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Abstract 
Studien utgick från de vetenskapliga frågeställningarna: ”Hur yttrade sig klimatskepticism i 

Dagens Nyheter, Verdens Gang, The Times och The New York Times under perioden 1:a 

januari till 30:e juni år 2010?” och ”Hur skiljde sig rapporteringen mellan dessa tidningar?” 

För att kunna svara på dessa frågor användes gestaltningsteori och kvalitativ metod. Med 

kvalitativa textanalyser samt gestaltningsanalys undersöktes hur tre olika gestaltningar yttrade 

sig i fyra ledare och fyra reportage. 

De gestaltningar som studien baserades på var ”vetenskaplig osäkerhetsgestaltning”, 

”tvetydighetsgestaltning” och ”ekonomisk gestaltning” som alla i tidigare forskning har gått 

att koppla till klimatskepticism. 

Resultatet visade att vetenskaplig osäkerhetsgestaltning främst förekom i reportage och att 

den var tydligast i brittisk och amerikansk dagspress. Ekonomisk gestaltning och 

tvetydighetsgestaltning förekom endast i ledare. Den slutsats som drogs var att gestaltningar 

som kan kopplas till klimatskepticism gick att finna i samtliga undersökta dagstidningar. 

Dessa gestaltningar kan på olika sätt förminska allvaret med klimatproblemen eller framställa 

klimatproblemen som osäkra. 

 

Nyckelord: gestaltningsteori, global uppvärmning, klimatförändringar, klimatskepticism, 

vetenskaplig osäkerhet. 
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Förord 
Vi har länge intresserat oss för klimatfrågor, men inte tänkt på hur dessa frågor gestaltas i 

medierna. När en av våra lärare inom journalistik nämnde Climategate-skandalen (förklaras i 

kapitel 2. Bakgrund, s. 7) och den effekt händelsen hade haft på klimatrapporteringen förstod 

vi inte vilken händelse han syftade på. Vi visste inte heller vad klimatskepticism var. Nu vet 

vi mer om hur mediernas framställning av klimatproblemen ser ut och hur detta i sin tur kan 

påverka människors uppfattning om problemet. Mediernas makt är stor. Och klimatproblemen 

är en viktig fråga. 

 

Vi skulle vilja tacka vår handledare Ester Appelgren för alla värdefulla kommentarer vi fått 

under arbetets gång. Vi vill också tacka Monica Djerf-Pierre, Ulrika Olausson och Ingemar 

Nordin för deras vägledande synpunkter. Slutligen vill vi tacka våra familjer, som 

överhuvudtaget inte förstått vad vi undersökt, men som ändå funnits där och stöttat oss. 

 

Nora Lindkvist och Frida Oskarsson, maj 2012. 
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1. Definitioner 
De definitioner som beskrivs i detta avsnitt avser att förklara och förtydliga centrala begrepp 

och uttryck för denna uppsats samt förklara de gestaltningar som präglade de undersökta 

texterna. 

 

1.1 Begreppsdefinitioner 
- Klimat: de meteorologiska elementens statistiska egenskaper, exempelvis 

medelvärden och standardavvikelser. De viktigaste klimatelementen är nederbörd, 

lufttemperatur, luftfuktighet, lufttryck och vind.1 

 

- Klimatförändringar: förändring hos klimatet på en enstaka plats, i en region eller på 

jorden som helhet. Klimatet är definitionsmässigt ett medelvärde av atmosfärens, 

havets och/eller jordytans tillstånd under en viss tid och över en viss yta, till exempel 

havsströmmarna i Atlanten. Man skiljer mellan kortvariga variationer (till exempel 

kalla eller varma perioder) och mer varaktiga förändringar av klimatet. 

Klimatförändringar delas ofta in i naturliga och antropogena.2 

 

- Antropogen: att någonting är påverkat, orsakat eller skapat av människan. Ordet 

används bland annat för att karaktärisera utsläpp från industrier, trafik och jordbruk till 

skillnad från naturliga utsläpp från exempelvis vulkaner och sumpmarker.3 

 

- Global uppvärmning: ökningen av medeltemperaturen på jordytan sedan slutet av 

1800-talet. Människans utsläpp av växthusgaser är den mest accepterade förklaringen 

till jordens uppvärmning.4 

 

 

                                                
1 Nationalencyklopedin, Klimat, http://www.ne.se/lang/klimat. 
2 Nationalencyklopedin, Klimatförändring, http://www.ne.se/lang/klimatförändring. 
3 Nationalencyklopedin, Antropogen, http://www.ne.se/antropogen. 
4 Nationalencyklopedin, Global uppvärmning, http://www.ne.se/global-uppvärmning. 
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- Klimatskepticism: innebär uttryck för tveksamhet mot att det är människan som 

orsakar global uppvärmning och/eller skepticism mot att den globala uppvärmningen 

leder till en katastrof för jordens framtida klimat. 

 

- Klimatförespråkare: aktörer som inte är klimatskeptiker. Tror att det främst är 

mänskliga aktiviteter som är orsaken till global uppvärmning och att global 

uppvärmning, om den fortsätter i samma takt som nu, leder till en katastrof för jordens 

framtida klimat. 

 

1.2 Gestaltningsdefinitioner 
I denna uppsats ligger fokus på tre gestaltningar som också förekommit i tidigare forskning 

om klimatskepticism i medierna: vetenskaplig osäkerhetsgestaltning, tvetydighetsgestaltning 

och ekonomisk gestaltning. 

 

Vetenskaplig osäkerhetsgestaltning 
Vetenskaplig osäkerhet fokuserar på den osäkerhet som kan uppstå i en text när: 

1) Två källor, exempelvis två forskare, motsäger varandra (vetenskaplig kontrovers). 

2) Ny forskning knyts till klimatfrågan, vilket gör att även osäkerheten i den nya forskningen 

knyts till klimatfrågan. 

3) Relaterade problem knyts till klimatfrågan, vilket bidrar till att osäkerheten i anknytningen 

leder till osäkerhet även i klimatfrågan. 

Om klimatförändringar inte framställs som "bevisade" eller "säkra" i medierna finns det en 

risk för att läsarna blir osäkra på vad som orsakar klimatförändringarna eller om de 

överhuvudtaget existerar. Vetenskaplig osäkerhet i medierna kan leda till att människor blir 

mindre benägna att agera och engagera sig i klimatfrågor.5 

 

Tvetydighetsgestaltning 
Tvetydighet kan uppstå i en text när: 

1) Klimatförändringarna kommer i skymundan, även om argumenten som förs fram går att 

relatera till problemet. 

2) Texten inte betonar allvaret med klimatförändringarna. 

                                                
5 Zehr, Public representations of scientific uncertainty about global climate change, s. 85-98. 
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Tvetydiga texter innehåller ofta argument som förminskar allvaret i klimatfrågan. När 

effekterna av global uppvärmning kommer i skymundan i medier kan detta bidra till att 

läsarna inte ser klimatförändringarna som någonting alarmerande.6 

 

Ekonomisk gestaltning 
Den ekonomiska gestaltningen fokuserar på de ekonomiska aspekterna av 

klimatförändringarna. Sådana aspekter kan till exempel vara argument som bygger på att det 

är för dyrt att göra någonting åt problemet.7 

Enligt Nisbet används gestaltningen ofta för att förhindra åtgärder mot klimatförändringarna. 

Han menar därmed att ekonomiska argument kan användas för att framhäva att den 

ekonomiska stabiliteten är viktigare än klimatproblemen. 8 

 
2. Inledning 
Den svenske fysikern och kemisten Svante Arrhenius anses vara den som först kom att 

beräkna växthuseffekten. År 1896 beskrev han hur en ökad halt av koldioxid i atmosfären 

troligtvis skulle kunna leda till en ökad medeltemperatur på jorden. År 1938 väckte 

ingenjören Guy Stewart Callendar uppmärksamhet när han i ett föredrag menade att mänsklig 

aktivitet var orsaken till att koldioxidhalten i atmosfären hade ökat. Trots att mätningar både 

visade på en ökad koldioxidhalt och medeltemperatur mellan 1950- och 1990-talet dröjde det 

fram till år 2001 innan FN:s klimatpanel IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate 

Change) fastslog att människan var den huvudsakliga orsaken till detta.9 

 

Även om det i dag finns en utbredd konsensus kring en mänskligt skapad växthuseffekt10 

finns det fortfarande forskare, politiker och grupper som tvivlar på detta. De, i folkmun 

                                                
6 Antilla, Climate of Scepticism: US Newspaper Coverage of the Science of Climate Change, s. 344-345 
7 Dirikx & Gelders, To frame is to explain: A deductive frame-analysis of Dutch and French climate change 

coverage during the annual UN Conferences of the Parties, s. 732–742. 
8 D’angelo & Kuypers, Doing news framing analyses – empirical and theoretical perspectives, s. 49. 
9 Gunér, Växthuseffekten – en historik, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2879&artikel=1335877. 
10 Allen m.fl, Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, s. 

IX. 
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kallade för ”klimatskeptiker”, menar i stället att växthuseffekten beror på naturliga 

svängningar i klimatet.11 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur klimatskepticism yttrade sig i dagspressen i 

fyra olika länder. För att ta reda på detta studerades fyra olika dagstidningar från dessa länder 

under det första halvåret 2010: Dagens Nyheter (Sverige), Verdens Gang (Norge), The Times 

(Storbritannien) och The New York Times (USA). Två texter från respektive tidning 

undersöktes: en ledare och ett reportage. Detta då syftet var att studera journalistiska texter 

och inte texter där läsare och/eller utomstående aktörer kunde uttrycka sina personliga åsikter, 

exempelvis insändare och debattartiklar. 

 

Om klimatskepticism går att finna i medier är det av intresse att diskutera på vilket sätt detta 

kan yttra sig samt om, och hur, detta kan påverka publiken. Då vi har ett stort intresse för 

klimatfrågor kändes ämnet viktigt att studera. Vi upplever att det har skett en förändring 

gällande människors kunskap om klimatförändringar under det senaste årtiondet. Vår 

uppfattning är att klimatförändringarna, och människors ansvar för att förminska effekterna av 

dessa, knappt diskuterades för tio år sedan. I dag ser i stället många klimathotet som en av de 

största utmaningarna som världen står inför12. Som blivande journalister tror vi att det är 

viktigt att vara medvetna om hur medier gestaltar klimatförändringarna och hur detta kan 

påverka publiken.  

 

Då studien endast fokuserade på hur klimatskepticism yttrade sig, undersöktes inte den 

generella rapporteringen kring klimatet. Fokus låg på texter där ”skeptiska uttryck” var tydligt 

framträdande. För att definiera dessa uttryck användes gestaltningsteorin. Medieforskaren 

Jesper Strömbäck menar att denna är en av de viktigaste teorierna för att beskriva mediernas 

makt och hur denna kan påverka publiken13. Ambitionen med uppsatsen var att belysa 

relationen mellan medier, forskning och publik gällande klimatfrågor. 

 

 

                                                
11 Klimarealistene, Om klimarealistene, http://www.klimarealistene.com/#anchor_1. 
12 Miljödepartementet, Klimat, http://www.regeringen.se/sb/d/3188. 
13 Strömbäck, Makt, medier och samhälle: En introduktion till politisk kommunikation, s. 90-121. 



 10 

3. Bakgrund 
Under 2000-talet har klimatfrågor fått allt större plats i medier14. I en studie från år 2007 fann 

Jagers och Martinsson att antalet artiklar och inslag om miljö i 900 svenska medier ökade 

drastiskt under hösten år 2006 då flera stora klimatrelaterade händelser inträffade. Bland 

annat lanserades dokumentärfilmen ”En obekväm sanning” som en del av den amerikanska 

politikern Al Gores miljökampanj. Samtidigt släpptes också den så kallade "Stern-rapporten" 

vilken beskrev klimatförändringarna ur ett ekonomiskt perspektiv.15 

 

År 2009 inträffade Climategate-skandalen. En utomstående person lyckades ta sig in i e-post-

systemet vid klimatforskningsinstitutet vid University of East Anglia, och hittade en 

mailkorrespondens mellan flera högt uppsatta klimatforskare verksamma inom FN:s 

klimatpanel IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change). Korrespondensen 

visade enligt personen hur forskarna manipulerat klimatdata för att betona allvaret med den 

globala uppvärmningen, trots att delar av deras forskningsresultat inte visade detta.16 

Climategate-skandalen inträffade bara några veckor innan FN:s klimatmöte i Köpenhamn som 

av många kom att kallas för ett "fiasko" då medlemsländerna inte kunde enas om en 

gemensam strategi för hur de skulle motverka klimatförändringarna17. Efter dessa två 

händelser ökade mediers rapportering om klimatet globalt sett med cirka 50 procent18. 

Tillsammans med ett flertal stora naturkatastrofer har de här händelserna kommit att prägla 

rapporteringen om klimatet under de senaste åren19. 

 

En stor del av mediers rapportering om klimatet har fokuserat på riskerna med den globala 

uppvärmningen, vilka konsekvenser uppvärmningen kan få för individer och nationer samt 

                                                
14 Westander m.fl, Media och klimatförändringen, s. 5-9.  
15 Jagers & Martinsson, Det nya Sverige, s. 276. 
16 Börjesson & Zettersten, Climategate avslöjar inget nytt, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=3268947. 
17 Gustavsson, FN:s klimatmöte blev ett antiklimax, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3319958. 
18 The Center for Science and Technology Policy Research, World Newspaper Coverage of Climate Change or 

Global Warming, http://sciencepolicy.colorado.edu/media_coverage/. 
19 Westander m.fl., Media och klimatförändringen, s. 5-9.  
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vilka åtgärder som ska tas till för att minska den20. Detta kan ses som ett resultat av att det i 

dag finns en utbredd konsensus kring att det är mänsklig aktivitet som orsakat den globala 

uppvärmningen21. 

