrymme för en journalist att ge sina 

egna åsikter.  

5.2.2 Det politiska spelet  
Därmed inte sagt att rapporteringen i klimatfrågan ser likadan ut från år till år. Kollektiv aktion 

och konsekvenser är genomgående dominerande gestaltningar, men 2009 och 2010 får politiken 

kring klimatfrågan allt större plats. Denna utveckling beror nästan säkert på den höga profil som 

klimatmötet i Köpenhamn fick. Artiklar som ”Köpenhamn kan bli Jurassic Park”,58 ”Obamas 

misslyckande och Reinfeldts fjädrar”,59 ”Köpenhamn är bara början”,60 ”Sju dagar kvar till 

klimatmötet i Köpenhamn”61 och ”Reinfeldt - öka tempot”,62

Det finns en del mönster i hur politikgestaltningen ser ut. En sak som återkommer i nästan alla 

politiskt inriktade texter är att spelarna är desamma: Sverige, EU, USA, Kina och ibland Indien 

samt u-länderna. Gestaltningen kan i rapporteringen av klimatpolitiken få vissa drag av ett sorts 

politiskt spel. Artiklarna ”Reinfeldt - öka tempot” från Aftonbladet,

 dominerar rapporteringen i 

klimatfrågan.  

63 ”Reinfeldt besviken efter 

mötet” från Sydsvenskan,64 ”Hu och Obama vill ha resultat i klimatfrågan” från Dagens 

Nyheter,65 ”Obamas misslyckande och Reinfeldts fjädrar” från Norrköpings Tidningar66

                                                            
58 ”Köpenhamn kan bli Jurassic Park”, Marteus, A.M. Expressen, 2009-11-11 

 och 

59  ”Obamas misslyckande och Reinfeldts fjädrar”, Olsson, M. Norrköpings Tidningar, 2009-11-05 

60 ”Köpenhamn är bara början”, Bojs, K. Dagens Nyheter, 2009-11-01  

61 ”Sju dagar kvar till klimatmötet i Köpenhamn”, Fürstenberg, C. 2009-11-29 

62 ”Reinfeldt - öka tempot”, Aftonbladet, 2009-11-11   

63 Reinfeldt - öka tempot”, Aftonbladet, 2009-11-11   

64 ”Reinfeldt besviken efter mötet”, Pehrson, L. Sydsvenskan, 2009-11-04 

65 ”Hu och Obama vill ha resultat i klimatfrågan”, Petersson, T. Dagens Nyheter, 2009-11-18 

66  ”Obamas misslyckande och Reinfeldts fjädrar”, Olsson, M. Norrköpings Tidningar, 2009-11-05 
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”USA och Kina hotar klimatet” från Expressen67

Spelarna har också sina egna roller att spela. Sverige, eller statsminister Fredrik Reinfeldt som 

Sveriges representant, får icke överraskande en central roll i många texter. Sverige talas om som 

föregångslandet eller förebilden som kan visa vägen till en lösning på klimatfrågan. Följande 

utdrag från Aftonbladet är ett typexempel: 

 är alla bra exempel.   

För varken under sammanträdet vid det imposanta ekbordet i kabinettrummet, eller mötet 

i det märkligt trånga Ovala rummet dagen före, får vi höra något annat än till intet 

förpliktigande fraser om den klimatkris Sveriges statsminister åker skytteltrafik över 

Atlanten för att mobilisera till strid mot. Obama upprepar flera gånger att han uppskattar 

att Fredrik - som han helt informellt kallar statsministern - är så drivande i klimatfrågan 

och att han ser fram emot fortsatta samtal. Och Reinfeldt - som i sin tur är Barack med 

världens mäktigaste man - svarar att han är glad över att presidenten lyssnar. Men inga 

åtaganden görs, inga mål preciseras, inga utsläppsnivåer bestäms och till slut undrar man 

vad de högtidliga övningarna alls ska vara bra för. Ja, det är förstås beaktansvärt att 

Fredrik Reinfeldt anstränger sig så hårt i det här ämnet, och det inger respekt att han just 

på grund av sitt engagemang lyckats utveckla en personlig relation med den amerikanske 

presidenten, men - som han såklart mycket väl vet - är samtalspartnern bakbunden. 

Eftersom Obama inte har, och sannolikt aldrig kommer att få, senaten med sig om några 

bestämda utsläppsnivåer kan han inte presentera något annat än tomma fraser.68

Ibland spelar i stället EU kollektivt denna roll, där Sverige kanske nämns i samband med EU, 

Ibland är det tvärtom, att EU nämns i samband med Sverige. Ett exempel på EU som 

huvudrollsinnehavare är ”EU-press på Indien att minska utsläppen” ur Dagens Nyheter.

   

69

Om Sverige och EU är spelets protagonister, är USA och Kina onekligen dess antagonister. USA 

och Kina, och ibland även Indien, talas om som hindret som förhandlarna måste överkomma för 

  

                                                            
67 ”USA och Kina hotar klimatet”, osignerad ledare, Expressen, 2009-11-16 

68 ”Obama till Bjurman: Ska inte du gå snart?”, Bjurman, P. Aftonbladet, 2009-11-04   

69 ”EU-press på Indien att minska utsläppen”, Holmgren, M. Dagens Nyheter, 2009-11-06  
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att priset, en politisk lösning på klimatfrågan, ska kunna vinnas. Som i det här exemplet från 

Aftonbladet: 

Han hänvisade till den politiska splittringen i USA och att amerikanernas beteende blir en 

ursäkt för andra länder. Då menade han utvecklingsländer som Indien och Kina. Fredrik 

Reinfeldt kom just hem från Indien med ännu ett dysterbesked. Premiärminister 

Manmohan Singh vill inte gå med på några bindande löften. Indien prioriterar tillväxt för 

att bekämpa fattigdomen. Där vill man inte begränsa utsläppen bara för att västvärlden 

förstört klimatet.70

Ett annat exempel från Aftonbladet är ”För feg för ett klimatbeslut”

