
 

 

 

 

 

Klimatrapportering i guyansk 
dagspress  
- En intervjustudie och innehållsanalys rörande 

guyanska dagstidningars rapportering om 

klimatförändringar 
 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskap 

Kandidatuppsats 15 hp | Journalistik | Höstterminen 2014 

Av: Jonas Westling 
Handledare: Jöran Hök 
 



1 
 

Abstract 

Denna uppsats undersöker hur fyra dagstidningar i Guyana rapporterar om klimatförändringar 

och vilka förutsättningar som finns för att göra det. Guyana är ett fattigt och inför 

klimatförändringar särskilt sårbart land, särskilt när det kommer till stigande havsnivåer och 

intensifierade stormar. Landets kust är till stor del belägen under havsnivån, vid vilken 90 

procent av landets befolkning bor.  

Studien består av intervjuer med sju tidningsjournalister och fyra nyhetschefer på de fyra 

största dagstidningarna i Guyana. Studien innehåller även en kvantitativ innehållsanalys av 

tidningarnas artiklar relaterade till klimatförändringar under tio månader 2014. 

Resultaten visar att klimatrapporteringens fokus ligger på politiska frågor och politiker, som 

anses vara den primära informationskällan i frågan. Nyheterna är ofta drivna av specifika 

händelser, och kontinuerlig och fördjupad rapportering av ämnet anses vara ovanlig. Det tycks 

vara den allmänna uppfattningen bland intervjupersonerna att rapporteringen om klimatfrågan 

i de guyanska tidningarna generellt är väldigt sparsam. 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever att tillgången till lokalt förankrade experter eller 

forskning eller självständiga organisationer som arbetar med frågan är bristfällig. Flera 

journalister anser att man saknar tillräcklig kunskap för att kunna rapportera om 

klimatförändringar på ett önskvärt sätt, och att möjligheterna och incitamenten från ledningen 

att specialisera sig inom ämnet är få. De flesta av intervjupersonerna uppfattar 

klimatförändringar som ett lågt prioriterat ämne av både tidningarna och läsarna. 
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1. Inledning: 

Med all sannolikhet har medeltemperaturen på jorden stigit det senaste århundradet med 

växthusgasutsläpp orsakade av människan som orsak. Oavsett om utsläppen minskar kommer 

världen att fortsätta att värmas upp, med ett mer instabilt och oförutsägbart klimat som följd. 

Höjningar av havsnivån, hårdare vindar och värmeböljor är exempel på fenomen som en allt 

varmare värld för med sig, med konsekvenser för hela jordens befolkning. (IPCC, 2013) 

Medieforskare har påpekat att mediers rapportering om klimatförändringar kommer att spela 

en viktig roll inom journalistiken och samhället i framtiden (Shanahan, 2009, s.1, Carvalho, 

2011, s.485). Medierna utgör i klimatfrågan en viktig informationskälla för människor för att 

kunna förstå den stora och ofta komplicerade bilden av klimatförändringarnas orsak och 

verkan (Schmidt, Ivanova, Schäfer, 2013, s.2). Denna information möjliggör i sin tur för 

människor och organisationer att diskutera frågan och agera och ställa krav på samhället för 

att förebygga och hantera de olika problem som klimatförändringar medför. (Shanahan, 2009, 

156-157, Schmidt, Ivanova, Schäfer, 2013, s.14). 

Samtidigt är nyheter och frågor kopplade till klimatförändringar ofta komplicerade och 

svårgripbara. De kräver i många fall sakkunskap och expertkommentarer och även resurser att 

bevaka. Dessutom ska dessa nyheter konkurrera med andra nyheter i det dagliga nyhetsflödet. 

(Anderson, 2009, s.178-179) 

Av dessa anledningar utgör därför rapportering om klimatförändringar en utmaning för 

journalistiken. Detta inte minst i utvecklingsländer där man i många fall har mindre resurser 

att jobba med, men där man också kan ses vara i ett större behov av relevant information då 

sårbarheten inför klimatförändringar är större (IPCC, 2014, s.6., Boykoff, 2011, s.176). 

2. Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka hur dagspressen i ett land som Guyana, vars framtid med 

all sannolikhet starkt kommer att påverkas av klimatförändringar, faktiskt rapporterar om 

ämnet och vad det finns för förutsättningar för att göra detta. Tidigare forskning på liknande 

utvecklingsländers mediers arbete med frågan visar på en bristfällig rapportering orsakade av 

begränsade möjligheter och brist på intresse (se tidigare forskning, 5.1). Syftet med denna 

studie är därför att se hur arbetet med klimatfrågan förhåller sig i guyanska medier. Syftet är 

även att ge kunskap om de utmaningar och problem som tidningar i ett land som Guyana står 
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inför när det kommer till att rapportera om ett viktigt men samtidigt komplicerat ämne som 

klimatförändringar. 

3. Frågeställningar: 

Denna studie undersöker hur journalister och nyhetschefer på de fyra dagstidningarna i 

Guyana, Sydamerika, arbetar med ämnet klimatförändringar.  

Frågeställningarna studien utgår ifrån är följande: 

1. Vilket fokus har guyansk dagspress rapportering om klimatförändringar? 

2. Vilka uppfattningar har guyanska nyhetschefer och journalister om förutsättningarna 

för guyansk dagspress att rapportera om klimatförändringar? 

Den första frågeställningen undersöker i vilken omfattning den guyanska dagspressen skriver 

om klimatförändringar, samt vad man fokuserar på när man rapporterar om 

klimatförändringar. Frågeställningen försöker även svara på var journalisterna hämtar sin 

information samt vilka platser man rapporterar från. 

Den andra frågeställningen undersöker hur tidningarna ser på klimatförändringar som 

nyhetsmaterial och hur diskussionerna och intresset för frågan ser ut på redaktionen och hos 

läsarna. Vad som även undersöks är vilka resurser man har att tillgå för att rapportera om 

klimatförändringar, vilken kunskap journalister har om frågan, samt hur pass tillgänglig 

information om klimatförändringar är.  

4. Bakgrund: 

4.1. Guyana: 

Guyana ligger i Sydamerika vid kontinentens norra kust, och är ett av västra halvklotets 

fattigaste länder. Man har en befolkning på c.a. 800 000, och en landareal hälften så stor som 

Sverige, där en orörd regnskog tar upp den större delen av landsmassan. Huvudstaden 

Georgetown ligger vid landets kust och har en befolkning på ungefär 250000 invånare. 

Guyana var tidigare en brittisk koloni, och hette då Brittiska Guyana. Landet blev 

självständigt 1966 men det brittiska arvet lever på olika sätt kvar än idag, bland annat genom 

språket. Guyana är Sydamerikas enda land med engelska som huvudspråk. (Landguiden.se).  
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4.2. Guyana och klimatförändringar: 

När det kommer till klimatförändringarnas potentiella konsekvenser är Guyana ett extra 

sårbart land, främst när det kommer till höjning av havsnivån och intensifierade stormar. 

(Hickey & Weis, 2012, s.67). Anledningen till detta är att landets kust, där 90 procent av 

befolkningen bor och där den större delen av landets jordbruk sker, i stora delar är belägen 

under havsnivån. Det händer redan nu att havsvattnet svämmar över kusten, men den låga 

landnivån gör det även svårt för landet att tömma kustområdena på de stora vattenmassor som 

samlas vid intensiva regn. Svåra översvämningar har drabbat landet under 2000-talet. Den 

värsta översvämningen skedde 2005 med bland annat dödsfall, hälsoproblem samt stora 

ekonomiska kostnader som följd. (Hickey & Weis, 2012, s.67, 73). Forskning visar på att 

havsnivån på jorden redan har höjts, och ytterligare förutspådda höjningar kan komma att få 

svåra konsekvenser för ett land som Guyana (IPCC, 2014, s.17). Intensifierade stormar utgör 

även en risk (IPCC, 2013b), och även den mangroveskog som till viss del skyddar kusten 

riskerar att försvinna som en följd av klimatförändringar (Hickey & Weis, 2012, s.73). 

Guyanas regering har uppmärksammat landets roll i klimatförändringarna, inte minst genom 

att den förre presidenten Bharrat Jagdeo införde ett statligt utvecklingsprogram vid namn Low 

Carbon Development Strategy (LCDS) år 2009. Programmet går ut på att främja landets 

utveckling och samtidigt bekämpa klimatförändringar på en global nivå. Det primära med 

programmet är ett avtal man slutit med Norge om att Guyana ska skydda sina enorma arealer 

av orörd regnskog som finns i landets inre regioner, i utbyte mot pengar. Syftet är att stävja 

världens koldioxidutsläpp genom att skogen tar upp koldioxiden.  

Förberedelser och anpassning inför klimatförändringar, såsom en nödvändig renovering av de 

ålderdomliga kustmurarna och dräneringssystemen som är tänkta att skydda landet från 

översvämningar, har samtidigt delvis därför inte fått samma fokus (Hickey & Weis, 2012, 

s.71-72). Detta trots att översvämningar fortsätter att vara ett kontinuerligt problem för landet. 

Andra anledningar till att mer inte gjorts på för att anpassa landet inför de olika effekterna av 

klimatförändringarna som Hickey och Weis fann i sin forskning är att åtgärderna samtidigt är 

kostsamma samt att stigande havsnivåer och intensifierade stormar inte ses som ett särskilt 

akut hot. (Hickey & Weis, 2012, s.66, 72). 
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4.3. Medier i Guyana 

4.3.1. Guyanas dagstidningar: 

Guyana har fyra tryckta dagstidningar vars innehåll även dagligen publiceras på internet. 

Dessa tidningar är Kaieteur News, Stabroek News, Guyana Times och Guyana Chronicle. 

Kaieteur News är dagstidningen med flest upplagor. Den är oberoende och uppfattas både av 

sig själva och generellt vara oppositionell mot den sittande regeringen och till sin karaktär till 

viss del sensationell. Stabroek News är landets näst största dagstidning, och dess ställning är 

oberoende, med en tradition av att kritiskt granska den sittande regeringen. Guyana Times är 

landets tredje största dagstidning. Den är privatägd men uppger sig samtidigt stödja den 

sittande regeringen och dess agenda. Guyana Chronicle är den dagstidning i Guyana som har 

minst spridning av de fyra. Majoriteten av tidningens aktier ägs av den guyanska staten, och 

tidningen uppger själva inte oväntat att även den stödjer den sittande regeringen. Alla de fyra 

tidningarna är skrivna på engelska. För studien har inga exakta siffror för tidningarnas 

upplagor hittats. Vad gäller internetanvändande generellt låg antalet användare per 100 

invånare på 32, år 2011 (Landguiden.se). 

4.3.2. Läskunnighet och pressfrihet: 

Läskunnigheten i Guyana är relativt hög, med 85 procent år 2012 (Unicef). Vad gäller 

pressfriheten låg Guyana på 69:e plats 2013 enligt Reportrar utan gränsers undersökning av 

179 länder. (RSF, 2014). 

