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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien a ̈r att underso ̈ka hur två av klimatdebattens största opinionsledare, 

Greta Thunberg och Donald Trump, har gestaltats i svenska tidningar under 2019. 

Fra ̊geställningar: I vilken utsträckning finns det en relation mellan om Greta Thunberg och 

Donald Trump framställs positivt och negativt i förhållande till tidningens politiska färg? Vilka, 

om några, skillnader finns det i hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i 

klimatfrågan i svenska tidningar under 2019? 

Teoretiskt ramverk: Det polariserade medielandskapet, gestaltningsteorin, dagordningsteorin 

och personifiering. 

Metod: I denna studie har vi anva ̈nt oss av en kvantitativ innehållsanalys. Vi har sammanlagt 

kodat 200 artiklar i svenska tidningar, som är hämtade från mediearkivet Retriever. Artiklarna är 

publicerade mellan den 1 januari 2019 och den 13 november 2019. Efter att vi kodat artiklarna 

bearbetades datan i SPSS da ̈r deskriptiv statistik och korrelationsanalys genomfo ̈rdes.  

Resultat och slutsats: I slutsatsen framkommer det att de svenska tidningarnas politiska 

orientering inte spelar någon roll för gestaltningen av Greta Thunberg och Donald Trump under 

2019. Resultatet tyder snarare på att det kan finnas andra faktorer som påverkar journalisternas 

gestaltningar. Vidare ser vi att det finns en markant skillnad i hur Greta Thunberg och Donald 

Trump har gestaltats i de svenska tidningarna under 2019. Skillnaderna blir speciellt tydliga när 

man ser till vilka attribut journalisterna använder sig av i samband med gestaltningen av dem, 

samt hur ofta de blir visualiserade i bilder och rubriker. 

Nyckelord: Klimatförändringar, Greta Thunberg, Donald Trump, gestaltningsteorin, personifiering, det 

polariserade medielandskapet.   

 

 

 

 



	

Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to analyze how two of the most influential opinion-makers 

within the climate debate, Greta Thunberg and Donald Trump, have been represented in 

Swedish newspapers during 2019. 

Research questions: Is there, and to what extent, a correlation between how Greta Thunberg 

and Donald Trump have been portrayed, positively or negatively, in relation to the newspaper’s 

political ideology? Are there any differences regarding how Greta Thunberg and Donald Trump 

have been represented in the climate debate in Swedish newspapers during 2019, and how are 

these differences manifested?  

Theories: The polarized media landscape, Framing Theory, Agenda-setting Theory and 

Personification Theory. 

Method: In this study, we have applied a quantitative content analysis. 200 articles from Swedish 

newspapers have been coded. The articles were collected from the media archive Retriever, were 

published between January 1, 2019, and November 13, 2019. Afterwards, the data was analyzed 

in SPSS using correlation analysis.  

Conclusion: In conclusion, we have found that the Swedish newspaper’s political ideology does 

not play an essential role in the ways Greta Thunberg and Donald Trump are represented during 

2019. Furthermore, we see that there is a clear difference in how Greta Thunberg and Donald 

Trump have been portrayed in the Swedish newspaper during 2019. The differences are 

particularly clear regarding the attributes used by journalists when they describe Thunberg and 

Trump, and how often both are included in the visual material such as pictures and headings.   

Keywords: Climate change, Greta Thunberg, Donald Trump, Framing Theory, Personification Theory, The 

polarized media landscape. 
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1. Introduktion 
Klimatet. Aldrig tidigare har det va ̈l ka ̈nts sa ̊ aktuellt som nu. I den heta debatten finns tva ̊ 

framtra ̈dande opinionsledare, en av dem a ̈r Greta Thunberg: 

”Jag vill ka ̈nna mig trygg. Na ̈r jag ga ̊r hem ensam pa ̊ kva ̈llen. Na ̈r jag sitter pa ̊ tunnelbanan. Na ̈r jag 

sover pa ̊ natten. Men jag ka ̈nner mig inte trygg. Fo ̈r hur skulle jag kunna ka ̈nna mig trygg na ̈r jag vet 

att vi befinner oss i den sto ̈rsta krisen i ma ̈nniskans historia? Na ̈r jag vet att om vi inte agerar nu sa ̊ 

a ̈r allt snart fo ̈rsent?” (Thunberg, 2018). 

I maj 2018 utsa ̊gs da ̊ 15-a ̊riga Greta Thunbergs debattartikel till en av vinnarna i Svenska 

Dagbladets klimatta ̈vling, och publicerades da ̈rmed i deras tidning. Detta var startskottet pa ̊ 

Thunbergs kamp fo ̈r klimatet, och ma ̊ndagen den 20 augusti samma a ̊r syntes hon utanfo ̈r 

Riksdagen i Stockholm med en handskriven skylt da ̈r det stod ”Skolstrejk fo ̈r klimatet”. Under tre 

veckors tid satt hon utanfo ̈r riksdagshuset, a ̈nda fram tills valdagen den 9 september 2018. 

Hennes budskap var tydligt: ”Vi barn go ̈r ju oftast inte som ni sa ̈ger a ̊t oss att go ̈ra. Vi go ̈r som ni 

go ̈r. Och eftersom ni vuxna skiter i min framtid sa ̊ go ̈r jag det med” (Derblom Jobe, 

2018).  Sedan dess har Thunbergs kamp om klimatet pågått, något som i sin tur bland annat har 

resulterat i att hon utsetts till årets person 2019 av tidningen Time (Alter, Haynes & Worland, 

2019). Pa ̊ andra sidan av klimatdebatten hittar vi Donald Trump, som har en annan syn pa ̊ 

klimatet:  
 

”We have the cleanest water we have ever had, we have the cleanest air we’ve ever had, but I’m not 

willing to sacrifice the tremendous power of what we’ve built up over a long period of time and 

what I’ve enhanced and revived” (Stubley, 2019). 

I januari 2017 tilltra ̈dde Donald Trump som USA:s nye president efter att han vunnit 

presidentvalet 8 november 2016, och blev da ̈rmed en av va ̈rldens ma ̈ktigaste ma ̈nniskor. I och 

med detta fick han a ̈ven makten att styra USA i den riktning han sja ̈lv o ̈nskade att landet skulle 

ga ̊. Trump a ̈r en klimatfo ̈rnekare, alltså en person som uttrycker och för vidare felaktiga slutsatser 

om klimatforskningsläget och människans påverkan på klimatet (Vetenskap och folkbildning, 

2019). Han har upprepade ga ̊nger uttalat sig om att den globala uppva ̈rmningen a ̈r ett pa ̊hitt. 

Na ̊got han tydligt markerade genom att ga ̊ ur Parisavtalet, vars prima ̈ra uppgift a ̈r att minska 

utsla ̈ppen av va ̈xthusgaser samt att sto ̈dja de som drabbas av klimatfo ̈ra ̈ndringarnas effekter. 
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Thunberg och Trump är två starka opinionsledare som strävar åt helt olika ha ̊ll i fra ̊gan om 

klimatet, men sa ̊ a ̈ven i deras utga ̊ngsla ̈gen; Thunberg a ̈r en 16-a ̊rig svensk klimataktivist – Trump 

a ̈r USA:s president. I mångas ögon kan nog dessa två gestalter ses som David och Goliat, där 

Trump är Goliat i frågor som ekonomi, militär och politik – och Thunberg är David som 

försöker göra allt för att råda bot på den pågående globala uppvärmningen. Men hur ser rollerna 

ut i klimatjournalistiken? 

 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Miljöjournalistik är ett forskningsområde i utveckling som växer i takt med att miljöfrågorna 

etableras i samhället. Djerf-Pierre och Olausson (2019) beskriver att miljöjournalistiken ofta är 

elitdriven, och att miljöfrågorna får påtryckningar av starka ekonomiska och politiska intressen 

med stora resurser. Vidare menar de att även miljöaktivister är viktiga aktörer i 

miljöjournalistiken, men att de ofta har mindre resurser till att faktiskt kunna påverka debatten. 

Tidigare studier inom området visar att nyhetsmediernas politiska orientering vinklar deras 

klimatrapportering. De vänsterorienterade skildrar klimatförändringarna på ett mer dramatiskt 

sätt genom att presentera tydliga problem och risker som finns med ett förändrat klimat. De 

högerorienterade, å andra sidan, avdramatiserar i högre grad klimatförändringarna och skildrar 

dem snarare i relation till vetenskaplig kunskapsosäkerhet (Djerf-Pierre & Olausson, 2019).  

Sett till den tidigare forskningen som här beskrivs, där miljöfrågan ofta är elitdriven och att 

mediets politiska färg spelar roll i rapporteringen av frågan, blir en jämförelse mellan två av 

klimatdebattens största opinionsledare intressant. Ser vi till Greta Thunberg och Donald Trump 

har de båda vuxit fram och blivit starkt förknippade med klimatfrågan, men de startade som sagt i 

två helt olika utgångslägen. Trump är USA:s president, och utan ansträngning blir hans 

uttalanden ofta uppmärksammade. Thunberg startade däremot som en miljöaktivist utan någon 

vidare följarskara, men har under årens lopp blivit såpass uppmärksammad att hon idag anses 

vara en av världens mäktigaste kvinnor. Som tidigare nämnt skiljer de sig även åt i deras åsikter i 

klimatfrågan; Trump kan ses som en klimatförnekare, och Thunberg som en klimataktivist. Att 

tidigare forskare kommit fram till att klimatrapporteringen skiljer sig åt beroende på mediets 

politiska orientering skulle därför kunna innebära att de även skiljer sig åt när de väljer att 

personifiera frågan. En tanke är att de högerorienterade i och med detta skulle lyfta fram Trump 

och hans tankar om klimatförändringarna, medan de vänsterorienterade snarare skulle fokusera 

på att lyfta fram Thunberg. Kanske är det så att denna hypotes är beroende av dess kontext; 
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jämför vi exempelvis den svenska högern med den republikanska ser den plötsligt inte lika höger 

ut längre. Oavsett vad hoppas vi kunna svara på detta genom att undersöka om de svenska 

mediernas politiska orientering spelar någon roll för hur Thunberg och Trump gestaltas i 

klimatfrågan. Kanske kan det finnas andra faktorer som är mer avgörande för att de gestaltas på 

olika sätt?  

Mediernas val av gestaltningar och hur de personifierar klimatet har en stor betydelse för hur 

allmänheten uppfattar och tar till sig ämnet. Beroende på hur medierna väljer att gestalta 

Thunberg och Trump kan deras bild av dem –  och klimatet – komma att ”smitta av sig” på 

mottagarna, och kan komma att påverka hur allmänheten agerar i klimatfrågan. Och detta leder 

oss in på studiens syfte.  

 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur två av klimatdebattens största opinionsledare, Greta 

Thunberg och Donald Trump, har gestaltats i samband med klimatfrågan i svenska tidningar 

under 2019. Detta för att bidra till miljöjournalistikens första forskningsområde som behandlar 

bilden av miljöproblem och miljöfrågor i det journalistiska innehållet (Djerf-Pierre & Olausson, 

2019). För att kunna svara på syftet har vi utformat två frågeställningar som ligger till grund för 

studien. Dessa presenteras i följande avsnitt. 

 

  

1.3 Frågeställningar 
1. I vilken utsträckning finns det en relation mellan om Greta Thunberg och Donald Trump framställs 

positivt och negativt i förhållande till tidningens politiska färg?  

I den första frågeställningen är vi intresserade av hur tidningens politiska färg hänger ihop 

med hur det gestaltar klimatfrågan. Frågeställningen blir relevant eftersom tidigare 

forskning har visat att gestaltningen av klimatet ser olika ut beroende på vilken politisk 

orientering tidningen har. Då de högerorienterade tidningarna i högre utsträckning skriver 

om klimatet i relation till vetenskaplig kunskapsosäkerhet kan man tänka sig att de även 

skulle kunna ifrågasätta Thunberg och hennes tankar. På samma sätt finns det anledning 

att tänka att de vänsterorienterade skulle ifrågasätta Trump. 
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2. Vilka, om några, skillnader finns det i hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i 

klimatfrågan i svenska tidningar under 2019? 

I den andra frågeställningen studerar vi hur Thunberg och Trump har gestaltats i svenska 

tidningar under 2019, och undersöker om det finns några skillnader i hur de båda 

gestaltats. Med gestaltning ämnar vi att undersöka vilken tonalitet journalisterna använder 

i samband med dem, vilket visuellt utrymme de båda får, vilka attribut journalisterna 

använder för att beskriva dem, om de gestaltas med hjälp av citat samt om de oftast 

förekommer enskilt eller tillsammans i medierna.  

