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Abstract 

 
En av journalistikens viktigaste uppgifter är att förenkla, förklara och konkretisera det komplexa 

och svårförståeliga. Detta gäller även ett av de största globala hoten i vår tid: 

klimatförändringarna. Klimatförändringarna har många, mer eller mindre abstrakta, 

konsekvenser. Och vilka av dessa konsekvenser som tas upp i medierna, påverkar hur 

mediekonsumenterna ser på just klimatförändringarna och hur de drabbar oss och vår omvärld. 

I denna uppsats undersöks vilka av klimatförändringarnas konsekvenser som svenska journalister 

väljer att skriva om samt hur man väljer att beskriva dessa konsekvenser och varför. 

Frågeställningarna är: Vilka av klimatförändringarnas konsekvenser beskrivs av svenska 

journalister? Vilka konsekvenser beskrivs som de yttersta? Vilka konsekvenser kvantifieras, 

alltså siffersätts? Varför väljer man att beskriva de konsekvenser som man gör, på det sätt som 

man gör? 

Frågeställningarna har besvarats genom en kvantitativ innehållsanalys, i vilken redaktionellt 

material på tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen har 

analyserats, samt genom en intervjustudie, i vilken journalister på tre av de fyra tidningarna har 

intervjuats. 

Studiens resultat visar att konsekvenser som påverkar djur, natur, väder och temperatur är de 

vanligast förekommande. Men det finns också ett mönster i att dessa konsekvenser oftare 

förekommer tidigt i orsakssamband, medan konsekvenser som mer direkt påverkar människan 

oftare förkommer senare i orsakssamband, alltså oftare beskrivs som de yttersta konsekvenserna, 

och oftare siffersätts. Intervjustudien visar på att journalisterna väljer att beskriva just 

konsekvenser som drabbar människor som de yttersta för att dessa är lätta för tidningsläsarna att 

relatera till. De intervjuade journalisterna menar dock att det ligger en journalistisk utmaning i att 

klimatförändringarna och dess konsekvenser inte drabbar svenska tidningsläsare i så hög grad, 

vilket gör dem svåra för svenska tidningsläsare att ta till sig. 

Nyckelord: gestaltning, klimatförändringar, nyhetsvärdering, vetenskapsjournalistik, svensk 

press. 
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1. Inledning & bakgrund 
 

De av människan orsakade klimatförändringarna kan ses som ett av de största globala hoten i vår 

tid. I dag är det inte ens en procent av den vetenskapliga litteraturen som ställer sig frågande till 

just de antropogena klimatförändringarnas existens (Cook et al 2013, s. 4). Journalistik som 

berör ämnet skiljer sig dock ofta från övrig journalistik. Generellt kan man säga att journalistik 

handlar om att beskriva hur saker är, men klimatjournalistiken handlar ofta snarare om att 

beskriva hur saker kommer att bli. Om att förutspå och ge prognoser, till exempel gällande hur 

jordens medeltemperatur eller havsnivåer kommer att stiga. Att klimatjournalistiken ofta 

behandlar dessa typer av prognoser innebär att det finns en ökad grad av osäkerhet (Carvalho 

2011, s. 487). Och att dessa prognoser ofta befinner sig långt bort från de svenska 

tidningsläsarna, både tidsmässigt, geografiskt och kulturellt, gör dem inte lättare för 

tidningsläsarna att ta till sig och relatera till. Dessa aspekter kan tänkas leda till ett ökat behov av 

förenkling, förklaring och konkretisering av klimatfrågan, till exempel i form av konkreta 

konsekvenser. Men i ett land långt bort från de smältande isarna, de översvämmande 

söderhavsöarna eller de värsta stormarna, är det uppenbart att konkreta konsekvenser, som 

mediekonsumenterna kan relatera till, kan vara svåra att finna. Hur hanterar svenska journalister 

detta? undrar vi. Väljer de att beskriva tio hemlösa isbjörnar eller en översvämmande källare i en 

Stockholmsförort? Kort och gott: vilka konsekvenser bedöms ha ett högt nyhetsvärde och varför? 

FNs klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) beskriver i sin rapport 

“Climate change 2014: Impacts, adaptation and vulnerability: Summary for policymakers” hur 

klimatförändringarna, med höjda temperaturer som följd, fått konsekvenser som påverkat både 

naturen och människan. Och den absoluta merparten av påverkan är negativ. Enligt IPCC syns 

påverkan allra tydligast på naturen, till exempel i form av smältande glaciärer, och det är också 

här som forskarna är som mest övertygade om att det verkligen är klimatförändringarna som är 

den bakomliggande orsaken (IPCC 2014, s. 4). Men klimatförändringarna påverkar inte bara 

naturen, utan också människan och människans skapelser, med mer eller mindre direkta 

orsakssamband. Några av de mest direkta konsekvenserna för mänskligheten syns på jordbruket, 

med torka eller översvämningar som en följd av klimatförändringarna. Exempelvis vete- och 

majsodlingar har påverkats negativt (IPCC 2014, s. 5). Men enligt IPCC påverkar 

klimatförändringarna inte bara jordbruket, utan också människors hälsa. Klimatförändringar har, 
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till exempel genom fler översvämningar, föranlett större spridning av vattenburna sjukdomar i 

vissa delar av världen (IPCC 2014, s. 6). 

Både påverkan på jordbruket och på folkhälsan leder i förlängningen till påverkan på ekonomin. 

Oförutsägbara skördar leder till att råvarupriser går upp (IPCC 2014, s. 5) och en försämrad 

folkhälsa leder till försämrad arbetsförmåga och i förlängningen till en försämrad ekonomisk 

tillväxt. Enligt IPCC påverkas fattiga människor i betydligt högre grad än rika, till exempel då 

deras bostäder förstörs till följd av naturkatastrofer eller genom minskad tillgång på rent vatten 

(IPCC 2014, s. 8). Och i förlängningen kan detta leda till både konflikter och migration, vilket 

också påverkar ekonomin. Klimatförändringarna har alltså flera, både direkta och indirekta, 

konsekvenser för natur och mänsklighet.  

Med denna bakgrund kan man fråga sig huruvida det spelar någon roll på vilket sätt svenska 

journalister väljer att förenkla och förklara klimatförändringarna samt vilka av de direkta eller 

indirekta konsekvenserna av klimatförändringarna som svenska journalister väljer att belysa. Att 

förenkla och förklara något komplext och svårförståeligt kan ses som en av journalistikens 

viktigaste uppgifter, men hur man väljer att göra det kan få en stor betydelse för 

mediekonsumenternas inställning i en viss fråga (Shehata 2012, s. 327). Adam Shehata skriver 

om hur nyhetsinnehållet på olika sätt påverkar mediekonsumenters så kallade dagordning. Alltså 

vilka frågor som mediekonsumenterna anser vara viktiga, vad mediekonsumenterna tycker i 

olika frågor och så vidare (Shehata 2012, s. 317-319). Han skriver att medieinnehållet kan 

påverka hur människor beter sig, tänker eller gör bedömningar (Shehata 2012, s. 324-325) och 

att val av vinklar och av aspekter som lyfts fram kan påverka mediekonsumenters uppfattning 

kring en fråga (Shehata 2012, s. 327). Med bakgrund av detta är det av intresse att undersöka 

vilka av klimatförändringarnas konsekvenser som svenska journalister belyser samt varför 

svenska journalister belyser just dessa. 

Det är dock inte bara av intresse att undersöka vilka av klimatförändringarnas konsekvenser som 

beskrivs, utan också hur svenska journalister väljer att beskriva dessa. Om vilka konsekvenser 

som siffersätts samt hur orsakssambanden ser ut. Som nämnt ovan har klimatförändringarna både 

direkta och indirekta konsekvenser och flera av konsekvenserna kan därmed ses som nödvändiga 

att ta upp, för att kunna nå fram till konsekvenser som ligger senare i orsakssambandet. Ett 

tänkbart utfall är därmed att en konsekvens, som ofta beskrivs som ett led i ett orsakssamband, är 
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vanligare förekommande än en konsekvens som ofta beskrivs senare i ett orsakssamband. Detta 

innebär dock inte att den nödvändigtvis är lägre värderad, utan det kan snarare vara tvärtom. De 

yttersta konsekvenserna är troligtvis de som kan ses som de mest intressanta, relevanta och 

konkreta. Att en konsekvens dessutom kvantifieras konkretiserar ytterligare. Därför är det även 

av intresse att undersöka vilka konsekvenser som beskrivs som de yttersta samt vilka som 

kvantifieras. 

 

2. Syfte 

 

Denna uppsats syfte är att undersöka och redogöra för vilka av klimatförändringarnas 

konsekvenser som beskrivs av svenska journalister, i svenska medier, samt att analysera varför 

svenska journalister väljer att beskriva de konsekvenser som de gör, på det sätt som de gör. 

Syftet är också att undersöka vilka av klimatförändringarnas konsekvenser som beskrivs som de 

yttersta samt vilka som kvantifieras, alltså siffersätts. Uppsatsen kan förhoppningsvis öka 

kunskapen i hur man bäst konkretiserar detta högst abstrakta ämne, samt ligga till grund för 

vidare analys av klimatfrågan som nyhetsämne. 

 

3. Frågeställningar 

 
Vilka av klimatförändringarnas konsekvenser beskrivs av svenska journalister? 

Vilka konsekvenser beskrivs som de yttersta? 

Vilka konsekvenser kvantifieras, alltså siffersätts? 

Varför väljer journalisterna att beskriva de konsekvenser som de gör, på det sätt som de gör?  
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4. Tidigare forskning  
 

Här ges en kortfattad överblick över det rådande forskningsläget i ämnet journalistik och 

klimatförändringar, samt förklaringar till hur denna uppsats knyter an till forskningen. 

2004 genomförde Dominique Brossard, James Shanahan och Katherine McComas en 

undersökning av mediers spegling av klimatfrågan, som mynnade ut i den vetenskapliga 

artikeln “Are Issue-Cycles Culturally Constructed? A Comparison of French and American 

Coverage of Global Climate Change”. Deras resultat visar att tidningarna Le Monde och New 

York Times båda lyfter fram klimatförändringarnas konsekvenser, negativa som positiva. Den 

amerikanska tidningen New York Times tenderar dock att göra det i högre grad än den franska 

tidningen Le Monde (Brossard et al 2004 s. 370). Detta förklaras av författarna med att den 

franska journalistiken är mer opinionstyngd, alltså känslostyrd, än den amerikanska och att 

klimatfrågans konsekvenser ofta behandlar vetenskapliga fakta snarare än att tala till läsarens 

känslor (Brossard et al 2004, s. 373). Brossard, Shanahan och McComas forskning går aldrig 

på djupet angående vilka av klimatförändringarnas konsekvenser som tas upp i medierna, 

vilket skiljer deras forskning från denna uppsats som ämnar göra just detta. 

Birgitta Höijer, professor i medie - och kommunikationsvetenskap, publicerade år 2010 en 

studie som undersöker vilka känsloranspelningar som svenska medier anspelar på, då de 

rapporterar om klimatförändringarna. Hennes resultat redovisas i artikeln “Emotional 

anchoring and objectification in the media reporting of climate change” från 2010. Den visar 

att de undersökta medierna, Aftonbladet och Svt Rapport, anspelar på känslorna rädsla, hopp, 

medkänsla, skuld och nostalgi när de rapporterar om klimatförändringarna (Höijer 2010, s. 

727). 

Höijer skriver även om objektifiering; att medierna genom att förkroppsliga något gör det 

abstrakta konkret och därmed ökar mediekonsumentens förståelse (Höijer 2010, s. 727). Det 

är något som knyter an till själva kärnan av denna uppsats, där klimatfrågan är det som 

förkroppsligas. Det som skiljer Höijers forskning från studierna i denna uppsats är dels att 

hennes innehållsanalys är strikt kvalitativt betingad och dels att hon undersöker tolkade 

känsloanspelningar i det redaktionella innehållet. Denna uppsats gör istället kvantitativ 
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statistik av manifest, redaktionellt textinnehåll och gör inte anspråk på någon kvalitativ 

textanalys. En kvalitativ metod används istället i intervjustudien. 

En annan svensk studie, som lägger fokus på de gestaltningsramar, så kallade frames, som 

svensk, tryckt media använder sig av i rapporteringen om klimatfrågan, är “Global warming - 

Global responsibility? Media frames of collective action and scientific certainty”, utförd av 

Ulrika Olausson, professor i medie - och kommunikationsvetenskap. Relevansen för 

Olaussons studie ligger främst i resultatet, som visar på att klimatförändringarnas existens får 

stå tämligen oemotsagd i svensk press. Klimatförändringarna är näst intill allmänt vedertagna 

för svenska mediekonsumenter, visar resultatet (Olausson 2009, s. 433).  