5. Tidigare forskning och teoretisk ram: 

5.1. Tidigare forskning 

Tidigare forskning har gjorts på utvecklingsländers mediers rapportering om 

klimatförändringar. Resultaten pekar på samma problematik. Utvecklingsländer tycks i många 

fall ha en bristfällig rapportering av klimatförändringar och dess konsekvenser, inte minst när 

det kommer till lokalt förankrade frågor. Anledningar som anges för detta är bland annat brist 

på resurser, dels ekonomiska, dels kunskapsmässiga. 

Mike Shanahan har i sin text ”Time to adapt? Media coverage of climate change in non-

industrial countries” sammanfattat fallstudier hos redaktioner i 35 olika utvecklingsländer 

kring hur de rapporterar om klimatförändringar. Resultaten visar på att även om man kan se 

ett visst ökat fokus på dessa frågor så matchar rapporteringen om klimatförändringar och dess 
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potentiella konsekvenser inte problemets storlek och betydelse (Shanahan, 2009, s.153). 

Informationen som ges i tidningarna är i många fall bristfällig och eller i vissa fall rentav fel 

(Shanahan, 2009, s.146). 

Anledningar till detta, menar Shanahan, är flera. Brist på kunskap hos journalisterna, 

otillräcklig tillgänglighet av information, litet stöd för frågans betydelse hos nyhetschefer, och 

begränsade möjligheter att finansiera resor för att exempelvis åka på klimatkonferenser eller 

till avlägsna lantliga platser för att rapportera, där också möjligheter att knyta viktiga 

kontakter med experter och andra personer går förlorade, ses som avgörande faktorer. 

(Shanahan, 2009, s.145-147, 154). Andra problem som nämns är att journalisterna i många 

fall tenderar att fokusera på direkta händelser snarare än på undersökande journalistik kring 

ämnet som skulle kunna ge en bättre helhetsbild (Shanahan, 2009, s.153-154).  

Bruno Takahashi och Mark Meisner har i sin forskningsartikel ”Climate change in Peruvian 

newspapers: The role of foreign voices in a context of vulnerability” undersökt hur peruanska 

medier rapporterar om klimatförändringar. Där fann man bland annat att rapporteringen 

tenderade att fokusera på minskning av koldioxidutsläpp och inte på förebyggande åtgärder 

och anpassning inför klimatförändringar, trots att Perus utsläpp relativt sätt är små, men 

sårbarheten inför klimatförändringar stor (Takahashi, Meisner, 2013, s.427, 437-438). 

Maxwell Boykoff nämner i sin bok ”Who speaks for the climate? Making sense of media 

reporting on climate change” också en bristfällig bevakning av klimatfrågor i 

utvecklingsländers medier (Boykoff, 2011, s.176). En förklaring han ger stämmer överens 

med Shanahans, nämligen den att det saknas resurser och kunskap hos journalister för att 

skapa bra artiklar och reportage som kan nå in i de större medierna (Boykoff, 2011, s. 176-

177).  

Boykoff nämner också att rapporterandet om klimatfrågor som rör Sydamerika även är väldigt 

lågt i västerländska medier, vilket gör det svårt för dessa länder att ens reproducera relevanta 

klimatnyheter. Han beskriver detta som ett informationsgap i just Sydamerika. (Boykoff, 

2011, s.24)  

Dock hävdar han samtidigt att man i vissa fall ser ökat fokus på klimatfrågan i 

utvecklingsländer, och pekar även på andra positiva aspekter av informationsspridande, som 

användandet av sociala medier samt medieorganisationer som Earth Journalism Network som 
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arbetar för att underlätta bevakningen av klimatfrågor för journalister i utvecklingsländer 

(Boykoff, 2011, s.177-178). 

I ”Media attention for climate change around the world: A Comparative Analysis of 

Newspaper Coverage in 27 Countries”, som är en jämförande analys av 27 industri-och 

utvecklingsländers rapportering om klimatförändringar fann forskarna Schmidt, Ivanova och 

Schäfer att de flesta medier i stort ägnar större och större utrymme åt klimatfrågan, och 

faktumet att frågan uppmärksammats under ett långt tidsspann fungerar som en indikation för 

läsarna att frågan är av stor betydelse. (Schmidt, Ivanova, Schäfer, 2013, s.14). 

Man fann att bland de utvecklingsländers medier man undersökte var rapporteringen i helhet 

inte påtagligt mindre än i de industriella länderna, även om rapporteringen överlag skiftade 

stort länder emellan. Man kunde även se en viss intensifiering av rapportering i de allra mest 

sårbara utvecklingsländerna jämfört med de mindre sårbara (Schmidt, Ivanova, Schäfer, 2013, 

s.14). Man såg dock att den mest intensiva medierapporteringen skedde i länder som är starkt 

beroende av verksamheter som orsakar koldioxidutsläpp och som samtidigt har skrivit på 

Kyoto-protokollet. (Schmidt, Ivanova, Schäfer, 2013, s.1) 

5.2 Teoretisk ram: 

Den kvantitativa innehållsanalysen utgår till viss del från gestaltningsteori när artiklarnas 

fokus analyseras. Gestaltningsteorin fokuserar på hur journalister väljer att rekonstruera 

verkligheten och vilken effekt det får på mottagarens verklighetsuppfattning (Strömbäck, 

2000, s 116). I detta fall har teorin använts för att dela in artiklarna i olika gestaltningsformer, 

så kallade ”frames”, för att se hur artiklar om klimatförändringar vinklas och vilket 

sammanhang de skrivs in i, samt vilka källor man använder. 

Studien utgår även från Takahashi och Meisner som i sin forskning om peruansk 

klimatrapportering delar in tidningarnas gestaltning i fem områden, grovt beskrivna som 

följande; Effekt (konsekvenser av klimatförändringar), Möjligheter (tekniska lösningar samt 

initiativ från företag), Politik (politikers agerande eller politiska diskussioner i frågan), 

Samhälle (människors åtaganden för anpassning och minskning av utsläpp samt koppling till 

kultur) samt Forskning (vetenskapliga nyheter om frågan), samtidigt som de delar in varje 

kategori i tre underkategorier. (Takahashi, Meisner, 2013, s.433).  

Studien utgår även till viss del från nyhetsvärderingsteori när det kommer till att tolka hur 

intervjupersonerna värderar ämnet klimatförändringar. Nyhetsvärderingsteorin förklarar till 
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viss del varför vissa nyheter blir till och hur urvalet bland olika händelser sker. 

Sammanfattningsvis pekar de olika vedertagna nyhetsvärderingsteorierna på några egenskaper 

hos en händelse som avgör om den blir en nyhet eller inte; närhet, sensationer och avvikelser, 

elitcentrering samt förenkling. (Ghersetti, 2012, s.212-214).  

5.3 Definitioner: 

FN:s klimatkonvention definierar begreppet klimatförändringar som de förändringar i 

väderförhållanden världen över som av forskning anses vara direkt eller indirekt orsakad av 

mänskliga aktiviteter (UNFCCC). Det är denna definition som denna studie utgår ifrån. 

Potentiella konsekvenser av förändrade väderförhållanden, såsom höjningar av havsnivån, 

räknas även med i begreppet. 

I denna studies framställning används även begreppet ”klimatfrågan”. Med detta begrepp 

menas klimatförändringar som nyhetsämne, under vilket konsekvenserna av 

klimatförändringar samt samhällets olika ageranden kring frågan räknas. 

För att beskriva en tidningsartikel som berör klimatförändringar, dels under de kategorier som 

den kvantitativa innehållsanalysen anger, och dels utifrån hur intervjupersonerna själva 

upplever dem, används i studien begreppet ”klimatrelaterad artikel”. 

Vad som i denna studie beskrivs som de två aspekterna av åtgärder mot klimatförändringar, 

utsläppsminskning och anpassning, används termen ”åtgärdsaspekter” för att beskriva de två. 

6. Metod och urval: 

Detta kapitel redogör för med vilka metoder de för studien valda tidningarna, Kaieteur News, 

Stabroek News, Guyana Times och Guyana Chronicle undersökts, och hur urvalet för 

materialet sett ut. Inledningsvis kan det sägas att anledningarna till att landets fyra 

dagstidningar valts för studien som helhet är på grund av att tidningar har en relativt stor 

spridning i landet samt en bredd i sin rapportering. Dessutom skiljer de fyra tidningarna sig 

till sin karaktär och politiska ställning från varandra. I detta avseende är uppfattningen att 

urvalet av de undersökta tidningarna ger ett brett och representativt resultat för rapporteringen 

om klimatförändringar i Guyana. 
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6.1. Val av metoder: 

De metoder som använts i studien är dels semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer 

med journalister och nyhetschefer på de fyra dagstidningarna och dels en kvantitativ 

innehållsanalys av tidningarnas artiklar kopplade till klimatförändringar. 

Metoden semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer har valts eftersom den har 

potential att ge en djupare inblick i hur människor uppfattar sin egen värld, i denna studies fall 

hur guyanska journalister och nyhetschefer upplever sitt arbete med klimatförändringar, samt 

att den har potential att tillföra oväntad information som annars inte skulle komma fram vid 

andra undersökningar. (Esaiasson, 2012, s.252). 

Metoden kvantitativ innehållsanalys har valts på grund av metoden är effektiv för att 

analysera ett större material och i denna studies fall visa exempelvis trender i vilka sorts 

artiklar som skrivits om ett ämne under en viss period (Nilsson, 2010, s.122-123). I denna 

studie delades artiklarna in efter tre variabler med bestämda tolkningsregler, varefter 

artiklarnas karaktär bedömdes. Uppfattningen är att denna metod var ett bra komplement till 

de kvalitativa forskningsintervjuerna eftersom den ger en tydlig informativ grund som 

dessutom var möjlig att samla in under den begränsade tidsperioden som studien 

genomfördes. Bristen med metoden är att analysen av artiklarna inte blir lika djup som i en 

kvalitativ innehållsanalys och att resultaten skulle kunna riskera att till vissa delar bli 

missvisande. Exempelvis skulle resultaten kunna ge en bild av att de guyanska tidningarna 

rapporterar mycket om klimatförändringar och att de därför anser frågan som viktig, men 

analysen visar samtidigt inte om rapporteringen exempelvis är ytlig, endast fokuserar på vissa 

aspekter, eller innehåller faktafel. Samtidigt är uppfattningen att de kvalitativa 

forskningsintervjuernas förtjänst är att de förklarar intentionen hos upphovsmakarna bakom 

artiklarna, och deras uppfattning om frågan, och på så sätt ger en fylligare bild av 

rapporteringen. 