 

Som en motreaktion har dock en mer kritisk debatt kring klimatförändringar blossat upp i 

medier och på internet. I USA så väl som i Europa har flera forskare och organisationer öppet 

kritiserat vetenskapliga teorier om att det är människans utsläpp av växthusgaser som ligger 

bakom den globala uppvärmningen. Denna grupp kallas ofta för "klimatskeptiker".22 

 

Det finns i dag inga säkra uppgifter om hur mycket de mänskliga utsläppen av växthusgaser 

påverkar jordens klimat och hur stor del av uppvärmningen som beror på naturliga orsaker. 

Att jorden har blivit varmare är dock konstaterat. Den globala medeltemperaturen har under 

den senaste 100-årsperioden ökat med drygt 0,7 grader.23 År 2009 rapporterade NASA att 

jorden genomgår den varmaste perioden på 1000 år24. Det finns även uppgifter som visar att 

växthusgaserna i atmosfären har ökat markant under det senaste århundradena25. Mätningarna 

visar dock bara att medeltemperaturen och växthusgaserna i atmosfären har ökat; inte varför 

detta har skett. Medan de flesta forskare argumenterar för att mänsklig påverkan står bakom 

en förhöjning av växthusgaser menar klimatskeptiker att den globala uppvärmningen beror på 

naturliga svängningar i klimatet.26 Detta kan exempelvis vara variationer i solens strålning, 

havsströmmar och vindar27. 

 
                                                
20 Olausson, Global warming - global responsibility? Media frames of collective action and scientific certainty, 

s. 421-436. 
21 Allen m.fl., Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation, s. 

IX. 
22 Nord, Klimatskeptiska forskare få och lågt rankade, 

http://svt.se/2.108068/1.2052136/klimatskeptiska_forskare_fa_och_lagt_rankade. 
23 SMHI, Klimatförändringarna märks redan i dag, 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510. 
24 Gutro, NASA Study Finds World Warmth Edging Ancient Levels, 

http://www.nasa.gov/vision/earth/environment/world_warmth.html. 
25 SMHI, Växthusgaserna fortsätter att öka i atmosfären, http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/wmo-rapporterar-om-

vaxthusgaserna-1.8550. 
26 Kaur, Åtta svenska klimatforskare som går emot strömmen, http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.110978. 
27 SMHI, Klimatförändringarna märks redan idag, 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510. 
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Ett exempel på klimatskeptiker är den amerikanska Oregonpetitionen, en lista med 

namnunderskrifter med syftet att ifrågasätta Kyotoprotokollet28. I USA tillåter även flera 

delstater att skolorna lär ut att den globala uppvärmningen beror på naturliga svängningar i 

klimatet och att den därmed inte påverkas av mänskliga utsläpp29. 

 

Den svenska bloggen "The Climate Scam" drivs av organisationen "Stockholmsinitiativet" 

som anser att klimathotet är "överdrivet"30. I Norge finns den liknande organisationen 

”Klimatrealistene” som ställer sig kritiska till att människans utsläpp av växthusgaser 

förändrar klimatet drastiskt. De är även negativt inställda till FN:s klimatpanel IPCC.31 "The 

Climate Realists" är en brittisk blogg som också utger sig för att vara "klimatskeptisk"32. 

 

Gestaltningsteori vanlig i klimatforskning 
Gestaltningsteori ("framing") handlar om hur mediernas gestaltningar av verkligheten i 

slutändan också kan påverka publikens uppfattning om hur verkligheten ser ut33. Detta genom 

att journalister framhäver vissa problem eller aspekter i en fråga, medan de inte lägger lika 

mycket fokus på andra delar i frågan. Journalister väljer alltså på så sätt hur en fråga 

gestaltas.34 

 

I tidigare forskning om mediers framställning av klimatproblemen har ofta gestaltningsteorin 

använts, dels för att ta reda på vilka gestaltningar som används i klimatrapporteringen, men 

också för att undersöka hur användningen av dessa gestaltningar kan påverka publiken35. 

Medieforskaren Nisbet menar att medier står inför en utmaning då de ska försöka framställa 

klimatförändringarna som någonting publiken kan ta till sig och förstå36. 

 

Om det finns utrymme för klimatskepticism i media är det naturligt att fråga sig i fall detta 
                                                
28 Petition Project, Global Warming Petition Project, http://www.petitionproject.org/. 
29 Andreasson, Klimatskeptisk undervisning i USAs skolor, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5054424. 
30 The Climate Scam, Om oss, http://www.theclimatescam.se/om-oss/. 
31 Klimarealistene, Klimarealistene, http://www.klimarealistene.com. 
32 Climate Realists, Are you a Climate Realist…?, http://climaterealists.com/about.php. 
33 Strömbäck, Makt, medier och samhälle: En introduktion till politisk kommunikation, s. 90-121. 
34 D’angelo & Kuypers, Doing news framing analyses – empirical and theoretical perspectives, s. 47. 
35 Zehr, Public representations of scientific uncertainty about global climate change, s. 85-98. 
36 D’angelo & Kuypers, Doing news framing analyses – empirical and theoretical perspectives, s. 51. 
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också kan leda till en ökad tveksamhet hos allmänheten kring att människan orsakat den 

globala uppvärmningen. 

 

2.1 Klimatpolitik i respektive land 
För att förstå hur den allmänna bilden av klimatproblemen ser ut i de studerade länderna är 

det viktigt att vara medveten om den klimatpolitik som råder i dessa länder. Klimatpolitik bör 

även kunna spegla hur det rapporteras om klimatet i medier samt vilken inställning 

befolkningen har till frågan. 

 

Sverige 
Den svenska klimatpolitiken baseras främst på FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC:s 

bedömningar. Målet för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är bland annat att 

minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar och att utsläppen av växthusgaser 

ska reduceras med 40 procent jämfört med år 1990.37 

 

En central del av Sveriges klimatpolitik är det så kallade miljömålssystemet. Detta inkluderar 

tretton etappmål inom fyra områden: luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk 

mångfald. Systemet är internationellt sett unikt och syftet är att ge ett strukturerat 

miljöarbete.38 

 

I en undersökning av TNS SIFO från år 2009 ansåg 50 procent av de tillfrågade (sammanlagt 

genomfördes 1000 intervjuer) att forskare beskrev klimathotet rätt. 26 procent ansåg att 

klimathotet överdrevs.39 Åtta av tio trodde att det främst var på grund av människan som 

jordens temperatur ökade40. 

 

Norge 

Norge vill bli ett föregångsland inom klimatpolitik. Detta ska ske genom hållbar utveckling 

och skydd av landets naturresurser41. Norges mål är att år 2020 ha minskat de globala 

                                                
37 Miljödepartementet, Klimat, http://www.regeringen.se/sb/d/3188. 
38 Miljödepartementet, Sveriges miljömål, http://www.regeringen.se/sb/d/2055. 
39 TNS SIFO, Klimatoro, http://www.tns-sifo.se/media/245099/1518966.pdf. 
40 Sifo Research & Consulting AB, Allmänheten om klimatförändringar, 
41 http://www.regjeringen.no/nb/tema/miljo.html?id=925. 
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utsläppen av växthusgaser med 30 procent jämfört med år 1990. En höjning av denna siffra 

till 40 procent kan ske om ett klimatavtal arbetas fram där de stora utsläppsländerna tar på sig 

särskilda förpliktelser.42 

 

Oljesektorn är Norges största industri och år 2009 svarade oljebranschen för 22 procent av 

landets BNP. Samma år rankades även landet som världens sjätte största oljeexportör.43 År 

2010 backade norsk oljeproduktion med nästan tio procent. Regeringen tillät därför sökande 

efter olja i norra Norge. Oljebolagen arbetar således både med att öka produktionen i 

befintliga fyndigheter och med att investera i nya.44 

 

Samtidigt är koldioxidavgiften och kvotsystemet två centrala verktyg i klimatpolitiken, vilka 

gör det dyrt att inte vara klimatvänlig. Ungefär hälften av Norges utsläpp kommer att omfattas 

av kvotsystemet från och med år 2013. Andra satsningar som regeringen beslutat om är bland 

annat ökade medel till klimatforskning och forskning om förnyelsebar energi samt byggandet 

av ett testcenter för avskiljning och lagring av koldioxid i Mongstad.45 

 

År 2010 trodde 70 procent av det norska folket (sammanlagt genomfördes 1160 intervjuer) att 

klimatförändringarna berodde på människans utsläpp av växthusgaser46. 

 

Storbritannien 
Storbritannien har flera olika klimatmål som sträcker sig över olika tidsperioder. Som 

långsiktigt mål satte de år 1990 upp målet att minska landets utsläpp av växthusgaser med 

12,5 procent till år 2012, ett mål som sedan inte lyckades. Storbritannien släpper i dag ut cirka 

10 procent mer växthusgaser än vad Kyotoavtalet godkänner. Den brittiska regeringen arbetar 

i stället för att sänka sina utsläpp av växthusgaser med närmare 80 procent fram till år 2050. 

Detta i och med avtalet "The Climate Change Act" som skrevs under av regeringen år 2008. 

Mer kortsiktigt vill regeringen öka användningen av förnyelsebara energikällor, satsa på mer 

hållbar teknologi (exempelvis elbilar), halvera importen av gas samt främja avskiljning och 

                                                
42 Miljøverndepartementet, Klima, http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/klima.html?id=1307. 
43 Olje- og energidepartementet, Olje og gass, 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/olje_og_gass.html?id=1003. 
44 Zenou, Sinande olja pressar Norge, http://www.dn.se/ekonomi/sinande-olja-pressar-norge. 
45 EqualClimte, Statliga satsningar i Norge, http://www.equalclimate.org/se/vem_gor_vad+/norge/. 
46 TNS Gallup, The TNS Gallup Climate Barometer, http://www.tns-gallup.no/arch/_img/9092911.pdf. 
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lagring av koldioxid.47 

 

I en enkätundersökning som den brittiska nyhetskanalen BBC genomförde år 2010 visade det 

sig att 25 procent av den undersökta populationen (1001 stycken vuxna) inte trodde på att 

global uppvärmning existerade. Av de 75 procent som trodde på att global uppvärmning 

existerade svarade endast 26 procent att de var säkra på att global uppvärmning berodde på 

mänskliga aktiviteter.48  

 

USA 
USA:s klimatmål är att minska sina koldioxidutsläpp med 17 procent till år 202049. 

Sommaren år 2010 klargjordes dock att en federal energi- och klimatlagstiftning fick vänta. 

Förhoppningen är i stället att målet ska nås genom initiativ på delstatsnivå och samarbete med 

det amerikanska naturvårdsverket EPA (Environmental Projection Agency).50 USA är 

dessutom den största finansiären av FN:s klimatpanel IPCC51. 

 

Klimatfrågan har länge stått stilla i USA, delvis på grund av att många högt uppsatta 

republikaner är kritiska till den klimatforskning som finns52. Detta beror bland annat på att det 

finns en tro på att minskade koldioxidutsläpp är en fara för USA:s ekonomi53. Landet står för 

en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp54, och är den näst största energianvändaren i 

                                                
47 Directgov, International action on climate change, 

http://www.direct.gov.uk/en/Environmentandgreenerliving/Thewiderenvironment/Climatechange/DG_072978. 
48 BBC News, Climate scepticism 'on the rise', BBC poll shows, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8500443.stm. 
49 TT, USA godtar icke bindande klimatmål, http://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-godtar-icke-bindande-

klimatmal. 
50 Engström Stenson, Den amerikanska klimatpolitiken - från desperation till en strimma av hopp, 

http://www.fores.se/assets/303/Den_amerikanska_klimatpolitikenWEBfinal.pdf. 
51 Environmental Protection Agency, International Cooperation, 

http://www.epa.gov/climatechange/policy/internationalcooperation.html. 
52 Röhne, Så påverkas USA:s klimatpolitik av mellanvalet, http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.350985/sa-

paverkas-usas-klimatpolitik-av-mellanvalet. 
53 Bergendorff, USA:s klimatpolitik fortsatt låst fram till presidentvalet, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=4767270. 
54 Godrej, The no-nonsense guide to climate change, s. 106. 
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världen55. År 2011 kom 40 procent av landets energi från olja56. Förnybar energi stod för nio 

procent57. 

 

I USA är lobbyism, det vill säga en form av politisk påverkan och bearbetning av 

beslutsfattare58, vanligt. Detta anses ha stor potential att påverka politiska beslut vilket bland 

annat beror på att näringsliv och organisationer stödjer både partiers och enskilda politikers 

valkampanjer med stora finansiella bidrag.59 De som arbetar med lobbyism kan vara allt ifrån 

heltidsanställda på mäktiga fackföreningar, städer, miljöorganisationer och andra 

intressegrupper. Rätten att ägna sig åt lobbyverksamhet skyddas i den amerikanska 

konstitutionen. De flesta lagar, exempelvis ”The Federal Regulation of Lobbying Act”, kräver 

att lobbyister rapporterar både bidrag och utgifter. Effekten av dessa lagar är dock omstridda, 

särskilt eftersom att det är svårt att reglera alla typer av ”indirekt lobbying”, exempelvis 

verksamheter som syftar till att påverka regeringen genom att forma den allmänna 

opinionen.60 

 

I en undersökning från år 2009 ansåg 41 procent av det amerikanska folket att den globala 

uppvärmningen var överdriven61. En annan undersökning från år 2010 visade att det 

amerikanska folket hade blivit allt mindre oroliga över hotet kring global uppvärmning; 46 

procent trodde att temperaturökningarna som skedde berodde på naturliga förändringar i 

miljön. Samtidigt trodde dock 50 procent att temperaturökningarna berodde på mänskliga 

aktiviteter.62 

                                                
55 Ring, Nu slukar Kina mest energi, http://www.svd.se/naringsliv/nu-slukar-kina-mest-energi_5145001.svd. 
56 Institute for Energy Research, Petroleum, http://www.instituteforenergyresearch.org/energy-

overview/petroleum-oil/. 
57  ICF International, Energy Trends in Selected Manufacturing Sectors: Opportunities and Challenges for 

Environmentally Preferable Energy Outcomes, http://www.epa.gov/sectors/pdf/energy/report.pdf. 
58 Nationalencyklopedin, Lobbying, http://www.ne.se/lobbying. 
59 Bergström, Lobbying på två olika sätt, http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/europa/lobbying-pa-tva-olika-

satt_52056.html. 
60 Encyclopædia Britannica, Lobbying, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/345407/lobbying. 
61 PewResearchCenterPublications, Searching For Clues in the Global Warming Puzzle, 

http://pewresearch.org/pubs/1390/why-do-fewer-americans-believe-the-earth-is-warming. 
62 Newport, Americans’ Global Warming Concerns Continue to Drop, 

http://www.gallup.com/poll/126560/americans-global-warming-concerns-continue-drop.aspx. 