I en C-uppsats i medie-och kommunikationsvetenskap, “Klimathotet i din tidning”, 

undersöker Lisa Ekegren Winther vid Umeå universitet hur klimathotet speglas i Aftonbladet, 

Expressen och Dagens Nyheter. Ekegren Winther undersöker bland annat i vilken mån 

medierna kopplar klimatförändringarna till ekonomi och hennes resultat visar att 

kvällstidningarna, i högre grad än Dagens Nyheter, skriver om klimatförändringarnas 

ekonomiska konsekvenser. Enligt Ekegren Winther kopplar kvällstidningarna 

klimatförändringarna till ekonomiska konsekvenser i 51 procent av artiklarna.  Motsvarande 

siffra för Dagens Nyheter är 38 procent (Ekegren Winther 2013, s. 33). Hon har dock inte 

undersökt vilka andra konsekvenser som medierna väljer att belysa eller i vilken mån man 

väljer att kvantifiera konsekvenserna, vilket undersöks i denna uppsats. I motsats till Birgitta 

Höijer så kommer Ekegren Winther i sin uppsats fram till att svenska medier sällan använder 

känsloanspelningar (Ekegren Winther 2013, s. 41). 

 

5. Teoretisk ram 
 

Här ges en redogörelse för de teorier som ligger till grund för utförande och resultatanalys: 

nyhetsvärderingsteorier samt gestaltningsteorier.  Dessa teorier utgör en grund för att besvara 

frågeställningen om varför journalister väljer att beskriva de konsekvenser som de gör, på det 

sätt som de gör. 
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5.1. Nyhetsvärderingsteorier 

 
Teorier om nyhetsvärdering undersöker vad som kännetecknar de händelser som får mediers 

uppmärksamhet, alltså vad som ger en händelse ett högt nyhetsvärde. Sammanfattningsvis 

handlar de om varför vissa händelser blir nyheter, medan andra väljs bort. Ett viktigt begrepp, 

som används för att beskriva den process då en händelse väljs eller väljs bort, är 

“gatekeeping”. Man pratar om att redaktörer och journalister är grindvakter, som bestämmer 

huruvida en händelse ska få passera redaktionens imaginära grindar och därmed få bli en 

nyhet (Ghersetti 2012, s. 206). 

Marina Ghersetti skriver att “Den svenska publicistiken bottnar i en lång tradition av 

folkbildning och ett tydligt uppdrag att informera om, granska och kommentera det som sker i 

samhället...” (Ghersetti 2012, s. 208). Hon fortsätter: “Den information medborgaren behöver 

är dock inte nödvändigtvis alltid den som han vill ha, och inte alltid de nyheter som säljer 

bäst. Kravet på en samhällsnyttig nyhetsvärdering kan därför hamna i ett motsatsförhållande 

till nyhetsproduktion som prioriterar sensationer och dramatik…” (Ghersetti 2012, s. 208). 

Man kan alltså säga att nyhetsvärderingen kan se olika ut, beroende på medium, redaktion 

och/eller enskilda individers prioriteringar samt att journalistiska ideal gällande 

nyhetsvärdering kan strida emot kommersiella intressen. Men man kan också säga att det 

finns många generella mönster i nyhetsvärderingen och att händelser som blir nyheter ofta har 

gemensamma egenskaper, i större eller mindre utsträckning. 

Den amerikanska journalisten Walter Lippmann var en de första att definiera kriterium för 

egenskaper hos en händelse, som stärker dess förutsättningar för att bli en nyhet. I mitten av 

1920-talet skrev han om att händelser, för att de ska bli nyheter, behöver väcka känslor hos 

mottagaren och erbjuda en möjlighet till identifikation. Dessa två faktorer beror i sin tur bland 

annat på geografisk och tidsmässig närhet, menade han (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, 

s. 320). Ungefär fyrtio år senare utformade kommunikationsforskaren Henk Prakke en 

nyhetsvärderingsmodell som, till skillnad från Lippmanns, utgick ifrån tre faktorer. Han 

menade att en händelses möjlighet att bli en nyhet beror av tre avstånd: det tidsmässiga, det 

kulturella och det geografiska. Ju längre bort en händelse är, tidsmässigt, kulturellt eller 

geografiskt, ju mindre är sannolikheten att händelsen blir en nyhet (Hadenius, Weibull, 

Wadbring 2011, s. 321). Händelser som däremot har inträffat nyligen eller som fortfarande 
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pågår, som utspelar sig i mediekonsumenternas geografiska närhet och som 

mediekonsumenterna förväntas ha lätt att relatera till, av olika anledningar, bedöms ha ett 

högt nyhetsvärde (Ghersetti 2012, s. 213). Prakke var alltså inne på samma spår som 

Lippmann, men valde att fokusera på faktorer som ligger tidigare i orsakssambandet.  

Den svenska medieforskaren Håkan Hvitfelt har, delvis utifrån Prakkes teorier, utformat tio 

punkter eller kriterium för nyhetsvärdering. Han tar, liksom Prakke, upp faktorer kring olika 

typer av avstånd, men väger även in andra faktorer som ökar händelsens nyhetsvärde. Han tar 

till exempel upp vikten av att händelsen berör politik, ekonomi eller brott, att den är 

sensationell, att den har negativa inslag och/eller att den har elitpersoner som källor. Dessa är 

alltså alla faktorer som ökar en händelses sannolikhet för att bli en nyhet. Ett nytt inslag i 

teorin är också betoningen på vikten av att nyheten framställs på ett enkelt och lättförståeligt 

sätt (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, s. 323). Förenklingsaspekten handlar om den 

aktuella händelsens komplexitet och förutsättningar för förenkling. En enskild händelse, som 

kan beskrivas med utgångspunkt i en enskild aspekt, får ett högre nyhetsvärde än en komplex 

händelse, med sidospår eller med ett invecklat orsakssamband, menar Hvitfelt. Denna 

nyhetsvärderingsprincip är på sätt och vis viktig, för att mediekonsumenterna lätt ska kunna 

förstå, finna intresse och ta till sig nyheterna. Men den medför också att mer komplexa 

nyheter, som inte går att spetsa till, väljs bort, skriver Ghersetti (Ghersetti 2012, s. 214). 

Olika medieforskare har alltså, genom tiderna, sett olika mönster i vilka händelser som blir 

nyheter. Ord så som identifikation, relevans, överraskning och underhållning är 

återkommande och sammanfattningsvis handlar det om huruvida mediekonsumenterna 

förväntas kunna finna intresse för händelsen. Aspekter så som närhet till publiken, sensation 

och avvikelser samt elitcentrering och förenkling är exempel på egenskaper som har visat sig 

öka intresset, skriver Ghersetti. Hon skriver också att vissa egenskaper kan kompensera för 

avsaknad av andra (Ghetsetti 2012, s. 212). 

Klimatförändringarna är ofta komplexa och svåra att förstå, varför en viktig del av den 

journalistiska uppgiften är att förenkla och förklara dem för tidningsläsarna. Ett effektivt sätt 

att göra detta är att beskriva dess konsekvenser, och då i synnerhet dess konkreta och 

lättförståeliga konsekvenser. Detta innebär att nyhetsvärderingen, både när det gäller vilka 

händelser som överhuvudtaget tas upp och när det gäller vilka konsekvenser som beskrivs, 
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kan tänkas påverkas av händelsernas förutsättningar för konkretisering och förenkling. Därför 

är nyhetsvärderingsaspekten förenkling av största intresse för denna uppsats. En annan viktig 

aspekt är avstånd, avseende både tidsmässigt, geografiskt och kulturellt sådant. Detta då 

klimatförändringarnas konsekvenser framförallt påverkar platser och människor med ett långt 

geografiskt och kulturellt avstånd till de svenska tidningsläsarna, det sistnämnda i avseende 

exempelvis levnadsstandard och/eller religion. Dessutom behandlar nyheter i ämnet ofta 

prognoser och har därmed ofta ett långt tidsmässigt avstånd till dagens svenska tidningsläsare. 

Avståndsfaktorerna påverkar troligtvis inte bara vilka händelser som överhuvudtaget blir 

nyheter, utan också vilka av händelsernas konsekvenser som beskrivs.  

Med bakgrund av ovanstående ligger fokus, i denna uppsats, främst på Prakkes teori om 

avstånd samt på Hvitfelts teori om förenkling. Dessa teorier kan skapa en förståelse för hur 

svenska journalister väljer att beskriva klimatförändringarna, avseende främst vilka 

konsekvenser som beskrivs, samt hjälpa till att besvara frågeställningar kring varför svenska 

journalister beskriver vissa av klimatförändringarnas konsekvenser i högre grad än andra, hur 

en händelse eller företeelse blir nyhetsvärdig och varför vissa händelser eller företeelse 

eventuellt väljs bort. 

 

5.2. Gestaltningsteorier 
 

Teorier om gestaltning behandlar hur medier väljer att lyfta fram vissa aspekter av en 

händelse (Shehata 2012, s. 327). Den journalistiska gestaltningen har liknats vid en tavelram, 

som isolerar ett visst material och som drar uppmärksamhet till det. Tavelramen ger också en 

indikation om hur du bör se på tavlan. En robust träram ger till exempel en annan ingång än 

en utmejslad guldram, som ger en annan ingång än en glittrig plastram. På samma sätt kan 

den journalistiska gestaltningen sätta en ton och ge en ingång till en händelse eller företeelse 

(Tankard 2011, s. 98). Gestaltningsteorierna ifrågasätter den journalistiska objektiviteten 

(Tankard 2001, s. 95) och utgår istället från att verkligheten inte kan speglas exakt så som den 

är, utan att medierna måste välja vissa delar av verkligheten att visa. Ett argument för detta är 

att verkligheten är obegränsad medan mediernas format är begränsade (Strömbäck 2014, s. 

113). Detta innebär att en av journalisternas viktigaste uppgifter blir att välja eller välja bort 

samt att lyfta fram de mest relevanta aspekterna av en händelse (Ghersetti 2012, s. 206). Det 
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bör dock tas i beaktan att många av de val som görs av journalister är rutiniserade och 

omedvetna (Strömbäck 2014, s. 114). 

Enligt James W Tankard bör man skilja på gestaltning och partiskhet, eftersom gestaltning 

handlar om mer än att vara för eller emot, att vara positiv eller negativ. Gestaltning kan handla 

om att lyfta fram komplexa eller känslomässiga aspekter eller om att belysa en händelse eller 

företeelse utifrån ett visst perspektiv och på så vis öppna för debatt. Som exempel tar han 

abortfrågan, som både kan belysas utifrån att den viktigaste aspekten är man tar livet av ett 

oskyldigt, ofött barn och utifrån att den viktigaste aspekten är kvinnans rätt till sin egen kropp 

och sitt eget liv (Tankard 2001, s. 96). Hur en händelse eller företeelse gestaltas i olika medier 

påverkar den offentliga debatten. Man kan säga att gestaltningen sätter ramarna för debatten, 

utan att mediekonsumenterna egentligen lägger märke till gestaltningens existens (Tankard 

2001, s. 97). Tankard menar till och med att den journalist som lyckas övertyga sin läsarskara 

om att hens gestaltning representerar verkligheten, i mångt och mycket vinner debatten 

(Tankard 2001, s. 96). 

Även Jesper Strömbäck skriver om hur mediernas gestaltningar påverkar den offentliga 

debatten och mediepubliken. Han menar att mediernas gestaltning av verkligheten påverkar 

människors uppfattningar och åsikter samt att dessa gestaltningar reproducerar maktcentras 

eller ideologiers sätt att se på verkligheten (Strömbäck 2014, s. 113). Han menar till och med 

att människors bild av verkligheten påverkas mer av mediernas bild av verkligheten än av 

verkligheten i sig själv (Strömbäck 2014, s. 115). Och enligt Adam Shehata kan mediernas 

gestaltning av en händelse även få stor betydelse för hur en händelse uppfattas, till exempel 

avseende ett problems omfattning, vem som bär ansvaret, vem som påverkas av problemet 

eller hur det bäst löses (Shehata 2012, s. 329).  