  

 

1.4 Begreppsdefinitioner   
Nedan listas fyra begrepp som är återkommande genom hela uppsatsen. Begreppsdefinitionerna 

finns till för att underlätta i läsprocessen.   

  

1.4.1 Gestaltning 
Gestaltning definieras i denna studie ur mediernas perspektiv, och handlar om hur journalisterna 

tolkar, begripliggör och skapar mening utifrån sina egna erfarenheter (Strömbäck, 2014). 

  

1.4.2 Personifiering 
Personifiering definieras i denna studie utifrån vilken grad journalisten fokuserar på specifika 

personer snarare än organisationer eller abstrakta sammanhang i sina texter (Strömbäck, 2014). 

  

1.4.3 Det polariserade medielandskapet 
När vi i denna studie pratar om det polariserade medielandskapet handlar det om att 

medielandskapet är i ständig förändring och präglas av ett informationsöverflöd. Detta innebär 

att människor har stora möjligheter att nyttja medier och den informationen som de själva är 

intresserade av – och välja bort den information de inte vill ta del av (Strömbäck, 2015). 

 

1.4.4 Politisk orientering 
Politisk orientering kommer i denna studie kategoriseras utefter en höger/vänster-skala. Vi 

detaljerar inte närmare i specifika partier eller specifika ideologiska inriktningar. 
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1.5 Empiriskt material, urval och avgränsningar 
Då syftet med studien är att kunna dra slutsatser om de svenska tidningarnas gestaltningar av 

Greta Thunberg och Donald Trump i klimatfrågan behöver vi kunna generalisera, och har därför 

valt att göra en kvantitativ innehållsanalys. I innehållsanalysen har vi gjort ett stratifierat urval, där 

vi delat upp artiklarna så att 50 procent handlar om Thunberg, och 50 procent om Trump. 

Därefter har vi gjort ett bundet slumpmässigt urval. En mer utförlig förklaring om hur vår 

undersökning gått till finns under kapitel 3. 

 

I studien har vissa avgränsningar gjorts för att få ett så tydligt resultat som möjligt. Vi har valt att 

avgränsa oss till svenska medier, och till tryckt press. Detta då det är i den tryckta tidningen som 

nyhetsmedierna väljer att publicera de nyheter och händelser som de anser vara de viktigaste. Alla 

händelser får, på grund av platsbrist, inte plats i den tryckta tidningen. En del av det material som 

skrivs publiceras istället endast på tidningens hemsida. Genom att tidningen har valt att lyfta 

nyheten till en plats i den tryckta tidningen ser de den, mest troligt, som viktig. De tidningar som 

ligger till grund för studien är de som funnits tillgängliga via mediearkivet Retriever. Vi valde just 

Retriever eftersom de är Nordens största mediearkiv (Retriever, 2019). Förutom att avgränsa oss 

till tryckta tidningar har vi även valt att avgränsa oss till två opinionsledare i frågan; Greta 

Thunberg och Donald Trump. Denna avgränsning gjordes efter att vi gjort en lättare sökning på 

vilka stora opinionsledare som finns inom klimatfrågan. Vi ansåg att just Thunberg och Trump är 

två personer som de flesta som konsumerar nyhetsmedier i Sverige vet vilka det är, och även två 

personer som har tydliga åsikter i frågan och som ofta cirkulerar i klimatdebatten. Vidare har vi 

avgränsat studien till att innefatta artiklar som är publicerade från den 1 januari 2019 till den 13 

november 2019. Detta då vi var intresserade av att undersöka hur Thunberg och Trump har 

gestaltats under året 2019. Den 13 november blev slutdatumet eftersom vi var tvungna att börja 

koda artiklarna vid den tidpunkten för att kunna bli klara med studien i tid. 

 

 

1.6 Disposition 
Vi har nu gått igenom introduktionsavsnittet för studien. Vidare följer ett teoriavsnitt där vi 

redogo ̈r fo ̈r tidigare forskning inom området och presenterar det teoretiska ramverket som ligger 

till grund för studien, inneha ̊llande det polariserade medielandskapet, gestaltningsteorin, 

dagordningsteorin och personifiering. Fortsa ̈ttningsvis kommer ett avsnitt om val av 

forskningsmetod (kvantitativ inneållsanalys) och va ̊ra resultat. Da ̈refter redovisas vår analys, da ̈r 
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vi la ̈gger tonvikt vid vilken roll tidningarnas politiska färg har för framställningen av Thunberg 

och Trump, samt vilka attribut som används för att förklara Thunberg och Trump. 

Avslutningsvis redovisas va ̊r slutsats, forskningsbidrag och framtida studier. Vårt kodschema och 

våra kodinstruktioner finns som bilaga 1 och 2.  
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2. Tidigare forskning och teori  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning av både kvantitativ och kvalitativ karaktär som är 

relevant för studien. Den forskning som presenteras kommer i första hand att användas för att 

bidra till ett ytterligare djup i undersökningen, men även för att bidra till en djupare förståelse för 

forskningsområdet. 

 

2.1 Tidigare forskning 
Något som är utmärkande för just miljöjournalistiken är att tidigare forskare kommit fram till att 

bildjournalistik varit sällsynt inom området. Vanligtvis brukar bilder vara en central del av 

journalistiken, oavsett om det handlar om TV eller dagstidningar. Att det däremot varit sällsynt 

inom detta område har enligt forskaren Peeples (2011) att göra med att det är svårt att visualisera 

klimatförändringarna eftersom de inte går att “ta på”. Hansen och Machin (2013) uttrycker att 

detta har resulterat i att många journalister försökt identifiera miljöproblemen med avbildningar i 

olika tänkbara scenarion, samt att man använt motiv som smältande glaciärer och hotade 

isbjörnar som fått avlösa varandra i medierna. De hävdar också att den långsamma och osynliga 

utvecklingen av miljöproblemen är ett problem för den visuella presentationen – då det är svårt 

att visualisera saker som inte är fysiskt befintliga (Hansen & Machin, 2013).   

Inom miljöjournalistiken har studier även bedrivits kring huruvida politisk färg hänger samman 

med hur medierna framställer klimatet. Forskaren Anabela Carvalho skrev 2007 en artikel som 

fokuserar på nyhetsartiklar om klimatförändringar i brittisk kvalitetspress. Carvalho granskade ett 

urval artiklar från tre brittiska tidningar med olika politiska bakgrunder mellan åren 1985 och 

2001. Resultatet i undersökningen visade att det under undersökningsåren funnits både 

kontinuiteter och förändringar i hur vetenskaplig kunskap om klimatförändringar representeras. I 

början av undersökningsåren agerade samtliga tidningar som talesmän för vetenskaps-

institutioner, vilket därmed ökade deras makt och sociala auktoritet. Men i slutet av 1980-talet 

kom klimatförändringarna att bli mer politiskt drivna, vilket resulterade i en markant förändring 

för den högerorienterade tidningen, som utvecklade en skepticism och motsättning till de annars 

”vanliga” vetenskapliga påståendena. Plötsligt började de ifrågasätta problem som tidigare varit 

självklara, som till exempel växthuseffekten och människors orsak till den. Den 

vänsterorienterade tidningen som var med i undersökningen försvarade istället åtgärder i relation 

till klimatförändringar, medan den tidning som var politiskt obunden var någonstans mitt emellan 

de två ovan nämnda tidningarna (Carvalho, 2007). Carvalhos studie visade alltså ett resultat som 
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tyder på att nyhetsmediernas politiska orientering vinklar deras klimatrapportering. De 

vänsterorienterade tidningarna skildrar klimatförändringarna på ett mer dramatiskt sätt genom att 

presentera tydliga problem och de risker som finns med ett förändrat klimat, och de 

högerorienterade avdramatiserar i högre grad klimatförändringarna och skildrar dem snarare i 

relation till vetenskaplig kunskapsosäkerhet (Djerf-Pierre & Olausson, 2019). 

Även de amerikanska forskarna Riley Dunlap och Aaron McCright har gjort flera studier där de 

undersökt i vilken utsträckning den politiska orienteringen spelar roll för hur mediet rapporterar 

om klimatförändringarna. Dunlap och McCright har i sina undersökningar utgått från den 

politiska polariseringen hos den amerikanska befolkningen. De menar att den politiska klyftan 

inom miljöfrågor är som tydligast just kring klimatförändringarna (Dunlap & McCright, 2008). 

Dunlap och McCright hittade en betydande politisk klyfta mellan liberaler/demokrater och 

konservativa/republikaner bland den amerikanska befolkningen i frågan om global uppvärmning. 

Något de menar indikerar på att precis som den politiska eliten är uppdelad i denna fråga – är 

alltså även allmänheten. Liberaler och demokrater är mer benägna att tro på – och uttrycka oro 

över – den globala uppvärmningen än vad konservativa och republikaner är. Dessutom har 

klyftan växt betydligt under det senaste decenniet (Dunlap & McCright, 2011). 

Dunlap och McCright (2011) tror att flödet av politiska meddelanden och nyheter som förnekar 

den globala uppvärmningen sannolikt bidrar till den växande klyftan. De pekar bland annat ut 

amerikansk konservativ dagspress, däribland Washington Times, New York Post och Wall Street 

Journal, som några av de medier som ställer sig kritiska till klimatförändringarna och regelbundet 

publicerar texter som förnekar den globala uppvärmningen. Detta skulle alltså kunna vara en av 

de faktorer som bidrar till att konservativa och republikaner i högre utsträckning ställer sig 

kritiska till klimatförändringarna (Dunlap & McCright, 2011). Detta pekar alltså i samma riktning 

som studien av Carvahlo (2007), som även han har en teori om att den politiska färgen spelar roll 

för hur medierna gestaltar klimatfrågan, och att det då finns ett samband mellan högersidan och 

klimatskepticm, och vänstersidan och klimatpositivism.  

Men det går såklart inte att bara lita blint på den tidigare forskningen om att det är den politiska 

färgen på tidningen som avgör hur frågor gestaltas i medierna. Hierarchy of Influences är 

exempelvis en modell syftar till att belysa att det finns andra saker än just politisk färg som 

påverkar vad journalister skriver om – och på vilket sätt de gör det. Modellen behandlar de olika 

faktorer som formar medierna, och är indelad i fem steg: Individual Level, Routines Level, 

Organization Level, Social institution Level och Social System Level. Dessa steg behandlar hur den 

yrkesverksamma förhåller sig till sina rutiner, organisationen den är verksam inom och den 
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organisationskultur den är med och upprätthåller. Med andra ord: andra faktorer som är med och 

avgör hur journalisterna formar sina nyheter (Reese & Shoemaker, 2016).  

En annan faktor som skulle kunna spela roll för mediernas gestaltning av klimatfrågan är 

journalisternas egen politiska ställning, vilket skulle kunna kategoriseras under steget Individual 

Level i Hierarchy of Influences-modellen. Kent Asp, Professor i journalistik, menar att journalister 

är en av flera yrkesgrupper där enskilda människors personliga åsikter kan vara med och påverka 

yrkesutövningen. I journalisternas fall handlar det om huruvida personliga åsikter kan vara med 

och porträttera vårt samhälle genom att låta åsikterna genomsyras i artiklarna. Asp redogör för 

resultat av undersökningar som gjorts mellan åren 1989 och 2012, där det huvudsakliga syftet 

varit att se vilka partier svenska journalister sympatiserar med. Resultatet är återkommande; 

miljöpartister och vänsterpartister är överrepresenterade bland den svenska journalistkåren (Asp, 

2012). Sätter vi Hierarchy of Influences-modellen i relation till Kent Asps studier om den svenska 

journalistkåren, blir det en förlängning av endast en av de fem delarna som ingår i modellen. Med 

det sagt är detta perspektiv nog så viktigt att belysa, men det bör ändå poängteras att de andra 

fyra stegen i modellen kan vara minst lika centrala för vad som påverkar journalisternas arbetssätt. 

Går vi då tillbaka till de tidigare studierna som behandlar vikten av tidningens politiska 

orientering motsätter sig de ovan nämnda studierna detta, och talar snarare för att det är faktorer 

som redaktionskultur och journalisternas enskilda politiska åsikter som spelar roll för hur 

nyheterna gestaltas. Då studier som gjorts inom området visat att merparten av de svenska 

journalisterna sympatiserar med vänstersidan skulle man kunna tänka sig att många journalister 

ställer sig mer positiva till Thunberg än Trump. Detta eftersom tidigare studier visat att de som 

sympatiserar med vänstersidan tenderar att ta klimatförändringarna på större allvar. 