 17 

2.2 Tidningar 

För att förstå hur de tidningar som ingick i studien kan påverka läsarna är det viktigt att 

förtydliga hur tidningarna ser ut, hur stor upplaga och vilken tradition de har.  

 

Dagens Nyheter 
Dagens Nyheter grundades år 1864 och är Sveriges största dagstidning63. År 2011 hade 

tidningen en upplaga på 292 100 exemplar per utgivningsdag. Samma år hade tidningens 

webbsida 1,5 miljoner unika besökare varje vecka. Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen, 

vilket är ett av norra Europas ledande medieföretag. Tidningen är baserad i Stockholm och 

säger sig vara oberoende liberal och därmed fri från politiskt ställningstagande.64 

 

Verdens Gang 
Verdens Gang grundades år 1945 och är i dag den mest lästa dagstidningen i Norge på alla 

plattformar: papper, webb, mobiltelefon och iPad. Tidningen är baserad i Oslo och ägs av den 

skandinaviska mediegruppen Schibsted. Verdens Gang säger sig vara partipolitiskt obundna.65 

 

Tidningen hade år 2010 en upplaga på 233 295 exemplar per dag. Verdens Gang har en 

ledande position av lösnummerförsäljningen med cirka 50 procent av upplagorna i Norge. 

Tidningen är mer än dubbelt så stor som dess närmaste konkurrent Dagbladet.66 

 

The Times 
The Times grundades år 178567. Den är baserad i London och är, tillsammans med The Daily 

Telegraph och The Guardian, en av Storbritanniens största dagstidningar68. I januari år 2012 

låg The Times dagliga upplaga på ungefär 405 000 exemplar69. 

 

                                                
63 Tidningsstatistik AB, Topplista, http://www.ts.se/Mediefakta/Dagspress.aspx. 
64 Herlitz, Om oss, http://info.dn.se/info/om-oss/. 
65 Mediehuset Verdens Gang, English, http://vginfo.vg.no/english/. 
66 Mediehuset Verdens Gang, Tall og fakta, http://vginfo.vg.no/tall-og-fakta/. 
67 Nationalencyklopedin, The Times, http://www.ne.se/lang/times/327869?i_h_word=the+times. 
68 Encyclopædia Britannica, The Times, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/596228/The-Times. 
69 The Guardian, ABCs: National daily newspaper circulation January 2012, 
http://www.guardian.co.uk/media/table/2012/feb/10/abcs-national-newspapers. 
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Tidningen har genom åren skiftat partipolitiskt, men står i dag på den konservativa sidan70. 

Generellt sett ser de brittiska tidningarnas tradition annorlunda ut än de svenska. Inför varje 

politiskt val värderas de politiska alternativen på ledarsidorna innan tidningen bestämmer sig 

för vilket parti den ska stödja. En tidnings partistöd kan därför skifta mellan olika val.71 

 

The Times har, till skillnad från de tre övriga tidningarna i uppsatsen, endast utgivning sex 

dagar i veckan. På söndagar ges systertidningen The Sunday Times ut. Dessa grundades 

oberoende av varandra och har självständiga redaktionella policyer.72 Troligtvis tas därför 

stora och viktiga nyhetshändelser upp i The Times även om dessa publicerats i The Sunday 

Times dagen innan. 

 
The New York Times 
The New York Times räknas som en av de största amerikanska dagstidningarna. År 2009 

trycktes tidningen i över en miljon exemplar dagligen. År 2010 var webbsidan, 

NYTimes.com, den mest besökta nyhetssidan i USA och en av de fem mest besökta 

nyhetssidorna globalt sett. The New York Times är baserad i New York.73 Tidningen anses 

vara oberoende och fri från politiskt ställningstagande74. 

 

4. Teori och tidigare forskning 
Studien utgick från gestaltningsteorin. I detta avsnitt beskrivs teorin och hur denna har 

använts i tidigare forskning om hur klimatproblemen framställs i medier. Efter detta följer en 

                                                
70 Supanet, Which political parties do the newspapers support?, http://www.supanet.com/business--

money/which-political-parties-do-the-newspapers-support--25923p1.html. 
71 Nystedt, Skillnader i tidningars traditioner, http://www.dn.se/nyheter/varlden/skillnader-i-tidningars-

traditioner. 
72 Encyclopædia Britannica, The Sunday Times, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/573806/The-

Sunday-Times. 
73 The New York Times Company, About the Company, 

http://www.nytco.com/company/business_units/new_york_times_media_group.html. 
74 The New York Times, Ethical Journalism - A handbook of Values and Practices for the News and Editorial 

Departments, http://www.scribd.com/doc/52643158/Ethical-Journalism-A-Handbook-of-Values-and-Practices-

for-the-News-and-Editorial-Departments. 
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genomgång av tidigare forskning om mediernas makt i klimatfrågor, gestaltningarna, 

klimatskepticism och journalistisk objektivitet. 

 

4.1 Teori 
Medierna kan utöva stor makt över sin publik. En av de teorier som anses ha mest relevans för 

mediernas makt är gestaltningsteorin (framing theory). Denna handlar om hur mediernas 

gestaltningar av verkligheten påverkar publikens uppfattning om verkligheten. Uttrycket ”to 

frame” innebär helt enkelt att gestalta någonting på ett särskilt sätt. Gestaltningar är uttryck 

för olika sätt att medvetet eller omedvetet organisera information utifrån val av ord, fakta, 

perspektiv, källor och betoningar.75  

 

Journalister väljer vissa aspekter av verkligheten och gör dem mer framträdande i nyheterna 

för att framhäva en viss problematik. Kärnan i gestaltningsteorin är att källorna i sig gestaltar 

ämnen för att göra information mer intressant för journalisterna. Sedan sker en överföring av 

den information som gestaltas, exempelvis från en sändare (till exempel en tidning) till en 

mottagare (tidningens läsare). Man kan sedan se en reaktion, till exempel en förändring i 

åsikt, hos mottagaren.76 

 

Iyengar var en av de första som studerade hur medierna, med hjälp av gestaltningar, kunde 

utöva makt. Han skiljde mellan händelseorienterade och tematiska gestaltningar. När 

journalister använder sig av händelseorienterade gestaltningar använder de enstaka händelser 

eller personer för att gestalta generella problem. Tematiska gestaltningar innebär i stället att 

fokus ligger på generella sammanhang. Iyengar visade att medierna kunde påverka hur 

publiken uppfattade verkligheten.77 

 

Nisbet undersökte vilka gestaltningar medierna använde i samband med beskrivningar av 

klimatförändringarna. Han menar att publiken själv använder gestaltningar för att förstå ett 

visst problem. Journalister använder istället gestaltningar för att komprimera komplexa 

händelser till mer tilltalande nyheter. Denna komprimering innebär att journalister hjälper 

publiken att förstå varför ett problem har betydelse, vem eller vad som kan vara ansvarig för 

                                                
75 Strömbäck, Makt, medier och samhälle: En introduktion till politisk kommunikation, s. 90-121. 
76 D’angelo & Kuypers, Doing news framing analyses – empirical and theoretical perspectives, s. 1-84. 
77 Strömbäck, Makt, medier och samhälle: En introduktion till politisk kommunikation, s. 126-128. 
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detta problem och vad som kan göras åt det. Journalister är dock själva mottagare av nyheter i 

och med att de ofta får sin information från nyhetsbyråer eller andra medier. Att journalister 

använder sig av gestaltningar för att skapa mer tilltalande nyheter och hjälpa publiken att 

förstå ett problem kan därför, enligt Scheufele, vara problematiskt. Detta på grund av att 

journalisters kunskaper inte är statiska, utan förändras i och med de gestaltningar som bland 

annat politiker och intressegrupper förmedlar till medier. Van Gorp menar att journalister har 

en färdig uppsättning gestaltningar som de använder sig av för att konstruera nyheter. 

Gestaltningarnas berättande karaktär och förmåga att specificera ett problem menar han leder 

till en överproblematisering av händelser. 

 

Journalisters gestaltningar är som mest inflytelserika när de resonerar med publikens känslor, 

religiösa tro eller politiska tillhörighet. Är en gestaltning inte relevant för någonting som 

publiken värderar eller förstår är det troligt att själva nyheten ignoreras av publiken. Nisbet 

menar att mediernas gestaltningar kan påverka vad publiken pratar om och diskuterar, men att 

gestaltningarna nästan aldrig formar publikens åsikter. När det gäller vetenskapsrelaterade 

problem, drar sig dock publiken till de nyhetskällor som bekräftar den tro de redan har. Nisbet 

anser därför att information om klimatförändringarna måste resonera med publikens 

värderingar. Journalister har en utmaning i att skifta publikens uppfattning om 

klimatförändringarna som någonting osäkert eller dyrt till någonting som de kan ta till sig och 

förstå. Detta handlar med andra ord om att förklara för publiken vad klimatförändringarna 

innebär rent konkret. 

 

Nisbet menar att flera politiska ledare och kommentatorer försöker undervärdera 

klimatförändringarnas betydelse, bland annat genom att ifrågasätta att det är människan som 

orsakar klimatförändringarna och genom att argumentera för att varje åtgärd kommer att leda 

till dyra ekonomiska konsekvenser. Under 1990-talet rekommenderade den amerikanske 

republikanska konsulten Luntz att klimatförändringarna skulle gestaltas som ”vetenskapligt 

osäkra”. Luntz menade även att betoningen i klimatpolitiska debatter skulle ligga på de 

ekonomiska konsekvenser som kan uppstå när åtgärder mot global uppvärmning genomförs. 

Han menade att dessa åtgärder skulle komma att resultera i en ”orättvis börda” för amerikaner 

om andra länder inte deltog i internationella överenskommelser. Denna gestaltningsteori 
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användes sedan i olika tal av konservativa tankesmedjor, bland annat för att försöka få länder 

att inte skriva under Kyotoprotokollet.78 

 

Debatten om klimatförändringar har visat att osäkerhet inom vetenskap måste förklaras mer 

effektivt. Problemet med att hantera osäkerhet är dock vanligt inom flera forskningsområden. 

Många viktiga beslut inom regeringar och företag fattas i ljuset av vetenskapligt osäkra råd. 

Exempelvis är osäkerhet i form av otillräcklig kunskap närvarande inom kosmologi. 

Uppkomsten av ett ”oändligt universum”, som hittills är oförklarad, och frågan om vårt 

universum är en del av någonting större, är exempel på osäkerheten inom teorier kring fysik.79 

 

4.1.1 Gestaltningsverktyg 

Van Gorp menar att målet med gestaltningsanalyser är att identifiera de gestaltningar som är 

relevanta för ämnet, avgöra till vilken utsträckning dessa appliceras på nyheter samt 

identifiera vilka effekter gestaltningarna har. Van Gorp skriver om begreppet 

gestaltningspaket. Varje gestaltning presenteras genom ett sådant paket och består av 

gestaltnings- och formateringsverktyg. Dessa indikerar vad som utmärker en viss gestaltning. 

Exempel på gestaltningsverktyg är metaforer, klyschor, visuella bilder, teman, typer av 

aktörer, åtgärder och inställningar, resonemang och orsakssamband, kontraster, källor samt 

statistik och grafik. Alla dessa verktyg bidrar till den berättande och retoriska textstrukturen. 

Antalet ord och bilder, layout och placeringen av en artikel på en sida är exempel på 

formateringsverktyg. Dessa är också viktiga eftersom de ger ledtrådar om hur läsare uppfattar 

betydelsen av det ämne som gestaltas.80 

 

4.2 Tidigare forskning 
 

Mediernas makt i klimatfrågor 

Många studier har visat på massmediernas betydelse för människors kunskap om 

                                                
78 D’angelo & Kuypers, Doing news framing analyses – empirical and theoretical perspectives, s. 47-120. 
79 Palmer, Uncertainty in science, http://royalsociety.org/further/uncertainty-in-science/. 

80 D’angelo & Kuypers, Doing news framing analyses – empirical and theoretical perspectives, s. 91. 
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naturvetenskapliga ämnen, exempelvis klimatförändringar81. I en studie av Stamm med flera 

år 2000 konstaterades det att nyhetstidningar, tillsammans med diskussioner med familj och 

vänner, var den viktigaste källan för människors tillgång till information om den globala 

uppvärmningen82. Bord med flera genomförde år 2000 en studie om allmänhetens kunskap 

kring den globala uppvärmningen i förhållande till människors engagemang och vilja att vidta 

åtgärder för att minska uppvärmningen. Resultaten visade att enbart kunskap om ämnet inte 

räckte för att människor skulle vara positivt inställda till att vidta frivilliga åtgärder med syfte 

att minska den globala uppvärmningen. Utöver detta krävdes ytterligare förståelse för 

orsakssambanden kring den globala uppvärmningen för att personerna skulle börja agera i 

frågan.83 

 

Journalistik objektivitet 
Journalistisk objektivitet handlar om att tillämpa metoder som minimerar risken att det 

journalistiska innehållet präglas av egna eller andras tolkningar av verkligheten. Objektivitet 

handlar också om att som journalist vara källkritisk och på så sätt göra det möjligt för 

publiken att i sin tur vara källkritiska i förhållande till journalistiken.84 

 

Balans har länge ansetts vara ett viktigt journalistiskt verktyg då det hjälper journalister att 

behålla en så neutral och objektiv ställning som möjligt. Detta genom att båda sidor i en fråga 

tillges lika mycket utrymme att uttala sig. Objektivitet har traditionellt setts som något som 

skänker journalistiken mer förtroende. Men mediaforskning har visat att även om journalister 

följer "reglerna" för objektivitet och balans kan de fortfarande gestalta nyheter på ett sådant 

sätt att publiken får svårare att göra en balanserad bedömning av en situation. Detta kan 

uppstå när journalister använder objektivitet som ett "surrogatverktyg" istället för att 

kontrollera alla källor och fakta. Journalisten låter båda parter i en konflikt komma till tals och 

tror att detta räcker för att skapa en balanserad rapportering. Journalister har oftast varken den 

                                                
81 Carvalho, Ideological Cultures and Media Discourses on Scientific Knowledge: Re-reading News on Climate 

Change, s. 223-243. 
82 Stamm, Clark & Eblacas, Mass communication and public understanding of environmental problems: The 

case of global warming, s. 219-237. 
83 Bord, O’Conner & Fisher, In what sense does the public need to understand global climate change, s. 205-

218. 
84 Strömbäck, Medierna som fjärde statsmakt - en studie av innebörden av begreppet granskande journalistik, s. 