 

71

I dag leder Fredrik Reinfeldt toppmötet mellan EU och Kina. Högst på dagordningen står 

klimatet, det är bara dagar kvar tills klimatmötet i Köpenhamn börjar. Nu måste Kina ta 

sitt ansvar minska utsläppen av koldioxid. 

 där följande utdrag är 

hämtat från:  

 USA, Kina och Indien förekommer dock inte som samma typ av hinder. USA är någon som kan 

övertalas och till och med förmås att leda resten av världen i klimatfrågan. Kina är ett mer 

svåröverstigligt hinder och anledningen till att USA måste övertalas eftersom Kina annars 

vägrar. Ett typexempel är detta utdrag från Sydsvenskan: 

Ett "ovillkorligt krav" från Kina är att världens rika länder först minskar sina utsläpp 

kraftigt och dessutom bidrar med pengar och grön teknik till de fattiga. För USA är det 

ett svårsmält krav. Kina är fordringsägare till en stor del av den gigantiska amerikanska 

statsskulden. Om USA ska lova något måste det ekonomiskt expansiva Kina också bidra, 

resonerar Washington.72

Indien nämns oftast i samband med Kina men spelar ändå en annorlunda roll. Indien får snarare 

  

                                                            
70 ”Reinfeldt - öka tempot”, Aftonbladet, 2009-11-11   

71 ”För feg för ett klimatbeslut”, Aftonbladet, 2009-11-30 

72 ”Ingen tror på mirakel”, Lönneus, O. Sydsvenskan, 2010-11-29 
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representera u-länderna, länderna som inte bidragit till klimatförändringarna lika mycket som de 

rika länderna, men ändå ombeds begränsa sin ekonomiska utveckling för klimatets skull. Se till 

exempel ”EU-press på Indien att minska utsläppen” i Dagens Nyheter.73

Vad vi har funnit har inte klimatpolitiken tidigare identifierats som en egen, distinkt gestaltning. 

Men hur ofta och det sätt på vilket klimatpolitiken diskuteras, som vi kan se i exemplen ovan, 

gör att vi anser att politik måste anses vara en egen gestaltning. 

  

Den gestaltning som ligger närmast det vi kallar politikgestaltning är kanske Semetko och 

Valkenburgs generella ansvarsgestaltning.74 Den gestaltningen, tillsammans med 

konsekvensgestaltningen, visade sig vara den allra vanligaste gestaltningen i franska och 

nederländska tidningar i en studie av Dirikx och Gelders.75

Men den politiska gestaltningen som den ser ut i rapporteringen i svensk press liknar kollektiv 

aktion i det att det ändå finns en känsla av att någonting måste göras, och kan ofta underordnas 

paraplygestaltningen kollektiv aktion. Men denna känsla är ofta just det, bara en känsla, och 

uttrycks inte alltid. Inte heller uttrycks det att klimatförändringarna kommer att få negativa 

konsekvenser. Även det är bara underförstått. Ett sätt att ändå se detta är att textförfattarna inte 

drar sig för att använda ett värdeladdat ord som ”klimathot”. Valet av det ordet kan naturligtvis 

 Skillnaden mellan 

ansvarsgestaltningen och vår politikgestaltning är att det i klimatrapporteringen i svensk press, 

redan är avgjort att ansvaret ligger hos politikerna Frågan är bara om det går att få politikerna att 

göra någonting. Klimatfrågan själv hamnar i bakgrunden till det politiska spelet, om man ska 

hårddra det, i den mening att politiken är huvudnyheten och att det bara är av en händelse som 

det politiska ämnet just då har med klimatet att göra. Dem artiklarna är alla publicerade i 

utrikesdelen av tidningen, inte i en vetenskapsdel, vilket kan ses som ett tecken på detta.   

                                                            
73 ”EU-press på Indien att minska utsläppen”, Holmgren, M. Dagens Nyheter, 2009-11-06  

74 Semetko, H. och Valkenburg, P (2000) ”Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television 

News”, Journal of Communication 50: s. 93-110 

75 Dirikx, A. och Gelders, Dave (2010) ”To Frame is to Explain: A Deductive Frame-Analysis of Dutch and French 

Climate Change Coverage During the Annual UN Conferences of the Parties”, Public Understanding of Science 19: 

s. 732-742 
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bero på att just det ordet är mer dramatiskt än, säg, ”klimatfrågan”, men effekten är ändå 

densamma. Valet av ett värdeladdat ord som ”klimathot” kan även ses som det Wilson påpekade 

i sin studie, det vill säga att många reportrar har en felaktig förståelse av vetenskaplig 

terminologi. 

5.2.3 Konfliktgestaltning  
Konfliktgestaltningen är ytterligare en av Semetko och Valkenburgs generella gestaltningar.76 En 

konfliktgestaltning är som namnet antyder en gestaltning som fokuserar på en konflikt mellan 

olika parter. Och liksom med konsekvensgestaltningen fann Dirikx och Gelders att den är väldigt 

vanlig i klimatrapporteringen, främst i samband med klimatpolitiken.77

Även konfliktgestaltningen, liksom ansvarsgestaltningen, ligger nära politikgestaltningen. Politik 

handlar ju ofta om konflikter. Det är i rapporteringen av klimatpolitiken som klimatskeptikers 

argument oftast kommer fram och därmed klimatfrågans centrala konflikt: den mellan 

klimatförespråkare och klimatförnekare.      

  

Som vi har sett finns det ofta i rapporteringen av det politiska spelet kring klimatfrågan en 

konflikt mellan Sverige och EU på ena sidan och USA och Kina på andra sidan. Mellan USA 

och Kina finns en annan konflikt, och mellan rika och fattiga länder likaså. Även Olausson78

Anledningen till att vi ändå valt att ta ut politikgestaltningen som en egen gestaltning är att 

konflikterna är någonting som oftast hamnar i bakgrunden. Det är ju alltid, och endast, i samband 

med rapporteringen om klimatpolitiken som konfliktgestaltningen får plats.  