Vi har nu redogjort för ett urval av vad som tidigare studerats inom miljöjournalistik som 

forskningsområde. Som tidigare nämnt visar forskningen inom området att klimatförändringar 

kan vara svåra att visualisera. Detta skulle kunna innebära att medierna istället väljer att använda 

sig av kända ansikten för att visualisera klimatfrågan; som exempelvis genom att använda sig av 

Thunberg och Trump. Om vi istället övergår till studierna som gjorts om den politiska färgens 

roll för hur klimatfrågan presenteras i medierna är vi medvetna om att studierna är genomförda i 

England och USA, och inte Sverige. Men då båda länderna har en kulturell- och social närhet till 

Sverige känns studierna relevanta även för vår undersökning. Den tidigare forskning vi här 

presenterat belyser alltså att det är svårt att visualisera klimatförändringar, samt att det verkar 

finnas ett samband mellan ett mediums politiska orientering och dess klimatrapportering. Vi kan, 

vid en översiktlig sökning, däremot inte hitta några tidigare studier som undersöker hur svenska 
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tidningar har använt sig av – och gestaltat – opinionsledare inom området, och om det kan finnas 

något samband med dess politiska orientering. På så vis kommer få vår studie vara med och fylla 

ett hål i forskningsområdet.  

	
	
2.2 Teoretiskt ramverk 

Vi har valt att fokusera pa ̊ fyra teorier som a ̈r relevanta fo ̈r att studera hur svenska tidningar har 

gestaltat klimatfrågan under 2019. Med hjälp av dessa teorier vill vi kunna förstå och analysera 

vårt resultat i ett senare skede. De teorier som fokus riktas mot i denna studie a ̈r det polariserade 

medielandskapet, gestaltningsteorin, dagordningsteorin och personifiering. Nedan presenteras 

teorierna samt deras relevans för studien. 

 
 
2.3 Det polariserade medielandskapet 

Idag lever vi i ett medielandskap som är i ständig förändring och präglas av ett 

informationsöverflöd, något som riskerar att resultera i kunskapsklyftor och en minskad 

nyhetskonsumtion. Enligt Luskin (1990) bottnar detta i OMA-modellen, som handlar om hur 

möjligheter samspelar med motivationer och förmågor (Luskin, 1990). Om vi sätter denna modell i 

kontext med dagens samhälle har människor idag stora möjligheter att nyttja medier och ta del av 

sådan information som de själva är intresserade av. Detta innebär att människor formar sina egna 

mediedieter och att det blir nästintill ett måste att vara selektiv när medieutbudet är så omfattande. 

De tre faktorernas samspel (möjligheter, motivationer och förmågor) resulterar i att det 

uppkommer ökade skillnader när det handlar om i vilken utsträckning människor följer och 

exponerar sig för nyheter av olika slag. Detta kan ha sin grund i att det aldrig varit lättare att hitta 

kvalificerad information tidigare, samtidigt som det heller aldrig varit så lätt att både konsumera 

medier och undvika nyheter på samma gång (Arceneaux & Johnson, 2013). 

Om vi återgår till selektivitet, som vi tidigare nämnt är nästintill ett måste i dagens samhälle, 

tenderar det att leda till att olika polariseringar träder fram, som exempelvis politisk selektivitet. Den 

politiska selektiviteten handlar om i vilken grad människor söker sig till informationskällor som 

bekräftar sina egna värderingar och åsikter. Här ser man till människors politiska värderingar och 

sambandet mellan de medier de väljer att exponeras för (Arceneaux & Johnson, 2013). 

Strömbäck (2014) hänvisar till tidigare studier av Lodge och Taber (2013), Kahneman (2011) och 

Knobloch-Westerwick (2014) som menar att det finns tre centrala faktorer till varför politisk 



11	

selektivitet uppstår. Den första handlar om att det finns en nödvändighet med att vara selektiv i 

en tid som präglas av ett informationsöverflöd. Den andra berör ökningen av det politiskt färgade 

materialet, och den en sista handlar om vad som brukar kallas confirmation bias, som innebär att 

människor i regel föredrar att ta del av information som bekräftar deras egna verklighet och 

åsikter (Strömbäck, 2015).  

Teorin om det polariserade medielandskapet blir viktig för studien eftersom den tidigare 

forskningen inom miljöjournalistiken visat att tidningar med olika politiska orienteringar vinklar 

klimatrapporteringen på olika sätt. Eftersom det idag är allt lättare att ta del av information som 

bekräftar sin egen världsbild – och välja bort sådan information som motsätter sig den – skulle 

man kunna tänka sig att klimatförnekare söker sig till nyhetskällor som bekräftar deras bild av 

verkligheten. Skulle det dessutom vara så att rapporteringen kring klimatförändringarna hör ihop 

med tidningens politiska orientering kan man tänka sig att den politiska selektiviteten kommer in 

här. Så hur hänger tidningens politiska orientering ihop med gestaltningen av Thunberg och 

Trump? Finns det någon tydlig skillnad i hur klimatet gestaltas och personifieras i tidningarnas 

åsiktsmaterial? Detta är bara några av de variabler vi tänkt undersöka med hjälp av teorin om det 

polariserade medielandskapet. I kapitel 3.2, som handlar om operationalisering, går vi djupare 

igenom hur det polariserade medielandskapet är sammankopplat med våra variabler.  

I detta avsnitt har vi närmat oss mediernas gestaltningar av klimatfrågan, och pekat på att den kan 

skilja sig åt medierna emellan. I följande avsnitt går vi djupare in på mediernas gestaltningar och 

hur de är viktiga för vår studie. 

 

2.4 Gestaltningsteorin 

Den andra teorin som behandlas i denna studie är gestaltningsteorin, eller framing-theory. 

Engelskans ”framing” kan på svenska översättas till orden gestaltning, inramning eller 

utformning. Ur ett sociologiskt perspektiv handlar gestaltningar om hur vi tolkar, begripliggör 

och skapar mening utifrån våra erfarenheter. Erfarenheterna behöver inte vara varken upplevda 

eller direkta, utan kan även vara medierade eller indirekta. Strömbäck (2014) menar att dessa 

gestaltningsprocesser är ofrånkomliga, då människan alltid strävar efter meningsskapande. Enligt 

det socialistiska perspektivet sker dessa gestaltningar vid alla tillfällen där kommunikation 

försiggår (Strömbäck, 2014). 
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Gestaltningsteorin har inte en ensam grundare. Gemensamt för de som myntade begreppet är 

dock att de använder det i syfte att undersöka de medvetna och omedvetna val som görs på en 

nyhetsredaktion och som innebär att nyhetsrapporteringen alltid grundar sig i vissa givna 

perspektiv eller problemformuleringar (Shehata, 2019). Robert Entman (1993) är en av de mest 

kända forskarna inom området, och han förklarar begreppet framing enligt följande: 

”Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of a 

perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote 

a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described.” (Entman, 1993, s.52). 

Entmans beskrivning av gestaltningsbegreppet har blivit ett utav de vanligaste. Han menar att 

avsändaren gör medvetna och omedvetna val genom att gestalta en nyhet på ett visst sätt; att 

texter innehåller gestaltningar som uppkommer genom ordval och formuleringar som på olika 

sätt förstärker dessa gestaltningar. På så vis kan mottagarens tankar och slutsatser återspeglas i 

avsändarens gestaltningar, och därmed påverkas i sina åsikter av hur författaren av texten 

gestaltar en nyhet (Entman, 1993). 

Strömbäck (2014) menar att det som har betydelse för hur människor skapar bilder av 

verkligheten inte är verkligheten i sig, utan snarare nyhetsmediernas gestaltningar av den. Och ju 

mer människan är beroende av medierna i sökandet av information – desto mottagligare är den 

också för att bli påverkad av medierna i frågan. Vidare menar McCombs (2006) att 

nyhetsmedierna är den främsta informationskällan för utrikesfrågor för de flesta människor; detta 

då det är svårt att få reda på information om just utrikesnyheter på något annat sätt. Med andra 

ord borde det då innebära att våra bilder av andra länder eller utrikesfrågor som vi inte sedan 

innan vet speciellt mycket om till viss del konstrueras av nyhetsmediernas gestaltningar. På 

samma sätt kan man tänka sig att miljöfrågan blir ett sådant ämne då man söker sig till 

nyhetsmedierna för att få information. Detta i och med att det är en sådan stor och komplex 

fråga som det är svårt för allmänheten att ta på utan mediernas hjälp. 

Gestaltningsteorin bygger på två olika observationer. Den första handlar om att den aspekt av 

verkligen som nyheterna presenterar aldrig är densamma som den aspekt av verkligheten som 

nyheten handlar om. Med andra ord beskriver inte medierna verkligheten som den ser ut, utan 

skildrar endast en avgränsad bild av den. Den andra observationen handlar om att det som har 

betydelse för människans bild av verkligheten inte är verkligheten i sig – utan snarare nyheternas 

bilder av den. Detta innebär att ju mer allmänheten är beroende av medierna för att få 
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information, desto mer mottagliga blir de för att påverkas av mediernas gestaltningar av 

verkligheten (Strömbäck, 2014).  

En form av gestaltning skulle konkret kunna vara hur medierna väljer att framställa Thunberg 

och Trump i samband med klimatfrågan i sina artiklar, och vilka aspekter de väljer att framhäva. 

Effekten av gestaltningsteorin skapas då det sker förändringar i presentationen av information, 

exempelvis presentationen av Thunberg och Trump i medierna, som bidrar till att skapa 

förändringar i den allmänna- eller individuella opinionen. Vidare menar Strömbäck (2014) att 

medierna kan använda sig av gestaltningar i medvetna försök att påverka opinionen. Men om 

gestaltningar kan användas för att medvetet försöka påverka opinionen kan man ställa sig frågan 

om mediernas gestaltningar av Thunberg och Trump skulle kunna ses som ett försök att påverka 

opinionen, i syfte att få allmänheten att ta klimatförändringarna på allvar?  

Gestaltningsteorin blir främst viktig för studien eftersom den tillåter oss att studera 

journalisternas gestaltningar av klimatfrågan, och hur de skiljer sig åt medierna emellan. Teorin 

blir dessutom relevant eftersom mediernas gestaltningar av klimatfrågan kan komma att påverka 

mottagarens tankar i en viss riktning. Journalisterna har alltså makten att kunna gestalta såväl 

klimatet som ämne – men även opinionsledarna som är verksamma inom det (Strömbäck, 2014). 

Detta innebär att beroende på hur journalisterna väljer att gestalta klimatfrågan kan det komma 

att avspegla sig i hur samhället ser på – och agerar i – ämnet. Om journalisterna väljer att ständigt 

måla upp Thunberg som en hjältinna, och Trump som en förrädare, skulle man kunna tänka sig 

att allmänheten tillslut ser på dem, och hur de agerar, på samma sätt som medierna målar upp 

dem. Så hur framställs Thunberg och Trump i texterna? Blir de ifrågasatta och möts med 

motargument eller tillåts deras åsikter passera förbi journalistens egna reflektioner och rakt in i 

mottagarens huvud? Detta är bara några av de variabler vi tänkt undersöka med hjälp av 

gestaltningsteorin. I kapitel 3.2, som handlar om operationalisering, går vi djupare igenom hur 

gestaltningsteorin är kopplat samman med våra variabler.  

 

2.4.1 Dagordningsteorin  
Ett stenkast från gestaltningsteorin hittar vi dagordningsteorin. Om gestaltningsteorin handlar om 

hur det vi ska ha åsikter om ramas in, fokuserar dagordningsteorin på vad det är vi ska ha åsikter 

om. För att förstå varför vissa ämnen hamnar på agendan – och andra inte – behöver vi gräva 

djupare i medieforskningen. Den amerikanske forskaren Walter Lippmann lade redan 1922 

grunden för det som idag kallas dagordningsteorin (Shehata, 2019). I hans verk Public Opinion 

från 1922 förde han en tes om att alla människor i grunden har olika syn på världen, och att vi 
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genom medier till stor del skapar vår egen verklighet. Han menar alltså att världen är alldeles för 

stor och komplicerad för människan att på egen hand få en övergripande förståelse för hur den 

hänger ihop. Nyhetsmediernas uppgift blir därför att sålla och ge oss ledtrådar om vad det är som 

är viktigast just nu, och på så vis får människan hjälp med att förstå världen som annars skulle 

upplevas som för stor (Lippmann, 1922). Trots att Lippmann redan tidigt var inne på området 

var det först under 1960-talet som begreppet dagordningsteorin myntades. Medieforskarna 

Maxwell McCombs och Don Shaw utvecklade då Lippmanns tes om massmedias påverkan på 

allmänheten. Under det amerikanska presidentvalet 1968 genomförde de en mindre undersökning 

i den amerikanska delstaten North Carolina. Hypotesen som låg till grund för deras undersökning 

var att det är massmedierna som bestämmer dagordningen för en politisk kampanj genom att 

prioritera olika frågor olika mycket, och på så vis även påverka hur väljarna prioriterar vissa 

frågor (McCombs, 2006). Med det sagt ligger mediernas största påverkanskraft inte i den direkta 

överföringen av specifika åsikter, utan snarare i dess indirekta påverkan. Dagordningsteorin syftar 

nämligen inte till att medierna bestämmer vilka åsikter vi har i en speciell fråga, däremot 

bestämmer de i hög grad vad det är vi ska ha åsikter om.  