Sammanfattningsvis består alltså gestaltningsteorierna av två antaganden: att journalisterna 

inte kan spegla verkligheten exakt som den är utan måste göra val samt att människor 

påverkas av hur journalisterna väljer att spegla verkligheten. Här finns en tydlig koppling till 

klimatförändringarnas konsekvenser, som kan ses som olika aspekter av klimatförändringarna 

och därmed som verktyg för att gestalta dem på olika sätt. Konsekvenserna som beskrivs är 

alltså en del av gestaltningen och påverkar därmed den offentliga debatten och människors 

åsikter och uppfattningar i frågan.  
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6. Metod och material 
 

Här ges en beskrivning av den metod och det källmaterial som ligger till grund för studien i 

denna uppsats. Då studien ämnar att både visa på statistiska samband och att skapa en förståelse 

för bakgrunden till dessa samband, används två metoder.  

För att besvara uppsatsens frågeställningar genomförs två delstudier: en kvantitativ 

innehållsanalys och en kvalitativ intervjustudie. Den kvantitativa innehållsanalysen används för 

att sammanställa generaliserande data utifrån ett omfattande källmaterial, men dess resultat kan 

inte skapa någon djupare förståelse i ämnet. Detta djup uppnås istället genom en nyanserande 

kvalitativ studie. I mer konkreta ordalag besvaras frågeställningarna för denna uppsats genom en 

kvantitativ innehållsanalys av redaktionellt material samt av en hjälpmetod (Kvale 2012, s. 133) i 

form av en kvalitativ intervjustudie, där semistrukturerade intervjuer med några av 

källmaterialets journalister genomförs. En öppenhet inför alla möjliga utfall är av absolut högsta 

vikt vid en vetenskaplig studie. Detta är viktigt att påpeka och överväga, inte minst i situationer 

där forskarna kommer in i studien med ett tidigare intresse och givna föreställningar om hur 

saker och ting förhåller sig. Att undvika snäva forskningsresultat med grund i forskarens bias får 

ses som det mest grundläggande etiska målet i strävan efter en trovärdig forskning. 

 

6.1. Kvantitativ innehållsanalys 

 
Här ges en redogörelse för den kvantitativa analysmetoden, som ligger till grund för den 

kvantitativa innehållsanalysen. I denna analyseras redaktionellt material i svenska tidningar, 

med mål att överblicka dess beskrivningar av klimatförändringarnas konsekvenser.  

6.1.1. Kodschema 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen inleds med upprättandet av ett relevant kodschema (se 

bilaga 1) och kodanvisningar (se bilaga 2).  

Denna studie strävar efter att hålla en hög reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet. Detta 

innebär att resultatet av studien ska bli det samma vid ett upprepande, så länge det råder 
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likadana grundförhållanden (Bell 2000, s. 117). För att hålla en hög reliabilitet är det 

absolut nödvändigt att studiens metod redovisas på ett fullständigt transparent sätt, samt att 

den är replikerbar till sin natur. Som litteraturen påpekar, är resultatet av en 

forskningsstudie utan vetenskapligt värde om detta inte uppfyller dessa krav (Ejvegård 

2003, s. 77).  

För att uppnå en hög reliabilitet ska kodschemat vara tydligt och säkert, med hög 

interkodarreliabilitet. Med interkodarreliabilitet menas att det studerade materialet bara ska 

gå att koda på ett sätt, oavsett vem som kodar. Interkodarreliabiliteten är dock svår att hålla 

på 100 procent i denna studie. Detta då variablerna för denna studie inte är av en naturligt 

numerär karaktär, som exempelvis teckenräkning eller frekvensmätning av ett visst ord. 

Det får anses finnas utrymme för en viss tolkning i den metod som används och detta är 

någonting som tas i beaktan vid genomförandet av studien. Genom ett antal pilotstudier 

uppnås en interkodarreliabilitet som anses hög nog. 

För att uppnå en så hög interkodarreliabilitet som möjligt är kodschemat utformat på ett 

sätt som underlättar insamlandet av kod. Det upprättade kodschemat (bilaga 1) innehåller 

kod som ger information om var (i vilken tidning) analysenheten återfinns, när den är 

publicerad, vem som har analyserat enheten och när detta har skett. Vidare ger koden 

information om vilken typ av text analysenheten tillhör, vilken av klimatförändringarnas 

konsekvenser som utgör enhetens huvudsakliga, samt vilken som är den yttersta. Som 

huvudsaklig konsekvens anges den konsekvens som av kodaren bedöms vara 

analysenhetens centrala eller viktigaste; som yttersta anges den konsekvens som ligger sist 

i orsakssambandskedjan. Då en enhet som innehåller endast en konsekvens påträffas, kodas 

denna konsekvens som både huvudsaklig och yttersta. Koden redovisar även vilka av 

klimatförändringarnas konsekvenser som återges i den analyserade enheten, samt huruvida 

dessa är kvantifierade. 

För denna studie prövas variabelvärdena ett antal gånger (se rubriken ”Pilotstudie”). Detta 

för att fastslå att de används konsekvent och likartat mellan kodarna. Det förs även en aktiv 

diskussion kring värdenas validitet, det vill säga giltighet. Alltså att de faktiskt uppfyller 

sitt ändamål, mäter det som de är ämnade att mäta och därmed ger ett giltigt resultat som 

kan användas för att besvara uppsatsens frågeställningar (Bell 2000, s. 117). Med det 
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menas: har du verkligen rätt mätvariabler för att få fram det du tänkt mäta? Rolf Ejvegård 

påpekar i Vetenskaplig metod att det viktiga för metodens validitet är att veta vad ett mått 

står för och använda det konsekvent (Ejvegård 2003, s. 80). Med bakgrund i detta är det av 

största vikt att kodschemats variabler testas mot frågeställningarna, att de diskuteras och att 

de finner stöd i verkligheten. 

Det aktuella kodschemats variabler för klimatförändringarnas konsekvenser tas fram 

genom en pilotstudie, en kortare granskning av ett mindre antal för studien relevanta 

artiklar samt IPCC-rapporten Climate change 2014: Impacts, action and vunerability.  

De konsekvenser som kan urskiljas i IPCC-rapporten är följande:  

1. Påverkan på ekonomi 

2. Påverkan på byggnadsverk/infrastruktur 

3. Påverkan på mänskliga förflyttningar 

4. Påverkan på mänskligt liv/mänsklig hälsa 

5. Påverkan på djur/natur 

6. Påverkan på väder 

7. Påverkan på temperatur 

Då dessa sju konsekvenser överensstämmer i stort med de konsekvenser som återfinns vid 

den första pilotstudien (se rubriken ”Pilotstudie”), beslutas att de ska utgöra variablerna för 

klimatförändringarnas konsekvenser i kodschemat. Ett åttonde, övrigt-värde, läggs till och 

gör därmed koden helt inkluderande (Bell 2000, s. 216). Notera att ingen rangordning eller 

gradering av konsekvenserna görs i varken IPCC-rapporten eller i kodschemat, samt att 

ordningen som återfinns i kodschemat är helt slumpmässig. 

 

6.1.2. Pilotstudie 

 

I ett antal, i detta fall fyra, pilotstudier testas kodschema och kodanvisningar på ett mindre 

urval och korrigeras utifrån resultatet och kodarnas synpunkter. Studiens båda kodare 

kodar ett antal artiklar och analyserar sedan kodschemats reliabilitet samt den relativa 

frekvensen av relevant material i den aktuella databasen. För varje pilotstudie används ett 

nytt källmaterial, i detta fall material som publicerats under en slumpvis vald månad, och 
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kodschema samt söksträng modifieras något för att stärka metodens reliabilitet (Bell 2000, 

s. 214). I detta fall bedöms, efter pilotstudie nummer fyra, att inter- och 

intrakodarreliabiliteten i kodschemat är så pass stark att insamlandet av data kan ta vid. Se 

kodanvisningar (bilaga 2) för ytterligare information och motivering av variabelvärden. 

 

6.1.3. Urval och avgränsningar 

 

Här ges en redovisning av urvalet, vilket bestäms med utgångspunkt i pilotstudien (se 

rubriken ”Pilotstudie”). Denna tydliga redovisning ökar studiens reliabilitet.  

Vid inhämtandet av analysenheter används söktjänsten Retriever research. Söksträngen 

som används är “klimatf* OR klimath*”. Detta då en sökning på endast klimat* släpper 

igenom en uppsjö av material där klimat åsyftas i en helt annan bemärkelse, exempelvis 

“klimatet hårdnar på arbetsplatsen”. De trunkeringar som används släpper igenom termer 

som exempelvis “klimatfrågan”, “klimatförändring” och “klimathot”, men sållar bort alla 

de artiklar där endast termen klimat förekommer, eller där klimat står som suffix 

(exempelvis “arbetsklimat”). Att söksträngen inte ger träff på absolut alla artiklar som 

skrivits i ämnet bedöms som oväsentligt, då detta inte bör påverka urvalets 

representativitet.  

Utöver söksträngen specificeras sökningen i Retriever till att endast hämta in artiklar från 

tryckt press, det vill säga artiklar som förekommit i fysiskt format. Detta motiveras med att 

det underlättar insamlandet av analysenheter, och att exkluderandet av webbexklusivt 

material inte kan anses leda till bias. Då studien är tänkt att i högsta möjliga mån vara 

nationellt representativ, analyseras de fyra största nationellt omfattande aktörerna på den 

svenska nyhetsmarknaden. Dessa fyra är Dagens Nyheter (räckvidd 748 000), Svenska 

Dagbladet (räckvidd 404 000), Aftonbladet (räckvidd 820 000) och Expressen (räckvidd 

735 000) (TS mediefakta). Utöver sin, i nationella mått mätt, höga räckvidd är dessa fyra 

tidningar till sitt uppdrag av nationellt omfattande karaktär, utan övervägande förankring i 

någon specifik del av landet. 

Urvalet för den kvantitativa innehållsanalysen begränsas till material som publicerats 

tidsperioden 2012-11-05 - 2014-11-04. Strävan är att ha ett relativt stort underlag för den 
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kvantitativa analysen, och pilotstudierna pekar då på att två år är ett rimligt tidsspann för 

att få ett representativt urval med de aktuella avgränsningarna.  

Ett första urval görs i Retriever enligt ovan beskrivna kriterier. Alla sökträffar är emellertid 

inte av intresse för denna studie, varför en andra gallring genomförs. Vid denna gallring tas 

hänsyn till ett antal kriterier avseende enheternas innehåll.  

Redaktionellt material där klimatet är en beroende variabel, alltså där yttre faktorers 

påverkan på klimatförändringarna beskrivs, väljs bort. Detta då det är klimatfrågans 

konsekvenser som är av intresse för studien. En artikel som exkluderas är exempelvis en 

med premissen ”bilåkandet leder till ökade utsläpp som leder till klimatförändringar”. 

Redaktionellt material som beskriver ett politiskt skeende i klimatfrågans spår väljs också 

bort. En artikel som exkluderas är exempelvis en med premissen ”extra klimatmöte för att 

möta tvågradersmålet”. Detta motiveras med att det i många fall är väldigt svårt att 

särskilja vad som är orsak och verkan i samspelet klimat-politik. Även renodlad 

opinionsjournalistik och journalistik som kan uppfattas som normativ, byggd på personliga 

värderingar, väljs bort. Detta då urvalet endast ska innehålla redaktionellt material som, i 

största möjliga mån, är fritt från personliga värderingar och politisk färgning. Till 

opinionsjournalistik hör ledare, krönikor, debattartiklar och repliker. Slutligen väljs även 

material som är skrivet av tidningarnas läsare bort. Detta då urvalet endast ska innehålla 

material skrivet av journalister. Material där läsarna fått en fråga, oftast via webben, vars 

svar sedan publiceras i den tryckta upplagan, utesluts dock inte. Exempel på sådant 

material är så kallade ”Vi fem” eller ”Dagens fråga”. I dessa fall ses de tillfrågade 

personerna som intervjupersoner eller källor. Detta då det, på samma sätt som i övrigt 

redaktionellt material, är journalisten som har gjort ett källurval. 

Totalt antal enheter (n) efter den första sökningen i retriever: 1529. 

Totalt antal enheter (n) i den slutgiltiga analysen: 315. 

Procentuellt bortfall: 79,3 procent. 
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6.1.4. Metodexempel 

 

För att tydliggöra metoden ytterligare visas här ett exempel med texten från en analyserad 

enhet och förklaring av hur den behandlas. 

Året hann knappt börja förrän snödroppar stod i full blom i skånska rabatter. Men en del vårtecken 

bör tas med en nypa salt - manipulerande vårjägare finns det gott om, enligt en expert på SLU. 

– Vi vet ju folk som skapar egna små växthus för att kunna vara först med att rapportera vårtecken, 

säger Kjell Bolmgren vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Men det råder inget tvivel om att 

snödropparna faktiskt börjat titta fram i Skåne. Den pågående klimatförändringen innebär bland 

annat att det blir varmare på jorden, vilket gjort växtsäsongen längre. För att studera utvecklingen 

har forskare byggt upp Svenska fenologinätverket med ett landsomfattande observationssystem. 