 

noterar konflikten mellan EU och USA i rapporteringen av klimatpolitik.      

                                                            
76 Semetko, H. och Valkenburg, P (2000) ”Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television 

News”, Journal of Communication 50: s. 93-110 

77 Dirikx, A. och Gelders, Dave (2010) ”To Frame is to Explain: A Deductive Frame-Analysis of Dutch and French 

Climate Change Coverage During the Annual UN Conferences of the Parties”, Public Understanding of Science 19: 

s. 732-742 

78 Olausson, U. (2009) “Global Warming-Global Responsibility? Media Frames of Collective Action and Scientific 
Certainty”, Public Understanding of Science 18: s. 421-436 
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Dessutom tycks konflikter i klimatfrågan tonas ner eller undvikas. Att rapporteringen om 

Climategate var så liten är ett tydligt exempel på det.   

5.3 Pessimism i klimatrapporteringen 
En intressant, och oroande, utveckling i rapporteringen om det politiska spelet kring klimatfrågan 

är att texterna tycks bli allt mer pessimistiska. 2010, inför klimatmötet i Cancún, börjar 

pessimismen redan innan mötet börjar. Artiklarna ”Misslyckande kan bli spiken i klimatkistan”79, 

”Från tro till cynism”80 och ”Risk för nytt fiasko på klimatmöte”81

Men utsikterna för ett slutligt avtal är små i Cancún. I stället satsar FN och 

ordförandelandet Mexiko på att nå resultat i några av arbetsgrupperna: som en ny 

klimatfond och en ny mekanism som kan stoppa skövling av skogarna i tropikerna.  

 publicerades alla i DN. Ur 

”Misslyckande kan bli spiken i klimatkistan”:  

Sydsvenskan publicerade ”Ingen tror på mirakel”.82 Artikeln "De flesta inser att vi behöver gå 

vidare” i Norrköpings Tidningar83

Lena Ek kommer att åka till toppmötet i Cancún. Men redan innan så har förväntningarna 

tonats ned. Det blir betydligt färre som kommer att vara närvarande. Färre delegationer 

av betydligt mindre format. Lena Ek ser ändå tecken på att de stora aktörerna Kina och 

USA börjar ta klimatfrågan på allvar.  

 försöker vara optimistisk, men till och med dess optimism är 

ett argument mot politikernas chans att lyckas sluta ett kraftfullt avtal: 

- Det kommer inte märkas direkt på förhandlingarna i Cancún. Men Kina gör stora 

investeringar i vindkraft och den amerikanska bilindustrin börjar inse att man måste se 

över vilka bilar man producerar. Det är ändå positiva tecken.  
                                                            
79 ”Misslyckande kan bli spiken i klimatkistan”, Nilsson, A. Dagens Nyheter, 2010-11-30 

80 ”Från tro till cynism”, Åman, J. Dagens Nyheter, 2010-11-30 

81 ”Risk för nytt fiasko på klimatmöte”, Nilsson, A. Dagens Nyheter, 2010-11-29 

82 ”Ingen tror på mirakel”, Lönneus, O. Sydsvenskan, 2010-11-29 

83 "De flesta inser att vi behöver gå vidare", Klinga, R. Norrköpings Tidningar, 2010-11-27 
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[...] 

- Även om det inte går att få till ett avtal så tror jag ändå att det finns möjligheter att 

skapa ett skelett till ett nytt avtal. De flesta inser att vi behöver gå vidare. Klimatet blir 

inte bättre av att allt stannar av, säger Lena Ek.  

”Klimatfrågan är död”, konstaterar en ledare i Expressen.84

2008 finns knappt drag alls av pessimism, vilket säkert hänger ihop med att färre artiklar handlar 

om just det politiska spelet. 2009 börjar pessimismen, men då är det texter skrivna efter 

klimatmötet i Köpenhamn och texterna handlar om misslyckandet där att nå en politisk lösning. 

  

Den ökande pessimismen när det gäller rapporteringen av klimatfrågan kan ses som ett led i 

Downs femstegs ”issue-attention cycle of reporting of an environmental issue”. De fem stegen är 

som redan bekant: ”Pre-problem; Alarmed discovery and euphoric enthusiasm; Realizing the 

cost; Gradual decline of interest; and Post-problem.” Med tanke på att rapportering handlat 

alltmer om det politiska spelet, ekonomi och pessimism befinner vi oss någonstans mellan det 

tredje och fjärde steget. 

I en debattartikel i DN85

Det problem vi vill peka på är att klimatforskningens genombrott i Sverige har följts av 

allt mindre vetenskaplig diskussion i medierna. Detta kan tyckas vara en naturlig 

utveckling - vi har nu lämnat den vetenskapliga debatten till förmån för kraftfull handling 

där de flesta är överens. Men när något får skepnaden av att vara färdig Vetenskap som 

inte längre behöver bevisas, är det bara en tidsfråga innan cynismen tar över.   