Till skillnad mot gestaltnigsteorin, som är viktig för att hjälpa oss att mäta och undersöka vår 

data, bidrar dagordningsteorin istället till att lyfta analysdelen i studien. 

 
2.5 Medielogik och personifiering 

Den sista teorin som behandlas i studien är medielogiken. Medielogik kan förstås som ett sätt för 

journalister att tolka och förklara olika sociala, kulturella och politiska fenomen genom medierna 

(Strömbäck & Dimitrova, 2011). Tanken om medielogiken grundar sig i att medierna använder 

sig av vissa berättartekniker för att på så vis reducera mängden information som allmänheten 

behöver ta del av samtidigt som de fångar människors uppmärksamhet. Berättarteknikerna inom 

medielogiken är förenkling, tillspetsning, polarisering, intensifiering, konkretion, personifiering 

och stereotypisering (Strömbäck, 2014). Av dessa sju berättartekniker kommer fokuset i denna 

studie att riktas till personifiering, som enkelt förklarat handlar om i vilken grad journalistiken 

fokuserar på specifika personer snarare än organisationer eller abstrakta sammanhang 

(Strömbäck, 2014). Varför fokuset riktas mot just personifiering i denna studie beror på att 

studien handlar om att undersöka i vilken utsträckning Thunberg och Trump används för att 

förklara klimatfrågan.  
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Hvitfelt (1989) menar att det finns få saker som är så konkreta och som intresserar oss så mycket 

som just människor. När man ger en åsikt ett ansikte får den mer uppmärksamhet än den hade 

fått om den mänskliga kopplingen inte hade funnits där. Genom att spegla människor möjliggör 

man nämligen för identifikation. Vidare förklarar han att personifiering innebär att 

uppmärksamheten riktas till en person eller ett mindre antal människor som deltar i ett 

händelseförlopp, istället för att fokusera på en hel organisation eller en händelse. Han menar att 

personifiering har blivit ett av de grundläggande journalistiska dragen, och en av anledningarna till 

detta sägs vara att man genom att använda en människa i en text konkretiserar komplexa ämnen, 

och gör dem lättare för publiken att ta in (Hvitfelt, 1989). Förutom att personifiering av 

komplexa ämnen underlättar för allmänheten att hänga med i den pågående samhällsdebatten 

underlättar personifieringen även i vissa fall för journalisterna. Samtidigt som intervjuer är den 

vanligaste arbetsmetoden för journalister är det även tids- och arbetsbesparande. Genom en 

intervju kan journalisten låta en expert inom ett visst område förklara ett komplext ämne istället 

för att journalisten själv skulle behöva förklara det med egna ord – något som annars hade varit 

en tidskrävande uppgift. Att personifierade nyheter underlättar i produktionen anses alltså vara 

ytterligare ett skäl till varför personifiering är en välanvänd metod inom nyhetsjournalistiken 

(Hvitfelt, 1989). Här kan man tänka sig att personifiering blir relevant för just klimatfrågan, då det 

kan upplevas som ett stort och tidskrävande ämne att sätta sig in i. Genom att intervjua experter 

och opinionsledare i frågan kan journalisten alltså komma att spara tid.  

Fenomenet personifiering har undersökts på olika sätt i olika studier, och stor del av forskningen 

har gjorts kring just politiska ledare. I vissa fall syftar personifieringen inom journalistiken på hur 

mycket fokus som ligger på de politiska ledarna snarare än på organisationerna, medan det i andra 

fall syftar till hur mycket journalistiken fokuserar på politikernas personliga karaktärsdrag och 

deras privatliv (Adam & Maier, 2010). Ser man till Thunberg och Trump personifieras de på ett 

sätt som förklarar klimatdebatten och var de står i frågan, men ibland skrivs det även om hur de 

är som personer och vad de gör i sitt privatliv (Rickstrand, 2019; Berisha, 2019). Detta indikerar 

att även om personifieringsbegreppet är framträdande just inom forskningen kring medier och 

politiken, borde personifieringen ses som central även inom ämnet miljöjournalistik. Klimatet är 

ett stort och komplext område, och kan behöva förenklas för att allmänheten ska kunna ta till sig 

ämnet. Mot bakgrund av den tidigare forskningen som belyser att klimatförändringarna är svåra 

att visualisera kan man tänka sig att det blir lättare att visualisera klimatfrågan med hjälp av 

personifiering.  
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Teorin om personifiering blir viktig för studien eftersom den handlar om att undersöka i vilken 

utsträckning Thunberg och Trump används för att förklara klimatfrågan. Detta för att se om 

fokus i klimatfrågan ligger på själva klimatet, eller människorna som uttalar sig inom ämnet. 

Används Thunberg och Trump exempelvis i bilder och rubriker bara för att artikeln ska få 

uppmärksamhet? Blir Thunberg och Trump citerade för att förklara klimatfrågan? Detta är bara 

några av de variabler vi tänkt undersöka med hjälp av personifiering. I kapitel 3.2, som handlar 

om operationalisering, går vi djupare igenom hur teorin om personifiering är relevant för studien.  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras den vetenskapliga metod som ligger till grund för studien, nämligen 

kvantitativ innehållsanalys. Østbye (2004) beskriver att en kvantitativ innehållsanalys lämpar sig 

bäst när man har som syfte att undersöka hur medierna framställer olika grupper i samhället, eller 

vill förklara mönster och utvecklingstendenser i ett medieinnehåll. Då syftet med studien är att 

undersöka hur de svenska tidningarna gestaltar Thunberg och Trump samt om det finns några 

generella mönster i framställningen av dem blev kvantitativ innehållsanalys en lämplig metod att 

använda. När man arbetar med kvantitativa metoder har man möjlighet att undersöka ett större 

innehåll (Karlsson & Johansson, 2019). Eftersom denna studie har som syfte att kunna uttala sig 

om de svenska tidningarna genom att undersöka ett mindre urval, är metoden relevant. Det urval 

som har studerats med hjälp av den kvantitativa innehållsanalysen redovisas i följande avsnitt.  

	
	
3.1 Population och urval 

Den populationen som studien syftar till att kunna uttala sig om är de svenska tryckta tidningarna 

under 2019. För att kunna få en så tydlig bild av populationen som möjligt har inte några 

specifika tidningar valts ut till undersökningen. Istället grundas urvalet av artiklar i det material 

som finns tillgängligt hos mediearkivet Retriever. Genom att ge alla tidningar samma möjlighet 

att bli föremål för studien kan vi i ett senare skede dra slutsatser om hur det har sett ut i de 

svenska tidningarna under 2019 i stort. Genom detta val täcker vi även in alla de politiska 

orienteringar som finns representerade i de svenska tidningarna, och kan på så vis se om det finns 

några skillnader dem emellan.  

De artiklar som ligger till grund för arbetet har publicerats i en tryckt tidning; detta fo ̈r att 

undvika problem med textuppdateringar och borttagna webbnyheter. Vi valde aktivt att sålla bort 

artiklar från Nyhetsbyrån TT som – trots att TT inte har någon tryckt tidning – hade kommit 

med i Retrievers urval. Eftersom studien inte syftar till att undersöka samtliga artiklar som skrivits 

i respektive tidning de senaste åren, utan endast är intresserade av texter som handlar om klimatet 

och som innehåller Thunberg och/eller Trump, har vissa sökord använts när artiklarna togs fram. 

Sökningarna har gjorts med orden klimatfrågan, klimathot, klimatförändring, klimatkris, global 

uppvärmning, klimatförnekare och klimatskeptiker kombinerat med Greta Thunberg och Donald Trump. 

Begreppet klimatfrågan valdes för att täcka in ämnesområdet. Orden klimatkris och klimatförändring 

valdes eftersom svenska medier oftast benämner klimatfrågan med dessa ord (Nilsson, 

2019).  Klimathot och global uppvärmning lades till för att täcka in ämnesområdet ytterligare. Vidare 
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användes även sökorden klimatförnekare och klimatskeptiker för att täcka in de artiklar som 

fokuserar på att klimatförändringarna inte existerar. Det må säkerligen finnas flera ord som skulle 

kunna användas, men urvalet gjordes utifrån de ord som vi anser är mest centrala i 

klimatdebatten. Orden klimat och miljö valdes bort eftersom dessa ord kan leda oss in på andra 

ämnen än just klimatfrågan (som till exempel arbetsklimat eller arbetsmiljö). Vidare har sökningen 

avgränsats till tidsperioden 1 januari 2019 till och med 13 november 2019. Studien har begränsats 

till 2019 eftersom Thunberg enligt vår uppskattning endast har varit en offentlig person sedan i 

augusti 2018. Att slutdatumet blev 13 november 2019 beror på att vi ville få med så mycket av 

2019 som möjligt, men var tvungna att börja koda artiklarna den 13 november för att hinna 

slutföra studien i tid.  

Efter att ha funnit de artiklar som uppfyllde urvalskriterierna gjordes ett stratifierat urval, följt av 

ett bundet slumpmässigt urval för att få fram de artiklar som skulle fungera som underlag för 

studien. Att göra ett stratifierat urval innebär att enheterna först delas upp i tydliga grupper 

(Karlsson & Johansson, 2019). I vårt fall delades artiklarna upp efter om sökningen gjorts på 

Greta Thunberg eller Donald Trump. Detta för att säkerställa att vi skulle få minst hundra (100) 

artiklar som handlade om respektive person. Därefter gjordes ett systematiskt urval där var 

nittonde (19) artikel från sökningarna med Thunberg, och var sjunde (7) artikel från sökningarna 

med Trump valdes ut och kodades. Anledningen till att det blev just var nittonde artikel av 

sökningen med Thunberg var för att det totala urvalet bestod av 1905 artiklar, och vi behövde 

100 stycken till studien. För att få ett bundet slumpmässigt urval delades totalurvalet med det 

antal artiklar som behövdes som underlag till studien, och fick då fram hur långt steg det skulle gå 

mellan varje artikel som skulle kodas. Samma procedur gjordes med artiklarna som kom upp i 

sökningen med Trump, men där var totalurvalet på 703 artiklar. För att veta var i ordningen 

kodningen skulle starta drogs lott. I sökningen med Thunberg hade vi lappar med siffrorna 1 till 

och med 19, och i sökningen med Trump hade vi lappar med siffrorna 1 till och med 7. Lotten 

föll på att vårt urval av artiklar från sökningen med Thunberg skulle börja kodas på den tionde 

artikeln i ordningen, respektive tredje i sökningen med Trump. Efter att studiens urval och 

urvalstyp var bestämt utformades studiens kodschema. Hur detta gjordes behandlas i följande 

avsnitt.  
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3.2 Operationalisering 

Fo ̈r att kunna svara pa ̊ fra ̊gesta ̈llningarna som studien grundar sig i har ett kodschema 

operationaliserats fram. Kodschemat innehåller variabler som a ̈r viktiga att fa ̊ svar pa ̊ fo ̈r att fa ̊ ut 

ett generaliserbart resultat. Operationaliseringen inneha ̊ller 29 variabler, varav 3 av dessa a ̈r 

identifikationsvariabler. Vi har operationaliserat våra variabler genom att knyta samman dem till 

de teorier som ligger till grund för studien. En översikt över vilka variabler som är kopplade till 

respektive teori presenteras i slutet av detta avsnitt.  

 
 
3.2.1 Identifikationsvariabler 

De första variablerna i kodschemat är identifikationsvariabler, och används för att få en översikt 

över vilka texter som har blivit kodade. Dessa variabler är vem sökningen gjordes på, tidningens 

rubrik och datum för när texten är publicerad.  

 
	
3.2.2 Det polariserade medielandskapet 

Tanken om det polariserade medielandskapet handlar om att det idag finns så mycket 

information att det nästintill blir ett måste att vara selektiv när medieutbudet är så omfattande 

(Arceneaux & Johnson, 2013). Teorin om det polariserade medielandskapet blir viktig för studien 

eftersom den tidigare forskningen inom miljöjournalistiken visat att tidningar med olika politiska 

orienteringar vinklar klimatrapporteringen på olika sätt. Eftersom det idag är allt lättare att ta del 

av information som bekräftar ens egen världsbild – och välja bort sådan information som 

motsätter sig den – skulle man kunna tänka sig att klimatförnekare söker sig till nyhetskällor som 

bekräftar deras bild av verkligheten, och på så vis blir ännu mer övertygade om att deras bild av 

verkligheten är den rätta. 