6.2. Kvantitativ innehållsanalys: 

Genom en kvantitativ innehållsanalys av de fyra tidigare nämnda dagstidningarna i Guyana 

har en undersökning gjorts på hur deras artiklar relaterade till klimatförändringar mellan 

januari och oktober år 2014 är skrivna. De variabler som använts är framing, land (inrikes och 

utrikes) samt vilken aspekt av klimatåtgärder artikeln fokuserar på. Metoden som använts för 

datainsamling är internetsökningar på varje tidnings nätupplagor genom sökmotorn Google. 
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Anledningarna till att undersökningen inte gjorts på ett fysiskt tidningsarkiv eller tidningarnas 

egna digitala arkiv är tidsmässiga såväl som logistiska. De fysiska tidningarna fanns endast 

samlade på The National Library i Georgetown i form av inbundna pärmar fram till april 

2014. Metoden prövades under en dag men ansågs vara för tidskrävande och medföra risker 

för att missa relevanta artiklar, samtidigt som det ansågs relevant att undersöka så pass nya 

nyheter som möjligt, vilket även skulle ge en bättre grund för intervjuerna. Möjligheter att få 

tillgång till tidningarnas egna arkiv undersöktes även, men processen ansågs vara för logistisk 

svår och därför också tidskrävande. Alla nyhetscheferna på tidningarna som intervjuats för 

studien uppgav samtidigt att de dagligen publicerar allt sitt material på sina nätupplagor. 

Genom ett antal stickprov på artiklar i de tryckta tidningarna som senare söktes på i den 

digitala upplagan bekräftades detta gällande de egenproducerade artiklarna. Däremot 

återfanns inte de reproducerade nyheterna i två av de undersökta tidningarnas nätupplagor, 

och en tredje hade bara två sådana artiklar. Därför väcktes misstankar om att tidningarna av 

olika anledningar inte till fullo publicerade sina reproducerade nyheter, och delvis därför 

exkluderades dessa artiklar i undersökningen. Men en ytterligare anledning var för att syftet 

med studien var att se hur de guyanska journalisterna och nyhetscheferna själva jobbar med 

frågan, och inte vilka nyheter de köper. Vad som dock framgick genom undersökningen samt 

genom intervjuerna är att alla tidningarna får sin majoritet av utrikesnyheter kopplade till 

frågan från olika nyhetsbyråer. En av tidningarna, Stabroek News, som till synes verkade 

publicera det mesta av sina artiklar på internet, hade under den valda perioden för analysen 21 

reproducerade klimatrelaterade artiklar. 

6.2.1. Urval: 

Till artiklar relaterade till klimatförändringar räknas artiklar som berör fenomenet 

klimatförändringar direkt eller som berör aspekter kopplade till klimatförändringar. Dessa 

aspekter innefattar artiklar om koldioxidutsläpp och dess minskning, samt global 

uppvärmning, där själva begreppet ”klimatförändringar” möjligen inte förekommer. För att 

räknas till en artikel relaterad till klimatförändringar måste dessa ämnen vara dominanta i 

artikeln eller kopplade till artikelns huvudämne på ett betydande sätt. Vad som inte räknas 

som artiklar relaterade till klimatförändringar är artiklar där begreppet klimatförändring eller 

aspekter kopplade till ämnet endast nämns i förbigående. Exempel på detta är att 

klimatförändringar eller tillhörande aspekter nämns utifrån att de har diskuterats bland andra 

ämnen på politiska möten, eller att de kopplas ytligt till ett bredare ämne. Insändare, krönikor 

och bildnotiser räknas inte med i undersökningen på grund av behov av avgränsning samt att 
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studien undersöker aspekter såsom gestaltning, fokus och källor, där dessa typer av artiklar 

inte anses vara lika relevanta. 

6.2.2 Tillvägagångssätt: 

För att söka fram artiklar relaterade till klimatförändringar har elva nyckeltermer använts. 

Detta för att försöka fånga upp så pass många artiklar relaterade till klimatförändringar som 

möjligt. Sökningen har som tidigare nämnt utförts med Googles sökmotor. Där har en sökning 

skett genom att exempelvis skriva följande ”climate change site:stabroeknews.com”. Denna 

typ av sökning avgränsar resultaten till att endast tillhöra tidningens hemsida. 

Efter att sökresultaten presenterats av sökmotorn har de systematiskt gåtts igenom för att 

undvika missar. Sökresultaten presenterades inte i kronologisk ordning, vilket gjorde det ännu 

mer nödvändigt att gå igenom alla sökresultat. Artiklar publicerade under 10 månader, mellan 

1 januari och 31 oktober 2014, har valts ut, och sedan lästs igenom för att se om de 

kvalificerar till att utgöra en artikel relaterad till klimatförändringar enligt ovan nämnda 

kriterier. Stabroeknews.com är den enda tidningen av de fyra med låst funktion. I detta fall 

köptes en kortare prenumeration för att kunna genomföra undersökningen. Genom den valda 

metoden hittades mellan 20 och 60 egenproducerade klimatrelaterade artiklar på varje tidning 

under den valda tidsperioden.  

6.2.3. Nyckeltermer: 

För att få fram relevanta sökresultat på de valda tidningarnas nätupplagor har ett antal 

nyckeltermer använts. Nyckeltermerna är inspirerade av Takahashi och Mesiner som använde 

sig av samma metod för sin forskning (Takahashi & Mesiner, 2013, s. 431), även om termerna 

för denna studie är flera och annorlunda, delvis för att försöka fånga upp så pass många 

artiklar med lokal anknytning som möjligt. Nyckeltermerna som använts i sökningen är 

följande: 

“Climate change”, “Global warming”, “Climate resilience”, “Low carbon + climate”, 

“Greenhouse gas”, “Greenhouse effect”, “Emission”, “Deforestation + climate”, “Flooding + 

climate”, “Rising sea”, “Mangrove + climate”. 

Begreppet ”climate change” är centralt i artiklar som berör klimatförändringar och fångar in 

flera aspekter. Begreppet ”global warming” är ett mer specifikt fenomen, men kan ses som 
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direkt kopplat till klimatförändringar. De få artiklar där global uppvärmning nämns ensam har 

därför tagits med som artiklar relaterade till klimatförändringar. 

Begreppet ”low carbon” är kopplat till minskning av utsläpp av koldioxid, men även kopplat 

till Guyanas ”Low Carbon Development Strategy” (LCDS). 

Begreppen ”greenhouse gas”, ”greenhouse effect”, ”climate resilience” och ”emission” 

används för att fånga upp artiklar med ett annat språkbruk inom samma ämne. 

”Deforestation + climate”, ”Flooding + climate”, ”Mangrove + climate” och ”Rising sea” 

används för att fånga upp artiklar med lokal förankring hos Guyana. 

6.2.4. Framingkategorier: 

I undersökningen har artiklarna delats in i sex framingkategorier, med utgångspunkt från 

Strömbäcks teorier om framing där begreppet syftar på hur ett ämne väljs att gestaltas genom 

val av bland annat vinkel och källa (Strömbäck, 2000, s 116). De valda kategorierna utgår 

från Takahashi och Meisners tidigare nämnda undersökning på peruansk medias rapportering 

om klimatförändringar. I denna delades artiklar in i fem framingkategorier, och artiklarna i 

varje kategori i tre underkategorier. 

I denna studie används istället sex framingkategorier där kategorierna ”teknik” och 

”organisering” skiljer sig från Takahashi och Meisners undersökning. I denna gick dessa två 

kategorier i stort sett in under kategorin ”möjligheter”. Uppfattningen i denna studie var att 

indelningen blev tydligare om dessa två skildes åt. En annan anledning är att denna studie i 

inte delat in artiklarna i underkategorier när det kommer till delen med de sex valda 

framingkategorierna. Detta dels eftersom det inte ansågs behövas för att visa den generella 

trenden av framing i artiklarna som studien ville undersöka, och dels eftersom materialet inte 

ansågs tillräckligt rikt för att ge något betydande resultat i detta avseende. Kategorierna som 

artiklarna i denna studie delades in i är följande: 

Effekt (konsekvenser av klimatförändringar), Teknik (tekniska lösningar), Organisering 

(initiativ och uttalanden från större företag och organisationer), Politik (politiskt agerande och 

politiska diskussioner i frågan), Samhälle (Vanliga människors samt mindre organisationers 

aktiviteter samt kopplingar till kultur), Forskning (Forskningsresultat och rapporter om 

klimatförändringar). 
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En artikel har delats in i en framingkategori grundat på vilken framing som är mest dominant i 

artikeln. Ibland har en artikels specifika framing inte framgått helt tydligt. En del artiklar 

berör exempelvis både ”politik” och ”effekt”. I detta fall har artikelns innehåll värderats och 

sedan delats in i den av kategorierna som ansetts vara mest dominant. Risken finns att det i 

vissa fall gjorts en alltför subjektiv bedömning vid indelningarna, vilket försämrar 

undersökningens replikerbarhet (Nilsson, 2010, s.122). Den generella uppfattningen under 

studiens gång var dock att artiklarnas framing var tillräckligt tydliga att enkelt sortera utifrån 

de angivna kategorierna. 

6.2.5. Fokus på åtgärdsaspekter: 

I undersökningen har artiklarna även sorterats efter huvudkategorin ”fokus på 

åtgärdsaspekter”, med fyra underkategorier. Dessa underkategorier är ”utsläppsminskning”, 

”anpassning”, som i denna studie utgör de två åtgärdsaspekterna av klimatförändringar. De 

två andra kategorierna benämns som ”båda aspekterna”, eller ”ingen av aspekterna”. 

Indelningen görs för att se vilken aspekt av klimatåtgärder tidningarna väljer att lägga fokus 

på, för att på så sätt koppla resultaten till den tidigare angivna forskningen. 

Till kategorin ”utsläppsminskningar” räknas artiklar som exempelvis handlar om 

koldioxidutsläpp, ren energi och skogsbevaring, eller bara det faktum att begreppet 

utsläppsminskningar nämns. Till kategorin ”anpassningar” räknas artiklar som bland annat 

handlar om anpassningar för översvämningar och tekniska lösningar inom exempelvis odling, 

eller bara det faktum att begreppet anpassningar nämns. Till kategorin ”båda aspekterna” 

räknas artiklar där både utsläppsminskning och anpassning, eller åtgärder kopplade till båda 

aspekterna, nämns i en och samma artikel, oavsett om någon aspekt tar upp mer utrymme än 

det andra. Till ”ingen av aspekterna” räknas artiklar som inte nämner någon av 

åtgärdsaspekterna. 

6.2.6. Geografiskt fokus: 

I undersökningen har artiklarna även delats in efter geografiskt fokus, i detta fall i inrikes- och 

utrikeskategorier beroende på om artiklarna skildrar nyheter om Guyana eller om andra 

länder. Detta för att se vilket fokus artiklarna har på det egna landet för att koppla resultaten 

till den tidigare angivna forskningen. Är en artikel skriven om en händelse som utspelar sig i 

utlandet men där det primära fokuset är på Guyana hamnar den således in under inrikes. 
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Artiklarna har kodats enligt ett angivet kodschema, där det går att utläsa varje artikels rubrik, 

datum och olika variabelvärden. (Se bilaga 1). 