13-17. 



 23 

tid eller expertis som krävs för att kontrollera att alla uppgifter stämmer, särskilt när det 

kommer till vetenskapliga områden.85 Mooney menar att detta kan leda till att en balanserad 

text i stället blir obalanserad. Om till exempel journalister ger mycket utrymme till perspektiv 

eller synsätt som bara stöds av en minoritet av forskarsamhället kan publiken få en bild av att 

minoritetens poäng är betydligt mer belagd och värdefull än vad den kanske egentligen är.86 

 

Gestaltningsteori och gestaltningar 

Den största delen av forskningen kring hur klimatrapporteringen i medierna ser ut bygger på 

gestaltningsteori (framing)87 eller kritisk diskursanalys88. I den här studien användes 

gestaltningsteori. När det kommer till hur klimatskepticism yttrar sig i medierna har tidigare 

forskning lyft fram vissa gestaltningar som mer framträdande än andra. 

 

Zehr genomförde år 2000 en studie på fyra stora amerikanska tidningar och hur dessa 

rapporterade om klimatförändringarna mellan åren 1986 och 1995. Han fann att "vetenskaplig 

osäkerhet" var en typ av gestaltning som var vanligt förekommande i den amerikanska 

klimatrapporteringen. Zehr menar att om vetenskapliga fenomen inte framställs som 

"bevisade" eller "säkra" i medierna finns det en risk att publiken blir osäker på fenomenens 

riktighet. Vetenskaplig osäkerhet i klimatrapporteringen kan enligt Zehr också leda till att 

människor blir mindre benägna att agera och engagera sig i klimatfrågor.89 

 

I en vetenskaplig artikel av Wynne och Schackley från år 1996 uttrycks också en oro för att 

de forskare som lyfter fram vetenskaplig osäkerhet när de pratar om klimatets framtid även 

utmanar klimatforskningens auktoritet och människors tilltro till forskningen.90 

 

När det kommer till hur vetenskaplig osäkerhet gestaltas i medierna tar Zehr dels upp texter 
                                                
85 Entman, Framing: toward clarification of a fractured paradigm, s. 51–58. 
86 Mooney, Blinded by science: How ’Balanced’ Coverage Lets the Scientific Fringe Hijack Reality, 

http://blogs.discovermagazine.com/intersection/2010/01/15/blinded-by-science-how-balanced-coverage-lets-the-

scientific-fringe-hijack-reality/. 
87 Antilla, Climate of Scepticism: US Newspaper Coverage of the Science of Climate Change, s. 338–52. 
88 Carvalho, Ideological Cultures and Media Discourses on Scientific Knowledge: Re-reading News on Climate 

Change, s. 223–43. 
89 Zehr, Public representations of scientific uncertainty about global climate change, s. 85-99. 
90 Shackley & Wynne, Representing uncertainty in global climate change science and policy: boundary - 

ordering devices and authority, s. 275–302. 
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där forskare med olika argument angående klimatfrågan får komma till tals i en och samma 

text ("vetenskaplig kontrovers"). Det kan också vara genom att media uppmärksammar ny 

forskning som knyts till klimatfrågan (osäkerheten i den nya forskningen knyts då också till 

klimatfrågan). Vetenskaplig osäkerhet kan enligt Zehr också uppstå vid "utvidgandet av 

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

anknytningen till osäkerhet i klimatfrågan själv). Vidare kan det vara artiklar som inte 

underbyggs av korrekt fakta och information om klimatförändringarna. Zehr fann att en stor 

del av de studerade amerikanska artiklarna var färgade av vetenskaplig osäkerhet, vilket också 

kan vara en källa till ökad osäkerhet kring klimatfrågorna hos publiken. Vetenskaplig 

osäkerhet uppstod ofta i medierna på grund av journalisternas välvilja att rapportera från 

"båda sidor", och var oftast inte ens medvetet använd. Det var alltså inte bara klimatskeptiker 

som bidrog till osäkerhetsgestaltningen.91 

 

2007 undersökte även bröderna Boykoff den amerikanska klimatrapporteringen och de 

normer som amerikanska journalister styrs av i sitt arbete. De kom fram till att de normer som 

journalister oftast arbetar efter, till exempel dramatisering och balans (att låta alla parter 

komma till tals), kan leda till att den vetenskapliga osäkerheten blir mer framträdande i 

rapporteringen om klimatförändringarna. De menar att journalister till exempel ofta använder 

sig av en "duell" mellan olika forskares argument för att öka dramatiseringen av nyheten och 

på så sätt vinna fler läsare.92 

 

Olausson studerade 2009 vilka gestaltningar som användes i tre svenska dagstidningar i 

rapporteringen av klimatfrågor. Hon fann att den vetenskapliga säkerheten var det vanligaste 

sättet att gestalta klimatförändringarna i Sverige, och att detta i sin tur stärker den kollektiva 

aktionen i frågan, det vill säga människors engagemang och vilja att agera i klimatfrågan. 

Olausson fann även att mediers klimatrapportering i stora delar av Europa också var präglad 

av vetenskaplig säkerhet, till skillnad från USA93 där vetenskaplig osäkerhet anses 

förekomma oftare.94 

                                                
91 Zehr, Public representations of scientific uncertainty about global climate change, s. 90-99. 
92 Boykoff & Boykoff, Climate change and journalistic norms: A case-study of US mass-media coverage, s 1-

13. 
93 Zehr, Public representations of scientific uncertainty about global climate change, s. 90-99. 
94 Olausson, Global warming - global responsibility? Media frames of collective action and scientific certainty, 

s. 421–436. 



 25 

I en studie av Dirikx och Gelders om klimatrapporteringen i holländska och franska tidningar 

fann forskarna att "ekonomiska konsekvenser" var en gestaltning som var vanligt 

förekommande95. Gestaltningen innebär att textens fokus ligger på de ekonomiska aspekterna 

av klimatfrågan: vad eventuella lösningar på klimatfrågan kan kosta och om kostnaden med 

dessa lösningar överväger den eventuella nyttan. De Vreese menar att denna gestaltning kan 

användas av journalister för att markera betydelsen av ekonomiska och politiska problem. 

Enligt Nisbet används gestaltningen ofta för att förhindra att åtgärder mot 

klimatförändringarna vidtas.96 

 

Scruggs fann i en studie från år 2012 att allmänhetens tro på att människan orsakat den 

globala uppvärmningen minskade när ekonomin var svag. Flera av de som intervjuades i 

studien ansåg att ekonomisk tillväxt och åtgärder för att minska den globala uppvärmningen 

stod i konflikt och att dessa klimatåtgärder kunde påverka ekonomin negativt. Scruggs menar 

att det därför kan vara lättare för människor att förneka den globala uppvärmningen under 

ekonomiskt oroliga perioder.97 

 

Stern menar att ekonomisk tillväxt och klimatförändringar är beroende av varandra, 

exempelvis genom att en begränsning av utsläpp av växthusgaser kan påverka ett lands 

ekonomiska tillväxt. Ett land är med andra ord beroende av en stark ekonomi för att kunna 

agera mot klimatproblemen. I framtiden kommer en stor del av världens utsläpp ske i 

utvecklingsländer. Om dessa länder ska kunna delta i internationella överenskommelser måste 

alternativa metoder att möta klimatförändringarna, som inte ökar fattigdomen i dessa länder, 

vidtas. Stern menar att det är en stor utmaning för vissa utvecklingsländer att ta itu med 

klimatproblem trots dålig ekonomi.98  

 

Klimatskepticism 
I en studie från år 2005 undersökte Antilla vilka teman och gestaltningar som var vanligast i 

amerikanska vetenskapsartiklar i dagspressen och hur klimatskepticism tog sig i uttryck i 

                                                
95 Dirikx & Gelders, To frame is to explain: A deductive frame-analysis of Dutch and French climate change 

coverage during the annual UN Conferences of the Parties, s. 732–742. 
96 D’angelo & Kuypers, Doing news framing analyses – empirical and theoretical perspectives, s. 53. 
97 Phys.org, Global warming skepticism climbs during tough economic times, http://phys.org/news/2012-03-

global-skepticism-climbs-tough-economic.html. 
98 Stern, What is the Economics of Climate Change?, s. 1-10. 
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dessa. Hon identifierade fyra gestaltningar som frekvent förekom i rapporteringen: 

vetenskaplig osäkerhet, tvetydighet, vetenskaplig säkerhet och vetenskaplig kontrovers. Hon 

fann att även om de flesta artiklar byggde på vetenskaplig säkerhet var vetenskaplig 

osäkerhet, kontrovers och tvetydighet vanligt förekommande gestaltningar i rapporteringen. 

Dessutom var det vanligt att så kallade "klimatskeptiker" användes som huvudkällor.99 

 

År 2012 släpptes en brittisk rapport av Painter som jämförde hur stor plats klimatskepticism 

fick i den tryckta pressen i USA, Storbritannien, Brasilien, Frankrike, Indien och Kina. Han 

fann att 44 procent av alla artiklar som innehöll skeptiska "röster" fanns i de delar som 

innehöll opinionsjournalistik (ledare och kolumner). Painter fann också att brittiska och 

amerikanska medier överlag innehöll fler "skeptiska" texter än brasilianska, franska, indiska 

och kinesiska. Resultaten visade även att det i USA och Storbritannien fanns en länk mellan 

den klimatskeptiska rapporteringen och de studerade tidningarnas politiska ideologi, vilket 

inte fanns i de andra länderna. I alla länderna stod dock politiker för en tredjedel av alla de 

"skeptiska rösterna" i rapporteringen. Skillnaden var dock att USA och Storbritanniens press 

mycket oftare citerade politiker än vad de övriga länderna gjorde.100 

 

I en svensk studie från år 2012 fann Carlsson-Kanyama och Hörnsten Friberg att det fanns ett 

samband mellan klimatskepticism och politisk tillhörighet. Av de politiker som tillfrågades i 

studien visade det sig att de som ställde sig skeptiska till att människan orsakat den globala 

uppvärmningen, oftare sympatiserade med partier inom högerblocket än de som står mer till 

vänster på den politiska skalan.101 

 

I en annan studie från år 2012 fann medieforskaren Asp att en majoritet av den svenska 

journalistkåren sympatiserade med ett rödgrönt parti. Dock menar Asp att den politiska 

tillhörigheten inte alltid är avgörande för hur journalister väljer att gestalta olika fenomen.102 

 

Studentuppsatser 
Tre tidigare studentuppsatser författade i närtid behandlar hur klimatförändringarna har 
                                                
99 Antilla, Climate of Scepticism: US Newspaper Coverage of the Science of Climate Change, s. 338–350. 
100 Painter, Poles apart - The international reporting of climate scepticism - Executive Summary", s. 1-5. 
101 Carlsson-Kanyama & Hörnsten Friberg, Kommunpolitikers och kommunchefers syn på klimat- förändring och 

anpassningsbehov, Umeå Universitet. 
102 Asp & Andersson, Den svenska journalistkåren, s. 221-226. 
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gestaltats i medierna. Dessa har använts som källor och hjälp i uppsatsskrivandet. Även om 

dessa uppsatser liknar denna skiljer de sig tydligt gällande syfte, frågeställning och val av 

material och tidsperiod. Ingen av dessa uppsatser har till exempel jämfört fler än två olika 

länders klimatrapportering. Fokus har inte heller legat på skepticism utan mer på generella 

gestaltningar.  

 

- ”Hur skrivs det om klimatet? – Klimatgestaltningar i svensk press före, under och efter 

Climategate” av Fredrik Blomström och Gustav Nyström, 2010, Södertörns Högskola. 

 

Blomström och Nyström jämförde klimatrapporteringen i svensk press i november månad 

under tre år: 2008, 2009 och 2010. De utgick från kvalitativ metod och gestaltningsteori. 

De fann i huvudsak att svenska medier framförallt gestaltade klimatförändringarna som något 

vetenskapligt säkert och att konflikter och kontrovers inte var framträdande drag. De fann 

även att svenska medier ägnade väldigt lite utrymme åt Climategate-skandalen, vilket de 

trodde kunde bero på att det i Sverige finns en stark vetenskaplig konsensus kring vad som 

orsakat den globala uppvärmningen. Vidare tolkade dem detta som att svenska journalister 

medvetet undvek att rapportera om skandalen för att inte skada konsensusen i frågan. 

 

- "Global uppvärmning - En jämförande studie mellan Dagens Nyheter och New York 

Times" av Agnes Warren och Lisa Rönnquist Kulla, 2011, Södertörns Högskola. 

 

Warren och Rönnquist-Kulla jämförde klimatrapporteringen i Dagens Nyheter med den i The 

New York Times under tidsperioden januari till december 2006. De utgick från kvantitativ 

metod och gestaltningsteori. 