 

För att undersöka hur polariserat det svenska mediesamhället är har vi utformat tre variabler som 

ska behandla detta, vilka är: vilken tidning är artikeln publicerad i? Vilken politisk orientering har 

tidningen? Och nämns Thunberg eller Trump i tidningens åsikts- eller redaktionella material? 

Med hjälp av dessa hoppas vi kunna få svar på vår första frågeställning som handlar om i vilken 

utsträckning det finns en relation mellan om Thunberg och Trump framställs positivt och 

negativt i förhållande till tidningens politiska färg. 
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3.2.3 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin handlar om att avsändaren gör medvetna och omedvetna val genom att 

gestalta en nyhet på ett visst sätt. Beroende på ordval och formuleringar kan dessa gestaltningar 

komma att förstärkas (Entman, 1993). Gestaltningsteorin blir främst viktig för vår studie 

eftersom den tillåter oss att studera journalisternas gestaltningar av klimatfrågan, och hur de 

skiljer sig åt medierna emellan. Teorin blir dessutom relevant eftersom mediernas gestaltningar av 

klimatfrågan kan komma att påverka mottagarens tankar i en viss riktning. Journalisterna har 

alltså makten att kunna gestalta såväl klimatet som ämne – men även opinionsledarna som är 

verksamma inom det (Strömbäck, 2014).  

Gestaltningar formas genom val av ord, fakta, perspektiv och betoningar (Strömbäck, 2014). Så 

hur framställs Thunberg och Trump i texterna? Blir de citerade i texterna, och möts de i så fall 

med motargument eller tillåts deras åsikter passera förbi journalistens egna reflektioner och rakt 

in i mottagarens huvud? Att undersöka om de blir citerade är viktigt för att kunna se i vilken 

utstra ̈ckning deras egna ord fa ̊r ta plats i gestaltningen av dem i tidningarna. En annan fråga som 

vi söker svar på är vilka attribut journalisterna använder när de beskriver Thunberg och Trump i 

texterna, som kan komma att påverka mottagarens åsikter om respektive person. Bilder fa ̊ngar 

la ̈sarens intresse innan texten gör det (Ha ̈ger, 2014), och de är även med och påverkar 

gestaltningen av klimatet. Därför undersöker vi även vilka bilder som används i texterna. Vi har 

utformat 16 variabler som behandlar gestaltningsteorin. Med hjälp av dessa hoppas vi kunna få 

svar på våra frågeställningar som behandlar (1) i vilken utsträckning det finns en relation mellan 

om Thunberg och Trump framställs positivt och negativt i förhållande till tidningens politiska 

färg, och (2) vilka, om några, skillnader som finns i hur Greta Thunberg och Donald Trump har 

gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019. 

 
 
3.2.4 Personifiering  

Personifiering handlar om i vilken grad journalisten fokuserar på specifika personer snarare än 

organisationer eller abstrakta sammanhang i sina texter (Strömbäck, 2014). Teorin om 

personifiering blir viktig för studien eftersom den handlar om att undersöka i vilken utsträckning 

Thunberg och Trump används för att förklara klimatfrågan. Hvitfelt (1989) menar att 

personifiering har blivit ett av de grundläggande journalistiska dragen, och en av anledningarna till 

detta sägs vara att man genom att använda en människa i en text konkretiserar komplexa ämnen, 

och gör dem lättare för publiken att ta in.  
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Används Thunberg och Trump på bilder och i rubriker bara för att artikeln ska få 

uppmärksamhet? Blir Thunberg och Trump citerade för att förklara klimatfrågan? Vi har 

utformat 7 variabler som behandlar teorin om personifiering. Med hjälp av dessa hoppas vi kunna 

få svar på vår andra frågeställning, som handlar om vilka skillnader som finns i hur Greta 

Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019. 

Vi har nu rett ut hur vi operationaliserat vårt kodschema utifrån det teoretiska ramverket. Nedan 

visas en tabell över vilka variabler som är kopplade till respektive teori. 

Tabell 1: Tabellen visar vilka variabler som är kopplade till respektive teori.  

 

	
3.3 Tillvägagångssätt 

Efter att ha operationaliserat våra variabler och utformat kodschemat utförde vi ett 

interkodarreliabilitetstest för att säkerställa att vi skulle komma att koda artiklarna till studien lika. 

Testet utfördes på 10 artiklar och visade att vi tolkade de flesta instruktioner på samma sätt. Det 

uppstod dock några tolkningsproblem kring enstaka variabler, vilket gjorde att vi fick förtydliga 

våra kodinstruktioner ytterligare innan den riktiga kodningen påbörjades. Efter att ha utfört 

interkodarreliabilitetstest hämtades de artiklar som ligger till grund för studien in från 

mediearkivet Retriever. Därefter kodades de med hjälp av vårt kodschema (se bilaga 1) 

innehållande 29 variabler som är tänkta att bidra till att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Till kodschemat finns även kodinstruktioner som beskriver hur man ska tänka 

när man kodar de olika variablerna (se bilaga 2). Kodinstruktionerna utformades för att öka 

studiens validitet och reliabilitet genom att se till att artiklarna kodades lika oberoende av vem 

som utförde kodningen. Efter att artiklarna var kodade lagrades de i fysisk form och behandlades 

i statistikprogrammet SPSS. Vilka analyser och jämförelser som gjordes presenteras i kapitel 4 

(resultat).  
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3.4 Metodologiska problem 
Under arbetets gång stötte vi på ett par mindre problem. När vi hade gjort sökningen i Retriever 

och fått fram det urval artiklar som skulle ligga till grund för studien visade Retriever att det 

skulle finnas totalt 1905 artiklar innehållande Thunberg och 703 innehållande Trump. Därför 

kodades, som tidigare nämnt, var nittonde respektive sjunde artikel. Lite över halvvägs in i 

kodandet var artiklarna slut – alltså stämde inte siffran på antalet artiklar som Retriever hade 

uppgett. Vi tog då beslutet att börja om från början, på en ny siffra, men att fortfarande koda var 

nittonde respektive sjunde tills vi kommit upp i rätt antal artiklar. Vidare stötte vi ibland på 

artiklar som innehöll Thunberg eller Trump och något av de sökord vi valt att använda oss av – 

men som inte hade en koppling till varandra i texten. Dessa artiklar valdes bort, och 

nästkommande artikel i Retriever kodades istället. Det är även en stor skillnad mellan antalet 

höger- och vänsterorienterade tidningar som är med i studien. Detta är dock ingen missvisande 

fördelning sett till hur det ser ut i det svenska tryckta nyhetslandskapet, där merparten av 

tidningarna är högerorienterade (Ohlsson, 2015). Men när studien diskuterar och analyserar 

resultatet i förhållande till tidningarnas politiska orientering a ̈r det viktigt att som la ̈sare ha i 

a ̊tanke att det a ̈r en stor skillnad i antalet texter mellan höger- och vänstersidan. Vidare är 

artiklarna som vi utgått från hämtade från Retrievers arkiv som består av totalt 913 tidningar, och 

täcker in bland annat Sveriges största tidningar som Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Däremot finns inga “extrema” tidningar representerade i arkivet, som exempelvis Fria 

tider och Avpixlat. Om dessa tidningar hade funnits med kanske resultatet hade blivit förändrat. 

Man skulle till exempel kunna tänka sig att Thunberg hade kunnat gestaltats mer negativt av de 

högerextrema tidningarna om de fanns representerade i undersökningen, detta med bakgrund i 

den tidigare forskningen som menar på att det finns ett samband mellan högersidan och 

klimatskepticm. 

 
 
3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Enligt Ejvegård (2003) har inte forskningsresultatet något vetenskapligt värde om inte 

undersökningsmetoden är reliabel och valid. För att denna studie ska kunna vara användbar och 

tillförlitlig syftar detta avsnitt till att reda ut hur vi har säkerställt studiens reliabilitet och validitet. 
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3.5.1 Validitet 

Validitet handlar om innehållets giltighet och grad av trovärdighet. Det berör i första hand 

förhållandet mellan relevant data och analys i förhållande till problemformuleringen; i förenklad 

form kan man säga att validitet handlar om att mäta det man har som målsättning att mäta. 

Studiens validitet ökar när man operationaliserar sina variabler (Karlsson & Johansson, 2019).  

För att fortsätta behandla validitetsbegreppet utifrån vår operationalisering har vi strukturerat upp 

variablerna utifrån det teoretiska ramverket. Med andra ord har vi brutit ner de teorier som ligger 

till grund för arbetet, studerat studiens syfte och frågeställningarna, och utifrån det tagit fram ett 

kodschema innehållande 29 variabler som täcker in ämnesområdet. För att vi skulle säkerställa att 

vi skulle besvara variablerna på samma sätt utformade vi kodinstruktioner, som bidrar till att vi 

båda följer samma struktur när vi kodar artiklarna. Även detta är med och bidrar till att studien 

uppnår hög validitet. 

 
 
3.5.2 Reliabilitet 

Om vi övergår till begreppet reliabilitet handlar det om tillförlitligheten till innehållet, och berör 

insamlingens kvalitet, bearbetning och analys av data. Kvantitativa analyser kännetecknas för att 

ha en hög reliabilitet, då datan kan analyseras effektivt eftersom det sällan uppstår 

tolkningsproblem (Østbye, 2004). För att se till att studien håller en hög reliabilitet har vi 

genomfört ett interkodarreliabilitetstest. Detta för att se till att båda följer konstruktionerna och 

uppfattar dem på samma sätt. Trots att vi i största möjliga mån har försökt att vara objektiva och 

frångå våra egna åsikter valde vi att dela upp det urval artiklar som kodats mellan oss, så att vi 

båda har kodat 50 procent av artiklarna som kom fram när vi sökte på Thunberg, och 50 procent 

av artiklarna som kom fram när vi sökte på Trump. Detta för att säkerställa att resultatet inte 

skulle genomsyras av våra egna åsikter om respektive person. Vi har även försökt hålla oss så 

objektiva som möjligt i kodningen, exempelvis genom att inte lägga någon egen värdering i 

huruvida attributet som journalisten gestaltar respektive person med är positivt eller negativt 

laddat.  

Vidare har vi försökt att upprätthålla en hög reliabilitet genom att inte enbart ha en variabel som 

mäter gestaltningen genom variabelvärdena ”positiv” och ”negativ”, utan även ha en variabel där 

attributen som beskriver Thunberg och Trump skrevs ner efter hand. På så vis gjorde vi 

undersökningen fri från partiskhet. Alltså: genom att inte på förhand ha bestämt vilka alternativ 

som skulle finnas med och inte, utan fylla på med variabelvärden allt eftersom, lade vi ingen egen 
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värdering i hur Thunberg och Trump gestaltas. Det samma gäller variabeln som behandlar vilken 

politisk orientering tidningen som kodades har. Där skrevs tidningens politiska ideologi upp allt 

eftersom, istället för att till exempel ha kategoriserat tidningarna till enbart ”höger” respektive 

”vänster”. Genom detta arbetssätt bidrar vi till att studien uppnår hög exakthet.  

 
 

3.5.3 Generalisering 
Ett begrepp som är nära kopplat till reliabilitet och validitet är generalisering. Generalisering är ett 

begrepp som återkommer under hela forskningsprocessen, och handlar om när ett resultat kan 

tillföra kunskap till andra studier (Ekström & Larsson, 2013). För att kunna generalisera från ett 

urval till ett större omfång finns två avgörande faktorer (1) urvalets antal enheter, och (2) 

metoden man väljer för att komma fram till vilka som ska ingå i urvalet (Østbye, 2004). I denna 

studie har vi förhållit oss till statistisk generalisering. Som tidigare nämnt kommer urvalet i denna 

studie består av 200 artiklar. För att få fram dessa enheter har vi slumpat fram 200 artiklar, vilket 

innebär att de artiklar vi använt oss av i studien borde spegla hur de svenska tidningarna har 

rapporterat i ämnet under 2019. I varje analys har vi testat om mönstret vi ser i tabellen inte är 

genererat av slumpen genom att undersöka den statistiska signifikansen i resultatet. Vi har använt 

oss av testen Chi-Square och Cramers’V, med kravet att p är mindre än 0.05 för att resultatet ska 

ses som statistiskt signifikant, vilket är praxis vid användning av de testerna.  