6.3. Kvalitativa forskningsintervjuer: 

Den andra delen av studien består av kvalitativa halvstrukturerade forskningsintervjuer med 

sju guyanska journalister och fyra guyanska nyhetschefer (se bilaga 10.3). På tre av 

tidningarna har en journalist och en nyhetschef intervjuats, på en av tidningarna intervjuades 

två journalister och en nyhetschef. Dessutom har två journalister med erfarenhet av att skriva 

om klimatfrågor inom guyansk dagspress intervjuats. Dessa personer är inte längre anställda 

på någon av tidningarna som undersökts, varför intervjufrågorna för dessa personer 

modifierats, även om temat är detsamma. 

6.3.1 Urval: 

De journalister som ansågs intressanta för studien var de som hade mest erfarenhet av att 

rapportera om klimatförändringar. Urvalsprincipen var därför centralitet (Esaiasson, 2012, 

s.258). Den inledande metoden för att hitta intervjupersoner var att söka på tidningarnas 

nätupplagor för att se vilka journalister som ofta skrev om klimatförändringar, samt vilka 

nyhetscheferna var på de olika tidningarna. Ett problem som upplevdes var att artiklarna i de 

guyanska tidningarna sällan skrivs med byline. Därför användes ett snöbollsurval för att 

komma i kontakt med relevanta intervjupersoner (Esaiasson, 2012, s.258) där journalister 

eller nyhetschefer hänvisade vidare till andra för studien relevanta kontakter. 

Intervjupersonerna kontaktades oftast genom ett introduktionsmejl där studiens syfte 

förklarades. Endast tre av intervjupersonerna svarade på dessa mejl. Resten kontaktades 

därför vidare via telefon. Tre av de tillfrågade avböjde tillfrågan om intervju, men hänvisade 

samtidigt vidare till andra personer på samma tidningar. Tre av intervjupersonerna värvades 

på plats på redaktionerna med hjälp av nyhetscheferna. 

För att veta vilket antal intervjupersoner som kan tänkas vara tillräckligt utgår studien från 

Esaiassons begrepp ”teoretisk mättnad”, där en intervjustudie kan beräknas tillräcklig när 

intervjusvar tycks upprepa sig och när man enkelt kan summera resultaten och när man tror att 

man berört alla relevanta tankekategorier för ämnet. (Esaiasson, 2012, s.275). Efter att ha 

genomfört elva intervjuer var uppfattningen att en tillräcklig mättnad var nådd för att visa på 

relevanta resultat för studien.  
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6.3.2. Tillvägagångssätt 

För varje forskningsintervju har två bestämda frågeformulär använts; ett för nyhetscheferna 

och ett för journalisterna. Dessa två frågeformulär påminner om varandra men varierar i viss 

mån där nyhetscheferna och journalisternas yrkesroll och erfarenheter och besittande av 

information kan tänkas skilja sig. Intervjuerna har samtidigt haft en så pass öppen form att 

den intervjuade getts möjlighet att utveckla tankar som dykt upp under intervjuns gång. 

Intervjuerna har skett genom ett möte antingen på arbetsplatsen eller i ett fall på ett café, och i 

ett fall på ett universitet, och alla intervjuer har spelats in och därefter lagrats digitalt. 

Under intervjustudiens gång har även nya frågor dykt upp i och med att ny information getts, 

vilket bidragit till en kumulativ förståelse i frågan (Larsson, 2010, s.68). Därför har vissa 

frågor ställts under senare intervjuer som inte ställts under de tidigare. Vid ett fåtal tillfällen 

har därför en del av intervjupersoner kontaktats igen för insamling av vissa förtydliganden, 

antingen via ett nytt direkt möte eller via telefon. 

En av journalisterna intervjuades via mejl eftersom denna flyttat från Guyana. Anledningen 

till att intervjun genomfördes trots detta var eftersom intervjupersonen anses av flera av de 

andra intervjuade att ha varit den ledande journalisten i klimatfrågor under 2000-talet och 

därför kunde tänkas besitta relevant information. Tillvägagångssättet var att frågorna 

skickades via mejl, varpå intervjupersonen svarade på dessa skriftligt, varpå denne blev 

kontaktad igen för vissa förtydliganden. 

6.3.3. Etiska problem: 

Att intervjua och publicera svar från personer om deras arbetsplatsförhållanden eller om det 

politiska läget i landet skulle i teorin kunna medföra problem för intervjupersonen vid kritiskt 

riktade uttalanden. Inför varje intervju har intervjupersonen informerats om intervjuns syfte 

och tillfrågats om de accepterar att intervjun spelas in. Ingen av intervjupersonerna har bett 

om anonymisering. En av intervjupersonerna bad om att få se frågorna i förväg vilket 

beviljades.  

6.4. Kodning: 

6.4.1. Kodning av den kvantitativa innehållsanalysen: 

Kodningen av den kvantitativa analysen har gjorts genom ett kodschema där varje artikels 

variabelvärde getts ett unikt nummer, för att på så sätt beskriva varje artikels karaktär. 
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Kodschemat utgår till viss del från Esaiassons kodschema (Esaiasson, 2012, s.205) med 

skillnaden att datumet för artikeln inte ses som ett variabelvärde utan ett 

identifikationsnummer (se bilaga 10.1) och att varje variabelvärde får ett unikt nummer. Det 

var uppfattningen att detta ansågs förenkla kodningen och urskiljningen av de olika 

artiklarnas karaktärer. 

6.4.2. Kodning av den kvalitativa innehållsanalysen: 

Kodningen av den kvalitativa innehållsanalysen har gjorts genom den kodblankett som 

Esaiasson beskriver (Esaiasson, 2012, s.271). I denna skrivs varje fråga ut, och svaren från 

dessa summeras från transkriberingen genom koncentrering där långa uttalanden förkortas 

utan att tappa sin mening (Esaiasson, 2012, s.271). Även intressanta citat och nödvändiga 

egna kommentarer skrivs ut nedanför i separata rutor. (se bilaga 10.2). Syftet med denna 

kodning var att den förenklade och summerade det ibland överväldigande materialet till att bli 

översiktligt och möjligt att sammanfatta. 

6.5. Studiens giltighet: 

6.5.1. Den kvantitativa innehållsanalysen: 

I och med användandet av en digital sökmotor på internet finns risken att artiklar missats. 

Antingen genom att tidningarna gett olika utslag på Googles sökmotor, eller genom att 

artiklar helt enkelt har missats utifrån den mänskliga faktorn, eller för att de utförda 

stickproven mellan tryckt tidning och digital tidning på något sätt varit missvisande. 

Uppfattningen är dock att metoden har gett ett tillräckligt rikt representativt resultat för att 

kunna säga något om tidningarnas rapportering om klimatförändringar. 

6.5.2. Forskningsintervjuerna: 

Eftersom det är intervjupersonernas egna uppfattningar och tankar som undersöks är det svårt 

att säga vilken information som kan anses vara giltig. Däremot är det samtidigt möjligt att 

intervjusvaren blivit färgade och vinklade av olika anledningar, och att de därför inte håller 

sig helt till sanningen, vilket skulle kunna anses vara en brist med den valda metoden. Det är 

exempelvis möjligt att nyhetschefer gett vissa svar för att främja sin egen tidning, eller att 

reportrar inte vågat tala fullt ut med risk för repressalier, eller att tidningarnas politiska 

ställning påverkat hur man valt att svara. Samtidigt är uppfattningen att intervjupersonerna 

under studien i stort har talat fritt och i många fall även erkänt brister med den egna 
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tidningens rapportering, samt att flera av intervjupersonerna kritiserat den egna ledningen. 

Något som även kan tänkas stärka intervjuernas giltighet är att de till viss del förlitat sig på 

den kvantitativa innehållsanalysen som grund för en del av frågorna (Larsson. 2010, s.57). 

Dock bör tilläggas att den kvantitativa innehållsanalysen inte var helt färdigställd när 

intervjuerna inleddes, även om vissa slutsatser ändå hade kunnat dras. Dessa slutsatser 

användes också till viss del som underlag för intervjuerna, och intervjupersonerna ombeddes 

att kommentera dem. (för fullständigt frågeformulär, se bilaga 10.4.) 

7. Resultat och analys: 

7.1. Resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen: 

Nedan redovisas resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen. Dessa resultat återkopplas 

till även i det följande kapitlet (8) där resultaten av de kvalitativa forskningsintervjuerna 

presenteras, eftersom dessa i flera fall berör varandra. 

7.1.1. Antal klimatrelaterade artiklar: 

Vad gäller antal artiklar relaterade till klimatförändringar hade Stabroek News en låg 

produktion av artiklar relaterade till klimatförändringar jämfört med de andra tidningarna. 

Endast 20 relevanta artiklar hittades under den givna tidsrymden på tidningen enligt den 

angivna sökmetoden. Som tidigare nämnt hade tidningen fler reproducerade nyheter om 

klimatförändringar än egenproducerade. Kaieteur News och Guyana Chronicle hade vardera 

45 artiklar, och Guyana Times 59 (se figur 1). 
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Figur 1. Antalet artiklar relaterade till klimatförändringar i de undersökta tidningarna under 

perioden jan-okt 2014.      

7.1.2. Frames: 

Resultaten av analysen visar på ett övervägande fokus på politik när det kommer till att 

rapportera om klimatförändringar på alla de undersökta tidningarna, oavsett vilken politisk 

ställning de har. Guyana Times tycks skriva något mer om organisationers och företags arbete 

med frågan än de andra tidningarna. (Se figur 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).  

      n=20 

Figur 2.1. Stabroek News olika framingkategorier. 
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Figur 2.2. Kaieteur News olika framingkategorier.  
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      n=59 

Figur 2.3. Guyana Times olika framingkategorier. 

      n=45 

Figur 2.4. Guyana Chronicles olika framingkategorier. 

7.1.3. Fokus på åtgärdsaspekter: 

Resultaten av undersökningen visar att artiklarna berör utsläppsminskning mer än dubbelt så 

mycket som anpassning på Stabroek News. (Se figur 3.1.) Kaieteur News gav ett resultat i 

samma riktning, om än mer jämnt än Stabroek News. (Se figur 3.2.) Resultaten för Guyana 

Times och Guyana Chronicle och är i stort sett likvärdiga när det kommer till artiklarnas 

fokus. (Se figur 3.3 och 3.4). 
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       n=20 

Figur 3.1. Stabroek News fokus på åtgärdsaspekter i artiklarna. 

       n=45 

Figur 3.2. Kaieteur News fokus på åtgärdsaspekter i artiklarna. 
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      n=59 

Figur 3.3. Guyana Times fokus på åtgärdsaspekter i artiklarna. 

      n=45 

Figur 3.4. Guyana Chronicles fokus på åtgärdsaspekter i artiklarna. 