De fann att båda de studerade tidningarna framförallt gestaltade den globala uppvärmningen 

som vetenskapligt bevisad och skapad av människan. Dock kunde de konstatera att 

vetenskaplig osäkerhet var en betydligt vanligare gestaltning i The New York Times än i 

Dagens Nyheter. 

 

- "Bilden av klimatet - en jämförande studie av bild -och rubriksättning av 

klimatförändringar i Dagens Nyheter och The Times of India" av Anna Waldenström 

och Selma Wolofsky, 2011, Södertörns Högskola. 

 

Waldenström och Wolofsky jämförde rubrik- och bildsättningen i Dagens Nyheter och The 
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Times of India under rapporteringen om FN: klimatmöten mellan år 2000 till 2009. De utgick 

från kvantitativ metod samt gestaltningsteori, bildretorik, semiotik och teorier om mediernas 

påverkan på människor. 

De fann att rapporteringen om och bildsättningen av artiklar om klimatet ökade under den 

studerade tidsperioden. Vidare pekade deras resultat också på att båda tidningarna framförallt 

gestaltade klimatproblemen som vetenskaplig säkra och skapade av människan. De flesta 

studerade artiklarna fokuserade på vem som bar ansvar för klimatproblemen, vilket också 

speglade den vetenskapliga säkerheten i tidningarnas rapportering. 

 

5. Vetenskapliga frågeställningar 
Syftet med uppsatsen var dels att undersöka hur klimatskepticism kan ta sig i uttryck i svensk, 

norsk, amerikansk och brittisk dagspress, men även att jämföra hur de olika ländernas 

rapportering skiljde sig åt. De frågeställningar som denna studie grundade sig på var följande: 

 

• Hur tar klimatskepticism sig i uttryck i Dagens Nyheter, Verdens Gang, The Times 

och The New York Times under perioden 1:a januari 2010 till 30:e juni 2010? 

• Hur skiljer sig rapporteringen åt mellan tidningarna? 

 

6. Metod 
Studien byggde på kvalitativa textanalyser. Nedan följer en beskrivning av hur metoden kan 

användas rent generellt samt hur den applicerades på uppsatsens frågeställningar. Efter detta 

följer den kritik som går att diskutera i samband med metoden, de källor som användes och 

uppsatsförfattarnas eventuella påverkan. I samband med detta diskuteras även uppsatsens 

trovärdighet utifrån begreppen validitet och reliabilitet. 

 

6.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ textanalys bygger på noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari 

den ingår. En kvalitativ metod tar stor hänsyn till helheten istället för till detaljerade 
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analysenheter.103 I kvalitativ metod använder sig forskare oftast av "orddata", exempelvis 

intervjuer, som sedan analyseras med hjälp av statistiska metoder. Kvalitativ forskning 

utmärks av forskarens tolkande arbetssätt och närhet till materialet. Utmaningen är att skilja 

mellan vad som är betydelsefullt och inte samt att hitta återkommande betydelsefulla mönster 

i materialet.104 

 

En form av kvalitativ textanalys är kritisk undersökning av textinnehållet. En kritisk 

undersökning kan dels vara ideologikritisk och syfta till att lyfta fram de konflikter som 

återspeglas i en text, men även handla om diskursanalys. Syftet är då vanligtvis att belysa 

maktförhållanden i samhället. Diskursanalyser utmärks av att det är språket som formar 

verkligheten.105 

 

6.1.1 Stegen i kvalitativ textanalys 
En kvalitativ textanalys börjar med en övergripande problemställning. Det är sedan lösningen 

på detta problem som ska sökas i analysen. För att finna denna lösning konkretiseras 

problemställningen till ett visst antal preciserade frågor som ska ställas till texterna. Svaret på 

dessa frågor utgör lösningen på problemställningen. Svaren kan antingen vara 

förhandsdefinierade (bestämda innan de ställs till texterna) eller öppna. Svaren avgörs då av 

det man hittar i textmaterialet. Själva tolkningsarbetet handlar i grund och botten om att förstå 

vad en text säger i förhållande till den fråga som ställts. Tolkningsarbetet är bland annat 

beroende av tankens klarhet och avståndet mellan texten och forskaren. Tankens klarhet syftar 

på att de eller den som producerat texten inte behöver ha en uppfattning i det aktuella ämnet. 

Avståndet mellan texten och forskaren handlar om hur bekant forskaren är med den miljö som 

texten producerats i. Det är lättare att förstå innebörden i en text om det kulturella och 

tidsmässiga avståndet är litet.106 

 

6.1.2 Gestaltningsanalys 
När en gestaltningsanalys genomförs är det första steget att skapa en kodbok där varje rad 

representerar ett gestaltningspaket och varje kolumn en uppräkning av gestaltningsverktygen. 

                                                
103 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan, s. 237. 
104 Fejes & Thornberg, Handbok i kvalitativ analys, s. 19-32. 
105 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, Metodpraktikan, s. 239. 
106 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, Metodpraktikan, s. 243-251. 
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Gestaltningspaket formas allt eftersom under processen att samla in, koda och analysera 

texter. Är en särskild gestaltning dominant och gestaltningsverktygen uppenbara kan 

kodboken fyllas i ett tidigt steg av analysen. Gestaltning handlar inte om centrala fakta i en 

nyhetshändelse, utan om vilka val journalisten har gjort. När det kommer till rent 

faktabaserade nyheter använder journalister sällan någon gestaltning överhuvudtaget. 

Kodboken färdigställs kolumn efter kolumn och kombinationer (likheter och skillnader) 

mellan dessa kolumner urskiljs. Målet är att leta efter ett begränsat antal gestaltningspaket. 

När gestaltningsanalysen är färdig ska man säkra reliabiliteten av resultaten som kommit 

fram. Van Gorp menar att det finns några tumregler att förhålla sig till. Gestaltningarna ska 

vara uteslutande, det vill säga att de tydligt ska gå att skilja från varandra. För att kunna 

identifiera ett visst antal gestaltningar i texterna utvecklas ett antal frågor. Fokus ska ligga på 

gestaltningsverktyg som används regelbundet.107 

 

6.2 Tillvägagångssätt 
En kodningsblankett med de gestaltningsverktyg som ingick i innehållsanalysen, de generella 

gestaltningarna och de specifika frågeställningarna radades upp. Utifrån tidigare forskning 

undersöktes följande gestaltningar: vetenskaplig osäkerhet108, tvetydighet109 och ekonomisk 

gestaltning110. 

 

Följande gestaltningsverktyg användes för att kunna definiera vilka gestaltningar som 

användes: metaforer och bildspråk, aktörer och källor, åtgärder (vad som ska göras för att 

åtgärda klimatproblemen), orsakssamband (vad som är orsak och verkan i klimatfrågan), 

teman, kontraster, statistik och grafik.  

 

Följande övergripande frågor ställdes till texterna: ”Är texten pessimistisk, optimistisk eller 

neutral?”, ”Vilken ton präglar texten?”, ”Upprepas vissa (laddade eller av skeptisk karaktär) 

specifika ord?”, ”Vilket är det främsta temat (kommer global uppvärmning i centrum)?”, 

”Vilka är huvudkällorna?”, ”Hur många argument ställs emot varandra?”, ”Vilket är det mest 

                                                
107 D’angelo & Kuypers, Doing news framing analyses – empirical and theoretical perspectives, s. 93-100. 
108 Zehr, Public representations of scientific uncertainty about global climate change, s. 85. 
109 Antilla, Climate of Scepticism: US Newspaper Coverage of the Science of Climate Change, s. 344. 
110 D’angelo & Kuypers, Doing news framing analyses – empirical and theoretical perspectives, s. 49. 
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framträdande argumentet?”, ”Vilka resonemang förs?” och ”Tar texten upp ekonomiska 

konsekvenser?” 

 

När kodningsblanketten var färdigställd lästes texterna igenom noggrant. Frågorna besvarades 

och fördes in i kodboken tillsammans med de gestaltningsverktyg som användes. Utifrån 

kodningsblanketten framkom vilka gestaltningar som hade använts. 

 

6.3 Metodkritik 
Det kan vara svårt att jämföra texter över landgränser. Flera faktorer, som inte har behandlats 

i denna uppsats, kan ha betydelse för hur klimatskepticism kan ta sig i uttryck i respektive 

tidning. Exempelvis kan det finnas olika ”oskrivna regler” om hur man får uttrycka sig i 

respektive genre (reportage och ledare). Utöver detta kan det även vara svårt att tolka allt 

textmaterial på exakt samma sätt. Delvis på grund av att genomgången av tidningarna har sett 

olika ut (se kapitel 6.2.2 Hämtning av material), men även för att de kulturella och 

geografiska avstånden mellan oss och respektive tidning varierar111. Den svenska, och till viss 

del även den norska, miljön är mer bekant och därför kan det vara lättare att tolka dessa 

texter. Det kan exempelvis vara svårare att förstå undertoner och ironi i de amerikanska och 

brittiska texterna eftersom att de länderna befinner sig på ett längre geografiskt och kulturellt 

avstånd. 

 

Trots detta är det viktigt att jämföra texter mellan olika länder för att se hur klimatskepticism 

kan ta sig i uttryck i olika länder samt diskutera vad detta kan bero på. Den kvalitativa 

metoden innebar att risken för att göra feltolkningar minimerades. Med hjälp av en tydligt 

ifylld kodbok kunde vi gå igenom varje text på var sitt håll för att sedan diskutera och värdera 

de slutsatser som framkommit tillsammans. 

 

6.4 Referenskritik och vår egen objektivitet 
Det är svårt att vara fullständigt säker på att de källor som användes i uppsatsen är totalt 

sanningsenliga och har ett objektivt förhållningssätt till det ämne de berör. När det exempelvis 

kommer till de forskare som studerat vetenskaplig osäkerhet och hur denna kan ha en negativ 

effekt på människors tilltro till klimatforskningen är det rimligt att anta att dessa forskare 

                                                
111 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, Metodpraktikan, s. 243-251. 
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själva har en egen åsikt i frågan. Även om forskarna inte tagit ställning rakt ut kan man 

genom deras argumentationer och val av källor ana att de flesta av dem är kritiska gentemot 

klimatskepticism. Som uppsatsskrivare har vi därför försökt att förhålla oss kritiska till 

samtliga källor som använts i uppsatsen. Detta genom att exempelvis försöka hitta flera källor 

som stärker samma argument. 

 

Dock är vi medvetna om att det är svårt att vara totalt objektiva då vi själva är färgade av vår 

egen bakgrund, kunskap och inställning till frågan. Det finns också en risk att vi påverkats av 

den nya kunskapen inom ämnet vi fått under arbetets gång samt av de kommentarer kring 

arbetet som vi fått av personer i vår närhet. Vår tro och förhoppning är att detta inte har 

påverkat uppsatsens slutsatser. 

 

6.5 Validitet och reliabilitet 
För att de resultat som framkommit i en undersökning ska räknas som trovärdiga krävs god 

validitet och hög reliabilitet. Validiteten beskriver undersökningens giltighet; det vill säga om 

undersökningen mäter det den påstod att den skulle mäta. Reliabilitet innebär frånvaro av 

slumpmässiga eller osystematiska fel. Bristande sådan beror vanligtvis på slarvfel under 

datainsamlingen och databearbetningen.112 

 

God validitet och hög reliabilitet uppnåddes genom att forskningsfrågorna hela tiden var i 

åtanke under insamling och tolkning. Sidospår eller diskussion kring oväsentliga faktorer 

innebar att vi började om på nytt. Både de generella forskningsfrågorna och de övergripande 

frågorna som ställdes till texterna användes som analysredskap. Vi utformade de övergripande 

frågorna i förhållande till det vi ville undersöka (klimatskepticism). Kodboken, innehållandes 

gestaltningsverktyg och gestaltningar, användes även som utgångspunkt under 

tolkningsarbetet för att försäkra att tolkningen blev så objektiv som möjligt. Precis som Van 

Gorp föreslår113 använde vi oss dessutom av gestaltningar som gick att skilja ifrån varandra. 

 

 

                                                
112 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, Metodpraktikan, s. 244. 
113 D’angelo & Kuypers, Doing news framing analyses – empirical and theoretical perspectives, s. 99-100. 
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7. Material 
I följande avsnitt förklaras hur urvalet i studien genomfördes, hur hämtningen av materialet 

gick till samt vilka avvägningar som gjordes i samband med detta. Kapitlet innehåller även en 

beskrivning över den tidsperiod som studien utgick ifrån.  

 

7.1 Urval 
Jämförelsen utfördes mellan fyra olika dagstidningar i fyra olika länder: Dagens Nyheter 

(Sverige), Verdens Gang (Norge), The Times (Storbritannien) och The New York Times 

(USA). Dessa tidningar valdes eftersom de anses vara bland de största dagstidningarna i 

respektive land. Då dessa tidningar mest troligt når en stor del av respektive lands befolkning 

går det även att anta att de har ett visst inflytande på medborgarna. Våra språkkunskaper 

begränsade urvalet till svensk-, norsk- och engelskspråkiga tidningar. 

 

De texter som valdes ut var de som inom sökkriterierna ansågs vara de som innehöll flest 

"klimatskeptiska inslag". Detta eftersom studiens syfte var att utreda hur just klimatskepticism 

yttrade sig. 

 

Det bör dock tilläggas att studien inte säger någonting om den kvantitativa mängden av 

sådana "skeptiska inslag" i rapporteringen om klimatet. Studien visar inte heller hur många 

texter med ”skeptiska inslag” det fanns i förhållande till texter utan sådana inslag. I uppsatsen 

"Global uppvärmning - en jämförande studie mellan Dagens Nyheter och New York 

Times"114 fann Warren och Rönnquist-Kulla att båda dessa tidningar först och främst 

framställde global uppvärmning som vetenskapligt bevisad och skapad av människan. Dock 

fann de att vetenskaplig osäkerhet knappt gick att finna i Dagens Nyheter, men att 17 procent 

av de undersöka artiklarna från New York Times karaktäriserades av osäkerhetsgestaltningen. 