Flera hundra personer har lämnat in tusentals rapporter om vårtecken via www.blommar.nu. (TT, 

Svenska Dagbladet 2013-01-04) 
 

Konsekvenserna som nämns är inom påverkan på temperatur (”det blir varmare på jorden”) 

samt påverkan på djur/natur (”vilket gjort växtsäsongen längre”). Som huvudsaklig 

konsekvens anges påverkan på djur/natur, då huvudfokus ligger på hur växter påverkas av 

klimatförändringar. Som yttersta konsekvensen anges också påverkan på djur/natur, då den 

förlängda växtsäsongen är den konsekvens som anges sist i skeendekedjan. Ingen av 

konsekvenserna är kvantifierade i faktiska tal. 

 

6.2. Kvalitativ intervjustudie 
 

Här ges en beskrivning av den kvalitativa intervjustudien. Denna kvalitativa del av studien 

syftar till att ge en förståelse för vilka tankar, överväganden och medvetna eller omedvetna 

beslut som ligger bakom resultatet av den kvantitativa studien.  

I den kvalitativa intervjustudien intervjuas journalister och redaktörer på de fyra tidningar 

som också analyserats i den kvantitativa studien. Dessa personer kan, med sin erfarenhet och 

sin inblick i ämnet, bidra till en djupare insikt i varför klimatfrågan beskrivs som den gör. I 

intervjustudien ställs frågor med utgångspunkt i uppsatsens syfte. Frågorna till intervjuerna 

utformas för att i högsta möjliga mån stimulera intervjupersonerna till ett fritt samtal och ge 

utrymme för personlig reflektion på ett genuint plan. Med detta i åtanke ligger frågorna på en 

lagom ledig, icke-akademisk nivå, som på ett nyfiket sätt uppmuntrar till eftertanke inom 

forskningsämnet (Kvale 2012, s. 147). Intervjun består av två övergripande frågor: "Hur 

upplever du att det är att rapportera om klimatförändringarna?" och "Vilken/vilka 
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konsekvenser av klimatförändringarna har era läsare lättast att relatera till, tror du? Varför?". 

Utöver dessa ställs ett antal följdfrågor. För det kompletta frågeformuläret, se bilaga 3.  

Intervjuerna genomförs av denna uppsats båda författare. De är av så kallad semistrukturerad 

karaktär, där den som intervjuar har ett antal övergripande frågor som ska besvaras, men där 

frågorna ställs under något mer lediga former än vid den helstrukturerade intervjun (Bell 

2000, s. 170). Alla respondenter ges innan intervjutillfället möjlighet att ta del av 

sammanfattande tabeller från den kvantitativa studien. Intervjuerna genomförs på respektive 

tidningsredaktion, i enskilda rum, och under cirka en halvtimmes tid. Intervjuerna spelas in, 

av den uppsatsförfattare som också ställer intervjufrågorna, och sparas för att kunna återges 

ordagrant i den färdiga uppsatsen. Intervjun antecknas också, av den andra uppsatsförfattaren. 

Detta för att underlätta bearbetningen, genom att essensen i intervjusvaren särskiljs redan i 

intervjustadiet. 

Litteraturen pekar på viss kritik som vanligen framförs mot kvalitativa intervjuer som metod i 

forskningssammanhang, bland annat att den är subjektiv och alltså svår att dra slutsatser av 

(Kvale 2012 s. 184). Denna kritik kan i mångt och mycket appliceras även på denna studie, 

men här bör det tas i beaktan att de kvalitativa intervjuerna endast har en hjälpande funktion i 

denna studie. Studiens fullständiga resultat är alltså inte avhängigt resultaten av de kvalitativa 

intervjuerna. Och de kvalitativa intervjuerna är inte menade att bidra med några absoluta, 

objektiva sanningar utan ska snarare ses som ett nyanserande komplement till den kvantitativa 

metoden. 

6.2.1. Urval 
 

De intervjuade journalisterna är Maria Gunther, vetenskapsredaktör och vetenskapsreporter 

på Dagens Nyheter, Jenny Stiernstedt, politisk reporter på Svenska Dagbladet och Fredrik 

Rundkvist, allmänreporter på Aftonbladet. Intervjuerna genomförs från och med den 2014-

11-25 till och med den 2014-12-02. Bortfallet i den kvalitativa metoden består i avsaknaden 

av en intervjurespondent från Expressen. En intervju var planerad till den 2014-12-02, men 

ställdes in av respondenten på grund av sjukdom. Efter en överläggning tas beslutet att ett 

urval bestående av tre intervjupersoner kan anses vara tillräckligt (se motivering nedan). 
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Då endast en av de fyra analyserade tidningarna har en vetenskapsjournalist, med ett uttalat 

övergripande ansvar för ämnet som denna studie inriktar sig på, väljs övriga 

intervjupersoner ut på basis av hur ofta deras namn förekommer i urvalet för den 

kvantitativa analysen. Intervjupersonerna kontaktas med en intervjuförfrågan via e-post 

eller per telefon. Precis som litteraturen påpekar är antalet intervjupersoner en knäckfråga i 

den kvalitativa forskningsintervjun (Larsson 2000, s. 58). För denna uppsats tolkas 

parollen “så många personer som behövs för att ta reda på det du vill veta” (Kvale 2012, s. 

129) tämligen fritt; den kvalitativa intervjudelen fungerar som ett komplement och syftar 

snarare till ge en bakgrund till de statistiska data som den kvantitativa delen inbringar, än 

att ge några absoluta sanningar eller djupgående psykologiska insikter. Därför kan tre 

intervjupersoner anses vara tillräckligt.  
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7. Resultat 

 

7.1. Kvantitativ innehållsanalys 
 

7.1.1 Fördelning och kvantifiering av konsekvenser 

 

Den kvantitativa studiens slutliga urval innehåller 315 artiklar (125 i Dagens Nyheter, 106 

i Svenska Dagbladet, 40 i Aftonbladet och 44 i Expressen) och totalt 703 beskrivna 

konsekvenser. Resultatet av studien visar att de sju fastslagna variabelvärdena påverkan på 

ekonomi, byggnader/infrastruktur, mänskliga förflyttningar, mänskligt liv eller hälsa, djur 

och/eller natur, väder samt temperatur är de som är vanligast förekommande i svensk 

media. Detta ligger helt i linje med de konsekvenser som IPCC-rapporten och 

pilotstudierna gör gällande (IPCC 2014). Övriga konsekvenser, som i den kvantitativa 

studien går under variabeln ”övrigt”, till exempel konflikter eller krig, är ovanligt 

förekommande i de enheter som analyserats. Konsekvenser som går under variabelvärdet 

”övrigt” beskrivs endast 31 gånger, i relation till de 703 konsekvenser som beskrivs totalt. 

De tre konsekvenser som är vanligast förekommande i de analyserade artiklarna är 

påverkan på natur, påverkan på väder och påverkan på temperatur (se figur 1 och tabell 1). 

Dessa konsekvenser kan ses som mer ”direkta” i sitt slag och att dessa förekommer i högre 

grad än resterande konsekvenser ter sig därför logiskt. 

Enligt IPCC syns klimatförändringarnas påverkan allra tydligast på naturen, till exempel i 

form av smältande glaciärer (IPCC 2014, s. 4). Det är också här som svenska journalister 

tycks lägga sitt fokus. I alla fall journalisterna på Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen. Den absolut vanligaste konsekvensen som beskrivs är den på 

djur och natur. I denna kategori innefattas till exempel smältande isar, höjda havsnivåer, 

översvämningar, och minskade bestånd av djur- eller växtarter. Denna kategori är alltså 

relativt bred, vilket skulle kunna påverka resultat och spela en roll i det faktum att denna 

kategori är vanligast förekommande. Detta förklaras med att IPCC-rapporten i sig saknar 

en inbördes gradering av de olika konsekvenserna, varför den höga förekomsten av 

konsekvenser inom denna kategori var svår att förutspå. Vid retrospektion så hade denna 
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kategori kunnat delas i ett antal något smalare kategorier för ett mer detaljerat resultat, 

något som kan vara tänkvärt vid ett eventuellt replikerande av denna studie. 

Vidare är den näst vanligaste beskrivna konsekvensen temperaturförändringar. Detta kan 

tyckas naturligt, eftersom temperaturförändringar skulle kunna ses om en del av orsaken, 

snarare än en konsekvens av orsaken. Temperaturförändringar är därmed en konsekvens 

som ofta beskrivs tidigt i ett orsakssamband och som ofta föranleder ytterligare 

konsekvenser. Den tredje vanligaste beskrivna konsekvensen är påverkan på väder. Här 

innefattas till exempel nederbörd och stormar av olika slag.  

 

Figur 1. Förekomst av klimatförändringarnas konsekvenser, totalt 703 förekomster av de åtta olika 

konsekvenskategorierna. Staplarna är uppdelade efter antalet förekomster av icke-kvantifierade respektive 

kvantifierade konsekvenser. 

0

50

100

150

200

250

Fö
re

ko
m

st
 (

an
ta

l)

N = 703 konsekvenser

Förekomst av klimatförändringarnas konsekvenser

Som konsekvens utan kvantifiering Som kvantifierad konsekvens



   
 

23 
 

De fyra konsekvenserna mänsklig förflyttning, temperaturförändring, ekonomi samt 

mänskligt liv eller mänsklig hälsa är de konsekvenser som kvantifieras oftast (se figur 1 

och tabell 1). Exempel på kvantifiering av dessa fyra konsekvenser kan vara 

siffersättning av antal människor som flytt eller evakuerats, antal grader som 

temperaturen har höjts, kostnader i kronor och ören eller antal människor som skadats 

eller dött. Mänskliga förflyttning samt temperaturförändring kvantifieras i en majoritet av 

de fall de beskrivs, i 58 respektive 57 procent av fallen, och detta skiljer sig markant ifrån 

till exempel konsekvenser på väder, som endast kvantifieras i 18 procent av fallen.  

 

Tabell 1. Visar antal förekomster av respektive konsekvens samt antalet fall då konsekvensen beskrivs utan 

att kvantifieras och antalet fall då konsekvensen faktiskt kvantifieras. Raden ”Andel kvantifiering” visar i 

vilken procentandel, av konsekvensens totala antal förekomster, som en viss konsekvens kvantifieras. 

Påverkan på ekonomi, mänskliga förflyttningar, mänskligt liv och temperatur kvantifieras alla i runt hälften 

av artiklarna de förekommer i. 

 

7.1.2 Huvudsaklig och yttersta konsekvens 

 

De fyra konsekvenserna ekonomi, mänsklig förflyttning, påverkan på byggnader eller 

infrastruktur samt påverkan på mänskligt liv eller mänsklig hälsa beskrivs i ungefär samma 

omfattning. Det bör dock noteras att ekonomi är den vanligaste beskrivna konsekvensen av 

dessa fyra. I de texter där någon av dessa fyra konsekvenser tas upp beskrivs de också, i 

högre grad än övriga konsekvenser, som den yttersta. Exempelvis så beskrivs påverkan på 

ekonomi och påverkan på mänsklig hälsa betydligt oftare (relativt till dess förekomst) som 

den yttersta konsekvensen, till 73 respektive 67 procent, än de tre mer direkta 

konsekvenserna (se tabell 2). De är också, till skillnad från de övriga konsekvenserna, 

beskrivna som den yttersta i högre grad än som den huvudsakliga (se tabell 2). Övriga 

Förekomst Ekonomi Byggnadsverk/ 
infrastruktur 

Mänskliga 
förflyttningar 

Mänskligt liv/ 
mänsklig hälsa 

Djur och 
natur 

Väder Temperatur Övrigt 

Som konsekvens utan 
kvantifiering 

33 31 17 27 144 89 61 27 

Som kvantifierad konsekvens 30 20 23 24 72 19 82 4 

Totalt 63 51 40 51 216 108 143 31 

Andel kvantifiering 48 % 39 % 58 % 47 % 33 % 18 % 57 % 13 % 
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konsekvenser däremot, är i alla de fyra tidningarna beskrivna som den huvudsakliga i 

högre grad än som den yttersta. 

I 85 procent av artiklarna lyfts antingen påverkan på djur och natur, påverkan på väder 

eller påverkan på temperatur som den huvudsakliga konsekvensen. Dessa ickemänskliga 

konsekvenser lyfts dock inte i samma utsträckning som de yttersta, utan representerar då 

endast 59 procent av det totala antalet artiklar (se tabell 2). Noterbart är även att påverkan 

på ekonomi och påverkan på mänsklig hälsa lyfts som yttersta konsekvenser i avsevärt 

högre utsträckning än som huvudsakliga. 