7.1.4. Geografiskt fokus: 

Majoriteten av artiklarna handlar om inrikesnyheter hos alla tidningarna i undersökningen. 

Endast ett fåtal artiklar fokuserar på utlandet, även om Guyana Times har något fler jämfört 

med de andra tidningarna. (Se figur 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). 
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      n=20 

Figur 4.1. Stabroek News fördelning av inrikes- och utrikesnyheter i artiklarna.  

 

      n=45 

Figur 4.2. Kaieteur News fördelning av inrikes- och utrikesnyheter i artiklarna. 
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      n=59 

Figur 4.3. Guyana Times fördelning av inrikes- och utrikesnyheter i artiklarna. 

       n=45 

Figur 4.4. Guyana Chronicles fördelning av inrikes- och utrikesnyheter i artiklarna. 
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de andra tidningarna. I stort är antalet utlandsnyheter relativt få. Fokus på åtgärder är i stort 

ganska jämnt fördelat, även om vissa skillnader går att finna tidningarna emellan. 

7.2. Resultaten av de kvalitativa forskningsintervjuerna: 

Nedan presenteras resultaten från du utförda forskningsintervjuerna. Resultaten är uppdelade i 

olika sammanfattade kapitel, där svaren från journalister och nyhetschefer presenteras 

samtidigt. 

7.2.1. Synen på hur man rapporterar om klimatförändringar: 

“To be honest, there hasn’t been any sort of sustained routine or discussion of climate change. Just 

whenever it comes up.” – Nigel Williams, nyhetschef, Guyana Times 

Flera av nyhetscheferna som intervjuats i studien uppfattar att man rapporterar flitigt om 

klimatfrågan, även om man samtidigt upplever att man skulle kunna ge frågan mer utrymme. 

Flera av de intervjuade nyhetscheferna uppger att man på olika sätt medvetet har engagerat 

sig i klimatfrågan under de senaste åren. Guyana Times och Guyana Chronicle har infört 

återkommande sidor i respektive tidningar vilka handlar om miljön vilka i sin tur då och då 

berör klimatförändringar. Stabroek News nyhetschef uppger att man har en specialiserad 

miljöreporter i Gaulbert Sutherland som ofta skriver om klimatförändringar, och som för 

tillfället har gått ner på deltid för att studera miljö på universitetet i syfte att förbättra sin 

rapportering i ämnet. 

Uppfattningen om att rapporteringen om frågan ökat genom åren delas samtidigt egentligen 

inte av någon av de intervjuade journalisterna som menar att rapporteringen om 

klimatförändringar är minimal vad gäller Guyanas medier i stort, och att skillnaden i 

rapporteringen över tid inte är särskilt märkbar. Rapporteringen av klimatförändringar 

uppfattas av flera av intervjupersonerna generellt som ytlig, med exempelvis mycket fokus på 

Guyanas ekonomiska vinning från skogsbevaringsavtalet med Norge, istället för exempelvis 

djupgående artiklar om klimatförändringars orsak och verkan. Flera intervjupersoner, både 

nyhetschefer och journalister, upplever att tidningarna inte kontinuerligt eller särskilt aktivt 

jobbar med klimatfrågan, utan snarare skriver om den när någonting råkar hända, och i sådana 

fall särskilt när det handlar om något som berör landets politik. 
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”I think that media coverage of climate change to some extent is negligible. I don’t see any media 

house systematically dealing with climate change issues” – Clifford Stanley, frilansjournalist på 

Guyana Chronicle. 

Guyana Times nyhetschef menar vidare, tvärtemot sina kollegor på de andra tidningarna, att 

rapporteringen om klimatfrågan försämrats under åren, både vad gäller den egna tidningen 

samt för medier generellt i Guyana. Förklaringarna som ges är dels att landets förre president 

som initierade landets program för klimatförändringar inte längre är vid makten vilket har 

minskat fokus på frågan, och dels eftersom en av den egna tidningens ledande journalister i 

klimatfrågor emigrerat. Värt att nämna är att emigration av utbildade människor är ett 

förekommande problem för Guyana, och att en av de andra intervjupersonerna för studien 

som också ansetts som en ledande journalist i klimatfrågor emigrerat. 

7.2.2. Information och val av framing: 

“If you see stuff on climate change, most of them are led by government officials, because there’s 

little being done locally by organizations or any sort of independent person on the topic of climate 

change.” -  Nigel Williams, nyhetschef, Guyana Times. 

Som den kvantitativa innehållsanalysen visar är politik det som dominerar de klimatrelaterade 

artiklarna, och detta bekräftas även i forskningsintervjuerna. Anledningar som ges till detta är 

att den primära informationskällan för klimatförändringar i Guyana just är olika myndigheter 

och specifika politiker. Flera intervjupersoner upplever att det finns organisationer som jobbar 

med frågan i Guyana som man kan hämta information från, men att dessa är få och ofta svåra 

att få tag på. Bristen på lokalt förankrad forskning om klimatförändringar och experter att 

intervjua upplevs som ett högt påtagligt problem av de flesta av intervjupersonerna när det 

kommer till att bedriva klimatjournalistik, även om denna åsikt inte delas fullt ut av alla. Neil 

Marks är av uppfattningen att det finns gott om information och material för att bedriva 

klimatjournalistik i Guyana. Samtidigt understryker han att man själv måste vara ihärdig och 

driven för att få fram informationen. 

Många av intervjupersonerna ser internet som den primära källan för oberoende information, 

men att det är svårt att göra en lokal koppling med mycket av informationen, vilket anges som 

en förutsättning för att en klimatrelaterad artikel ska få genomslag i tidningen och hos läsarna.  

Guyana Times uppger även att man använder sig mycket av pressmeddelanden och 

inbjudningar till olika event för att få uppslag till nyheter. Detta skulle kunna förklara 
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tidningens högre resultat på kategorierna ”antal”, ”land” och ”organisation” på den 

kvantitativa innehållsanalysen. 

Det stora fokuset på politik i artiklarna förklaras vidare genom att Guyana är ett land där 

politiken spelar en stor roll och att landet har ett väl utvecklat statligt program för att jobba 

med klimatförändringar (LCDS), samt även en specialutformad myndighet i frågan (The 

Climate Change Unit). 

Intervjupersoner på de regeringsvänliga tidningarna uppger att i och med att Guyana upplevs 

ha ett stort fokus på klimatfrågan, inte minst med LCDS, så är det självklart att man fokuserar 

mycket på regeringens arbete med den. De oberoende tidningarna förklarar på samma gång 

det stora fokuset på politik med att det är på det området tidningen har en chans att påverka i 

frågan, och att de av tradition jobbar med att ifrågasätta den sittande regeringen. 

“I think governance is one of the key things that we can do because at least we can have an impact 

there. We can’t vary the temperature, so that’s really where it focuses” – Anand Persaud, 

nyhetschef, Stabroek News. 

Värt att nämna är att även om staten anses vara den primära informationskällan så är ett 

återkommande klagomål från flera av intervjupersonerna att de statliga institutionerna som 

arbetar med klimatfrågor generellt levererar för lite information, håller för lite 

presskonferenser och tycks vara ointresserade av att kanalisera sitt arbete genom media. 

7.2.3. Utsläppsminskning och anpassning: 

Resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen visar ett ganska jämnt fokus på de olika 

aspekterna av arbetet kring klimatförändringar, även om utsläppsminskningar har ett större 

fokus vid två av tidningarna. Detta går till viss del emot Takahashi och Meisners resultat vad 

gäller de peruanska mediernas rapportering av klimatförändringar där man hittade ett 

övervägande fokus på utsläppsminskningar. Värt att nämna är att köpta nyheter räknades in i 

deras studie till skillnad från denna, vilket möjligen kan ha påverkat resultatet. Resultaten för 

denna studie kan även troligen anses som starkt påverkade av politikers uttalanden och 

ageranden i frågan vid tidpunkten för undersökningen eftersom de flesta av artiklarna handlar 

just om politik.  

Det generella större resultatet av fokus på utsläppsminskningar skulle kunna förklaras av 

landets program för klimatförändringar (LCDS) som till stor del fokuserar på skogsbevaring 
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och därför också utsläppsminskning, vilket främst har blivit en viktig ekonomisk fråga för 

landet i och med det tidigare nämnda avtalet med Norge. Samtidigt tycks den generella 

uppfattningen bland intervjupersonerna i studien vara att politiker gärna genom uttalanden 

ofta gör kopplingar mellan översvämningar och klimatförändringar och landets behov av 

anpassningar inför detta. Denna frekventa typ av uttalanden från politiker, tillsammans med 

det anpassningsarbete man faktiskt gör genom bland annat kanalbygge och 

mangroveskogsbevaring, skulle kunna förklara den relativt jämna fördelningen av fokus i 

artiklarna.  

Värt att nämna är att det är en återkommande åsikt under intervjuerna att politikerna tycks 

sakna vetenskaplig grund för dessa uttalanden och att de tycks skylla på klimatförändringar så 

fort översvämningar sker, även om orsaken snarare är dåligt underhåll av exempelvis landets 

dräneringssystem. Uttalandena ses därför som ett dilemma i klimatrapporteringen för flera av 

intervjupersonerna, där man dels måste rapportera om vad som händer och sägs i frågan, men 

där man samtidigt upplever att man riskerar att ge utrymme för en falsk bild presenterad av 

politikerna. 

“Politicians link flooding and climate change all the time, but where is the evidence to say that this 

weather pattern is a result of climate change? The research is not plentiful. If you go with the 

politicians all the time and say, the politicians say that this is a result of climate change, then what 

sort of story are you presenting to the public?” – Gaulbert Sutherland, journalist, Stabroek News 

Vad gäller rapportering om översvämningar eller förebyggande åtgärder uppger flera av de 

intervjuade journalisterna att de sällan själva aktivt gör kopplingen till klimatförändringar. 

Uppfattningen är att om kopplingen görs så är det troligen en politiker som har uttalat sig i 

frågan. Anledningarna som anges till att kopplingen inte görs på egen hand anses vara brist på 

relevant forskning att förlita sig på och att det skulle komplicera artiklarna för mycket, då man 

vanligtvis skriver dem under en dag och publicerar dem nästa dag. 

7.2.4 Var man rapporterar från i Guyana: 

“I’ve tried, but it’s really difficult to get someone to send you out. It doesn’t happen. So you’re 

stuck in Georgetown, just trying to write.” – Neil Marks, frilansjournalist för bl.a. Kaieteur News. 