, "Stor risk att allt fler kommer att strunta i klimatfrågan", ger Ulrika 

Olausson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, och Peter 

Berglez, fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap också vid Örebro universitet, ett exempel 

på en annan möjlig källa till större cynism:  

 

                                                            
84 ”Tjugo minuter över midnatt”, Marteus, A.M. Expressen,  2010-11-02 

85 http://www.dn.se/debatt/stor-risk-att-allt-fler-kommer-att-strunta-i-klimatfragan "Stor risk att allt fler kommer att 
strunta i klimatfrågan", Perglez, P. och Olausson, U. Dagens Nyheter, 2010-11-29  

http://www.dn.se/debatt/stor-risk-att-allt-fler-kommer-att-strunta-i-klimatfragan�
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De problematiserar också den rådande dominansen av gestaltningen av vetenskaplig säkerhet, 

eftersom den kan leda till en backlash: 

Det är frestande att falla in i firandet av klimatfrågans genomslag: äntligen har 

klimatforskningen jobbat sig in i folks vardag! Men det är riskabelt om den vetenskapliga 

diskussionen betraktas som passé eller som den hållbara utvecklingens irriterande 

bromskloss. På kort sikt kan intresset för klimatfrågan hållas uppe genom socialt tryck: 

man ställer upp på klimathotet för att andra verkar göra detsamma. Men i takt med att 

världens viktigaste vetenskapliga slutsats får karaktären av politisk korrekthet, kommer 

allt fler att vända klimatfrågan ryggen till förmån för andra projekt. Vi menar att 

klimatfrågan nu nått ett stadium där det svart-vita tänkandet måste ge rum åt mognare 

förklaringar. Journalister och redaktörer, men även andra kommunikatörer måste leverera 

klimatkommunikation som integrerar den vetenskapliga osäkerheten och frångår bilden 

av FN:s klimatpanel som antingen helig sanning eller potentiell bluff. Vad vi har att göra 

med är snarare det minst osäkra vetenskapliga bidraget fram till dags datum. 

De argumenterar alltså att en mer nyanserad gestaltning av klimatfrågan krävs för att inte 

klimatskeptiker ska kunna utnyttja en växande cynism hos befolkningen gentemot klimatfrågan 

och särskilt klimatpolitiken.  

Olaussons och Berglez artikel, ska det noteras, är inte en del av det analyserade materialet för 

den här undersökningen, men den är hur som helst intressant ändå, eftersom den anmärker på ett 

problem vi förutser kan utvecklas i framtiden. Nämligen att klimatskepticismen (eller i varje fall 

dess mål, att ingenting görs i klimatfrågan) kommer in genom bakdörren, just för att journalister 

och kommunikatörer vaktat framdörren så noga.      

5.4 Klimatet och moralen 
Moral är fokuset för en av Semetko och Valkenburgs generella gestaltningar.86

                                                            
86 Semetko, H. och Valkenburg, P (2000) ”Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television 

News”, Journal of Communication 50: s. 93-110 

 

Moralgestaltningen är en gestaltning som handlar om moraliska imperativ, snarare än praktiska, 

för att göra någonting åt klimatproblemet.  
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Nisbett och Mooney argumenterade för moralgestaltningens värde för klimatförespråkarna i en 

artikel i Science.87 En sak de påpekar är att moralgestaltningen kan vara viktig för att få med sig 

religiösa grupper och ledare. Det är intressant att när moralgestaltningen förekommer, vilket den 

gör vid flera tillfällen i Sydsvenskan, så är det i samband med rapportering om Ärkebiskopen, 

och klimataktivisten, Anders Wejryd. Artiklarna är: ”En ärkebiskop som irrat sig ut i politiken”88 

och ”Religiösa ledare samlas för att diskutera klimathotet”.89

Även i artikeln ”Guds klimatpanel”

 

90

Al Gore brukar ju säga att klimatfrågan inte är en politisk fråga utan en moralisk. Men 

jag skulle vilja hävda att den i högsta grad också måste vara politisk. Hur djupt kan då ett 

religiöst samfund engagera sig i klimatfrågan utan att bli en politisk rörelse? [...] Pernilla 

[Ouis, Fil.dr i humanekologi]: Jag tycker inte att klimatfrågan ska vara en privatmoralisk 

fråga. Jag skulle vilja att det blev en politisk fråga utan moralism där man såg till att det 

inte går att välja något annat än det miljövänliga alternativet och att till exempel bensinen 

kostade mycket mer.    

 finns moralgestaltningen med. En artikel som är särskilt 

intressant i sammanhanget eftersom moralgestaltningens värde där uttryckligen diskuteras: 

Annars är det ont om exempel på moralgestaltningen. DN-ledaren ”Missriktad moralism”,91

Jag tycker det är viktigt med snabba och omfattande åtgärder för att minska utsläppen av 

växthusgaser. Och jag har inget till övers för vare sig förnekare eller generationsegoister 

eller halvstollar som brister ut i lovsång till koldioxiden som "livets gas". Men det 

innebär inte att jag gillar allt som sägs bland klimataktivisterna. Ett av de argument som 

 

handlar förvisso nästan bara om moralgestaltningen, men argumenterar mot dess värde i 

kraftfulla ordalag:  

                                                            
87 Nisbet, M.C. och Mooney, C (2007) ”Framing Science”, Science Vol. 316: s. 56 

88 ”En ärkebiskop som irrat sig ut i politiken”, Unsgaard, A. Sydsvenskan, 2008-11-12 

89 ”Religiösa ledare samlas för att diskutera klimathotet”, Andersson, E. Sydsvenskan, 2008-11-27 

90 ”Guds klimatpanel”, Svensson, P. Sydsvenskan, 2008-11-28 

91 ”Missriktad moralism”, Ström, P. Dagens Nyheter, 2008-11-22 
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jag har svårast för säger att "man ska sopa rent framför egen dörr". Det får inte stanna 

därvid. [...] Klimatfrågan behöver lite färre finkänsliga moralister och lite fler 

kallhamrade ekonomer. Sopa gärna rent framför egen dörr. Men när marmorn ligger 

blankpolerad framför den egna entrén, medan lorten ligger i drivor i grannens portgång, 

är det kanske trots allt bättre att ta ett svep med kvasten där.  