De studerade däremot klimatrapporteringen under en annan tidsperiod (år 2006) än i denna 

uppsats (år 2010). 

 

                                                
114 Warren & Rönnquist-Kulla, Global uppvärmning - En jämförande studie mellan Dagens Nyheter och New 

York Times, Södertörns Högskola. 
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I uppsatsen ingick ett reportage samt en ledare från varje tidning. Detta på grund av 

antagandet att kortare nyhetsartiklar och notiser troligtvis inte rymmer ett så pass avancerat 

begrepp som klimatskepticism. Dessutom fann Painter att många skeptiska röster i 

dagspressen fanns i de opinionsjournalistiska texterna (ledare och kolumner)115. Debattartiklar 

valdes bort då fokus i den här undersökningen låg på journalistiskt material. Många 

debattartiklar i de undersökta tidningarna författades inte av journalister utan av exempelvis 

politiker eller intresseorganisationer. 

 

7.2 Hämtning av material 
För att hitta relevant material i Dagens Nyheter och Verdens Gang användes databasen 

Retriever Research (Mediearkivet). Då New York Times och The Times inte finns 

digitaliserade från år 2010 lästes dessa på mikrofilm på Kungliga Biblioteket i Stockholm. 

 

Dagens Nyheter 
De sökord som användes för Dagens Nyheter var ”klimatförändring*”, "global 

uppvärmning*", ”klimathot*” och ”växthuseffekt*”. Sökningen genererade sammanlagt 111 

träffar under den valda tidsperioden. De nio texter som ansågs innehålla mest klimatskeptiska 

inslag valdes ut för noggrannare läsning. De två som sedan valdes ut för kvalitativ 

innehållsanalys var följande: 

• Reportage: ” Jorden rekordvarm - trots kall vinter” av Mats J Larsson. 2010-05-19. 

Publicerad i sektionen ”Världen”. 

• Ledare: ”Lite tåg för pengarna” av Johannes Åman. 2010-04-27. Publicerad i 

”Ledare”. 

 

Verdens Gang 
De sökord som användes för Verdens Gang var ”klimaendring*”, ”global oppvarming*”, 

”klimatrusler*” och ”drivhuseffekt*”. Sökningen genererade sammanlagt 62 träffar under den 

valda tidsperioden. De tio som ansågs innehålla mest klimatskeptiska inslag valdes ut för 

noggrannare läsning. De två som sedan valdes ut för kvalitativ innehållsanalys var följande: 

• Reportage: ”Miljøengasjementet faller” av Håkon F. Høydal. 2010-06-06. Publicerad i 

sektionen ”VG Søndag”. 

                                                
115 Painter, Poles apart - The international reporting of climate scepticism - Executive Summary", s. 1-5. 
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• Ledare: ”Enden er nær” av Svein A. Røhne. 2010-04-21. Publicerad i sektionen 

”Leder & Kommentar”. 

 

The Times 
Tidningen lästes på mikrofilm. Det var inte möjligt att i förväg veta var i tidningen reportage 

eller opinionsjournalistiska texter skulle hittas. Därför granskades samtliga delar från måndag 

till lördag. Ett bortfall på 26 dagar var oundvikligt då The Times inte ges ut på söndagar. The 

Sunday Times och The Times är dock oberoende av varandra och har skilda redaktioner. 

Viktiga och stora miljörelaterade händelser antogs därför tas upp i The Times även om de 

redan publicerats i The Sunday Times. Texter som på något sätt berörde ämnena global 

uppvärmning, klimatförändringar och växthuseffekten studerades. De texter som uppfattades 

ha mest klimatskeptiska inslag valdes ut; sammanlagt 23 stycken. Efter noggrann läsning 

valdes följande två ut för kvalitativ innehållsanalys: 

• Reportage: ”Top scientist calls for honesty on climate change” av Ben Webster. 2010-

01-27. Publicerad i sektionen ”News”. 

• Ledare: ”Climate chief’s e-mails ’broke science code of honour’” av Ann Treneman. 

2010-03-02. Publicerad i sektionen ”News”. 

 

The New York Times 
Tidningen lästes på mikrofilm. Det var inte möjligt att i förväg veta var i tidningen reportage 

eller opinionsjournalistiska texter skulle hittas varför samtliga delar från måndag till söndag 

granskades. Texter som på något sätt berörde ämnena global uppvärmning, 

klimatförändringar och växthuseffekten studerades. De texter som uppfattades ha mest 

klimatskeptiska inslag valdes ut; sammanlagt 30 stycken. Efter noggrann läsning valdes 

följande två ut för kvalitativ innehållsanalys: 

• Reportage: ”Scientists Becoming Active In Defending Climate Data” av John M. 

Broder. 2010-03-03. Publicerad i sektionen ”International”. 

• Ledare: ”The Spill Vs. a Need To Drill” av Jad Mouawad. 2010-05-02. Publicerad i 

sektionen ”Week in Review”. 

 

7.3 Tidsperiod 
Syftet var att undersöka klimatrapporteringen under en relativt neutral period. Studien 

fokuserade på tidsperioden 1:a januari 2010 till 30:e juni 2010 (sex månader). Detta för att 
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kunna studera ett relativt stort material. Det inträffade två stora miljörelaterade händelser 

under perioden (oljekatastrofen i Mexikanska golfen och jordbävningen i Haiti). Månaderna 

präglades däremot varken av något stort eller omdebatterat klimatmöte (exempelvis 

klimatmötet i Köpenhamn hösten år 2009)116 eller någon klimatskandal (exempelvis 

Climategate). Det finns dock självklart en chans att tidigare händelser kan ha påverkat hur det 

skrevs om klimatet under den valda perioden. Trots de nämnda naturkatastroferna antogs det 

att tidsperioden mestadels skulle innehålla en relativt vardaglig miljörapportering. 

Anledningen till varför studien inte undersökte hur klimatskepticism yttrade sig i samband 

med till exempel Climategate-skandalen var för att klimatskeptiska inslag troligtvis var 

betydligt fler och starkare vid detta tillfälle. Då det oftast inte sker skandaler som Climategate 

skulle inte rapporteringen med en sådan händelse involverad vara representativ för hur 

klimatskepticism "vanligtvis" yttrar sig. 

 

8. Resultat och analys 
Resultatet grundar sig på de undersökta gestaltningarna som beskrivits i kapitlen 3.2 

Gestaltningsdefinitioner och 6.2 Tillvägagångssätt. I analysen beskrivs hur dessa gestaltningar 

framkommer i texterna samt hur de kan kopplas till klimatskepticism. 

 

8.1 Gestaltningar 
 

Vetenskaplig osäkerhetsgestaltning 
Flera av de reportage och ledare som ingick i studien präglades av en vetenskaplig osäkerhet. 

Tidigare forskning har visat att vetenskaplig osäkerhet i medier kan leda till att läsarna också 

uppfattar klimatfrågan som osäker och därmed tvivlar på dess riktighet117. Nedan följer några 

utdrag från de reportage och ledare som präglades av vetenskaplig osäkerhet. 

Ur The New York Times: 

 

                                                
116 Naturskyddsföreningen, Klimatmötet i Bonn 2010, http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-

miljo/klimat/fns-klimatmoten/bonn-2010/. 
117 Zehr, Public representations of scientific uncertainty about global climate change, s. 85. 
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“I’ll let you in on a very dark, ugly secret - I don’t want trust in climate science to be 

restored”, Willis Eschenbach, an engineer and climate contrarian who posts frequently on 

climate skeptic blogs, wrote in response to one climate scientist’s proposal to share more 

research.” 

 

“There have always been people accusing us of being fraudulent criminals, of the I.P.C.C. 

being corrupt”, Dr. Schmidt said. “What is new is this paranoia combined with a spell of cold 

weather in the United States and the ‘climategate’ release. It’s a perfect storm that has 

allowed the nutters to control the agenda.”118 

 

Citaten kommer från reportaget ”Scientists becoming active in defending climate data” som  

handlar om hur klimatforskare har fått allt svårare att återfå människors förtroende efter 

Climategate-skandalen. Här ställs argument av klimatskeptiker (Willis Eschenbach, 

klimatskeptisk ingenjör) och klimatförespråkare (Dr. Schmidt: Gavin A. Schmidt, 

klimatforskare på NASA) mot varandra, någonting som i tidigare forskning har kallats för 

”vetenskaplig kontrovers”119. Här uppstår också det som bröderna Boykoff kallar för en 

”vetenskaplig duell” där journalister använder sig av källor som motsäger varandra för att 

skapa en tydlig dramatisering och känsla av att ett fenomen står i oenighet. Detta menar 

bröderna Boykoff leder till en ökad vetenskaplig osäkerhet120.  

 

Att visa på olika forskares inställningar till klimatproblemen och på oenigheten mellan dem är 

också något som är framträdande i ledaren ”Climate chief’s e-mails ’broke science code of 

honour’” ur The Times:  

 

”First up before MP’s yesterday was the mini-hurricane that is Lord Lawson of Blaby, father 

of Nigella and, incidentally, former Chancellor. He is now on the bord of the Global Warming 

Policy Foundation which means, of course, that he doesn’t believe in global warming. He 

calls those who do ”climate alarmists”. 

 

                                                
118 Broder, Scientists becoming active in defending climate data, The New York Times.  
119 Zehr, Public representations of scientific uncertainty about global climate change, s. 85-98. 
120 Boykoff & Boykoff, Climate change and journalistic norms: A case-study of US mass-media coverage, s 1-

13. 
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”Professor Jones didn’t have much of an answer for that, or much else. Only once did he 

admit to anything and that was about an e-mail. ”Uh. Yes. I have obviously written some very 

awful e-mails”, he murmured.121 

 

I ledaren diskuterar skribenten hur klimatdebatten sett ut efter Climategate-skandalen. Då 

skribenten tar upp både ”klimatskeptikers” (”Lord Lawson of Blaby”: Nigel Lawson, 

konservativ klimatskeptisk politiker122) och så kallade ”klimatalarmisters” (”Professor Jones”; 

Phil Jones, ordförande för klimatforskningsenheten vid University of East Anglia123) 

argument och låter dessa stå mot varandra skapas en osäkerhet om vem som har ”rätt” i 

klimatdebatten. Även om båda sidors argument tas upp finns det en tydlig pessimism från 

skribentens sida mot hela debatten, och mot hur så väl klimatskeptiker som 

klimatförespråkare skött situationen:  

 

Oh dear. It seems the planet is in more trouble than I thought.”124 

 

Zehr menar att osäkerheten kring klimatförändringar kan öka om medier utvidgar 

problemdomänen. Med detta menar han att om ytterligare problem knyts till 

klimatförändringarna ökar osäkerheten kring klimatfrågan.125 Skribenten beskriver det som att 

planeten är i fara då ingen av forskarna, varken klimatskeptiker eller klimatförespråkare, går 

att lita på. Då detta kan upplevas som att forskningen är osäker kan det också leda till att 

klimatproblemen i sig uppfattas som mer osäkra. Ytterligare ett exempel på hur detta kan se ut 

går att finna i reportaget ”Top scientist calls for honesty on climate change” från The Times:  

 

He said: "I don't think it's healthy to dismiss proper scepticism. Science grows and improves 

in the light of criticism. There is a fundamental uncertainty about climate change predicition 

that can't be changed." 

                                                
121 Treneman, Climate chief’s e-mails broke science code of honour, The Times. 
122 Wikipedia, Nigel Lawson, http://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Lawson. 
123 Wikipedia, Phil Jones (climatologist), http://en.wikipedia.org/wiki/Phil_Jones_%28climatologist%29. 
124 Treneman, Climate chief’s e-mails broke science code of honour, The Times. 
125 Zehr, Public representations of scientific uncertainty about global climate change, s. 92-93. 
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"When you get into large-scale climate modelling there are quite substantial uncertainties. 

On the rate of change and the local effects, there are uncertainties both in terms of empirical 

evidence and the climate models themselves." 126 

 

”He” syftar i sammanhanget på John Beddington; chefsrådgivare till den brittiska regeringen i 

vetenskapsfrågor. Han är även professor i tillämpad populationsbiologi.127 I reportaget är det 

främst Beddington som får komma till tals, men i slutet av reportaget citeras även en 

professor i klimatförändringar. Även han kritiserar IPCC:s handlande i samband med 

Climategate-skandalen. Reportaget ger framförallt en bild av att klimatforskningen i England 

är osäker och stängd för insyn vilket i sin tur kan leda till att klimatfrågan i sig upplevs som 

osäker.  

 

Reportaget ”Miljøengasjementet faller” i Verdens Gang bygger på en undersökning som visar 

att norrmännens engagemang för att göra någonting åt klimatförändringarna har minskat. 

Även här leder anknytningen mellan problemet med det dalande engagemanget för 

klimatfrågor och problemet med klimatförändringar i sig till en ökad osäkerhet: 

 

”Undersøkelsen viser at nordmenn nå mener at klimaendringer er helt nede på syvendeplass 

over de største utfordringene Norge står overfor. Bare for ett år lå klima på fjerdeplass, med 

vei- og jernbaneutbygging på sjuendeplassen. Nå er veiutbygging helt på topp over det 

nordmenn flest mener det haster mest å ta tak i.”128 

 

Den norska undersökningen visar att norrmännen hyser en slags osäkerhet till klimatfrågan 

och värdet i att engagera sig. I reportaget används flera källor som uttrycker tveksamhet kring 

att det är deras ansvar att göra någonting för att minska den globala uppvärmningen. Detta 

förstärker känslan av att norrmännen är osäkra inför vad klimatproblemen betyder och vad det 

går att göra åt dessa problem. Då problemet med bristande engagemang knyts till problemet 

med klimatförändringarna ökar osäkerheten.  