De undersökta tidningarnas redaktioner ligger i den centrala delen av huvudstaden 

Georgetown där även regeringen har sitt säte, och det är också här den större delen av 

rapporteringen kring klimatfrågan tycks ske. De flesta av intervjupersonerna uppger att de 
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kontinuerligt åker till andra delar av landet för att göra nyhetsbevakning, eller att man har 

korrespondenter i vissa delar av landet, men däremot sker denna rapportering sällan för just 

frågor kring klimatförändringar. En del intervjuade journalister upplever det som inte särskilt 

troligt att de skulle få åka utanför huvudstaden endast för att skriva ett reportage om 

klimatförändringar. Flera av intervjupersonerna upplever samtidigt att det är just utanför 

huvudstaden som många av de bästa historierna kring klimatförändringar finns, bland annat i 

landets inre regioner eftersom avskogningen är en central fråga i Guyanas klimatarbete, men 

också vid andra kustområden utanför huvudstaden. 

Förutom att klimatfrågan inte har samma prioritet som andra frågor hos tidningarna är 

uppfattningen hos flera av intervjupersonerna att dessa klimathistorier utanför huvudstaden är 

svåra att göra även av andra anledningar. Det huvudsakliga problemet anses vara landets 

geografi som gör det svårt att ta sig till vissa platser, med kostsamma flygplan- eller båtresor 

som den enda transportmöjligheten. 

7.2.5. Rapportering från utlandet: 

“We have people from the office of climate change who attend these things. And when they come 

back they would probably give us a write-up on what happened and so on. But as to send specific 

journalists, frankly speaking, we as a company can’t afford it. It’s too costly.”-  Chamanlall Naipaul, 

assisterande nyhetschef, Guyana Chronicle. 

Den kvantitativa innehållsanalysen visar att andelen egenproducerade nyheter från utlandet 

generellt är få på de undersökta tidningarna. Intervjupersoner på alla av de undersökta 

tidningarna uppger att man till största delen förlitar sig på nyhetsbyråer för att bevaka 

klimatrelaterade händelser i omvärlden. Man uppger att man genom åren besökt olika 

klimatmöten, bland annat i Köpenhamn och Korea, och även på närmare håll, i Karibien. 

Ekonomin är den avgörande faktorn för om tidningarna väljer att åka på dessa möten, och 

flera av intervjupersonerna uppger att man är helt beroende av någon form av sponsring för att 

kunna åka och bevaka händelser utomlands, antingen genom statliga medel eller genom 

oberoende organisationer, och att denna sponsring inte alltid sker, vilket gör besöken på de 

olika klimatmötena oregelbundna. En av intervjupersonerna, Neil Marks, uppgav att han fått 

personlig sponsring från nätverket Earth Journalism Network som Boykoff nämner i sin 

forskning, just för att kunna åka på klimatkonferenser (Boykoff, 2011, s.177-178). 
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7.2.6. Synen på klimatförändringar som nyhetsämne: 

“(Climate change) is perceived to be a boring story. Let’s say the editor meets someone who says 

he wants to do a story on climate change. Most of the reporters will look at him like ‘What? Why 

climate change?’” – Jomo Paull, journalist, Guyana Times. 

Det tycks vara den allmänna uppfattningen hos intervjupersonerna att klimatförändringar är 

ett lågt prioriterat ämne på redaktionerna. Ett återkommande svar under intervjuerna är att 

klimatfrågan har ett lågt nyhetsvärde, och att det rentav ses som en ganska ointressant fråga 

som man knappast försöker jaga nyheter kring. Frågan ses av flera av intervjupersonerna som 

en långsiktig fråga där inte mycket stora saker händer, vilket försvårar rapporteringen. De 

gånger nyhetsvärdet tycks vara högt är när det berör politik. Synen på klimatfrågan som 

nyhetsämne hos intervjupersonerna och hur de tycks värdera den stämmer i stora drag överens 

med de etablerade teorierna om nyhetsvärdering, inte minst när avstånd i tid, sensation och 

elitcentrering tycks vara avgörande faktorer för huruvida klimatfrågan får utrymme i medierna 

eller inte. (Ghersetti, 2012, s.212-214). En återkommande aspekt av problematiken kring 

klimatrapportering som nämndes under intervjuerna var också att ämnet måste konkurrera 

med det dagliga nyhetsflödet, där andra nyheter oftast prioriteras högre. 

7.2.7. Stödet för journalister som vill skriva om frågan: 

“(The) boss doesn’t think I should be writing on climate change, but to be writing on all this 

corruption and all that.. That’s what he wants me to write on. It’s what’s happening! Climate 

change apparently isn’t..” – Neil Marks, frilansjournalist för bl.a. Kaieteur News 

En del av de intervjuade journalisterna upplever att de ofta får genomföra de idéer som de vill 

göra angående klimatförändringar, vilket är en uppfattning som även delas av nyhetscheferna. 

En förutsättning för att detta ska ske är dock att artikelidén är tydlig och bra och har en lokal 

anknytning som läsarna kan ta till sig. Andra intervjuade journalister tycker tvärtom, och är av 

uppfattningen att det inte finns något incitament alls från tidningarnas ledning att driva frågor 

kring klimatförändringar, utan att man i stort endast fokuserar på politik och brott som anses 

vara de två huvudämnena inom media i Guyana generellt och det människor vill läsa om. Av 

denna anledning känner flera av de intervjuade journalisterna heller inte har någon större 

motivation att försöka få igenom idéer om klimatrelaterade artiklar, och uppgav under 

intervjuerna exempel på när idéer till artiklar om klimatförändringar inte fått stöd. 



32 
 

Journalisten Neil Marks uppgav att han till och med hade svårt att sälja in artiklar från de 

internationella klimatmöten han besökte. 

Det är flera av intervjupersonernas uppfattning att det krävs ett eget driv och egna 

uppoffringar för att bedriva klimatjournalistik, och att initiativet måste komma från 

journalisterna själva och inte från ledningen. Samtidigt upplevs det av flera av de intervjuade 

som svårt att få tid och möjlighet att engagera sig i klimatfrågan. Även om en del journalister 

har specifika områden de jobbar med som ibland angränsar till klimatrelaterade ämnen uppger 

nästan alla av de intervjuade journalisterna att de som reportrar förväntas rapportera om alla 

ämnen som tidningen täcker. Detta är en förväntning som av flera av intervjupersonerna 

hänvisas till som en traditionell syn på hur reportrar i Guyana ska jobba, och som fortfarande 

upplevs som dominerande på redaktionerna. 

7.2.8. Journalisters kunskaper i frågan: 

“It’s easy to understand but hard to write, because we’re writing for the people. We can’t just 

rattle of about the Kyoto protocol.” – Clifford Stanley, frilansjournalist på Guyana Chronicle. 

Det tycks vara den generella uppfattningen bland de intervjuade journalisterna att 

klimatförändringar är ett komplicerat ämne som det krävs viss kunskap om för att det ska 

kunna skildras på ett meningsfullt sätt. De flesta av de intervjuade journalisterna upplever att 

de har ganska god förståelse för ämnets olika aspekter, men flera känner att kunskapen inte är 

tillräcklig för att kunna skriva om frågan på ett önskvärt sätt. En del av intervjupersonerna 

uppger att de har medverkat på olika seminarier och workshops i frågan som hållits och 

finansierats av olika organisationer, både i Guyana och utomlands, medan andra uppger att de 

inte ens hört talas om några sådana event riktade mot journalister. Generellt efterlyser 

intervjupersonerna flera sådana möjligheter, och ser bristen på tillräcklig kunskap som ett 

stort hinder i sitt arbete. 

Nyhetscheferna som intervjuats uppger att de generellt ger journalisterna tid och finansiering 

när utbildningstillfällen ges. Samtidigt uppgav ingen av de intervjuade journalisterna att de 

getts någon sådan utbildningsmöjlighet direkt genom sina arbetsplatser, och några uttryckte 

även tveksamhet kring huruvida man verkligen skulle få stöd och möjlighet att medverka på 

potentiella utbildningsdagar. Flera av intervjupersonerna hävdar att den primära kunskapen de 

har i frågan har de skaffat på egen hand genom att läsa information från internet. En av 
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intervjupersonerna har getts möjlighet att gå ner på deltid för att studera miljövetenskap på 

universitetet, även om detta är helt finansierat på egen hand. 

7.2.9. Läsarnas intresse: 

“There has never been a request from any member of society questioning why isn’t it that we cover 

issues of climate change” – Rabindra Rooplall, journalist, Kaieteur News 

Flera av intervjupersonerna upplever att det finns ett visst intresse för klimatförändringar hos 

läsarna när det väl görs en konkret lokal koppling till frågan. Samtidigt upplever de 

intervjuade journalisterna att man fått liten eller ingen respons alls på de klimatartiklar man 

producerat, och att den mesta av responsen kommer från människor som redan är insatta i 

frågan. Förfrågningar eller tips om klimatrelaterade ämnen anses generellt som sällsynta eller 

obefintliga. Det tycks vara en generell uppfattning hos intervjupersonerna att gemene man å 

ena sidan är medvetna om landets arbete med klimatförändringar men å andra sidan har en 

ganska låg förståelse för frågan i sin helhet, och att de flesta läsarna ser frågan som irrelevant 

för dem själv eller att den bara är tråkig att läsa om. Denna uppfattning tycks ha en stor 

inverkan på synen på klimatfrågan som nyhetsämne hos såväl nyhetschefer som journalister. 

7.2.10. Politikens påverkan: 

“If you just do one story that annoys them, that’s the end of you, they won’t talk to you.” – Neil 

Marks, frilansjournalist för bl.a. Kaieteur News. 

Som tidigare nämnt spelar politiken en stor roll i Guyana. Förutom att tidningarna har 

politiska ställningar som färgar rapporteringen visar intervjuerna att politiken även påverkar 

möjligheterna att hämta in den information som också anses vara den primära i frågan. 

Intervjupersoner från de mer regeringskritiska tidningarna Stabroek News och Kaieteur News 

uppger att politiker ibland kan vara i stort sett omöjliga att få tag på, eller att de i bästa fall ger 

ut minimalt med information till journalister, även om det bara gäller vad intervjupersonerna 

anser vara harmlös information angående regeringens arbete med klimatförändringar. Även 

om intervjupersoner från de regeringsvänliga tidningarna Guyana Chronicle och Guyana 

Times uppger att politiker generellt är tillräckligt tillgängliga, är uppfattningen även hos dem 

att de ibland har svårigheter att få tag på politiker för intervjuer. 
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8. Slutsatser och diskussion: 

8.1. Hur guyansk dagspress rapporterar om klimatförändringar: 

Studien visar att landets politik dominerar den guyanska dagspressens rapportering om 

klimatförändringar, där politiker och statliga institutioner anses vara den primära 

informationskällan. Förklaringar som ges till detta är att politiken är en central fråga i landet, 

samt att regeringen har ett väl utvecklat program för att arbeta kring klimatförändringar där 

ekonomiska vinningar för landet spelar en stor roll. Artiklar som berör andra aspekter är 

relativt få, även om organisationer och företags roll i klimatfrågan får ett visst utrymme. 