Det är inte bara i Sverige som moralgestaltningen är sällsynt. Även i Frankrike och 

Nederländerna, har Dirikx och Gelders funnit, ligger det till så.92

5.5 Lösning med ekonomiska medel 

  

Som sagt är ”kollektiv aktion” en paraplygestaltning. Under detta paraply finns flera 

gestaltningar som handlar om kollektiv aktion, men ändå är distinkta från varandra, och som 

ibland har former som inte ryms under paraplyet. Det som är gemensamt för dem alla är att de är 

lösningsorienterade.  

En av de vanligaste av dessa gestaltningar är den ekonomiskt inriktade gestaltningen, som i en 

version handlar om att med lagar och skatter förmå människor som ”tänker med plånboken” att 

välja ”klimatsmarta” alternativ. I det här utdraget från en krönika i Aftonbladet, till exempel, 

diskuteras åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från bilar: 

Om vi ska minska växthusgaserna så snabbt som krävs, måste politikerna i stället börja 

beskatta koldioxid högre än i dag. Ett första steg är en lag som ser till att det aldrig kostar 

mer att köra på etanol än på bensin. Etanol är visserligen inte Guds gåva till 

mänskligheten, men den är trots allt bättre än bensin om den tillverkas i Sverige eller av 

brasilianska sockerrör. På sikt behövs andra lösningar, kanske plug-in-hybridbilar. Men 

just nu är det viktigaste målet att hejda den globala ökningen av koldioxidutsläpp till 

2015. Därför behöver vi en tillfällig etanollag. Efter 2015 - då våra utsläpp måste börja 

sjunka kraftigt - behöver vi tuffare lagar mot bilar. Till exempel förbud mot att kalla 

etanolbilar miljövänliga , vilket de inte är. De är bara mindre miljöfarliga än vanliga 

                                                            
92 Dirikx, A. och Gelders, Dave (2010) ”To Frame is to Explain: A Deductive Frame-Analysis of Dutch and French 

Climate Change Coverage During the Annual UN Conferences of the Parties”, Public Understanding of Science 19: 

s. 732-742 
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bilar. Allra bäst vore en global koldioxidskatt. Då skulle hela jordens befolkning via 

plånboken styras mot ett miljövänligare liv.93

Ekonomigestaltningens kontrast med moralgestaltningen tas upp i texten och användandet 

rättfärdigas till och med: ”Man kan tycka att det är trist att plånboken styr i stället för samvetet. 

Men jag har inga problem med det. För det är bara att inse: de miljömedvetnas skara kommer 

aldrig att bli så stor att de kan sänka utsläppen av växthusgaser”.        

  

Även DN-artikeln ”M vill slopa skatt på miljöbilar”94

Ekonomigestaltningen är tillräckligt bred och flexibel för att själv kunna delas upp i subtyper. 

Den ena sidan av myntet är den redan diskuterade klimatförespråkande gestaltningen som 

handlar om att förmå människor att bli klimatvänligare med ekonomiska medel. Den andra sidan 

är ett argument att en omställning i klimatpolitiken skulle kosta för mycket. En version som till 

viss del diskuterats i samband med politikgestaltningen ovan.  

 handlar om bilens roll i klimatfrågan hur 

man med ekonomiska medel kan förmå människor att bli klimatvänligare.  

Det är kanske ett tacksamt argument att göra i finanskristiderna som rådde 2008. NT-artikeln, 

”Tungt för Polen, krångel i Italien”, en sida tillbaka nämner hur Polen och Italien stretar emot i 

klimatförhandlingarna inom EU och hänvisar till just finanskrisen. Flera andra artiklar pratar om 

problemet med kostnaden för klimatvänligare politik. Men liksom i NT-ledaren presenteras detta 

inte som ett argument mot kollektiv aktion, snarare som ett hinder i vägen. Ett exempel ur DN är 

artikeln ”Oenighet i G 20 om klimatfinansiering”,95 ett annat är ”Kina vill ha hjälp med utsläpp”96

En artikel i Sydsvenskan, ”Miljön i skuggan av finanskrisen”, handlar om risken att finanskrisen 

kan ge företag en ursäkt att prioritera bort klimatarbete. Men artikeln gör sedan en vändning och 

handlar snarare om finanskrisen som ett ekonomiskt tillfälle för företag:  

  

                                                            
93 ”En ny lag skulle göra det lätt att tanka rätt”, Kerpner, J. Aftonbladet, 2008-11-04   

94 ”M vill slopa skatt på miljöbilar”, Sörbring, G. Dagens Nyheter, 2008-11-10 

95 ”Oenighet i G 20 om klimatfinansiering”, Lucas, D. Dagens Nyheter, 2009-11-08 

96 ”Kina vill ha hjälp med utsläpp”, Petersson, T.  Dagens Nyheter, 2008-11-14 
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Thomas Sterner tror att vinnarna i framtiden kommer att vara de som investerar i 

energismart teknik och energisnåla produkter. Samma sak gäller politiken. Nu är det läge 

att stimulera sysselsättningen med satsningar på hållbar energi, byggande och 

transporter.97

Att klimatskeptiska gestaltningar och argument presenteras är ovanligt. När så sker, tycks det 

som ovan oftast vara av indirekta skäl. Till exempel för att ha någonting att argumentera emot 

eller för att göra en poäng.  Klimatförespråkarna har här till viss mån lyckats ta 

klimatskeptikernas ekonomiska gestaltning och vända den till sin fördel, eller i varje fall 

neutraliserat den. 

  

Ett exempel på hur klimatskeptikernas argument presenteras så att texten kan argumentera mot 

den är ”Förra året var ett av de varmaste” i Aftonbladet98

5.6 Lösning genom teknikutveckling  

 som är ett direkt svar på frågan hur det 

kan finnas global uppvärmning när vintern 2009 var så extremt kall, även om det syftet bara är 

underförstått.    

Aftonbladet-artikeln ovan, ”En ny lag skulle göra det lätt att tanka rätt”, snuddar vid en annan 

vanlig lösningsorienterad gestaltning, teknikutveckling. Detta är en gestaltning som handlar om 

utvecklingen av klimatvänlig teknik som svar på klimatfrågan. Teknikutveckling kan här syfta på 

både utveckling av teknologin i sig och utveckling av användandet av tekniken. 