 

Tabell 2. Visar antal förekomster av respektive konsekvens, i de 315 analyserade artiklarna, samt i vilken 

mån de olika konsekvenserna beskrivs som de huvudsakliga respektive de yttersta. I kolumnerna ”Andel 

yttersta konsekvens, av förekomster” samt ”Andel huvudsaklig konsekvens, av förekomster” visas i vilken 

procentandel en viss konsekvens, i de artiklar där konsekvensen överhuvudtaget beskrivs, som den också 

beskrivs som den yttersta respektive den huvudsakliga. Detta värde skiljer sig från det som återfinns i 

kolumnerna ”Andel yttersta konsekvens, av alla artiklar” samt ”Andel huvudsaklig konsekvens, av alla 

artiklar”, som visar i vilken procentandel, av alla artiklar, som en viss konsekvens beskrivs som den yttersta 

respektive den huvudsakliga. För förklaring av huvudsaklig och yttersta konsekvens, se kapitel 5.1.1. 

 

7.1.3 Konsekvenser efter texttyp och medium 
 

Resultatet visar att det, i ett genomsnittligt reportage, beskrivs cirka 2,2 konsekvenser 

medan det i en artikel beskrivs 2,4 konsekvenser och i en notis beskrivs 1,7 konsekvenser 

(se tabell 3). Totalt antal konsekvenser är 703 och antalet texter är 315, alltså i snitt 2,2 

konsekvenser per text. 

Konsekvens Totalt antal 
förekomster  

Antal yttersta 
konsekvens 

Andel yttersta 
konsekvens, av 
förekomster 

Andel yttersta 
konsekvens, 
av alla artiklar 

Antal 
huvudsaklig 
konsekvens 

Andel 
huvudsaklig 
konsekvens  

Andel huvudsaklig konsekvens, 
av alla artiklar 

Ekonomi 63 46 73 % 15% 14 22 % 4% 

Byggnadsverk/ 
infrastruktur 

51 10 20 % 3% 5 10 % 2% 

Mänskliga 
förflyttning 

40 22 55 % 7% 10 25 % 3% 

Mänskligt liv/ 
mänsklig hälsa 

51 34 67 % 11% 6 12 % 2% 

Djur och natur 216 113 52 % 36% 142 66 % 45% 

Väder 108 28 26 % 9% 57 53 % 18% 

Temperatur 143 45 31 % 14% 69 48 % 22% 

Övrigt 31 17 55 % 5% 12 39 % 4% 
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Tabell 3. Visar antalet beskrivna konsekvenser för respektive texttyp. Texter som kodas som ”artikel” eller 

”reportage” innehåller i genomsnitt fler konsekvenser än texter i kategorierna ”notis” samt ”övrigt”. 

 

Resultatet visar relativt likartade siffror för de fyra tidningarna. De olika konsekvenserna 

beskrivs alltså i ungefär samma grad på respektive tidning, sett till procent av tidningens 

totala antal artiklar som ingått i urvalet (se tabell 4). Det bör dock tas i beaktan att vissa av 

procentsiffrorna är baserade på ett mycket litet antal artiklar, varför de inte kan användas 

för att dra några vetenskapliga slutsatser. Ett exempel är antalet förekomster av 

konsekvensen ”mänskliga förflyttningar” i Expressen, där antalet endast är fyra. 

 

 

 

 

Reportage  

Totalt antal artiklar 19 

Totalt antal konsekvenser 42 

Konsekvens/artikel 2,2 

Artikel  

Antal artiklar 223 

Antal konsekvenser 531 

Konsekvens/artikel  2,4 

Notis  

Antal artiklar 37 

Antal konsekvenser 62 

Konsekvens per artikel 1,7 

Övrigt  

Antal artiklar 36 

Antal konsekvenser 68 

Konsekvens per artikel 1,9 

Totalt   

Antal artiklar 315 

Antal konsekvenser 703 

Konsekvenser/artikel 2,2 
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Tabell 4. Visar förekomsten av respektive konsekvens för respektive tidning, i faktiskt antal förekomster 

samt i procent av tidningens totala antal artiklar eller analysenheter. De båda analyserade dagstidningarna, 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet står för totalt 74 procent av det analyserade materialet. 

 

7.2. Kvalitativ intervjustudie 
 

De intervjuade journalisterna är Maria Gunther, vetenskapsredaktör och vetenskapsreporter på 

Dagens Nyheter, Jenny Stiernstedt, politisk reporter på Svenska Dagbladet och Fredrik 

Rundkvist, allmänreporter på Aftonbladet. Intervjuerna genomförs från och med den 2014-11-

25 till och med den 2014-12-02. Resultat presenteras utifrån två intervjufrågor, som kan ses 

som intervjustudiens mest övergripande. 

 Hur upplever du att det är att rapportera om klimatförändringarna? 

Två av de tre intervjuade journalisterna säger sig skriva förhållandevis lite om 

klimatförändringarna, trots att de är utvalda för studien just för att de antingen är den specifika 

reportern som skriver allra mest i frågan eller bland de reportrar som skriver allra mest i 

frågan, på sin respektive tidning. Ingen av tidningarna har dock en renodlad klimat- eller 

miljöreporter och endast Dagens Nyheter har en specifik vetenskapsreporter. Med bakgrund 

av detta menar flera av journalisterna att de inte har så mycket kunskaper i ämnet som de 

skulle önska.  

Tidning Totalt antal 
artiklar 

Förekomst Ekonomi Byggnadsverk/ 
infrastruktur 

Mänskliga 
förflyttningar 

Mänskligt liv/ 
mänsklig 
hälsa 

Djur 
och 
natur 

Väder Temperatur Övrigt 

DN 125 Antal 29 26 17 16 87 44 52 15 

    Procent 23 % 21 % 14 % 13 % 70 % 35 % 42 % 12 % 

SvD 106 Antal 24 13 14 24 76 32 47 9 

    Procent  23 % 12 % 13 % 23 % 72 % 30 % 44 % 8 % 

Aftonbladet 40 Antal 4 7 5 5 27 14 21 5 

    Procent 10 % 18 % 13 % 13 % 68 % 35 % 53 % 13 % 

Expressen 44 Antal 6 5 4 6 26 18 23 2 

    Procent 14 % 11 % 9 % 14 % 59 % 41 % 52 % 5 % 
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Alla de intervjuade journalisterna upplever att deras läsare erkänner klimatfrågan och tycker 

att det är en viktig fråga. Flera av journalisterna beskriver dock att de ofta blir kontaktade av 

klimatskeptiker som, trots att de troligtvis är en liten grupp, är den grupp som hörs allra mest.  

Tyvärr finns det ju också klimatskeptiker och klimatförnekare, och det är ju de som hörs mest och 

fyller min inkorg. De är väldigt arga, klimatfrågan tillhör de frågor som retar upp folk, liksom 

feminism och mellanöstern. (Jenny Stiernstedt) 

Ingen av de intervjuade journalisterna säger sig påverkas av läsarna eller den egna 

uppfattningen av läsarnas inställning till frågan. Istället menar de att de försöker förmedla en 

så objektiv bild som möjligt av det som vetenskapen kommit fram till och av det som 

expertisen säger. 

Vilken/vilka konsekvenser av klimatförändringarna har era läsare lättast att relatera 

till, tror du? Varför? 

Alla de intervjuade journalisterna menar att vi människor har lättare att relatera till 

konsekvenser som drabbar oss själva eller människor som vi kan identifiera oss med. En av 

journalisterna beskriver till exempel att hon “lärt sig” att det är fördelaktigt att beskriva 

konsekvenser som påverkar människor snarare än att beskriva konsekvenser som påverkar till 

exempel djur och natur. Med hänvisning till denna typ av resonemang beskriver också alla de 

intervjuade journalisterna att det, utifrån ett journalistiskt perspektiv, finns en problematik i 

att klimatförändringarnas konsekvenser inte drabbar svenska tidningsläsare i någon större 

omfattning. 

Jag har lärt mig att det är bättre att skriva om konsekvenser som drabbar människor. Ofta visar man 

bilder på isbjörnar, men det försöker vi undvika. Även om folk tycker synd om isbjörnarna är det 

lättare att relatera till konsekvenser som drabbar människan. (Maria Gunther) 

Det kan vara svårt att skriva om klimatförändringarna i Sverige, eftersom de inte kommer att drabba 

oss i så hög grad.[…] Det är klart att det kan vara problematiskt men det är så verkligheten ser ut. 

Människan funkar så. (Maria Gunther) 

En av journalisterna nämner uttryckligen närhetsprincipen och beskriver denna som en 

“sanning inom journalistiken”. Hon säger att det troligtvis hade varit lättare för 

tidningsläsarna att ta till sig händelserna som förmedlas i nyheterna om det varit de som 

drabbats av dess konsekvenser. Hon poängterar dock att det finns konsekvenser som drabbar 
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tidningsläsarna, och nämner sommarens översvämningar och Sala-branden som två exempel, 

men menar att dessa fall är för få för att läsarna ska få en förståelse för den faktiska vidden av 

problemet. 

Det kanske skulle behövas konsekvenser som ligger oss närmre för att frågan skulle få ett större 

genomslag för den svenska publiken. […]Något närmre Stockholm skulle behövas. (Jenny 

Stiernstedt) 

Även mätbarheten tas upp som en viktig faktor, utav en av de intervjuade journalisterna. Han 

menar att läsarna har lättare att relatera till konsekvenser som är "fysiskt mätbara", alltså 

konsekvenser som kan kvantifieras, eftersom de är lätta att åskådliggöra. Som exempel 

nämner han smältande glaciärer. Han menar också att tidsperspektivet är av vikt, och syftar då 

till att händelser som utspelar sig under lång tid är svårare att relatera till än de som utspelar 

sig under en kortare tid. Som exempel nämner han havsnivåhöjningar kontra extrema 

väderhändelser. 

De konsekvenser som är lättast att åskådliggöra är också lättast att rapportera om. Havshöjning blir 

lätt abstrakt då det rör sig om så långa tidsperspektiv, det är lättare att ta till sig extremväder då 

tidsperspektivet är kortare. (Fredrik Rundkvist) 

Fysiskt mätbara förändringar som man kan visa bilder på, smältande glaciärer, jävligt tydligt. Den 

sortens grejer har vi gjort en hel del av, då det är lätt att åskådliggöra. (Fredrik Rundkvist) 

Alla de intervjuade journalisterna ser det som sin uppgift att konkretisera företeelser och 

händelser. Men ingen av de intervjuade journalisterna säger sig välja bort nyheter om 

klimatförändringarna för att de saknar konkreta konsekvenser, även om en av journalisterna 

frågar sig “vad är en nyhet utan konsekvens?”. Hon svarar följande, på frågan om huruvida 

det händer att hon väljer bort nyheter om klimatförändringarna för att det saknas konkret 

konsekvens: 

Jag hoppas inte det men jag vet inte, journalistiken är ibland cynisk och hård. Samtidigt, vad är en 

nyhet utan konsekvens? Det är ju en sanning inom journalistiken, närhetsprincipen. (Jenny 

Stiernstedt) 

Istället menar två av journalisterna att brist på tid och utrymme ibland gör att nyheter måste 

väljas bort. De menar också att dessa aspekter påverkar vilka och hur många konsekvenser 

som beskrivs. Alltså: ju längre text, desto fler konsekvenser kan tas upp. Det finns ett visst 
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stöd för detta i resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen, som visar att fler 

konsekvenser beskrivs i det genomsnittliga reportaget och den genomsnittliga artikeln än i 

den genomsnittliga notisen (se tabell 3). En av journalisterna säger sig dock inte begränsas av 

textlängden utan istället av att konsekvenser blir uttjatade och att läsarna därmed blir blasé. 

Man kan inte skrika vargen kommer alltför ofta, tillslut slår det bakut. (Fredrik Rundkvist) 

Alla journalisterna säger sig ha ett stort inflytande över vilka av klimatförändringarnas 

konsekvenser som tas upp, men flera av dem beskriver att det sällan är ett aktivt val utan 

snarare något som bestäms av nyheten i sig själv samt av källorna. 

Alla de intervjuade journalisterna säger sig följa med i det som deras kollegor på andra 

tidningar skriver i klimatfrågan, men tycker inte att detta påverkar deras egen rapportering. 