Antalet artiklar om ämnet under den angivna tidsrymden för studien ligger i snitt på 50 för tre 

av tidningarna, medan Stabroek News ligger på en lägre nivå med endast 20 egenproducerade 

artiklar. De flesta av de intervjuade journalisterna upplever samtidigt rapporteringen som 

minimal i guyanska medier generellt, oavsett tidning. Det tycks vara den generella 

uppfattningen bland intervjupersonerna att artiklarna ofta är drivna av en specifik händelse 

snarare än att man kontinuerligt arbetar med frågan, och att längre och djupare artiklar om 

klimatfrågan är ovanliga. 

Den vidare analysen av artiklarna visar att tidningarna fokus på utsläppsminskning respektive 

anpassning är ganska jämnt fördelat. Värt att nämna är att flera intervjupersoner i studien 

upplever att politiker gärna tycks göra uttalanden med kopplingar mellan klimatförändringar 

och översvämningar och landets behov att skydda sig från detta utan ha någon vetenskaplig 

grund för det. Dessa uttalanden kan självklart ha en inverkan på den mängd artiklar som berör 

anpassning. 

Studien visar att egenproducerade utlandsartiklar är få, och alla de studerade tidningarna 

förlitar sig till stor del på nyhetsbyråer för utrikesnyheter. Alla tidningar har vid något tillfälle 

besökt internationella klimatkonferenser, men man är samtidigt som oftast beroende av någon 

form av sponsring utifrån, och utlandsbesöken tenderar att bli oregelbundna. Finans är även 

en fråga som påverkar hur man rapporterar inom landet. Guyanas geografi gör det kostsamt 

att åka till olika delar av landet, och rapporteringen tenderar därför att fokusera på 

huvudstaden, även om många klimatrelaterade nyheter finns att hämta utanför staden. 
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8.2. Vilka förutsättningar som finns för att rapportera om klimatförändringar i Guyana: 

Även om klimatförändringar uppenbarligen är en fråga av intresse för Guyana som land av 

olika anledningar upplever de flesta av intervjupersonerna att klimatförändringar är ett lågt 

prioriterat ämne på nyhetsredaktionerna, och att stödet för de som vill skriva om 

klimatförändringar är lågt, vilket sänker motivationen för journalister att driva frågan eller 

skaffa sig mer kunskap kring den. En på tidningarna rådande förväntning att reportrar ska 

täcka alla nyhetsämnen upplevs även som ett hinder. 

Många intervjupersoner upplever även att tillgången till lokalt förankrad oberoende forskning 

i frågan är bristfällig eller obefintlig, och att lokala oberoende organisationer som arbetar med 

frågan är få, vilket ytterligare förklarar det stora fokuset på politik i artiklarna. Viss forskning 

finns att tillgå genom de statliga institutionerna som arbetar med frågan, men denna upplevs 

av många som sparsam. Den allmänna bristen på lokal forskning upplevs som ett stort hinder 

för många av de intervjuade journalisterna i rapporteringen av klimatfrågan. 

Även om en del av intervjupersonerna har fått viss utbildning i ämnet genom olika 

workshops, upplever de flesta att man behöver mer kunskap i frågan, och att brist på kunskap 

upplevs som ett problem för att kunna skriva om klimatförändringar på ett önskvärt sätt. Flera 

av intervjupersonerna ifrågasätter dessutom om man överhuvudtaget skulle få hjälp av sin 

arbetsplats att skaffa sig utbildning i frågan. 

Resultaten av studien visar även att landets politik påverkar tillgängligheten av information, 

särskilt för de tidningar som är regeringskritiska. En del av intervjupersonerna upplever stora 

svårigheter att få tag på vissa politiker. Flera intervjupersoner upplever samtidigt att 

informationen från staten inte är särskilt rik, eller att vissa institutioner som arbetar med 

klimatförändringar inte tycks vara intresserade av mediekontakt överhuvudtaget. 

Resultaten visar även att majoriteten av intervjupersonerna upplever ett lågt intresse från 

läsarna i frågan, där responsen är liten eller obefintlig, även om några samtidigt tycker 

tvärtom och hävdar att läsarna har ett stort intresse. 

8.3. Diskussion och koppling till tidigare forskning: 

Sammanfattningsvis går det att saga att resultaten till stor del stämmer överens med 

Shanahans forskning, som visade på en generellt bristfällig rapportering i de 

utvecklingsländer han undersökt (Shanahan, 2009, s.145-147, 154). Svagt intresse för frågan 
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hos nyhetschefer som Shanahan nämner var även ett återkommande klagomål hos de 

intervjuade journalisterna i denna studie. Även om denna inställning inte riktigt delades av 

nyhetscheferna själva, medgav dessa i flera fall att klimatfrågan knappast var en prioriterad 

fråga för tidningarna. Brist på information och kunskap var även en fråga som Shanahan tog 

upp, något som fick mycket utrymme i intervjuerna, även om denna åsikt inte delades fullt ut 

av alla intervjuade. Begränsade möjligheter att åka till olika platser ansågs som avgörande 

faktorer för detta. Denna studie visar på samma resultat hos guyansk dagspress, med skillnad 

att landets speciella förhållande till klimatförändringar genom LCDS kombinerat med 

politikens stora roll i landet har en stark påverkan när det kommer till rapporteringen av 

klimatfrågan. 

Det stora fokuset på politik skiljer sig även från Takahashi och Meisners forskning där den 

dominerande framingen av klimatrelaterade artiklar var de olika effekterna av 

klimatförändringar snarare än det politiska spelet kring frågan (Takahashi & Mesiner, 2013, s. 

435). Dock inkluderade den studien som sagt även reproducerade nyheter vilket kan ha 

påverkat resultatet. Det är även möjligt att de tolkat vissa artiklar annorlunda från denna 

studie. Vad som i vilket fall kan sägas är att det oavsett är politiken som tycks dominera 

klimatrapporteringen i Guyana.   

Vad gäller mer positiva aspekter för klimatrapporteringens utveckling i landet visar resultaten 

på att det finns till synes drivna klimatjournalister i Guyana, och att flera av de undersökta 

tidningarna på olika sätt har ägnat speciell uppmärksamhet åt frågan, bland annat genom 

återkommande miljösidor på respektive tidningar. Intrycket som gavs under studien var även 

att majoriteten av de intervjuade nyhetscheferna och journalisterna tycktes vara väl insatta i 

frågan. Studien indikerar därför till viss del på en liknande utveckling för klimatfrågans ökade 

roll i medierna i Guyana som Schmidt, Ivanovna och Schäfer hittade hos andra länder i sin 

forskning (Schmidt, Ivanova, Schäfer, 2013, s.14). Studien visade även ett exempel på att man 

fått ekonomisk hjälp av nätverket Earth Journalism Network som Boykoff nämner i sin 

forskning (Boykoff, 2011, s.177-178). Även utvecklingen av internet som informationskälla 

och verktyg nämndes flera gånger under intervjuerna som något som haft stor betydelse för 

möjligheten att rapportera om klimatförändringar, och lindrat den annars på många håll 

upplevda bristen på information. 

Vad gäller fokuset på klimatfrågan och dess utveckling, som av vissa av de intervjuade 

upplevs som ökande, bör det samtidigt understrykas att en majoritet av de intervjuade 
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journalisterna som tidigare nämnt upplevde den uppmärksamhet som klimatfrågan får i 

guyanska medier som väldigt liten, och att frågan uppfattas som ointressant och tråkig av både 

tidningarnas ledning och av läsarna, och där rapporteringen samtidigt försvåras av konkurrens 

med andra ämnen i det dagliga nyhetsflödet. Detta stämmer överens med Andersons 

iakttagelser i sin forskning om mediers klimatrapportering (Anderson, 2009, s.178-179). I 

hennes forskning nämner hon även att ämnet på många sätt är komplicerat att skriva om, en 

uppfattning som delades av en majoritet av de intervjuade journalisterna i denna studie.  

Vad gäller kvalitén på rapporteringen är det även värt att nämna att en av de intervjuade 

nyhetscheferna upplevde även att rapporteringen om klimatförändringar i Guyana blivit sämre 

med åren, samt att andra intervjupersoner menade att man kanske skriver mer om frågan, 

gärna om ekonomiska skeenden inom LCDS, men samtidigt inte särskilt djupgående i frågan. 

8.4. Förslag på vidare forskning: 

Även om uppfattningen är att studiens resultat i flera avseenden är tillräckligt gedigna för att 

dra vissa slutsatser och i stort svara på de formulerade frågeställningarna finns det självklart 

brister med undersökningen, främst orsakade av tid och de speciella omständigheter som 

infinner sig när man gör studier i ett främmande land. För ytterligare forskning på mediernas 

rapportering om klimatförändringar skulle det exempelvis kunna vara relevant med en 

kvantitativ innehållsanalys över ett längre tidsspann för att se huruvida bevakningen av frågan 

ökat eller minskat. Även en jämförande studie med något annat lands tidningar skulle kunna 

genomföras för att försöka se hur pass frekvent rapporteringen om klimatfrågan egentligen är. 

Även någon form av publikstudie skulle tänkas kunna vara relevant att genomföra för att 

undersöka läsarnas intresse, och huruvida de använder sig av media för att få kunskap i frågan 

överhuvudtaget. Dessutom skulle en kvalitativ innehållsanalys av tidningarnas artiklar kunna 

vara relevant för att analysera kvalitén och djupet på de artiklar man producerar. Detta för att 

se huruvida artiklarna har potential till att öka medvetenheten om frågan bland läsarna, bland 

annat eftersom många av intervjupersonerna i studien uppger att många av klimatartiklarna 

tycks baseras på lättvindiga uttalanden eller diskussioner om bistånd snarare än om djupare 

analyser av de olika problem och utmaningar som klimatförändringar medför för ett land som 

Guyana. 

 

 



38 
 

9. Referenser: 

Källmaterial: 

Artiklar: 

Stabroek News, 1/1-31/10, 2014 

Kaieteur News, 1/1-31/10, 2014 

Guyana Times, 1/1-31/10, 2014 

Guyana Chronicle, 1/1-31/10, 2014 

 

Genomförda intervjuer: 

Neil Marks, frilansjournalist på bl.a. Kaieteur News – 19/11 och 3/12, 2014 

Rabindra Rooplall, journalist på Kaieteur News – 27/11, 2014 

Gaulbert Sutherland, journalist på Stabroek News – 24/11, 2014 

Johann Earle, tidigare journalist på Stabroek News – mejlade svar 8/12, 2014 

Jomo Paull, journalist på Guyana Times – 2/12, 2014 

Anastacia Clemmonds, journalist på Guyana Times – 3/12, 2014 

Clifford Stanley, frilansjournalist på Guyana Chronicle – 12/12, 2014 

Adam Harris, nyhetschef på Kaieteur News – 27/11, 2014 

Anand Persaud, nyhetschef på Stabroek News – 21/11, 2014 

Nigel Williams, nyhetschef på Guyana Times – 2/12, 2014 

Chamanlall Naipaul, assisterande nyhetschef på Guyana Chronicle – 10/12, 2014 

 

Litteratur: 

Anderson, Alison, (2009), “Media, Politics and Climate Change: Towards a New Research 

Agenda”, ur Sociology Compass, Wiley Online Library. 