Ett bra exempel är följande utdrag från en NT-artikel:  

Unep-chefen Achim Steiner kräver nu att världens länder minskar sina klimatskadliga 

utsläpp och satsar mer på förnybara energikällor som sol och vind. Han uppmanar 

samtidigt industriländerna att hjälpa utvecklingsländerna att finansiera ren teknologi. Då 

undanröjs, menar han, klimathotet samtidigt som man stryper det sotflöde som föder de 

atmosfäriska bruna molnen.99

                                                            
97 ”Miljön i skuggan av finanskrisen”, Sjödén, K. Sydsvenskan, 2008-11-03 

  

98 ”Förra året var ett av de varmaste”, Aftonbladet, 2010-11-30   

99 ”Bruna sotmoln hotar miljön”, Forsberg, C. Norrköpings Tidningar, 2008-11-24 
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Denna artikel från Sydsvenskan är ett annat exempel: 

 Konkret innebär det bland annat att Malmö stad ska ta fram en handlingsplan för arbetet 

med hållbar energi, arrangera energidagar, upprätta en lokal klimatplan och att 

regelbundet mäta utsläppen av växthusgaser.100

En annan artikel från Sydsvenskan, som citeras ovan, ”Miljön i skuggan av finanskrisen”, 

handlar om hur företag som investerar i klimatsmartteknik kan få ett ekonomiskt försprång. 

Artikeln ger oss alltså ett exempel på hur teknikutvecklingsgestaltningen kan te sig i en form 

som inte faller under paraplygestaltningen kollektiv aktion.   

  

DN har till exempel: ”Våga tänka nytt - satsa på solfångare”101, ”Norra Djurgårdsstaden blir 

smartast i världen”102 och ”Mer kärnkraft”.103

Både teknikutveckling och den tidigare diskuterade ekonomigestaltningen är gestaltningar som, 

liksom politikgestaltningen, inte tidgare identifierats som egna gestaltningar. Vi anser dock att de 

är begrepp som krävs i analysen av svensk klimatrapportering. rapporteringen handlar så ofta om 

att någonting måste göras åt klimatproblemet, och för att någonting ska kunna göras behövs 

lösningar. Ekonomi och teknikutveckling är de två huvudsakliga sätten på vilka dessa lösningar 

gestaltar sig.  

 

Ett alternativ är att se dessa två gestaltningar som två aspekter av samma lösningsgestaltning. 

Men ekonomigestaltningen, åtminsone, är tillräckligt bred och varierande för att den ska kunna 

anses var en gestaltning i sig själv.    

                                                            
100 ”Kommunen visar engagemang för klimatfrågor”, notis, Sydsvenskan, 2008-11-13 

101 ”Våga tänka nytt - satsa på solfångare”, Rullgård, Å. Dagens Nyheter, 2009-11-02 

102 ”Norra Djurgårdsstaden blir smartast i världen”, Sundström, A. Dagens Nyheter, 2009-11-13 

103 ”Mer kärnkraft”, osignerad ledare,  Dagens Nyheter, 2009-11-16 
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5.7 Bortom kollektiv aktion 

5.7.1 Konsekvensgestaltningen  
Men kollektiv aktion är inte den allenarådande gestaltningen ens i svensk klimatrapportering. En 

annan dominerande gestaltning är konsekvensgestaltningen. Konsekvensgestaltningen är en 

annan av Semetko och Valkenburgs104

”Här är storstäderna som ligger illa till”,

 generella gestaltningar. I klimatrapporteringen handlar 

gestaltningen, som namnet antyder, om klimatförändringarnas (negativa) konsekvenser. Det 

finns ett flertal exempel på artiklar där konsekvensgestaltningen dominerar:     

105 ”Klimatförändringar ger många nya allergiker”106 och 

”Nye presidenten: Maldivier ska inte behöva bli klimatflyktingar”107

Andra tidningar har liknande artiklar, till exempel ”Bruna sotmoln hotar miljön” från 

Norrköpings Tidningar,

 är tre artiklar från 

Sydsvenskan som är exempel på detta.  

108 ”Ny prognos: Vintern blir rekordvarm” från Expressen,109 

”Kilimanjaros snö på väg smälta bort” från DN110 och ”Generalernas nya fiende – klimatet” från 

Aftonbladet.111

Den sistnämnda artikeln är intressant eftersom den gestaltar klimatförändringarna som ett hot 

mot global säkerhet och fred, en version av konsekvensgestaltningen som är väldigt ovanlig i 

svensk klimatrapportering vad vi har kunnat finna.  

  

                                                            
104 Semetko, H. och Valkenburg, P (2000) ”Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television 

News”, Journal of Communication 50: s. 93-110 

105 ”Här är storstäderna som ligger illa till”, Larsén, S. Sydsvenskan, 20091119 

106 ”Klimatförändringar ger många nya allergiker”, Törnberg, U. Sydsvenskan, 2009-11-08 

107 Nye presidenten: Maldivier ska inte behöva bli klimatflyktingar”, Söderberg, K. Sydsvenskan, 2008-11-12 

108 ”Bruna sotmoln hotar miljön”, Forsberg, C. Norrköpings Tidningar, 2008-11-24 

109 ”Ny prognos: Vintern blir rekordvarm”, Salihu, D. Expressen, 2008-11-24 

110 ”Kilimanjaros snö på väg smälta bort”, Bojs, K. Dagens Nyheter, 2009-11-03 

111 ”Generalernas nya fiende – klimatet”, Wijkman, A. Aftonbladet, 2008-11-27 
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I de artiklarna spelar klimatförändringarnas negativa konsekvenser huvudrollen, ibland till den 

grad att andra vanliga gestaltningar inte finns med. Men ofta får konsekvensgestaltningen mer av 

en biroll. Till exempel handlar artikeln ”Ingen tror på mirakel” i Sydsvenskan om 

förväntningarna inför FN:s klimatmöte i Cancún, men artikeln nämner också att ”Fakta är 

följande: Enligt världens ledande forskare i FN:s klimatpanel IPCC får jordens medeltemperatur 

inte stiga med mer än 2 grader jämfört med förindustriell tid om inte följderna i form av 