 
 
3.6 Pilotstudie 

För att öka kvaliteten på studien ytterligare utförde vi en pilotstudie på 20 artiklar innan vi 

påbörjade vår faktiska kodning. Utav dessa 20 artiklar kom 10 från Aftonbladet och 10 från 

Expressen. Efter att ha matat in datan i SPSS upptäckte vi att det saknades en variabel som 

behandlade vilken roll klimatet har i texten, som behövs för att få en bättre bild av textens 

omfång. Vi märkte även att vi behövde lägga till variabler som behandlade om Thunberg och 

Trump blir ifrågasatta i texten, samt om deras åsikter bemöts med motargument. Detta för att se 

ur vilket perspektiv tidningen väljer att framställa respektive person samt om tidningen “köper” 

allt de säger.  Vi valde även att lägga till tre variabler som behandlade journalistens skrivsätt för 

att få ytterligare perspektiv på hur Thunberg och Trump gestaltas i artiklarna. Slutligen kom vi 

fram till att vårt urval ska utgå ifrån alla svenska tidningar, och inte enbart några som är utvalda 

av oss på förhand. Detta för att kunna se hur det ser ut bland de svenska tidningarna i stort. I 
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övrigt märkte vi att de variabler vi hade valt fungerade bra, då de gick att koda utifrån våra 

variabelvärden. 

 

3.7 Etiska spörsmål 

Forskningsetiska överväganden handlar i första hand om att skapa en balans mellan olika 

intressen som alla är legitima (Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom vi valt att göra en kvantitativ 

innehållsanalys har vi inte behövt ta hänsyn till några respondenter och dess integritet. Däremot 

har vi istället fått tänka på andra aspekter som rör innehållet, som exempelvis hur vi hanterar och 

bearbetar det.  Denna studie tar hänsyn till etiska aspekter genom att exempelvis redovisa 

beroenden av andra forskares resultat. Detta för att det tydligt ska framgå vad som är vårt eget 

forskningsbidrag till studien. Vi har även undvikit andra vetenskapliga oredligheter; som att stjäla 

andras idéer och data, förfalska och förvrida data samt plagiera resultat. I praktiken har vi uppnått 

detta genom att vara noga med att referera till tidigare forskningsresultat och författare löpande 

genom texten. Vi har även varit uppmärksamma på de faktiska resultaten av vår studie, och att vi 

hänvisar korrekt till våra resultat i både siffror och skrift.   

Forskarens egna tankar kan dock komma att påverka tolkningarna. Det var därför viktigt att vi 

presenterade vårt resultat utifrån en objektiv vinkel utan tolkningar. Våra kodinstruktioner (se 

bilaga 2) åskådliggör hur kodningen gått till. I denna studie har vi vidtagit stor försiktighet när vi 

kodat artiklarna. I de fall då en variabel varit svår att koda (exempelvis om det råder tveksamheter 

om vad som varit ”rätt” att koda) har vi istället registrerat det svaret som just oklart. Detta för att 

minimera risken av att resultatet är påverkat av våra egna tankar. Målet är att andra forskare ska 

komma fram till samma resultat, vilket förutsätter att materialet bearbetas med tydliga 

restriktioner. Østbye (2004) belyser dock att ordet objektiv i detta sammanhang inte motsvarar 

”verkligheten” eller är en fullständig förklaring av textmaterialet. Utan att det i detta fall betyder 

att det ska finnas en överensstämmelse mellan olika individer vid kodningen av ett material.  

Vi vill även poängtera att studien inte diskuterar och analyserar kring privatpersonerna Greta 

Thunberg och Donald Trump. 
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4. Sammanställning av resultat 
Den kvantitativa innehållsanalysen utfördes med avsikten att undersöka hur Greta Thunberg och 

Donald Trump har gestaltats inom klimatfrågan i de svenska tidningarna under 2019. Totalt 

kodades 200 artiklar, och samtliga svar behandlades i statistikprogrammet SPSS. Som tidigare 

nämnt gjordes ett stratifierat urval följt av ett bundet slumpmässigt urval för att få fram de 

artiklar som ligger till grund för undersökningen. Tidningarna har delats upp efter kategorierna 

höger, vänster och oberoende tidningar. Om en tidning har ideologin oberoende 

socialdemokratisk är denna kodad som vänster. Om den däremot har ideologin oberoende liberal 

har den kodats som höger. De som hamnat under kategorin ”oberoende” är de tidningar som är 

helt politiskt obundna, som till exempel tidningen Resumé. Utav de 200 artiklar som kodats var 

150 från en högerorienterad tidning, 33 från en vänsterorienterad, och 17 från en politiskt 

obunden tidning. De insamlade artiklarna består av 50,5 procent åsiktsmaterial och 49,5 procent 

redaktionellt material.  

 
 

4.1 Tidningens politiska färg 
Nedan följer tabell 1 till 6 som är framtagna för att ligga till grund för vår första frågeställning, 

som handlar om i vilken utsträckning det finns en relation mellan om Thunberg och Trump 

framställs positivt eller negativt i förhållande till tidningens politiska färg. Vi började med att 

undersöka om det fanns något samband mellan vilken politisk orientering en tidning har och om 

både Thunberg och Trump nämns i texterna. Resultatet visade att det inte finns något signifikant 

samband. De olika politiskt orienterade tidningarna tenderar att använda sig av Thunberg och 

Trump tillsammans i sina texter ungefär lika ofta. Gemensamt är att de i flertalet av fallen (74,5 

procent) inte nämner både Thunberg och Trump i texterna (se tabell 2).  
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Tabell 2: Sammanställning av skillnaden mellan en tidnings politiska orientering och om både Thunberg och Trump 
nämns i texten.  (N=200, p=0.794). 

 
 

Vidare undersökte vi huruvida det finns ett samband mellan vilken politisk orientering en tidning 

har och om Thunberg och Trump beskrivs med övervägande positiva eller negativa attribut. Ur 

resultatet framkom att den politiska färgen på tidningen inte spelar någon roll för hur de 

beskriver Thunberg och Trump (se tabell 3 och 4). Värt att poängtera är dock att de 

högerorienterade tidningarna i högre grad använder sig av övervägande positiva attribut när de 

beskriver Trump, än vad de vänsterorienterade eller oberoende tidningarna gör (se tabell 3).  De 

högerorienterade tidningarna beskriver även Thunberg i högre grad med negativa attribut än vad 

de vänsterorienterade eller oberoende tidningarna gör (se tabell 4). 

  
Tabell 3: Sammanställning av skillnaden mellan en tidnings politiska orientering och om Trump framställs med 
övervägande positiva eller negativa attribut. (N=80, p=0.757). 
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Tabell 4: Sammanställning av skillnaden mellan en tidnings politiska orientering och om Thunberg framställs med 
övervägande positiva eller negativa attribut. (N=95, p=0.719). 

 
  

  

Då det främst är i åsiktsmaterialet som de svenska tidningarnas politiska färg får ta plats valde vi 

även att undersöka om tidningarnas framställning av Thunberg och Trump skiljde sig åt där. I 

resultatet framkom att det inte finns något signifikant samband mellan en tidnings politiska färg 

och om de beskriver dem med positiva eller negativa attribut i sitt åsiktsmaterial (se tabell 5 och 

6). Värt att poängtera är dock att det endast är de högerorienterade tidningarna som någon gång 

beskrivit Thunberg med negativa attribut (se tabell 6). 

  
Tabell 5: Sammanställning av skillnaden mellan en tidnings politiska orientering och om Trump framställs med 
övervägande positiva eller negativa attribut i tidningarnas åsiktsmaterial. (N=39, p=0.928). 
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Tabell 6: Sammanställning av skillnaden mellan en tidnings politiska orientering och om Thunberg framställs med 
övervägande positiva eller negativa attribut i tidningarnas åsiktsmaterial. (N=46, p=0.453). 

 
  

  

Slutligen valde vi att undersöka om det finns något samband mellan en tidnings politiska 

orientering och vem av Thunberg och Trump de väljer att ha med på bild i tidningen. Inte heller 

här fanns det någon signifikant skillnad de politiska färgerna emellan; tidningarna använder sig 

ungefär lika ofta av Thunberg och Trump på sina bilder. Värt att poängtera är dock att Thunberg 

i högre utsträckning är med på bild i tidningarna än Trump (se tabell 7).  

  
Tabell 7: Sammanställning av skillnaden mellan en tidnings politiska orientering och vem av Thunberg och Trump 
som är med på bild. (N=200, p=0.42). 
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4.2 Mediernas gestaltningar av Thunberg och Trump 
Efter att vi redovisat resultatet av vår första frågeställning presenteras resultatet för vår andra 

frågeställning, som handlar om hur Thunberg och Trump har gestaltats i de svenska tidningarna 

under 2019. Om vi ser till i vilken utsträckning medierna personifierar klimatfrågan i form av 

bilder och rubriker innehållande Thunberg och Trump kan vi av resultatet utläsa att tidningarna i 

vår undersökning använt sig av Thunberg och/eller Trump i 28 procent av artiklarna (se tabell 8). 

Utav dem står Thunberg för 21 procent av bilderna, Trump för 5 procent, och i 2 procent av 

artiklarna är båda med på bild. Resultatet ser ungefär likvärdigt ut när man ser till hur tidningarna 

använder sig av Thunberg och Trump i rubriker i sina texter. I 21,5 procent av artiklarna nämns 

Thunberg och/eller Trump i rubriken (se tabell 9). Utav dem står Trump för 4,5 procent, 

Thunberg för 15,5 procent och bådas namn nämns i 0,5 procent av artiklarna. Resultatet visar 

alltså att cirka var fjärde artikel innehåller en bild på Thunberg eller Trump, och att ungefär var 

femte artikel nämner Thunberg eller Trump i rubriken.  

  
Tabell 8: Sammanställning av vem som är med på bild. (N=200).  

 
  
Tabell 9: Sammanställning av vem som är med i rubriken. (N=200).  

 
  

Vidare undersökte vi om både Thunberg och Trump nämns i texterna, samt hur ofta de båda blir 

citerade. Resultatet visar att de oftast förekommer enskilt i medierna (se tabell 10). I cirka var 

fjärde artikel förekommer både Thunberg och Trump i texten. Ser vi till hur ofta de båda blir 
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citerade så citeras Trump endast i 5 procent av artiklarna (se tabell 11), och Thunberg i 12 

procent (se tabell 12). Detta resultat tyder på att man i regel inte jämför Thunberg och Trump i 

texterna, samt att medierna oftast inte gestaltar dem med citat.  

  
Tabell 10: Sammanställning av om både Thunberg och Trump nämns i texten. (N=200). 

 
  
Tabell 11: Sammanställning av hur många gånger Trump blir citerad i texten. (N=200). 

 
  
Tabell 12: Sammanställning av hur många gånger Thunberg blir citerad i texten. (N=200). 

 
  

  

Därefter undersökte vi om Thunberg och Trump beskrivs med övervägande positiva eller 

negativa attribut sett till alla svenska tidningar, oavsett politisk ideologi. Detta för att få en bild av 

hur de har gestaltats i det svenska tryckta nyhetslandskapet i stort. I resultatet framkom att 

Trump beskrivs med övervägande neutrala attribut (55 procent) sett till alla artiklar han nämns i 

(se tabell 13). Ser vi däremot till tidningarnas åsiktsmaterial finns det ett svagt positivt signifikant 

samband, vilket innebär att det finns en skillnad i tidningarnas gestaltningar mellan åsiktsmaterial 

och redaktionellt material. Resultatet visar att det är större sannolikhet att Trump beskrivs med 
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övervägande negativa attribut (43,6 procent) än i det redaktionella materialet (19,5 procent). Sett 

till Thunberg beskrivs hon med övervägande positiva attribut (74,7 procent) sett till alla artiklar 

(se tabell 14). Endast 4,2 procent av samtliga artiklar benämner Thunberg med övervägande 

negativa attribut. Värt att poängtera är dock att hon aldrig beskrivs med övervägande negativa 

attribut i det redaktionella materialet, utan endast i tidningarnas åsiktsmaterial.  

  
Tabell 13: Skillnaden mellan vilka attribut Trump beskrivs med i tidningarnas åsikts- och redaktionella material.  
(N=80, r=0.286, p=0.03). 

 
  
Tabell 14: Skillnaden mellan vilka attribut Thunberg beskrivs med i tidningarnas åsikts- och redaktionella material.  
(N=95, p=0.1). 

 
  

  

För att få en djupare förståelse för i vilket sammanhang Thunberg och Trump gestaltas med 

positiva och negativa attribut undersökte vi om det finns någon skillnad i resultatet när artikeln är 

övervägande beskrivande eller övervägande tolkande. Ser vi till Trump får vi ett svagt positivt 

signifikant resultat; i de fall då texten är övervägande tolkande framställs Trump i högre grad med 

övervägande negativa attribut (se tabell 15). Ser vi till Thunberg finns det inga större skillnader 
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om man jämför de beskrivande- och tolkande texterna; hon beskrivs ungefär på samma sätt 

oavsett (se tabell 16).  