Två av journalisterna pekar dock på att den svenska klimatjournalistiken kan kännas ganska 

likartad, en av dem förklarar det med att det ligger i yrkets natur. 

Det finns ju ett outtalat koncensus om hur journalistik ska bedrivas, och det gäller även i 

klimatfrågan. (Jenny Stiernstedt) 
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8. Slutsats & analys 

 
Här ges en redogörelse utifrån de fyra frågeställningar som denna uppsats är ämnad att besvara. 

Dessa är:  

Vilka av klimatförändringarnas konsekvenser beskrivs av svenska journalister?  

Vilka konsekvenser beskrivs som de yttersta?  

Vilka konsekvenser kvantifieras, alltså siffersätts?  

Varför väljer journalisterna att beskriva de konsekvenser som de gör, på det sätt som de gör? 

Av de konsekvenser som beskrivs av svenska journalister är de absolut vanligaste just de sju som 

också används som variabelvärden i den kvantitativa studien, i denna uppsats. Detta belyses 

extra klart i sken av att endast 31 beskrivna konsekvenser har sorterats in under övrigt-kategorin. 

Då dessa variabelvärden utgår ifrån de konsekvenser som tas upp i IPCC:s rapport är en slutsats 

därmed att de konsekvenser som beskrivs av svenska journalister går i linje med de som beskrivs 

i IPCC:s rapport och att de därmed, på ett översiktligt plan, kan sägas spegla verkligheten. Denna 

slutsats går dock emot gestaltningsteorierna, som menar att journalister inte kan spegla 

verkligheten exakt så som den ser ut, utan alltid måste välja aspekter. Något som dock bör tas i 

beaktan är att resultatet av den kvantitativa studien visar på en total bild av medierapporteringen 

under två års tid, på fyra tidningar. Huruvida konsekvenserna som beskrivs i enskilda artiklar 

speglar konsekvenserna som beskrivs i IPCC:s rapport är därmed oklart och går inte att uttala sig 

om. Dessutom säger IPCC:s rapport ingenting om den exakta fördelningen av de olika 

konsekvenserna, vilket är huvudfokus i denna uppsats kvantitativa studie. Detta innebär alltså att 

svenska journalister, även om de beskriver de sju konsekvenser som IPCC också gör, eventuellt 

beskriver de olika konsekvenserna i en oproportionerlig omfattning. Vilka konsekvenser som, i 

verkligheten, är vanligast förekommande, är en definitionsfråga. Det är till exempel omöjligt att 

säga huruvida påverkan på temperatur eller ekonomi är den vanligare konsekvensen och detta 

innebär att svenska journalister, även om de beskriver samma sju konsekvenser som IPCC, inte 

kan beskriva verkligheten exakt så som den är. Detta resonemang går i linje med 

gestaltningsteorierna (Ghersetti 2012, s. 206). 
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Eftersom journalister inte kan spegla verkligheten exakt så som den ser ut, måste de välja ut 

delar av verkligheten. Dessa delar kan kallas för vinklar eller aspekter. I detta fall handlar det om 

konsekvenser. Alla journalister, som intervjuas i den kvalitativa studien, uppger att de upplever 

sig ha stort inflytande över vilka av klimatförändringarnas konsekvenser som tas upp, även om 

flera av dem beskriver att det sällan rör sig om aktiva val utan snarare är något som bestäms av 

nyheterna i sig själva samt av källorna. Två av de tre intervjuade journalisterna menar att det är 

textlängden, snarare än nyhetsvärdering, som sätter begränsningar för hur många konsekvenser 

som kan tas upp i en artikel. Det finns ett visst stöd för detta i resultatet av den kvantitativa 

studien. Det visar att det beskrivs cirka 2,2 konsekvenser i ett genomsnittligt reportage, cirka 2,4 

konsekvenser i en genomsnittlig artikel och 1,7 konsekvenser i en genomsnittlig notis (se tabell 

3). Förutsatt att ett reportage alltid består av fler tecken än en artikel, som alltid består av fler 

tecken än en notis, går detta resultat emot journalisternas uppfattning. En tänkbar förklaring, som 

har sin utgångspunkt i upplevelserna vid genomförandet av den kvantitativa analysen, är dock att 

reportagen ofta behandlar andra ämnen än just klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

Klimatförändringarna och dess konsekvenser tas endast upp som en liten del i ett större 

sammanhang, till exempel i ett resereportage. En artikel eller notis, däremot, behandlar oftast 

bara ett ämne, vilket i dessa fall ofta är klimatförändringarna. Därför blir antalet konsekvenser 

fler. Men, vid en jämförelse mellan artiklar och notiser, spelar däremot textlängden roll. Precis 

som journalisterna säger sätter antalet tecken, som är få i en notis, begränsningar för hur många 

konsekvenser som kan beskrivas. Därmed kan alltså resultatet av den kvantitativa studien delvis 

sägas stärka journalisternas mening. 

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar att de fyra konsekvenser som har direkt 

koppling till människan, alltså påverkan på ekonomi, mänsklig förflyttning, byggnader eller 

infrastruktur samt mänskligt liv eller mänsklig hälsa, ofta beskrivs som klimatförändringarnas 

yttersta konsekvenser. Även om andra konsekvenser, till exempel påverkan på djur och natur 

eller väder, förekommer i högre grad, kan man alltså dra slutsatsen att det är högst troligt att 

dessa konsekvenser ofta beskrivs som ett led i ett orsakssamband som slutligen leder fram till 

konsekvenser med direkt påverkan på människan. Vidare är den enskilda konsekvens som oftast 

beskrivs som den yttersta, i förhållande till dess förekomst, påverkan på ekonomi. Närmare 

bestämt i 73 procent av fallen. En förklaring till detta kan vara att ekonomiska kostnader i 

princip alltid har en orsak, men mer sällan en verkan. Konsekvenser på ekonomin kan föranledas 
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av både mänskliga förflyttningar, påverkan på byggnader och/eller infrastruktur samt påverkan 

på mänskligt liv eller mänsklig hälsa. Ett omvänt orsakssamband är däremot ovanligare. En 

annan tänkbar förklaring är att ekonomi, och då i synnerhet kvantifierad ekonomi, är en mycket 

konkret konsekvens. Det är lätt att förstå kronor och ören och då förenkling är en viktig del av 

nyhetsvärderingsteorierna, kan man dra slutsatsen att en beskrivning i ekonomiska termer höjer 

nyhetsvärdet. Ekonomi är också någonting som lätt kan jämföras. Det är oproblematiskt och 

enkelt att jämföra tio miljoner kronor med tjugo miljoner kronor, men det kan däremot vara 

svårare att jämföra tio döda isbjörnar med två översvämmade hus. Dessutom är ekonomi något 

som i princip alla människor kan relatera till, vilket höjer konsekvensens, och därmed nyhetens, 

nyhetsvärde.  

En förklaring till varför konsekvenser som påverkar människan ofta beskrivs som de yttersta kan 

hittas i resultatet av den kvalitativa intervjustudien. Alla de intervjuade journalisterna beskriver 

nämligen vikten av att konkretisera klimatförändringarna och att beskriva konsekvenser som 

människor har lätt att relatera till. Konsekvenser som drabbar människor är just sådana, menar 

journalisterna, och då i synnerhet konsekvenser som drabbar den enskilda tidningsläsaren eller 

människor i dennes närhet.  

Resultatet av den kvalitativa studien, som alltså pekar på vikten av konkretisering, går i linje med 

resultatet av Höijers forskning. Det visar nämligen på att svenska medier, i mångt och mycket, 

knyter den abstrakta klimatfrågan till sådant som framkallar känslor hos publiken (Höijer 2010, 

s. 727). Höijer kopplar det hela till objektifiering, en teknik där man förkroppsligar ett abstrakt 

fenomen med något som mottagaren kan relatera till och som framkallar känslor hos denne. Som 

exempel på effektivt förkroppsligande nämner hon bilder på valrossar och isbjörnar. Även om 

resonemanget i stort går i linje med de intervjuade journalisternas, bör det dock nämnas att 

Höijers exempel går emot journalisternas resonemang. Journalisterna menar nämligen, som 

nämnt tidigare, att tidningsläsarna har lättast att relatera till konsekvenser som drabbar 

människor. Journalisten Jenny Stiernstedt säger uttryckligen att bilder på isbjörnar är något som 

Svenska Dagbladet slutat med, eftersom läsarna inte kan relatera till den typen av konsekvenser. 

Men, även om de intervjuade journalisterna och Höijer är oeniga kring detaljerna, är de alltså 

överens om att journalister, då de beskriver klimatfrågan, försöker framkalla känslor hos 

publiken. Något förvånande går detta dock, åtminstone delvis, emot resultatet i Ekegren 
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Winthers C-uppsats ”Klimathotet i din tidning”. Ekegren Winther hävdar nämligen att svenska 

journalister sällan använder känsloanspelningar då de beskriver klimatfrågan (Ekegren Winther 

2013 s. 41). Däremot tar Ekegren Winther upp känsloanspelningar som en effektiv teknik för att 

höja en händelses nyhetsvärde. Trots att meningarna går isär, angående huruvida svenska 

journalister använder sig av känsloanspelningar då de beskriver klimatförändringarna, är alltså 

alla överens om att känsloanspelningar är något som ofta gör nyheter lättare att relatera till och 

därmed höjer nyhetsvärdet. 

Även Henk Prakke menar att känslomässiga anspelningar samt konsekvenser med påverkan på 

människor är tydliga exempel på sådant som höjer en händelse eller företeelses nyhetsvärde. 

Detta enligt hans avståndsprincip, alltså hans nyhetsvärderingsteorier om tidsmässigt, kulturellt 

och geografiskt avstånd (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, s. 321). Och som nämnt ovan 

uttrycker alla journalisterna, som intervjuats i denna uppsats intervjustudie, också vikten av att 

beskriva konkreta konsekvenser som tidningsläsarna kan relatera till. Journalisten Jenny 

Stiernstedt använder till och med ordet ”närhetsprincip”, alltså den princip som Prakke kallar för 

avståndsprincipen. Alla journalisterna uttrycker dock att det finns en svårighet i att beskriva 

konkreta konsekvenser som tidningens läsare kan relatera till. Detta beror dels på att 

klimatförändringarna är ett abstrakt ämne och dels på att dess mest omfattande konsekvenser inte 

syns i Sverige utan i andra delar av världen, menar de. Att klimatförändringarna, som fenomen, 

är abstrakta och att de ligger på ett långt geografiskt avstånd, framhåller även Höijer som något 

som skapar en motsättning i förhållande till journalistikens strävan efter att beskriva saker som 

händer ”här och nu”. Hennes forskning grundar sig, liksom denna, i svensk journalistik. Men 

trots att både Höjer och de intervjuade journalisterna uttrycker en motsättning i vikten av att 

beskriva konkreta konsekvenser som läsarna kan relatera till kontra svårigheten att finna just 

sådana, är det ingen av journalisterna som säger sig välja bort nyheter som saknar tillräckligt 

konkreta konsekvenser.  

Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar att de konsekvenser som kvantifieras mest, 

i förhållande till de antal fall de förkommer, är påverkan på ekonomi, mänskliga förflyttningar 

samt temperatur. Både mänskliga förflyttning samt temperaturförändring kvantifieras i en 

majoritet av de fall de beskrivs, i 58 respektive 57 procent av fallen, och detta skiljer sig markant 

ifrån till exempel konsekvenser på väder, som endast kvantifieras i 18 procent av fallen. En 
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förklaring till detta kan vara att mänskliga förflyttningar eller temperaturförändringar är betydligt 

lättare att kvantifiera än väder. Det upplevs troligtvis som mer naturligt att ange hur många 

människor som evakuerats eller hur många grader temperaturen stigit, än att ange hur många 

millimeter det regnat. Och då är regn ändå förhållandevis lätt att kvantifiera, till skillnad från 

väderkonsekvenser i form utav till exempel åska eller stormar. Då ingen jämförelse med andra 

nyhetsämnen har gjorts, är det dock omöjligt att säga huruvida klimatförändringarnas 

konsekvenser generellt kvantifieras i hög eller låg grad.  

Enligt Hvitfelts nyhetsvärderingsteorier är förenkling något som höjer en händelses nyhetsvärde 

(Hadenius, Weibull, Wadbring 2011, s. 323). Och ett effektivt sätt att förenkla är att kvantifiera. 