översvämningar, torka och svält ska bli katastrofala”.112

Expressen-ledaren, ”USA och Kina hotar klimatet”

   

113

Också i artiklarna ”För feg för ett klimatbeslut” i Aftonbladet

 är ett intressant exempel här eftersom 

rubriken är nästan den enda hänvisningen till att klimatförändringarna har konsekvenser 

(förutom en hastig metafor om hur världen förändras till en öken) trots att texten handlar om att 

USA:s och Kinas ovilja till kollektiv aktion mot klimatförändringarna hotar klimatet.  

114 och ”Tungt för Polen, krångel i 

Italien” i Norrköpings Tidningar115 samt ”Kina vill ha hjälp med utsläpp” i DN116

5.7.2 Underförstådda gestaltningar 

 finns 

förbigående referenser till klimatförändringarnas konsekvenser.  

”Ett ögonblick Lolita Ray...” ur Sydsvenskan117

                                                            
112 ”Ingen tror på mirakel”, Lönneus, O. Sydsvenskan, 2010-11-29 

 handlar om Lolita Ray som gick mellan Malmö 

och Trelleborg i Ösregn för att uppmärksamma klimatfrågan. Ingenstans nämner Lolita Ray 

varför klimatfrågan är viktig eller vad som ska göras. Det är underförstått får man förmoda.    

113 ”USA och Kina hotar klimatet”, osignerad ledare, Expressen, 2009-11-16 

114 ”För feg för ett klimatbeslut”, Aftonbladet, 2009-11-30 

115 ”Tungt för Polen, krångel i Italien”, Bredenberg Norrköpings Tidningar, 2008-11-21 

116 ”Kina vill ha hjälp med utsläpp”, Petersson, T.  Dagens Nyheter, 2008-11-14 

117 ”Ett ögonblick Lolita Ray...”, Kniivilä, K. Sydsvenskan, 2008-11-19 
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Och ofta är inte uppmanandet till kollektiv aktion uttryckt med så många ord. I flera av texterna 

som handlar om klimatförändringarnas konsekvenser är uppmanandet att någonting måste göras 

endast underförstådd.  

Om detta då räknas är en naturligtvis en tolkningsfråga. Om artiklar som handlar om 

klimatförändringarnas konsekvenser även räknas som ett manande till kollektiv aktion har nästan 

alla den gestaltningen. Vår tolkning är att konsekvensgestaltningen är skild från kollektiv aktion. 

I alla fall så skild som två klimatgestaltningar kan vara, de är alla nära besläktade varandra, och 

existerar och interagerar ofta med varandra i samma text.   

 I detta fall delar konsekvensgestaltningen och kollektiv aktion-gestaltningen platsen som 

dominerande gestaltning i svensk klimatrapportering. 

6 Diskussion  
Den enklaste slutsatsen att fatta av vår undersökning är att kollektiv aktion, tillsammans med 

konsekvensgestaltningen, verkar vara den dominerande gestaltningen i klimatrapporteringen i 

Sverige. Detta var förvisso känt för oss redan innan vår undersökning. Vad som inte var klart, 

var hur djupt rotad och brett använd den är, som vi kan se i nästan alla exempel refererade i 

resultatdelen.  

I vår undersökning fann vi att gestaltningen kollektiv aktion yttrar sig i många former, där varje 

form är sin egen gestaltning. Den är en sorts paraplygestaltning. De gestaltningar som finns 

under paraplyet – teknikutveckling, ekonomi och politik är de tre vanligaste vi fann – kan själva 

variera i hur de tar sig uttryck, ibland i versioner som inte kan anses vara någon form av 

kollektiv aktion alls. Vad som är gemensamt för dem alla är att de ger uttryck för en önskan efter 

en lösning på klimatfrågan. Varken det är en teknisk, ekonomisk eller politisk sådan. Denna 

önskan efter en lösning tycks vara det övergripande temat på alla gestaltningar som förekommer 

i alla den överväldigande majoriteten av artiklar som analyserats i vår undersökning. 

Gestaltningen kollektiv aktion interagerar med den andra dominerande gestaltningen, 

konsekvensgestaltningen på ett intressant vis. De två tycks existera i en sorts symbios där de tar 

tur att vara den dominerande gestaltningen i texten medan den andra endast nämns i förbigående 

eller till och med bara är underförstådd. Varför skulle en politiker bry sig om till exempel en 
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förmaning att stifta lagar om skatter på koldioxid, om det inte fanns några konsekvenser om så 

inte skedde? Och vilket syfte skulle det tjäna att agitera om klimathotet om det inte fanns 

politiker som kunde göra någonting åt det? 

Det kanske viktigaste resultatet av vår undersökning är hur till synes liten genomslagskraft 

Climategate fick i svensk press under den undersökta perioden.  Många tidningar rapporterade 

inte alls om händelsen under november. Först i efterhand, när allt lugnat ner sig lite, går det i 

svenska tidningar att läsa om skandalen. Detta kan man tolka på olika sätt.  

En klimatskeptiker skulle kanske kunna tolka det som att svenska journalister gått på 

klimatbluffen så till den grad att de till och med ignorerar en jättestor skandal, för att inte låta 

klimatskeptikerna få säga sitt. Först när forskarna rentvåddes från anklagelserna om fusk vågade 

journalisterna i Sverige rapportera om vad som hänt. Denna tolkning antyder dock att 

journalisterna är tillräckligt lättlurade för att gå på klimatbluffen, men inte för att köpa 

klimatskandalen. Detta bedömer vi som minst sagt osannolikt.     