  
Tabell 15: Skillnaden mellan vilka attribut Trump beskrivs med när artikeln är övervägande beskrivande och 
övervägande tolkande.  (N=80, r=0.325, p=0.015). 

 
  
Tabell 16: Skillnaden mellan vilka attribut Trump beskrivs med när artikeln är övervägande beskrivande och 
övervägande tolkande. (N=95, p=0.442). 

 
  

  

Slutligen undersökte vi om det fanns någon skillnad i resultatet när artikeln är skriven på ett 

känslomässigt eller inte känslomässigt sätt. Ser vi till Trump får vi ett svagt positivt signifikant 

resultat; i de artiklar som är skrivna på ett känslomässigt sätt tenderar Trump att i högre 

utsträckning beskrivas med övervägande negativa attribut (se tabell 17). Ser vi till Thunberg finns 

det inga större skillnader mellan de känslomässiga- och inte känslomässiga texterna. Hon beskrivs 

ungefär på samma sätt i båda kategorierna (se tabell 18). 
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Tabell 17: Skillnaden mellan vilka attribut Trump beskrivs med när artikeln är skriven på ett känslomässigt- och inte 
känslomässigt sätt.  (N=80, r=0.325, p=0.014) 

  

 
Tabell 18: Skillnaden mellan vilka attribut Thunberg beskrivs med när artikeln är skriven på ett känslomässigt- och 
inte känslomässigt sätt.  (N=95, p=0.222). 

 
  

  

  

För att förtydliga vad som inryms i de positiva och negativa attributen presenteras en tabell 

innehållande de flesta av de attribut som Thunberg och Trump beskrivits med i texterna (se tabell 

19). Attributen skiljer sig väldigt mycket åt personerna emellan; det är endast orden ledare, 

förebild och inflytelserik som är gemensamt för de båda. De attribut som var mest 

förekommande i samband med Trump var USA:s president, klimatförnekare och världens 

mäktigaste, och de attribut som var mest förekommande i samband med Thunberg var 16-årig, 

ung, klimataktivist och inspirerande.  
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Tabell 19: Sammanställning av de attribut som använts i samband med Thunberg och Trump. 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel presenteras en analys där empirin kopplas till den teoretiska referensramen fo ̈r att 

pa ̊ sa ̊ vis kunna leda fram till de slutsatser som presenteras i na ̈stkommande kapitel. Fo ̈r att 

underla ̈tta för la ̈sningen i analysdelen har vi valt att presentera materialet utefter våra 

frågeställningar. 

 

 

5.1 Sambandet mellan politisk färg och framställning 
Enligt studier av Carvalho (2007), Dunlap och McCright (2011) borde resultatet visat att de 

högerorienterade tidningarna i högre grad speglade klimatfrågan i relation till vetenskaplig 

kunskapsosäkerhet, medan de vänsterorienterade tidningarna borde skildra klimatförändringarna 

på ett mer dramatiskt sätt och presentera tydliga problem. I linje med detta borde då de 

högerorienterade i högre grad ställa sig kritiska till Thunberg, medan de vänsterorienterade borde 

ställa sig kritiska till Trump. Men vårt resultat visar något annat.  

 

Trots att undersökningen består av merparten högerorienterade tidningar är det endast i 5,6 

procent av alla artiklar som Thunberg beskrivs med övervägande negativa attribut; och i 71,8 

procent av artiklarna som hon beskrivs med övervägande positiva attribut (se tabell 4). Enligt de 

tidigare studierna borde siffrorna kanske snarare ha bytt plats. Visserligen finns det en liten 

skillnad om vi ser till hur de vänsterorienterade tidningarna porträtterar Thunberg; där hon aldrig 

beskrivs med negativa attribut. Skillnaden är dock såpass liten att den inte går att dra några 

slutsatser utifrån. Det finns heller inget samband mellan tidningens politiska färg och i vilken 

utsträckning Thunberg och Trump är med på bild (se tabell 7). Thunberg tenderar att oftare 

förekomma på bild än Trump, oavsett tidningens politiska orientering.  

  

Kanske beror resultaten ovan på att de svenska tidningarna idag är relativt lika varandra, oavsett 

vilken politisk ideologi de följer. De tidigare studierna inom området har utförts i USA och 

England, där den politiska “höger-vänster-skalan” är mycket tydligare i medierna än vad den är i 

Sverige. Weibull (2006) menar att tidningarnas partipolitiska profilering i det redaktionella 

innehållet i princip har försvunnit i svenska tidningar, och att den numer är begränsad till 

ledarsidan.  

  

Mot bakgrund av att det kanske främst är i åsiktsmaterialet som de svenska tidningarnas politiska 

orientering får chans att blomma ut i dagens nyhetslandskap valde vi även att undersöka om 
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skillnaden var tydligare där. Resultatet visade att det endast var i de högerorienterade tidningarnas 

åsiktsmaterial som Thunberg beskrivs med negativa attribut. I 12,1 procent av de 

högerorienterade tidningarnas åsiktsmaterial beskrivs Thunberg med övervägande negativa 

attribut (se tabell 6). Resultatet blir alltså tydligare när vi ser till tidningarnas åsiktsmaterial, och 

går till viss del i linje med den tidigare forskningens resultat. Samtidigt bör man ha i åtanke att 

antalet artiklar med åsiktsmaterial i denna studie är få till antalet, och att det därför inte går att dra 

några generella slutsatser utifrån resultatet. Däremot ger det en fingervisning om hur det ser ut i 

de svenska tidningarna, som man skulle kunna ta vidare till fortsatta studier.   

 

Om vi sätter resultatet i kontext med teorin om det polariserade medielandskapet skulle man 

kunna tänka sig att dessa små skillnader skulle kunna vara början till en polarisering. Och om så 

är fallet – vad skulle dess konsekvenser över en längre tid kunna leda till? Om skillnaderna mellan 

höger- och vänstersidan skulle bli tydligare skulle det kunna innebära att personerna som 

konsumerar högermedier ställer sig mer kritiska till såväl Thunberg som klimatförändringarna. 

Detta i sin tur skulle kunna leda till att en stor del av befolkningen skulle kunna börja ifrågasätta 

klimatförändringarnas existens och sluta arbeta för ett mer hållbart klimat. 

  

Resultatet talar för att det är andra saker än just den politiska färgen som spelar roll för hur 

tidningen framställer Thunberg och Trump i klimatfrågan. I och med detta är vi öppna för att det 

skulle kunna finnas andra faktorer som är med och påverkar gestaltningen av Thunberg och 

Trump. Sverige är inte ett land med radikala skillnader i politiska åsikter mellan blockgränserna, 

och om man jämför de svenska medierna med exempelvis USA:s tenderar de att generellt sett 

vara mer åt vänster (Syvertsen et al., 2014). Vi tänker oss därför snarare att faktorerna i Hierarchy 

of Influences-modellen skulle kunna ha en större inverkan på hur journalisterna i Sverige formar 

sina nyheter. Kent Asp (2012) är inriktad på ett specifikt steg (individual level) av den ovan 

nämnda modellen, nämligen det som berör journalisternas individuella påverkan. Asp belyser det 

faktum att journalistens egna politiska åsikter kan avspeglas i texterna. Mot bakgrund av resultatet 

i hans studier som visar att den svenska journalistkåren i högre utsträckning sympatiserar med 

partier på vänstersidan, och i synnerhet Miljöpartiet, skulle man kunna tänka sig att det är därför 

Thunberg framställs mer positivt än Trump. Däremot lyfter han endast en av de fem nivåer som 

Hierarchy of Influences-modellen belyser, och de andra fyra stegen i modellen är kanske minst 

lika viktiga då de handlar om hur journalistens omgivning påverkar arbetet. Antagligen har 

journalisten exempelvis en chef att förhålla sig till, en publik som ska vilja läsa texterna, ett 
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samhälle att ha i åtanke och flera andra påverkansfaktorer i sin omgivning som är med och avgör 

hur texterna formas.  

 

En annan faktor som skulle kunna vara avgörande för att resultatet ser ut som det gör är att 

dagens informationsöverflöd kräver en selektivitet av användarna, vilket i sin tur leder till att 

journalisterna behöver slåss om uppmärksamheten och skriva om saker de tror väcker ett intresse 

hos allmänheten. Man skulle kunna tänka sig att de svenska journalisterna därför väljer att lyfta 

Thunberg framför Trump för att få fler läsare, eftersom hon både är svensk och menar att vi 

behöver ta klimatförändringarna på allvar; en åsikt som delas av de flesta svenskarna idag 

(Keldsen, 2019). Detta blir då en form av confirmation bias eftersom människor föredrar att ta 

del av information som bekräftar deras verklighet (Strömbäck, 2015), vilket i sin tur leder till att 

medierna behöver skriva om sådant som intresserar allmänheten för att få läsare.  

 

Om vi går tillbaka till studierna av Dunlap och McCright (2011) menade de att de 

vänsterorienterade medierna i högre utsträckning rapporterar om tydliga problem med 

klimatförändringarna, och tar dem på större allvar. Ett resultat som vi utifrån vår undersökning 

inte kan stödja. Kanske har det att göra med att den politiska färgen är mer tydlig i de 

amerikanska medierna – medan det i svenska medier skulle kunna handla om att journalistens 

egna politiska ställning får ta mer plats i texterna. Kanske är det därför Thunberg i högre 

utsträckning framställs med övervägande positiva attribut, och Trump i regel framställs med fler 

negativa attribut. Vi tänker oss att det även skulle kunna vara så att det inte är några yttre faktorer 

som påverkar framställningen av dem, utan att det snarare handlar om att Thunberg och Trump 

är två helt olika personer. Den ena är svensk, ung och omtalad för sin godhet för världen – 

medan den andra är amerikan, mäktig och dessutom känd för att vilja motarbeta klimatet. 
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5.2 Hur gestaltas Thunberg och Trump i klimatfrågan? 
I den andra frågeställning var vi intresserade av att undersöka om det fanns några skillnader i 

tidningarnas gestaltningar av Thunberg och Trump i klimatfrågan. Efter att ha sammanställt 

resultatet kan vi konstatera att det finns skillnader i hur Thunberg och Trump har gestaltats i de 

svenska tidningarna under 2019. Nedan går vi igenom de olika aspekterna av gestaltning som har 

undersökts i studien.  

 

  

5.2.1 Visuellt utrymme 
Den första aspekten av gestaltning som undersöktes i studien var vilket visuellt utrymme 

Thunberg och Trump fått i klimatfrågan under 2019. Med visuellt utrymme menas när Thunberg 

och Trump är med på bilder eller nämns i rubriker. Dessa aspekter av gestaltningar blir viktiga 

eftersom bilderna är de som fångar läsarens intresse innan texten gör det (Häger, 2014), och 

rubrikerna är med och vägleder läsaren i vad som är viktigt, och skapar ett intresse hos 

mottagaren (Bergström, 2017). 

  

Bilder 

Enligt Hansen och Machin (2013) är klimatförändringar många gånger svåra att gestalta och 

visualisera. Detta har att göra med att det är svårt att visualisera klimatförändringarna eftersom de 

inte går att ta på, och att de varken har en fysisk karaktär eller kan upplevas genom syn, hörsel 

eller känsel. Om vi då ser till vårt resultat kan vi utläsa att Thunberg och/eller Trump varit med 

på bild i 28 procent av artiklarna som ligger till grund för studien (se tabell 8). Utav dem står 

Thunberg för 21 procent av bilderna, Trump för 5 procent, och i 2 procent av artiklarna är båda 

med på bild. Resultatet visar alltså att lite över var femte artikel innehåller en bild på Thunberg, 

och var tjugonde artikel en bild på Trump.  

 

Eftersom klimatfrågan är ett så stort och komplext område skulle man kunna tänka sig att de 

båda bidrar till mer igenkänning än vad en bild på ett smältande isberg skulle ha gjort. Ser man till 

gestaltningsteorin blir mediernas val av bilder en form av gestaltningsförsök; genom att ha med 

något på bild – och välja bort något annat – väljer medierna ut en bild av verkligheten som de vill 

visa upp. De väljer alltså bort smältande isberg och bilder på hur klimatförändringarna faktiskt ser 

ut till förmån för Thunberg i 21 procent av artiklarna. Medieforskaren Linus Andersson (2019) är 

inne på ett liknande spår, och beskriver Greta Thunberg som en frontfigur för 

klimatrapporteringen i de traditionella medierna. Han uttrycker vidare att medierna har löst de 
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tidigare problemen som fanns med att rapportera om klimatproblem genom att i högre 

utsträckning använda sig av Thunberg när de rapporterar om klimatfrågan. 