39 
 

Boykoff, Maxwell, (2011), Who speaks for the climate? Making sense of media reporting on 

climate change, Cambridge University Press, New York. 

Carvalho, Anabela, (2011), “Reporting the climate change crisis”, ur Allan, Stuart, The 

Routledge Companion to News and Journalism, Routledge, New York. 

Esaisson Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena, (2012), 

Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4:e upplagan, 

Författarna och Norstedts Juridik AB, Vällingby.  

Ghersetti, Marina, (2012), ”Journalistikens nyhetsvärdering”, ur Nord, Lars (red) och 

Strömbäck, Jesper (red), Medierna och demokratin. 2:a upplagan. Studentlitteratur AB, Lund. 

 
IPCC, (2013), “Summary for Policymakers” ur Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. 

Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (red), Climate 

Change 2013, The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University 

Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 

IPCC, (2014), “Summary for policymakers” ur C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, 

M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, 

E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (red), Climate 

Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. 

Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change Field,. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom 

and NewYork, NY, USA, pp. 1-32. 

 



40 
 

Nilsson, Åsa, (2010) ”Kvantitativ innehållsanalys”, ur Ekström, Mats, och Larsson Lars-Åke 

(red), Metoder i kommunikationsvetenskap, 2:a upplagan, Studentlitteratur AB, Lund 

Shanahan, Mike, (2009), “Time to adapt? Media coverage of climate change in non-industrial 

countries”, ur Boyce, Tammy (red) & Lewis, Justin (red), Climate change and the media, 

Peter Lang Publishing, New York. 

Schmidt, Andreas, Ivanova, Ana och Schäfer, (2013), “Media attention for climate change 

around the world: A Comparative Analysis of Newspaper Coverage in 27 Countries”, ur 

Global Environmental 

Hickey, Catherine & Weis, Tony, (2012), “The challenge of climate change adaptation in 

Guyana”, ur  Climate and Development, Volume 4, Issue 1, Taylor and Francis publishing, 

Change, Elsevier 

 

Strömbäck, Jesper, (2000) Makt och medier, Lund: Studentlitteratur 

 

Takahashi, Bruno, Meisner, Mark, (2013), “Climate change in Peruvian newspapers: The role 

of foreign voices in a context of vulnerability”, ur Public Understanding of Science, 

pus.sagepub.com 

 

Elektroniska källor: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17565529.2012.661036#.VMf8Ky70b3s – 

hämtad 10/10/14 

 

IPCC, (2013b), IPCC WGII AR5 Chapter 5, http://ipcc-

wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap5_FGDall.pdf - hämtad 10/10/14 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17565529.2012.661036#.VMf8Ky70b3s�
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap5_FGDall.pdf�
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap5_FGDall.pdf�


41 
 

Landguiden.se, www.landguiden.se/Lander/Sydamerika/Guyana/ - hämtad 17/01/15 

 

RSF (Reporters sans frontiers) www.en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html – 

hämtad 17/01/15 

 

UNFCCC, 

http://unfccc.int/files/documentation/text/html/list_search.php?what=&val=&valan=a&anf=0

&id=10, hämtad 17/01/15 

 

Unicef, http://www.unicef.org/infobycountry/guyana_statistics.html - hämtad 17/01/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.landguiden.se/Lander/Sydamerika/Guyana/�
http://www.en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html�
http://unfccc.int/files/documentation/text/html/list_search.php?what=&val=&valan=a&anf=0&id=10�
http://unfccc.int/files/documentation/text/html/list_search.php?what=&val=&valan=a&anf=0&id=10�
http://www.unicef.org/infobycountry/guyana_statistics.html�


42 
 

10. Bilagor: 

10.1. Kodschema: 

Identifieringsvariabler: 

V1: Tidning 

1. Stabroek News 
2. Kaieteur News 
3. Guyana Times 
4. Guyana Chronicle 

Identifieringsnummer:  

År, månad och dag för artikeln 

XX-XX-XX 

Artikelvariabler: 

V3: Frame 

5. Effekt 
6. Teknik 
7. Organisering 
8. Politik 
9. Samhälle 
10. Forskning 

V4: Fokus 

11. Anpassning 
12. Utsläppsminskning 
13. Båda 
14. Övrigt 

V5: Land 

15. Inrikes 
16. Utrikes 

 

 

 

 



43 
 

10.2. Exempel på kodblankett för intervjuerna: 

Kodblankett intervju Nigel Williams, Guyana Times. 

Fråga: Hur delas arbetsuppgifter ut på redaktionen? 
Svar: Av nyhetschefen, baserat på reporterns erfarenhet. Vi förlitar oss mycket på 

information och inbjudningar från organisationer. 
Citat:  
Kommentarer:  
Fråga: Hur upplever du att man ser på ämnet klimatförändringar på redaktionen? 
Svar: Vi har försökt ge utrymme åt frågan, bland annat genom en miljödel i tidningen och 

en spalt åt en myndighet som arbetar med miljön. Vi diskuterar ämnet, men inte 
särskilt mycket. Det är inte ett särskilt hett ämne. 

Citat: “to be honest, there hasn’t been any sort of sustained routine or discussion of 
climate change, just whenever it comes up.” 

Kommentarer:  
Fråga: Hur ser stödet ut för reportrar som vill rapportera om ämnet? 
Svar: Vi uppmuntrar reportrar att komma med egna idéer, och är det en bra idé 

godkänner vi den. Samtidigt är det inte ett hett ämne, det säljer inte. 
Citat: “Now, if you want journalists to write more on climate change, to do more 

research, there’s no incentive, because as I said, one; the newspapers don’t see it 
as sexy enough, it’s not going to sell more papers for them, people are interested 
in the bread and butter issues in Guyana lots of times and climate change because 
it has not brought really that devastating consequences to Guyana yet. I think we 
have not woken up to the reality” 

Kommentarer:  
Fråga: Har ni en eller flera reportrar som specialiserar sig i ämnet? 
Svar:  Nej. Generellt specialiserar sig inte reportrarna i Guyana, utan skriver om allt. 
Citat: “In fact, lots of the reporters in Guyana today are pretty untrained.. there’s no sort 

of specialized area where people cover, so that knowledge is not there” 
Kommentarer:  
Fråga: Hur jobbar ni med att skriva om klimatförändringar? 
Svar: Vi har inga specialiserade eller drivna reportrar i ämnet. Det mesta som sker är 

reaktioner på någonting som händer, och den främsta källan är uttalanden från 
regeringen. 

Citat: “Most of what we get from times is because what is said by the government. Our 
reporters, and I will admit that, have not been aggressive in covering the issue of 
climate change” 
 

Kommentarer:  
Fråga: Är klimatartiklar oftast delegerade uppgifter eller är de reporterns egna idéer? 
Svar:  Ibland egna, men oftast delegerade uppgifter. 
Citat:  
Kommentarer:  
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10.3. Frågeformulär för intervjuer: 

För journalister: 

Questions to journalists: 

1. How did you start reporting on the environment/climate change? For how long have 

you been doing those kinds of articles? 

2. How are assignments handed out to reporters during a normal day at your newspaper? 

3. What is your opinion on how the topic of climate change is looked upon in your 

newsroom? 

4. When you get to do climate change articles, is it mostly because you have driven them 

all by yourself, or have you been assigned to do them? 

5. Do you have one or more reporters regularly covering climate change? 

6. Reading your news, I’ve found a lot of climate change articles with political focus. 

Why do you think these types of climate change news are more common than others? 

7. When you do climate change reporting, how do you get information?  

8. What’s your opinion on how good and available the information sources you use are? 

(Politicians, reports, experts, research papers, etc.) 

9. Do you do your interviews mostly by phone, or by meeting the persons you interview? 

10. How common is it that you do lengthier news stories on climate change, or work long 

on investigating articles? 

11. How common is it that you interview more regular people who might be affected by 

climate change, such as farmers, fishers and store owners?  

12. How common is it that you go outside of Georgetown to cover something on climate 

change? 

13. Do you ever go abroad to cover climate change, or does the newspaper use 

correspondents or stringers (on summits, for example) or buy wire news? 
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14. In reporting, what do you think is needed to connect flooding and climate change? 

15. Climate change can sometimes seem complicated. Do you try to simplify the news in 

order to make them more readable and exciting? Are the articles hard to write? 

16. Do you feel that you would need more knowledge or education about climate change 

and related topics to do a better reporting on the issue? 

17. Have you’ve had any education in the topic of climate change or the environment, 

either provided through your own initiative or through the newspaper? 

18. How do you think the financial situation for the newspaper affects the reporting on 

climate change? 

19. Do you have any examples that incline that there is an interest in the topic from your 

readers? Comments, letters, etc. 

20. What is your opinion on what kind of information about climate change that is 

important for the readers to know about?  

21. Does your newspaper have a political stance? If so, how do you think that affects the 

reporting on climate change? 

22. What is your opinion on the quality and quantity of climate change reporting by the 

media in Guyana in general? 

23. What do you think has changed in climate change reporting during the years? Has the 

interest grown or the angles and focus changed?  

För nyhetschefer: 

Questions to news editor: 

1. How are assignments handed out to reporters during a normal day at your newspaper? 

2. What is your opinion on how the topic of climate change looked upon at your 

newspaper? 
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3. When a reporter gets to do climate change articles, is it mostly because he/she has 

driven that all by him/herself, or have they been assigned to do them? 

4. Do you have one or more reporters regularly covering climate change? 

5. Reading your news, I’ve found a lot of climate change articles with political focus. 

Why do you think these types of climate change news are more common than others? 

6. How common is it that you also make climate change news involving other persons 

than politicians? 

7. How common is that you do lengthier news stories on climate change, or work long on 

investigating articles? 

8. How common is it that you let your reporters go outside of Georgetown to cover 

something on climate change? 

9. In your newspaper’s reporting, what is needed to connect flooding and climate 

change? 

10. Do you ever go abroad to cover climate change or do you use correspondents or 

stringers (on summits, for example) or do you buy wire news? 

11. Climate change news can sometimes seem complicated. Do you try to simplify the 

news in order to make them more readable and exciting?  

12. Have you in some way let educate your reporters on the topic of climate change, or the 

environment? (Through workshops, seminars, courses, etc.) 

13. How does the financial situation for the newspaper affect the reporting on climate 

change? 

14. Do you think the climate change reporting has increased or decreased during the 

years?  Have the angles or focus changed in any ways? 

15. Do you have any examples that incline that there is an interest in the topic from your 

readers? Comments, letters, etc. 
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16. What information about climate change do you think is important for the readers to 

know about? 

17. Does your newspaper have a political stance? If so, do you think it affects your 

reporting on climate change? 

18. What is your opinion on the quality and quantity of climate change reporting by the 

daily print media in Guyana in general? 
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