Vår tolkning är att svenska journalister accepterat konsensusen hos klimatforskarna och delar 

den konsensusen med så stor säkerhet att inte ens en stor skandal, som de säkert skulle kunna 

sälja en hel del lösnummer på, kan förmå dem att gå ifrån sina principer. Först när fakta om 

anklagelserna mot forskarna presenterades bedömde journalisterna att det var rättfärdigat att 

rapportera om vad som hänt. Detta hör ihop med den tidigare observerade tendensen hos svenska 

journalister att inte fokusera på konflikter och vetenskaplig osäkerhet i sin rapportering av 

klimatfrågan, genom att ställa upp klimatskeptiker mot klimatforskare och ge dem lika tid, vilket 

ger intryck av att de är två parter med samma trovärdighet och kunskap. 

Några möjliga orosmoment avslöjas av vår undersökning. I vår analys av rapporteringen om 

politiken kring klimatfrågan använder vi uttrycket ”det politiska spelet”. Ordvalet är medvetet, 

för det är lätt intrycket man kan få: att det bara är ett spel, och vem som vinner betyder bara 

någonting för att du råkar heja på ett av lagen. Detta är det ena orosmomentet.  

Men frågan är hur rättvis den här beskrivningen är. Svensk press verkar uppriktigt bry sig om 

klimatfrågan, med tanke på hur många artiklar som handlar om klimatfrågan utan att de för den 

skull handlar om politiken kring frågan. En alternativ tolkning är att pressen tror att svenska 

folket bryr sig om klimatet så mycket att journalisterna rapporterar om det för att det är vad 
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läsarna vill ha. Men om denna tolkning stämmer borde svensk press faktiskt ha rapporterat om 

Climategate ändå, eftersom läsarna inte skulle känna till alla fakta och säkert skulle vara 

intresserade av en saftig skandal. Att pressen övergår till att fokusera på ett politiskt spel är 

naturligtvis en möjlig framtida utveckling. Det vore önskvärt med mer forskning på området som 

kan klargöra huruvida en sådan utveckling faktiskt finns.           

Det andra orosmomentet, som kanske är reellare, är den antydan av en ökad pessimism vi tycker 

oss se i rapporteringen före FN:s klimatmöte i Cancún 2010. Även innan kunde vi hitta artiklar 

där pessimismen lyser fram, men det är i artiklar som handlar om misslyckanden. 2010 börjar 

pessimismen och försiktigheten, både från reportrar och intervjuade politiker, redan innan mötet 

börjat.  

Men den här känslan av pessimism är sannolikt inte ett uttryck för den redan diskuterade möjliga 

utvecklingen mot en mer cynisk rapportering av klimatpolitik. Cynismen är redan bara tveksamt 

närvarande i rapporteringen. Den pessimism som finns tycks snarare vara orsakad av en önskan 

att en politisk lösning ska nås, men att så inte sker. Denna tolkning grundar sig i att pessimismen 

till en början startar först efter ett misslyckande och sedan, efter flera misslyckanden, börjar 

redan innan nästa misslyckande.     

Pessimismen beror med den tolkningen snarare på uppgivenhet efter upprepade misslyckanden 

från politikernas sida att åstadkomma någonting viktigt, än på en cynisk likgiltighet inför 

klimatfrågan som bara spelar roll som en trofé för det egna laget (som verkar förlora varje 

match). Även här behövs mer forskning som fokuserar på attityden till klimatpolitiken i svensk 

press, kanske över ett längre perspektiv, som kan reda ut om rapporteringen faktiskt blir mer 

pessimistisk med tiden. Det vore intressant med en studie som mäter hur mycket pessimism som 

uppstår efter varje misslyckande, hur länge den håller i sig efteråt och hur snart den börjar igen.  

Om det är så att pessimismen ökar i klimatrapporteringen och att detta översätts till större cynism 

hos läsarna är det minst sagt oroande, eftersom det finns en stor risk att detta skulle spela 

klimatskeptikerna i händerna. Cynism leder till apati, vilket inte är en känsla som kan driva de 

förändringar som behövs för att lösa klimatproblemet.  

Kollektiv aktion-gestaltningen och konsekvensgestaltningen tycks existera i en sorts symbios där 

de växlar att vara den dominerande gestaltningen i texten medan den andra bara nämns i 
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förbigående eller till och med endast är underförstådd. Varför skulle en politiker bry sig om till 

exempel en förmaning att stifta lagar om skatter på koldioxid, om det inte fanns några 

konsekvenser om så inte skedde? Och vilket syfte skulle det tjäna att agitera om klimathotet om 

det inte fanns politiker som kunde göra någonting åt det?  

Vi skulle argumentera att denna relativa frikoppling mellan konsekvensgestaltningen och 

kollektiv aktion-gestaltningen är ett tecken på hur långt klimatrapporteringen kommit i Sverige. 

En text som som handlar om klimatpolitik behöver inte också skriva någonting om 

klimatförändringarnas konsekvenser, eftersom journalisten redan vet att läsarna känner till och är 

medvetna om vad som står på spel.  

Men mer forskning behöver göras för att avgöra om detta är korrekt. Är det så att denna 

frikoppling mellan konsekvenser och manande till kollektiv aktion även inte existerar i länder 

där klimatrapporteringen inte nödväntigtvis fokuserar på vetenskaplig säkerhet som i Sverige? I 

så fall kan man nog ta frikopplingen som ett tecken på mognad.     

Den svenska pressens fokus på klimatförändringarnas realitet och allvar, samt på kollektiv aktion 

för en lösning på klimatproblemet, var redan känd sedan tidigare. Men denna undersökning gör 

klart just hur djupt rotad och robust denna konsensus är.  
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