Detta innebär alltså att de konsekvenser som kan siffersättas får ett högre nyhetsvärde, vilket i 

sin tur innebär att de händelser som går att koppla till dessa konsekvenser får ett högre 

nyhetsvärde. Detta resonemang stärks av journalisten Fredrik Rundkvist, som i den kvalitativa 

intervjustudien nämner mätbarheten som en viktig faktor. Han menar att något som kan 

åskådliggöras i bild, vilket han menar att mätbara faktorer ofta kan, är lättare för läsarna att ta till 

sig. Som exempel nämner han smältande isar, där förändringar över tid kan åskådliggöras. 

9. Diskussion 
 

Under rubriken ”Slutsats & Analys” konstateras att journalister inte kan beskriva verkligheten 

exakt så som den ser ut utan måste välja ut aspekter, vilket går i linje med gestaltningsteorierna. 

Även om den sammanlagda bilden av alla artiklar kan sägas spegla verkligheten, kan varken en 

enskild artikel eller en enskild tidning ge en helt fullständig bild. Detta innebär, med 

utgångspunkt i gestaltningsteoriernas tankar om att mediekonsumenternas bild av verkligheten 

påverkas av mediernas bild av den samma, att mediekonsumenter som tar del av mer material får 

en sannare bild av verkligheten. Det kan också konstateras att tidningsläsare troligtvis får olika 

bilder av klimatförändringarna, beroende på vilken eller vilka tidningar de tar del av.  

I denna uppsats har det undersökts vilka konsekvenser som beskrivs i svenska medier. Det har 

också undersökts vilka konsekvenser som beskrivs som de yttersta samt vilka som kvantifieras. 

Och under studiens genomförande har det visat sig att dessa två parametrar säger betydligt mer 

om hur klimatnyheter gestaltas av svenska journalister, än övriga parametrar. Att temperatur är 

den konsekvens som nämns i näst flest artiklar, betyder inte alls att temperaturskillnader är något 
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som får gestalta klimatförändringarna. Tvärtom är denna aspekt ofta bara en byggsten eller en 

länk i en kedja. Och det är vad som finns i slutet av kedjan, som är av vikt och som säger 

någonting om hur händelsen gestaltas. 

Resultatet av den kvantitativa studien visar att den enskilda konsekvens som oftast beskrivs som 

den yttersta, i förhållande till dess förekomst, är påverkan på ekonomi. Och påverkan på 

ekonomi ligger i topp tre även när det gäller kvantifiering. De konsekvenser som beskrivs i 

svenska medier, som vid en första anblick tycks handla om påverkan på djur och natur samt 

temperaturförändringar och väder, handlar kanske egentligen mest som ekonomi. Att mäta något 

i kronor och ören går, som nämnt tidigare, helt i linje med nyhetsvärderingsteorierna. Men 

nyhetsvärderingarna säger också någonting annat. Om att människors uppfattningar och åsikter 

påverkas av det som står i tidningarna. Enligt Strömberg påverkas människors bild av 

verkligheten till och med mer av det som framförs i media än av verkligheten själv (Strömbäck 

2014, s. 115). Kontentan av detta blir alltså att Sveriges befolkning troligtvis ser klimatfrågan 

som en ekonomisk fråga.  

Två av de journalister som intervjuas i den kvalitativa studien uttrycker en motsättning i behovet 

av att beskriva konkreta konsekvenser, med påverkan på tidningsläsaren, och det faktum att de 

flesta av klimatförändringarnas konsekvenser inte alls syns här och nu. De allra mest omfattande 

konsekvenserna syns oftast i fattiga länder, långt ifrån Sverige, och många konsekvenser 

kommer att synas först i framtiden. Detta kan förklara varför till exempel ekonomi så ofta 

beskrivs som den yttersta konsekvensen. Det är nämligen en konsekvens som syns här och nu, 

vilket höjer nyhetsvärdet. I detta resonemang finns också en förklaring till varför konsekvensen 

”övrigt”, som är en variabel i den kvantitativa studien, har så få förekomster. I denna inkluderas 

krig och konflikter, som enligt många är en uppenbar konsekvens av klimatförändringarna, men 

som troligtvis kommer att utspela sig långt borta och dessutom i framtiden. Att denna typ av 

konsekvenser inte nämns kan ses som problematiskt, eftersom det innebär att svenska 

tidningsläsare inte får information om dessa, högst troliga, konsekvenser av 

klimatförändringarna. Och med utgångspunkt i gestaltningsteorierna, som menar sättet som 

händelser och företeelser gestaltas i medier har en stor påverkan på människors uppfattning i en 

fråga, kan det konstateras att svenska tidningsläsare troligtvis inte ser klimatfråga som en fråga 

med koppling till exempelvis krig och konflikter. 
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Att gestaltningen av en nyhet har stor betydelse för människors åsikter, uppfattningar och bilder 

av verkligheten är intressant att studera, utifrån resultaten av de båda studierna i denna uppsats. 

Är det journalisterna som har makten över medieinnehållet och därmed över den offentliga 

debatten, eller ligger den hos någon annan? De journalister som intervjuas i den kvalitativa 

studien säger alla att de upplever sig ha ett stort inflytande över vilka av klimatförändringarnas 

konsekvenser som beskrivs. De menar dock samtidigt att de inte upplever valen av konsekvenser 

som aktiva val. De kan därför sägas vara det som Strömbäck kallar för rutiniserade val, alltså 

omedvetna sådana (Strömbäck 2014, s. 114). Dessa rutiniserade val kan ge en förklaring till 

varför resultaten av den kvalitativa studien är så likartade, för de fyra undersökta tidningarna. 

Alltså varför journalisterna på de fyra olika tidningarna lyfter de olika konsekvenserna i ungefär 

samma omfattning. Journalisternas val är inte helt genomtänkta, utan istället fattas beslut utifrån 

invanda mönster eller tradition. Dessa invanda mönster och traditioner kan se likartade ut på 

olika tidningar, varför resultatet blir likartat. Denna förklaring stärks av det faktum att 

journalisterna säger sig uppleva den svenska klimatjournalistiken som likriktad. Två av dem 

pekar på att olika journalister, på olika tidningar, väljer att skriva om ungefär samma saker på 

ungefär samma vis. Detta kan bero på att vissa händelser och aspekter faktiskt är de mest 

intressanta och relevanta, eller på att svenska journalister ofta använder sig av samma källor. En 

annan teori, från journalisten Jenny Stiernstedt, är att ”det finns en outtalad koncensus om hur 

journalistik ska bedrivas”.  

Den ”outtalade koncensus”, som Jenny Stiernstedt beskriver, skulle också kunna beskrivas som 

nyhetsvärderingsprinciper. I valet av händelser som ska bli nyheter och konsekvenser som ska bli 

delar av nyheter syns nämligen nyhetsvärderingsprinciperna på flera plan. Man skulle kunna 

kalla det för nyhetsvärdering och konsekvensvärdering. En nyhet kan väljas bort av flera 

anledningar och en anledning kan vara att det saknas konkreta och relevanta konsekvenser. Men 

konsekvenser i sig kan också väljas bort, även om nyheten inte gör det. I den kvalitativa 

intervjustudien nekade alla journalisterna till att de väljer bort nyheter om klimatförändringar på 

grund av brist på konkreta konsekvenser. Samtidigt benämner en av journalisterna 

nyhetsvärderingsteorins avståndsprincip som ”en sanning inom journalistiken” och en annan 

frågar sig ”vad är en nyhet utan konsekvens?”. En intressant fråga är därmed: hur resonerar de 

kring värdering av konsekvenser? Här säger alla journalisterna att de hellre väljer att skriva om 

konsekvenser som drabbar människor, eftersom de är lättare för tidningens läsare att relatera till. 
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Med bakgrund av ovanstående kan man konstatera att journalisterna, delvis, säger emot sig 

själva. De säger att de inte väljer bort nyheter på grund av brist på konkreta konsekvenser, men 

samtidigt säger de att de hellre väljer konsekvenser som har direkt påverkan på människor. Här 

finns en länk till Ghersettis resonemang kring nyhetsvärderingens motsägelser, som ligger i de 

journalistiska idealen kontra de kommersiella intressena. En teori är att journalisterna, då det 

gäller att välja bort nyheter på grund av brist på konkret konsekvens, svarar och eventuellt även 

handlar utifrån journalistiska ideal. När vi pratar om konsekvensvärdering svarar de dock mer 

utifrån kommersiella intressen. Detta skulle kunna bero på att valet av konsekvenser, vilket 

egentligen är det samma som valet av gestaltning, inte kopplas till nyhetsvärdering i samma 

utsträckning som valet av nyheter. Därför finns det inga journalistiska ideal att leva upp till, i 

samma utsträckning.  

Trots att alla de intervjuade journalisterna uttrycker vikten av att konkretisera 

klimatförändringarna och att beskriva konsekvenser som tidningsläsarna kan relatera till, är det 

alltså ingen av dem som säger sig välja bort nyheter i ämnet på grund av att det saknas konkreta 

konsekvenser som kan beskrivas. Detta är, med tanke på nyhetsvärderingsteorierna, förvånande 

och kan ha flera förklaringar. En förklaring kan vara att händelser som saknar konkreta 

konsekvenser aldrig blir aktuella som nyheter överhuvudtaget och att de därför heller inte 

upplevs som bortvalda. Som en av journalisterna sa: ”vad är en nyhet utan konsekvens?”. En 

annan förklaring kan vara att journalisterna, på grund journalistiska ideal eller ”en journalistisk 

koncensus”, som den intervjuade journalisten Jenny Stiernstedt uttryckte det, inte är medvetna 

om eller vill erkänna att de väljer bort nyheter på grund av brist på tillräckligt konkreta och 

nyhetsvärdiga konsekvenser. Denna förklaring finner stöd i Ghersettis resonemang kring 

nyhetsvärdering. Hon skriver att ”den svenska publicistiken bottnar i en lång tradition av 

folkbildning och ett tydligt uppdrag att informera om, granska och kommentera det som sker i 

samhället […] Den information medborgaren behöver är dock inte nödvändigtvis alltid den som 

han vill ha…” (Ghersetti 2012, s. 208). Om det stämmer att journalister väljer bort nyheter utan 

att vara medvetna om det eller utan att vilja erkänna det, kan det finnas en problematik i detta. 

Och problematiken kan potentiellt vara större än om detta hade varit en uttalad strategi. Detta 

eftersom ett förnekande förhindrar möjligheten till reflektion och problematiserande. Och i 

förlängningen är det dessa omedvetna val som påverkas människors bild av verkligheten. 
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Sammanfattningsvis kan alltså svenska journalisters val av konsekvenser, vilka många gånger är 

rutiniserade och omedvetna, ha en viktig påverkan på den offentliga debatten och människors 

uppfattning i klimatfrågan. Det har visat sig att de konsekvenser som beskrivs som de yttersta 

också är de som får störst betydelse för nyhetens gestaltning. Med utgångspunkt i detta och i det 

faktum att påverkan på ekonomi, mänsklig förflyttning, byggnader eller infrastruktur samt 

mänskligt liv eller mänsklig hälsa är de konsekvenser som oftast beskrivs som de yttersta, kan 

man dra slutsatsen att klimatförändringarna tycks gestaltas som ett hot mot människan och 

människans skapelser. Ekonomi är den konsekvens som, i förhållande till sin förekomst, oftast 

ligger ytterst i orsakssambandet. Det största hotet tycks alltså riktas mot vår ekonomi. Och det är 

denna bild som sätter ramarna för den offentliga debatten. 
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10. Förslag till vidare forskning 

 
Tänkbart är att ett inkluderande av opinionsjournalistik skulle ge ett annat resultat. Det är till 

exempel möjligt att beskrivna konsekvenser i högre grad skulle vara av spekulativ och 

förutspående karaktär. Detta skulle kunna vara en grund för vidare studier. 

Frågan om huruvida man kan se skillnader över tid har också uteslutits i denna studie. En 

jämförande analys av enheter publicerade med ett visst tidsmässigt mellanrum skulle kunna visa 

intressanta resultat och besvara frågeställningar kring huruvida beskrivna konsekvenser 

förändrats över tid. 

En annan jämförande studie skulle kunna genomföras, där eventuella skillnader mellan svensk 

och utländsk media undersöks. Är de resultat som denna studie gör gällande valida även för en 

norsk, indisk eller amerikansk tidning? Om inte, vilka skillnader finns, och går det att utröna 

grunden till dessa källor? 