 

                                                
126 Webster, Top scientist calls for honesty on climate change, The Times. 
127 Wikipedia, John Beddington, http://en.wikipedia.org/wiki/John_Beddington. 
128 Høydal, Miljøengasjementet faller, Verdens Gang. 
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Reportaget ”Jorden rekordvarm – trots kall vinter” i Dagens Nyheter präglas framförallt av 

vetenskaplig säkerhet då varken någon kontrovers eller annan typ av osäkerhet var särskilt 

framträdande. Trots detta är det intressant att visa på hur journalistens sätt att berätta leder till 

att texten ändå förmedlar en känsla av att människor fortfarande är oeniga om 

klimatproblemens omfattning:  

 

”När Gore, som gjort sig känd som den person som kanske mest av alla larmat om de 

pågående klimatförändringarna, kom till inspelningen i Oslo var det svinkallt. Skavlan 

undrade hur Gore mitt i vinterkylan kunde tjata om uppvärmningen av jorden. Gore avvisade 

Skavlan med att säga: 

- Den globala uppvärmningen finns kvar. 

Vem hade rätt? Svaret är båda två.”129 

 

Reportaget betonar att den globala uppvärmningen ökat trots att vintern år 2010 var ovanligt 

kall. Journalistens berättarteknik, exempelvis genom användandet av kontraster (”pågående 

klimatförändringar” och ”i Oslo var det svinkallt”), bidrar till att texten uppfattas som mer 

osäker då journalisten förmedlar en bild av att klimatförändringarna existerar, men inte i så 

stor utsträckning att de i slutändan påverkar vädret. Även om journalisten är tydlig med att 

den globala uppvärmningen är verklig skapar det sätt han berättar på (Vem hade rätt? Svaret 

är båda två.) ändå en känsla av oenighet. 

 

Tvetydighetsgestaltning 
Flera av de texter som ingick i studien präglades av tvetydighet. Enligt Antilla innefattar detta 

texter som ”indikerar en viss brist på respekt för allvaret i klimatfrågan”. Det kan till exempel 

yttra sig genom att textens huvudsakliga tema inte är global uppvärmning, men att textens 

innehåll ändå starkt påverkas av detta. Tidigare forskning har visat att när journalister 

använder sig av tvetydighetsgestaltning hamnar ofta effekterna av global uppvärmning i 

skymundan, vilket kan bidra till att läsarna ser klimatförändringarna som mindre 

alarmerande.130 Ett exempel på tvetydighet fanns i ledaren ”Climate chief’s e-mails broke 

science code of honour” ur The Times:  

                                                
129 Larsson, Jorden rekordvarm – trots kall vinter, Dagens Nyheter. 
130 Antilla, Climate of Scepticism: US Newspaper Coverage of the Science of Climate Change, s. 344-345. 
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”Talk about freak weather conditions. The main characters in ’Climategate’, the global 

harming global warming row, really are the strangest bunch.”131 

 

Ledaren handlar framförallt om ”karaktärerna” i klimatdebatten som uppstod efter 

Climategate-skandalen; alltså mellan klimatskeptiker och klimatförespråkare. Även om 

skribenten använder sig av termer som kan kopplas till klimatförändringarna (till exempel 

”freak weather conditions”) används dessa endast för att, på ett närmast ironiskt sätt, gestalta 

oenigheten mellan de inblandade parterna. På det sättet förminskas allvaret i frågan, då fokus 

ligger på att förlöjliga de inblandade i skandalen, och inte på klimatproblemen i sig. Ett annat 

exempel på tvetydighet återfanns i ledaren ”Lite tåg för pengarna” i Dagens Nyheter:  

 

 ”Frågan är därför inte om de nya spåren skulle bli uppskattade av dem som kan utnyttja dem, 

utan om pengarna som ska satsas står i proportion till nyttan.” 

 

”En undersökning som gjordes vid KTH förra året visade att även om man satsade så mycket 

på järnvägen att dess marknadsandel på sträckor där den konkurrerar med flyget ökade från 

47 till 70 procent så skulle Sveriges totala koldioxidutsläpp inte minska med mer än 0,3 

procent.”132 

 

Ledaren handlar främst om varför en utbyggnad av den svenska järnvägen inte skulle vara en 

lönsam satsning för landet. Detta då den nytta en sådan satsning skulle ha för klimatet inte 

skulle stå i proportion till de ekonomiska nackdelarna som utbyggnaden skulle föra med sig. 

Forskning som visar på hur lite koldioxidutsläppen skulle minska om tåget tog över vissa 

flygsträckor används för att stödja argumentationen (se citatet ovan). På så sätt kommer 

klimatproblemen i skymundan, vilket i sin tur förminskar allvaret i frågan. Skribenten 

använder sig även av laddade formuleringar för att förstärka sin ställning i frågan:  

 

”Det vore trevligt om järnvägsutbyggnad var ett effektivt sätt att motverka växthuseffekten. 

Tyvärr är det inte det.” 

 

                                                
131 Treneman, Climate chief’s e-mails broke science code of honour, The Times. 
132 Åman, Lite tåg för pengarna, Dagens Nyheter. 
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En liknande tvetydighet återfanns i ”The Spill Vs. a Need To Drill” från The New York 

Times:  

 

”But whatever the magnitude of the spill at the Deepwater Horizon drilling rig, 50 miles off 

the coast of Louisiana, it is unlikely to seriously impede offshore drilling in the Gulf. The 

country needs the oil - and the jobs.”133 

 

Ledaren betonar det faktum att USA, trots den omfattande oljekatastrofen i Mexikanska 

Golfen (20 april 2010), är beroende av olja och de jobb som oljan gett landet. Även om 

klimatförändringarna nämns är detta inte det huvudsakliga temat. Skribenten har som 

utgångspunkt att oljekatastrofen har en negativ påverkan på miljön, men menar att landets 

framtida ekonomi ändå måste prioriteras före en eventuell minskning av oljeproduktionen:  

 

”There is another reason why offshore drilling is likely to continue. Most of the big new 

discoveries lie deep beneath the world’s oceans, including in the Gulf of Mexico. For the oil 

companies, these reserves are worth hundreds of billions of dollars and represent the 

industry’s future” 134 

 

Antilla menar att om en text som nämner klimatförändringarna är skriven på ett hånfullt sätt 

kan detta skymma allvaret av klimatfrågorna135. I ledaren ”Enden er nær” ur Verdens Gang 

fanns ett exempel på detta. Skribenten argumenterar för att vulkanutbrottet på Island har gett 

”domedagsprofeter” ett användbart bevis för att jorden kommer att gå under. Skribenten 

menar också att det bara är en tidsfråga innan även klimatforskare kommer att använda 

händelsen för att bevisa att klimatförändringarna är orsakade av människan:  

 

”Dommedagsprofetene har fått sitt, men hvor er kollegene - hvor er miljøprofetene? Hvor er 

de tungsindige advarslene om at menneskeskapte klimaendringer er skyld i kalamitetene? 

Bare vent, de kommer nok...”136 

 

                                                
133 Mouawad, The Spill Vs. a Need To Drill, The New York Times. 
134 Mouawad, The Spill Vs. a Need To Drill, The New York Times. 
135 Antilla, Climate of Scepticism: US Newspaper Coverage of the Science of Climate Change, s. 345. 
136 Røhne, Enden er nær, Verdens Gang. 
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Skribenten använder en närmast hånfull ton när denne skriver om klimatforskare och de 

antropogena orsakerna till den globala uppvärmningen vilket gör att klimatproblemen inte 

upplevs som någonting som bör tas på allvar.  

 

Ekonomisk gestaltning 
Ekonomisk gestaltning användes i två ledare. Detta innebär att textens fokus låg på de 

ekonomiska aspekterna av klimatfrågan: vad eventuella lösningar på klimatfrågan kan kosta 

och om dessa kostnader överväger den eventuella nyttan. Som Stern visade har de 

ekonomiska aspekterna av klimatförändringarna hittills bland annat legat på vilka kostnader 

tekniska alternativ innebär. Han menar att lösningar på klimatproblemen kräver en stabil 

ekonomi. Det är viktigt att nämna att utvecklingsländer därför kan ha svårigheter med att 

finansiera omställningar till miljövänliga alternativ.137 Så är dock inte fallet med de länder 

som ingick i denna studie. 

 

De Vreese menar att den ekonomiska gestaltningen kan användas av journalister för att 

betona betydelsen av de ekonomiska konsekvenserna som ett problem kan föra med sig.138 

Två tydliga exempel på den ekonomiska gestaltningen fanns i ledaren ”Lite tåg för pengarna” 

i Dagens Nyheter:  

 

”Det vore trevligt om järnvägsutbyggnad var ett effektivt sätt att motverka växthuseffekten. 

Tyvärr är det inte det. Kostnaderna för att bygga ut nya spår är helt enkelt för höga i 

förhållande till den relativt lilla minskning av koldioxidutsläppen som kan uppnås.” 

 

”Frågan är därför inte om de nya spåren skulle bli uppskattade av dem som kan utnyttja dem, 

utan om pengarna som ska satsas står i proportion till nyttan.”139 

 

Citaten i ledaren visar att skribenten anser att en utbyggnad av järnvägen innebär ett 

ekonomiskt problem samt att klimatnyttan som en utbyggnad av järnvägen kan bidra med inte 

vägs upp av den ekonomiska kostnaden. Nisbet menar att den ekonomiska gestaltningen ofta 

                                                
137 Stern, What is the Economics of Climate Change?, s. 1-10. 
138 D’angelo & Kuypers, Doing news framing analyses – empirical and theoretical perspectives, s. 189. 
139 Åman, Lite tåg för pengarna, Dagens Nyheter. 
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används i just detta syfte; för att argumentera för varför åtgärder mot klimatförändringarna 

inte ska vidtas140. 

 

I ledaren ”The Spill vs. a Need To Drill” i The New York Times används ett liknande 

resonemang. Skribenten menar att oljeborrningen i Mexikanska golfen inte kommer att 

upphöra eftersom den olja som finns där representerar oljeindustrins framtid: 

 

”There is another reason why offshore drilling is likely to continue. Most of the big new 

discoveries lie deep beneath the world’s oceans, including in the Gulf of Mexico. For the oil 

companies, these reserves are worth hundreds of billions of dollars and represent the 

industry’s future.” 

 

”But developing credible, cheap and abundant alternatives to oil will take many decades, and 

in the meantime, cars need gasoline and planes need kerosene. The Unites States is still the 

world’s top oil consumer by far. Even as China grows, the Unites States consumes twice as 

much oil.”141 

 

Även om skribenten menar att USA behöver utveckla fler förnyelsebara alternativ till oljan 

argumenterar denne ändå för att oljan fortfarande behövs rent ekonomiskt. Han menar att det 

därför inte är möjligt att avveckla oljeproduktionen, oavsett vilka skador en fortsatt 

produktion kan medföra. Som resultatdelen visat innehöll denna ledare både tvetydighets- och 

ekonomisk gestaltning, vilket visar hur texten på olika sätt skymmer eller förminskar allvaret 

med klimatproblemen.   

 

9. Diskussion och slutsatser 
Klimatskepticism i sig är ett komplext begrepp. Även om det går att definiera 

klimatskepticism (se kapitel 1.1 Begreppsdefinitioner) är det svårt att fastställa hur det tar sig 

i uttryck i dagstidningar. Att endast använda texter där journalister direkt uttrycker en skepsis 

mot att mänsklig aktivitet orsakat den globala uppvärmningen är för enkelt. Därför ingick 

även "skeptiska uttryck" i denna studie. Dessa visar inte alltid på en direkt klimatskepticism 
                                                
140 D’angelo & Kuypers, Doing news framing analyses – empirical and theoretical perspectives, s. 49. 
141 Mouawad, The Spill Vs. a Need To Drill, The New York Times. 
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från vare sig journalister eller källor. Det kan i stället vara uttryck där exempelvis allvaret 

med klimatfrågorna döljs. 

 

I studien framkom det att gestaltningar som går att koppla till klimatskepticism var 

framträdande i samtliga fyra dagstidningar. Tidigare forskning har visat att det finns 

karaktäristiska drag hos dessa gestaltningar som indikerar en skepsis gentemot hur omfattande 

klimatförändringarna är. Forskning har även visat att dessa gestaltningar kan vara en orsak till 

publikens osäkerhet eller skepsis gällande tron till att antropogena orsaker ligger bakom den 

globala uppvärmningen. Gestaltningarna kan även leda till att publiken blir mindre angelägen 

att engagera sig i dessa frågor.142 143 144 

 

Då vi i studien endast undersökte texter med klimatskeptiska inslag var det inte förvånande att 

dessa gestaltningar framträdde. De flesta texter gällande klimatet under den valda 

tidsperioden var troligtvis inte klimatskeptiska överhuvudtaget. Forskning som fokuserat på 

generell klimatrapportering, och inte specifikt undersökt hur klimatskepticism yttrar sig, har 

funnit att andra gestaltningar har varit mer framträdande än de som indikerar skepticism. 

Olausson fann till exempel att svensk klimatrapportering präglades av gestaltningar som 

indikerade att klimatproblemen bör tas på allvar och att åtgärder mot dessa borde vidtas. 

Enligt henne stärker dessa gestaltningar människors kollektiva ansvar och vilja att agera i 

klimatfrågan145. Det var ett medvetet val att i denna studie endast undersöka hur 

klimatskepticism kan ta sig i uttryck. Vi anser att det är viktigt att studera de skeptiska texter 

som trots allt finns och belysa hur dessa ser ut. Om medier kan påverka människors 

inställning till klimatfrågor, är det av intresse att undersöka hur dessa frågor gestaltas.  