Ännu en intressant dimension skulle kunna ges av en studie i hur svenska tidningsläsare faktiskt 

tar till sig de beskrivna konsekvenserna. En sådan studie skulle kunna besvara frågor kring vilka 

konsekvenser som läsarna har lättast att relatera till och huruvida nyhetsvärderingsteoriernas 

principer har stöd i hos mediekonsumenterna. Dessa frågor har det spekulerats i vid de 

kvalitativa intervjuerna, i denna uppsats, men det enda sättet att faktiskt få ett svar skulle vara att 

genomföra en publikstudie.  
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Bilaga 1: Kodschema  

  
  

1. Kodardatum  
Kodas som: ÅÅMMDD  

  

2. Kodare  

Anton Svedberg: 1  

Karin Bengtsson: 2  

  

3. Löpnummer  
Anton Svedberg: 1---  

Karin Bengtsson: 2---  

  

4. Publiceringsdatum  
Kodas som: ÅÅMMDD  

  

5. Tidning  
DN: 1  

SvD: 2  

Aftonbladet: 3  

Expressen: 4  

  

6. Typ av text  

Reportage: 1  

Artikel: 2  

Notis: 3  

Övrigt: 4  

  

7. Huvudsaklig konsekvens  

Ekonomisk: 1  

Infrastruktur eller byggnadsverk: 2  

Mänskliga förflyttningar: 3  

Mänskligt liv eller mänsklig hälsa: 4  

Påverkan på djur eller natur: 5  

Påverkan på väder: 6  

Temperaturförändringar: 7  

Övrig konsekvens: 8  

  

8. Yttersta konsekvens  

Ekonomisk: 1  

Infrastruktur eller byggnadsverk: 2  

Mänskliga förflyttningar: 3  

Mänskligt liv eller mänsklig hälsa: 4  

Påverkan på djur eller natur: 5  



   
 

 
 

Påverkan på väder: 6  

Temperaturförändringar: 7  

Övrig konsekvens: 8  

  

  

9. Förekomst av konsekvens i ekonomiska termer  

Ja, som en siffersatt konsekvens: 2  

Ja, som en konsekvens: 1  

Nej: 0  

  

10. Förekomst av konsekvens med påverkan på infrastruktur/byggnadsverk  

Ja, som en siffersatt konsekvens: 2  

Ja, som en konsekvens: 1  

Nej: 0  

  

11. Förekomst av konsekvens med påverkan på mänskliga förflyttningar  
Ja, som en siffersatt konsekvens: 2  

Ja, som en konsekvens: 1  

Nej: 0  

  

12. Förekomst av konsekvens med påverkan på mänskligt liv eller mänsklig hälsa  

Ja, som en siffersatt konsekvens: 2  

Ja, som en konsekvens: 1  

Nej: 0  

  

13. Förekomst av konsekvens med påverkan på djur eller natur  

Ja, som en siffersatt konsekvens: 2  

Ja, som en konsekvens: 1  

Nej: 0  

  

14. Förekomst av konsekvens med påverkan på väder  

Ja, som en siffersatt konsekvens: 2  

Ja, som en konsekvens: 1  

Nej: 0  

  

15. Förekomst av konsekvens med påverkan på temperatur  

Ja, som en siffersatt konsekvens: 2  

Ja, som en konsekvens: 1  

Nej: 0  

  

16. Förekomst av övrig konsekvens  

Ja, som en siffersatt konsekvens: 2  

Ja, som en konsekvens: 1  

Nej: 0  

  



   
 

 
 

Bilaga 2: Kodanvisningar 

  

 Dessa kodanvisningar och variabelvärden är fastslagna med hänsyn till de, av kodarna, upplevda 

konsekvenser som återfinns i de pilotstuderade artiklarna, samt de konsekvenser som lyfts i 

IPCCs rapport Climate Change 2014: Impacts, adaption and vunerability. Värden som 

förekommer i så liten mån att de är försumbara som ett eget variabelvärde har istället kodats som 

“Övrigt”. De variabelvärden som fastslagits efter den fjärde pilotstudien har av kodarna bedömts 

vara kompletta samt ömsesidigt uteslutande, en konsekvens kan alltså inte tolkas in under mer än 

ett variabelvärde. 

  

  

1. Kodardatum  

Beskrivning: Datum då analysenheten kodats.   

Exempel: 141103.  

 

2. Kodare  

Person som kodat analysenheten.  

Anton Svedberg: 1  

Karin Bengtsson: 2  

  

3. Löpnummer  

Anton Svedberg: 1---, exempel: 1001, 1002 osv.  

Karin Bengtsson: 2---, exempel: 2001, 2002 osv.  

  

Beskrivning: Löpnummer för den aktuella analysenheten, uppdelat per kodare.  

  

4. Publiceringsdatum  
Beskrivning: Datum då analysenheten publicerades i tidningen.   

Exempel: 141103.  

  

5. Tidning  

Beskrivning: Tidning i vilken analysenheten publicerades.  

 

Dagens Nyheter: 1  

Svenska Dagbladet: 2  

Aftonbladet: 3  

Expressen: 4  

 

6. Typ av text  

Reportage (1): Längre journalistisk berättelse som innehåller gestaltningar och/eller 

person- och miljöbeskrivningar samt där journalisten ofta har varit på plats.  

  

Artikel (2): En medellång text, som exempelvis kan förekomma under vinjetten ”nyheter” 

och där journalisten ofta är osynlig.  

  



   
 

 
 

Notis (3): En notis definieras som en kort nyhetstext på några få meningar. Den innehåller 

bara de viktigaste fakta om en händelse och har oftast ingen byline eller bild.  

 

Övrigt (4): Texter som inte kan anses tillhöra någon av de övriga tre texttyperna, till 

exempel enkäter eller läsarfrågor.  

 

7. Huvudsaklig konsekvens  

Värde 1-8 enligt Variablerna 9-16. Värdet anger analysenhetens huvudsakliga 

konsekvens, det vill säga den aspekt som får mest utrymme i analysenheten, och bedöms 

vara den konsekvens som av journalisten lyfts fram som huvudsaklig. Den huvudsakliga 

konsekvensen återfinns oftast i textens rubrik eller ingress.  

 

8. Yttersta konsekvens  

Värde 1-8 enligt Variablerna 9-16. Den yttersta konsekvensen är den som finns “vid 

orsakssambandets slut”, det vill säga som inte själv får någon utskriven konsekvens. 

Exempel: “Klimatförändringarna har lett till temperaturförändringar i Togos kustvatten. 

Som en följd av detta har fiskesorten Pangasius minskat kraftigt i området. Detta har gjort 

att Togos regering har måst köpa in stora fiskebåtar för att kunna fiska längre bort från 

kusten. Detta beräknas kosta landet 14 miljoner.” Denna artikel innehåller flera 

konsekvenser: På naturen, temperaturen samt ekonomiska. Kedjan tar dock slut vid 

ekonomiska, varför det får räknas som den yttersta konsekvensen. Hade artikeln istället 

slutat med att “avfiskningen leder till en i landet utbredd svält” så hade det varit den 

yttersta konsekvensen, och kodats som “mänsklig hälsa”.  

  

9. (1) Förekomst av konsekvens i ekonomiska termer  

Till ekonomiska värden räknas faktiska ekonomiska konsekvenser som 

klimatförändringarna fört med sig, exempelvis kostnader till en följd av skador efter 

stormar. Observera att preventiva kostnader inte innefattas i detta variabelvärde.  

  

10. (2) Förekomst av konsekvens med påverkan på infrastruktur/byggnadsverk  

Antropogena materiella ting har påverkats av klimatförändringarna. Ett exempel kan vara 

översvämningar av källare. Gäller även infrastruktur och digitala funktioner, exempelvis 

strömavbrott och påverkan i transportsektorn.  

  

11. (3) Förekomst av konsekvens med påverkan på mänskliga förflyttningar  

Människor måste flytta på grund av klimatförändringarnas konsekvenser. Hit räknas även 

temporära förflyttningar som kortare evakueringar.  

  

12. (4) Förekomst av konsekvens med påverkan på mänskligt liv eller mänsklig hälsa 
Mänsklig hälsa har påverkats i någon mån, exempelvis en ökad frekvens av en sjukdom 

som kan kopplas till klimatförändringar. Även dödsfall och svält faller in under detta 

värde.  

  

13. (5) Förekomst av konsekvens med påverkan på djur eller natur  

Till påverkan på natur hör is som smälter, skogsbränder, vattenstånd och liknande 

“fenomen” som klimatförändringarna för med sig. Även påverkan på icke mänskliga 



   
 

 
 

organismer, såsom en arts väg mot utrotning, räknas in under detta variabelvärde. 

Observera att det i många fall ligger en temperaturförändring bakom dessa konsekvenser, 

men att dessa har ett eget variabelvärde och i de fallen de tas upp ses som ett 

orsakssamband till värdet “påverkan på natur”.  

  

14. (6) Förekomst av konsekvens med påverkan på väder  

Till påverkan på väder hör påverkan på exempelvis regn, vind, åska och andra typer av 

oväder eller stormar. Detta inkluderar även kortare temperaturförändringar i form av 

exempelvis värmevågor etc.  

  

15. (7) Förekomst av konsekvens med påverkan på temperatur  

Höjning eller sänkning av temperatur som en konsekvens av klimatförändringarna. Detta 

åsyftar temperaturförändringar som kan ses över en längre tidsperiod, och alltså beskrivs 

som förändringar i klimat och inte väderfenomen.  

  

16. (8) Förekomst av övrig konsekvens  
Övriga mått som kan tänkas rymmas i analysenheterna. Ett exempel på en sådan kan vara 

krig eller andra typer av sammandrabbningar.  

  

  

Variabel 7-8 kan ha värde 1-8 enligt numreringen på de faktiska konsekvenserna som återfinns i 

variabelvärde 9-16.  

 

Variabel 9-16 kan ha värdena 0-2, som står för följande:  

2: Ja, konsekvens som siffersätts (exempel: konsekvens kostar 2 miljarder).  

1. Ja, konsekvens som inte siffersätts (exempel: konsekvens får ekonomiska följder).  

0. Nej, konsekvens tas ej upp.  

  

Metodexempel:  
Året hann knappt börja förrän snödroppar stod i full blom i skånska rabatter. Men en del vårtecken bör tas 

med en nypa salt - manipulerande vårjägare finns det gott om, enligt en expert på SLU.  

- Vi vet ju folk som skapar egna små växthus för att kunna vara först med att rapportera vårtecken, säger 

Kjell Bolmgren vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Men det råder inget tvivel om att snödropparna 

faktiskt börjat titta fram i Skåne. Den pågående klimatförändringen innebär bland annat att det blir varmare 

på jorden, vilket gjort växtsäsongen längre. För att studera utvecklingen har forskare byggt upp Svenska 

fenologinätverket med ett landsomfattande observationssystem. Flera hundra personer har lämnat in tusentals 

rapporter om vårtecken via www.blommar.nu. (TT, Svenska Dagbladet 2013-01-04)  

  

Exemplet ovan är hämtat ur Svenska Dagbladet. Texten hämtades 20141109, kodades av kodare 

1, var kodarens 36e i ordningen och publicerades 20130104. Tidningen är SvD (2), genren är 

notis (3). Konsekvenserna som nämns är inom påverkan på natur (växtsäsongen har blivit längre) 

(5), samt påverkan på temperatur (det blir varmare på jorden) (7). Som huvudsaklig konsekvens 

anges påverkan på djur/natur, då huvudfokus ligger på hur växter påverkas av 

klimatförändringar. Som yttersta konsekvensen anges också påverkan på djur/natur, då den 

förlängda växtsäsongen är den konsekvens som anges sist i skeendekedjan. Ingen av de nämnda 

konsekvenserna är siffersatta, och kodas alltså med siffran 1 under sin respektive variabel. Den 

fullständiga koden för denna enhet ser anges enligt nedan:  

141109.1.1036.130104.2.3.5.5.0.0.0.0.1.0.1.0  



   
 

 
 

Bilaga 3: Intervjufrågor till kvalitativ intervjustudie  

 

1. Hur upplever du att det är att rapportera om klimatförändringarna?  

2. Vilken inställning har er läsarskara till klimatförändringarna, tror du?  

3. Försöker du utmana läsarnas inställning? Eller försöker du bekräfta den?  

4. Hur gör bär du dig åt för att göra det?  

5. Vilken/vilka konsekvenser av klimatförändringarna har era läsare lättast att relatera till, tr

or du? Varför?  

6. Hur påverkar det din rapportering?  

7. Händer det att du väljer bort nyheter, för att de inte går att koppla till en konkret konsekve

ns? Exempel?  

8. Vad tänker du kring det? 

9. Vilka möjligheter har du att påverka vilka konsekvenser som tas upp?  

10. Skiljer sig klimatjournalistik från övrig vetenskapsjournalistik, när det gäller behovet av k

oppling till konkreta konsekvenser?  

11. Övriga tankar och funderingar?  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  