 

Vetenskaplig osäkerhet är den gestaltning som förekommit mest frekvent i litteratur och 

tidigare forskning om hur medier kan framställa klimatförändringar på ett sätt som kan 

indikera att den globala uppvärmningen inte är fastställd och bevisad. Forskning har visat att 

vetenskaplig osäkerhet har varit en vanligt förekommande gestaltning i amerikansk 

                                                
142 Zehr, Public representations of scientific uncertainty about global climate change, s. 85-99. 
143 Antilla, Climate of Scepticism: US Newspaper Coverage of the Science of Climate Change, s. 344-345. 
144 Stern, What is the Economics of Climate Change?, s. 1-10. 
145 Olausson, Global warming - global responsibility? Media frames of collective action and scientific certainty, 

s. 421–436. 
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klimatrapportering146, medan vetenskaplig säkerhet i stället präglat den europeiska 

rapporteringen147.  

 

I denna studie återfanns flera texter som tydligt färgades av vetenskaplig osäkerhet. Dessa 

gick framförallt att finna i den brittiska och amerikanska pressen. Texterna visade bland annat 

prov på det som i tidigare forskning kallats för "vetenskaplig kontrovers". Texterna visade 

även prov på hur osäkerhet kan skapas genom att koppla ytterligare problem till själva 

huvudproblemet med klimatförändringar.148 Gemensamt för de brittiska och amerikanska 

texterna som präglades av vetenskaplig osäkerhet var att de berörde Climategate-skandalen.  

 

Det faktum att vetenskaplig osäkerhet var mest synlig i brittisk och amerikansk press kan ha 

flera orsaker. Climategate-skandalen gav upphov till en världsomspännande debatt om 

klimatforskningens giltighet och vilken insyn människor bör ha i forskningen. Då händelsen 

inträffade i Storbritannien är det dock naturligt att de brittiska medierna rapporterade mer om 

detta än till exempel de svenska. Enkätundersökningar har även visat att det i Storbritannien 

och USA finns en lägre konsensus bland befolkningen när det kommer till tron på 

antropogena orsaker till den globala uppvärmningen än i Sverige och Norge (se Kapitel 2.1 

Klimatpolitik i respektive land). Därför går det att diskutera i fall detta också skulle kunna 

bidra till att USA:s och Storbritanniens rapportering upplevs som mer "osäker". Att 

vetenskaplig osäkerhet återfanns i artiklar angående Climategate-skandalen kan också bero på 

att journalister i och med händelsen fann en berättelse som var enkel att dramatisera. Detta då 

skandalen skapade en så pass stark oenighet mellan olika forskare.  

 

Vetenskaplig osäkerhet väcker även tankar om journalistiska normer och objektivitet. Entman 

menar att objektivitet både kan förstärka journalistikens trovärdighet, men också försvaga den 

om objektiviteten används på fel sätt. Enligt Entman kan detta uppstå när journalister 

använder objektivitet som ett substitut för att kontrollera sina källor. I stället för att skaffa sig 

tillräckligt mycket fakta om ett vetenskapligt ämne nöjer sig journalister med att låta båda 

sidor komma till tals. Han menar att en balanserad presentation av båda sidor i en konflikt kan 

                                                
146 Zehr, Public representations of scientific uncertainty about global climate change, s. 85-99. 
147 Olausson, Global warming - global responsibility? Media frames of collective action and scientific certainty, 

s. 421–436. 
148 Zehr, Public representations of scientific uncertainty about global climate change, s. 85-99. 
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göra att publiken får svårare att bedöma hur själva problemet egentligen ser ut.149 

 

Det var i denna studie tydligt att många journalister strävade efter att hålla rapporteringen om 

klimatet objektiv och låta samtliga parter i frågan få komma till tals. Enligt Zehr präglas 

många artiklar av vetenskaplig osäkerhet på grund av journalisters välvilja att rapportera från 

båda sidor. I denna studie har det inte varit möjligt att identifiera journalisternas egna 

inställningar till klimatförändringarna. I enlighet med resultaten i Zehrs studie är det dock 

högst möjligt att den vetenskapliga osäkerheten förmedlades omedvetet.150 

 

Klimatskepticism och politisk tillhörighet har också visat sig hänga samman då 

klimatskeptiker oftare är mer politiskt högervridna än "klimatförespråkare" som lutar mer åt 

vänster151. Detta blir även intressant i fråga om journalister. I en studie från år 2012 av 

medieforskaren Asp visade det sig att en majoritet av de svenska journalisterna stod mer till 

vänster än höger politiskt sett. 41 procent av den svenska journalistkåren sympatiserade år 

2011 med Miljöpartiet. Man skulle kunna diskutera i fall en snedvridning politiskt bland 

journalister också skulle kunna leda till att rapporteringen om klimatet blir mer eller mindre 

"skeptisk" eller vetenskapligt osäker/säker beroende på journalisters partisympatier. Asp 

menar att det inte är särskilt lätt att dra sådana slutsatser då den politiska tillhörigheten inte 

alltid spelar in när journalister väljer hur de gestaltar fenomen. Dock menar han att ju mer 

makt en journalist har i medievärlden, desto mer inflytande har denne, och desto större roll 

spelar också dennes politiska tillhörighet.152 

 

I ett medielandskap där hypotetiskt sett alla journalister skulle gestalta den globala 

uppvärmningen som vetenskapligt säker anser vi att detta möjligtvis skulle kunna leda till att 

fenomenet i stället uppfattas som mer osäkert. Om många människor känner sig osäkra på hur 

pass omfattande den globala uppvärmningen är kan en för ”säker” rapportering leda till en 

lägre tilltro till medierna. Detta om människor känner att mediebilden av problemet inte 

överensstämmer med verkligheten. Då journalister, i vår mening, ska försöka återge en så 

sann bild av verkligheten som möjligt är det viktigt att politisk tillhörighet inte påverkar 

                                                
149 Entman, Framing: toward clarification of a fractured paradigm, s. 51–58. 
150 Zehr, Public representations of scientific uncertainty about global climate change, s. 85-99. 
151 Carlsson-Kanyama & Hörnsten Friberg, Kommunpolitikers och kommunchefers syn på klimat- förändring och 

anpassningsbehov, Umeå Universitet. 
152 Asp & Andersson, Den svenska journalistkåren, s. 221-226. 
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bilden av "verkligheten". Om hela journalistkåren till exempel var Miljöpartister, skulle detta 

troligtvis leda till att klimatförändringarna gestaltades som vetenskapligt säkra, även om det 

inte är hundraprocentigt bevisat vad som ligger bakom den globala uppvärmningen.  

 

I norska och svenska medier återfanns inte en lika tydlig användning av vetenskaplig 

osäkerhet. I dessa texter handlade det mer om journalisternas berättarteknik eller om hur de 

intervjuade källorna kunde uttrycka en slags osäkerhet; antingen språkligt (”Vem hade rätt? 

Svaret är båda två.”153) eller genom att koppla relaterade problem (problemet med det dalande 

engagemanget för klimatfrågor i Norge154) till klimatproblemen. 

 

En gestaltning som däremot tydligare gick att urskilja i svensk och norsk dagspress, men även 

i amerikansk och brittisk, var tvetydighetsgestaltningen.  

 

Gemensamt för alla tvetydiga texter i studien var att samtliga var ledare. Vi tror att detta 

delvis kan bero på att journalister möjligtvis inte behöver förhålla sig lika objektivt i ledare 

utan att de där istället ges utrymme för att föra fram sina egna åsikter. Resultatet av detta kan 

bli att journalister framhäver eller döljer aspekter i förhållande till vad de vill ha sagt. 

Anledningen till att tvetydighet återfanns i alla de studerade tidningarna tror vi mestadels 

beror på de enskilda journalisternas syn på klimatproblemen och hur pass viktiga dessa är i 

förhållande till andra problem. 

 

Dock går det att diskutera hur redaktioner förhåller sig till klimatförändringarna som problem. 

Ska enskilda journalister få behandla problemet med en sorts nonchalans, respektlöshet eller 

ironi under ledarsidorna samtidigt som en artikel om riskerna med global uppvärmning dyker 

upp i nyhetsdelen? I The Times återfanns exempelvis den ironiserande ledaren "Climate 

chief’s e-mails broke science code of honour” intill en nyhetsartikel om Climategate-

skandalen. Traditionellt sett är det vanligt att tidningar på ledarsidor ifrågasätter nya 

vetenskapliga rön samtidigt som de i andra delar av tidningen rent nyhetsmässigt beskriver 

dessa. Dock går det att fråga sig i fall denna form av dubbelhet skulle kunna leda till att 

människor ser på klimatförändringarna som någonting osäkert och mindre alarmerande. Om 

de argument som framförs i ledaren är oeniga med den information som presenteras i nyheten 

                                                
153 Larsson, Jorden rekordvarm – trots kall vinter, Dagens Nyheter. 
154 Høydal, Miljøengasjementet faller, Verdens Gang. 
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tror vi dock att detta kan leda till att läsare blir mer osäkra. Däremot tror vi samtidigt att det är 

svårt att fullt ut gestalta klimatproblemen som vetenskapligt säkra då dels vetenskapen i sig 

inte alltid är fullständigt bevisad och då journalister är individer med olika erfarenheter, 

bakgrunder och personliga åsikter.  

 

De texter som präglades av den ekonomiska gestaltningen påminde om de texter som 

karaktäriserades av tvetydighetsgestaltningen. Detta då de argument som fördes fram satte de 

ekonomiska aspekterna i fokus, vilket ofta också ledde till att klimatförändringarna hamnade i 

skymundan. Den ekonomiska gestaltningen återfanns precis som tvetydighetsgestaltningen 

endast i ledare; i detta fall i den svenska155 och den amerikanska156. Båda dessa texter byggde 

på argument om att åtgärder för att minska mänsklig klimatpåverkan skulle ha för stora 

negativa effekter på ekonomin för att vara värda att genomföra. 

Nisbet menar att den ekonomiska gestaltningen ofta används för att förhindra att åtgärder mot 

klimatförändringarna vidtas157. Det framgick inte i texterna om skribenterna var skeptiska 

gentemot antropogena orsaker till den globala uppvärmningen. Däremot visade ingen av 

skribenterna på någon större oro inför vad vare sig en större satsning på flyget än på tåget158 

eller ett fortsatt oljeborrande159 skulle kunna ha för påverkan på klimatet. Skribenterna verkar 

i stället mena att det är viktigare att ekonomin är stark än att koldioxidutsläppen minskar. Som 

skribenten till "Lite tåg för pengarna" konstaterar:  

 

"Frågan är därför inte om de nya spåren skulle bli uppskattade av dem som kan utnyttja dem, 

utan om pengarna som ska satsas står i proportion till nyttan.”160 

 

Det är dock viktigt att tillägga att ett stabilt ekonomiskt klimat är en förutsättning för att 

länder ska kunna åtgärda klimatproblem161. Därför är det inte helt enkelt att avgöra om 

ekonomiska argument verkligen används för att förminska eller dölja allvaret med 

klimatproblemen. Det kan vara så att journalister omedvetet förbiser klimatproblemen för att 

                                                
155 Åman, Lite tåg för pengarna, Dagens Nyheter. 
156 Mouawad, The Spill Vs. a Need To Drill, The New York Times. 
157 D’angelo & Kuypers, Doing news framing analyses – empirical and theoretical perspectives, s. 53. 
158 Åman, Lite tåg för pengarna, Dagens Nyheter. 
159 Mouawad, The Spill Vs. a Need To Drill, The New York Times. 
160 Åman, Lite tåg för pengarna, Dagens Nyheter. 
161 Stern, What is the Economics of Climate Change?, s. 1-10. 



 50 

ett ekonomiskt problem ligger i fokus i just den texten. Det är också rimligt att tro att många 

journalister och källor som använder ekonomiska argument i grund och botten inte vill 

förstärka klimatskepticismen. 

 

Som Scruggs fann finns det dock en koppling mellan klimatskepticism och ekonomi då 

människor i större utsträckning har visat sig förneka klimatproblemen under ekonomiskt 

oroliga tidsperioder. Han menar att detta beror på att människor har en föreställning om att de 

åtgärder som krävs för att förhindra klimatförändringarna är negativa för den ekonomiska 

utvecklingen.162 Det är viktigt att diskutera hur journalister förhåller sig till 

klimatförändringarna och ekonomi. Ska journalister förstärka känslan av att åtgärder för att 

minska den globala uppvärmningen är negativa för ekonomin? Även om en stark ekonomi är 

en förutsättning för att agera mot klimatförändringarna tror vi att journalister skulle kunna 

beskriva sambandet mellan ekonomi och klimat på ett annat sätt. Det skulle exempelvis kunna 

ske genom att journalister även belyser hur klimatanpassning kan gynna ekonomin i stället för 

att enbart försämra den. 

 

Slutsatser 
Den slutsats som drogs var att gestaltningar som kan kopplas till klimatskepticism gick att 

finna i samtliga undersökta dagstidningar.  

 

Resultatet visade att vetenskaplig osäkerhetsgestaltning främst förekom i reportage och att 

den var tydligast i brittisk och amerikansk dagspress. Ekonomisk gestaltning och 

tvetydighetsgestaltning förekom i samtliga länder, men endast i ledare. Dessa gestaltningar 

kan på olika sätt förminska allvaret med klimatproblemen eller framställa klimatproblemen 

som osäkra. 

 

9.1 Förslag till vidare forskning 
Med denna uppsats som utgångspunkt finns flera uppslag till vidare forskning. Dels skulle det 

vara intressant att undersöka hur klimatskepticism kan ta sig i uttryck under en längre 

tidsperiod. Detta för att få en så bred och neutral bild av klimatrapporteringen som möjligt. 

 

                                                
162 Phys.org, Global warming skepticism climbs during tough economic times, http://phys.org/news/2012-03-

global-skepticism-climbs-tough-economic.html. 
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En utökad studie, där kvalitativ och kvantitativ metod kombineras, skulle även kunna 

genomföras. Den kvantitativa metoden kan då användas för att undersöka hur ofta 

klimatskeptiska uttryck förekommer och den kvalitativa för att värdera detta. 

 

Dessutom skulle det vara intressant att jämföra hur klimatskepticism kan ta sig i uttryck i ett 

ännu större antal tidningar och undersöka om, och i så fall varför, uttrycken skiljer sig åt. 
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