 

Om det fortsätter så att tidningarna väljer bort smältande isberg till förmån för opinionsledare i 

frågan skulle det kunna leda till att allmänheten förknippar klimatförändringarna med dem 

snarare än med de faktiska klimatförändringarna. Detta är något som i sin tur skulle kunna 

innebära att allmänheten inte tar klimatförändringarna på så stort allvar. Om vi däremot vänder 

på det, och ser till vad som skulle kunna ske om medierna inte hade personifierat frågan, hade 

allmänheten kanske inte orkat sätta sig in i ämnet – och heller inte tagit klimatfrågan på lika stort 

allvar som nu. Hvitfelt (1989) förklarar att det finns få saker som är så konkreta och intresserar 

oss så mycket som just människor. Han menar att den mänskliga kopplingen ger åsikterna ett 

ansikte som förstärker uppmärksamheten och skapar en identifikation (Hvitfelt, 1989). Detta talar 

alltså för att medierna använder sig av Thunberg och Trump i sina bilder för att dra 

uppmärksamhet till artikeln. Strömbäck (2014) menar att det som har betydelse för hur 

människor skapar bilder av verkligheten inte är verkligheten i sig, utan snarare nyhetsmediernas 

gestaltningar av den. Och genom att medierna i över var femte artikel gestaltar klimatfrågan med 

hjälp av Thunberg vore det då inte konstigt om allmänheten allt mer uppfattar det som att de är 

Thunberg som “äger” klimatfrågan. 

 

Det faktum att Thunberg och Trump är med på 28 procent av bilderna i artiklarna får oss att 

fundera på vad de resterande 72 procenten av artiklarna hade för motiv på sina bilder, och vad 

som fick visualisera klimatfrågan istället. Vår undersökning behandlade inte vilket motiv det var 

på bilderna, förutom Thunberg och/eller Trump, vilket innebär att vi utifrån vårt resultat inte kan 

svara på den frågan. Värt att nämna är också att vi inte hade någon variabel som behandlade om 

artikeln inte hade någon bild; vilket innebär att resultatet av hur många procent av bilderna som 

Thunberg och Trump kan vara en aning missvisande, då samtliga artiklar inte hade någon bild. 

Detta är något som därför skulle kunna undersökas i framtida studier. 

 

 

Rubriker 

Rubrikens uppgift är att skapa ett intresse hos läsaren och vägleda den i vad som är viktigt 

(Bergström, 2017). På samma sätt menar gestaltningsteorin att medierna genom att gestalta en 

händelse på ett visst sätt vägleder läsaren i vad som är viktigt, och kan på så vis påverka läsaren i 

dennes åsikter. Om vi då ser till vårt resultat, och i vilken utsträckning tidningarna har använt sig 
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av Thunberg och Trump i sina rubriker, kan vi utläsa att de förekommer i 21,5 procent av 

rubrikerna (se tabell 9). Utav dem står Thunberg för 15,5 procent, Trump för 4,5 procent och 

bådas namn nämns i 0,5 procent av artiklarna. Resultatet visar alltså att ungefär var femte artikel i 

studien innehåller Thunberg eller Trump i rubriken.  

 

Ser vi till gestaltningsteorin väljer journalisterna att nämna Thunberg eller Trump i rubriken i 21,5 

procent av artiklarna – vilket även innebär att de väljer att vinkla klimatfrågan till ett perspektiv 

innehållande Thunberg eller Trump redan i rubriken i var femte artikel. Genom att göra detta 

riktas uppmärksamheten i klimatdebatten mot dem, snarare än klimatfrågan i sig. 

Konsekvenserna av detta kan bli att fokus riktas åt fel håll. Borde det inte ligga på klimatfrågan i 

sig, snarare än personerna som är opinionsledare i frågan? Strömbäck (2014) menar att vi söker 

oss till nyhetsmedierna för att få information om sådant som är svårt att sätta sig in i på egen 

hand; kanske kan nyhetsmediernas fokus rikta allmänhetens uppmärksamhet åt fel håll, så att vi 

glömmer vad klimatdebatten faktiskt handlar om?   

 

Om vi istället ser på det ur personifieringsperspektivet skulle man kunna tänka sig att medierna 

väljer att använda sig av Thunberg och Trump i rubrikerna för att locka till läsning. Hvitfelt 

(1989) förklarar att det finns få saker som är så konkreta och intresserar oss så mycket som 

människor. Vi tänker oss därför att anledningen till att Thunberg och Trump nämns i rubrikerna 

kan ha att göra med att de lockar mer till läsning än vad svåra ord om klimatförändringarna gör. 

Detta skulle kunna bidra till att fler personer faktiskt läser om klimatfrågan, något som på sätt 

och vis borde ses som positivt trots att medierna väljer att locka till sig läsare med hjälp av 

Thunberg och Trump snarare än klimatfrågan i sig. En annan förklaring till varför medierna 

nämner dem i sina rubriker skulle kunna vara att några av artiklarna faktiskt handlar om specifika 

handlingar som Thunberg och Trump har utfört i samband med klimatfrågan, och att det då 

faller sig naturligt för journalisterna att använda deras namn i rubriken. 

 

Utifrån resultatet kan vi konstatera att Thunberg i högre grad gestaltas i bilder och rubriker än 

vad Trump gör. Men varför är det så? Kanske har det att göra med att Thunberg i högre 

utsträckning beskrivs med positiva attribut? Det skulle även kunna handla om att vi i Sverige 

ägnar mer uppmärksamhet just till Thunberg på grund av att hon är svensk och att vi känner en 

“stolthet” och blir intresserade av att läsa en artikel när vi ser henne på en bild eller i en rubrik, 

och på grund av detta personifierar medierna i högre grad artikeln och klimatfrågan med hjälp av 

henne. Samtidigt som det även skulle kunna ha att göra med att “Fenomenet Greta”, som gått 
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från en ung klimataktivist till att vara en av världens mest inflytelserika människor, är en 

berättelse som spridits i hela världen och som fortfarande lockar till läsning hos allmänheten. 

Kanske är det då inte så konstigt att hon är med på flest bilder och i flest rubriker. Vidare är de 

flesta svenskar ganska överens om att klimatförändringarna existerar, vilket skulle kunna vara det 

enkla svaret på frågan. Med detta sagt ser vi en rad möjliga bakgrunder och förklaringar till att 

resultatet ser ut som det gör. Utifrån detta kan vi konstatera att personifiering är en viktig del av 

gestaltningen inom miljöjournalistiken. Kanske är det just personifieringen av klimatet som har 

bidragit till den uppmärksamhet som riktats mot klimatfrågan under senare tid.  

  

5.2.2 Citeringar  
Den andra aspekten av gestaltning som undersökts i studien handlar om hur ofta Thunberg och 

Trump blivit citerade i samband med klimatfrågan under 2019. Att undersöka hur ofta de blir 

citerade är viktigt för att kunna se i vilken utsträckning deras egna ord får ta plats i gestaltningen 

av dem i tidningarna. Hvitfelt (1989) menar att personifiering har blivit ett av de grundläggande 

journalistiska dragen, och en av anledningarna till detta sägs vara att journalisten kan låta en 

expert inom ett visst område förklara ett komplext ämne istället för att journalisten själv skulle 

behöva förklara det med egna ord – något som annars hade varit en tidskrävande uppgift 

(Hvitfelt, 1989). Med andra ord kan man tänka sig att journalisterna ofta skulle citera experter 

inom just klimatfrågan, som är ett stort och komplext ämnesfält. Ur resultatet kan vi däremot 

utläsa att Thunberg och Trump sällan blev citerade i texterna. Trump citerades endast i 5 procent 

av artiklarna (se tabell 11), och Thunberg i 12 procent (se tabell 12). Resultatet tyder på att 

medierna oftast inte gestaltar dem via citeringar, utan snarare citerar andra personer eller 

använder sig av sina egna ord genom hela texten. I resultatet kan vi dock utläsa att Thunberg 

citerades i högre grad än Trump i klimatfrågan i de svenska tidningarna under 2019.  

 

Att journalisterna väljer att sällan citera Thunberg och Trump bidrar i gestaltningen av dem. 

Resultatet tyder alltså på att deras egna ord sällan får ta plats i mediernas gestaltningar, vilket 

indikerar på att journalisterna i hög grad väljer att placera Thunberg och Trump i andra 

sammanhang än där de själva får uttala sig i klimatfrågan. Detta skulle kunna handla om att 

journalisterna gärna vill ha “övertaget” om artikeln, dess vinkel och gestaltningen av Thunberg 

och Trump. Kanske är det då heller inte så konstigt om det skulle vara så att journalistens egna 

åsikter om Thunberg och Trump tar plats i gestaltningarna, eftersom opinionsledarna inte får 

utrymme att ”gestalta sig själva” med hjälp av sina egna ord. Eftersom medierna sällan väljer att 

citera Thunberg och Trump tänker vi oss att journalisterna väljer att använda sig av dem i 
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texterna till för att ge artikeln uppmärksamhet och personifiera klimatfrågan, eller för att göra 

ämnet lättare för läsaren att ta till sig. En annan anledning skulle kunna vara att journalisterna 

själva är såpass insatta i ämnet att de inte behöver ta hjälp av en ”expert” som förklarar ämnet. 

 

Om vi går tillbaka till tidigare forskning av Hvitfelt (1989) nämner han att intervjuer är den 

vanligaste arbetsmetoden för journalister, samt att intervjuer möjliggör för experter att förklara 

komplexa ämnen; något som i sin tur leder till att journalisterna själva sparar mycket tid. Men om 

intervjuer är den vanligaste arbetsmetoden för journalister är det lite märkligt att inte fler citat 

förekommer från Thunberg och Trump. Svaret på den frågan skulle kunna vara att varken 

Thunberg eller Trump blir intervjuade speciellt ofta av de svenska nyhetsmedierna. Här bör man 

dock ha i åtanke att Trump är USA:s president, och därför kanske av naturliga skäl inte 

förekommer allt för ofta i intervjusammanhang med svenska nyhetsmedier. Däremot kan man 

tänka sig att Thunberg borde vara ett mer intressant intervjuobjekt för de svenska 

nyhetsmedierna, då hon är både svensk och ett känt ansikte i frågan. Dessa tankar ger ytterligare 

styrka åt tanken att Thunberg och Trump i hög grad har använts för att personifiera klimatfrågan 

under 2019, och inte för att berika själva klimatet som ämne. 

  

5.2.3 Förekommer de enskilt eller tillsammans i medierna  
Den tredje aspekten av gestaltning som undersökts i studien behandlar om Thunberg och Trump 

oftast förekommer enskilt eller tillsammans i medierna. Denna aspekt av gestaltning blir viktig 

eftersom journalister alltid ska sträva efter att höra båda sidor av en historia (Strömbäck, 2014). 

Eftersom Thunberg och Trump kan ses som motpoler i frågan skulle man kunna anta att de även 

jämförs med varandra i medierna. I resultatdelen framkom dock att Thunberg och Trump oftast 

förekommer enskilt i medierna (se tabell 10). I cirka var fjärde artikel förekommer de båda i 

texten.  

 

Men hur kommer det sig att journalisterna i de flesta fall inte väljer att ställa Thunberg och 

Trump mot varandra i texterna? Om journalister alltid ska försöka visa upp båda sidorna av ett 

ämne borde väl Thunberg och Trump i allra högsta grad ses som motpoler i klimatfrågan och 

därmed bli relevanta att ställa mot varandra? Återigen bör detta grunda sig i hur journalisterna 

väljer att gestalta klimatfrågan; resultatet tyder på att de endast väljer att visa upp en avgränsad 

bild av frågan genom att antingen gestalta klimatfrågan utifrån Thunbergs eller Trumps 

perspektiv. En annan förklaring skulle kunna vara att de jämförs med andra opinionsledare som 

inte framkommer i vårt resultat, vilket i så fall skulle innebära att journalisterna faktiskt gestaltar 
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båda sidorna. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att det återigen är själva personifieringen 

som är central här, och att journalisten inte lägger någon större vikt vid att presentera vad 

Thunberg eller Trump står för, och därmed inte heller ser ett behov av att jämföra dem med 

varandra.  

 

  

5.2.4 Journalisternas tonalitet och attribut 
Den största skillnaden i jämförelsen mellan Thunberg och Trump, och den vi valt att lägga mest 

fokus vid, var vilken tonalitet journalisterna hade i sina texter och vilka attribut de valde att 

använda i samband med dem. Innan vi presenterar analysen av resultatet vill vi klargöra hur vi 

tänkt när vi har kategoriserat attributen. När vi delade in attributen efter positiva, negativa och 

neutrala attribut försökte vi vara så objektiva som möjligt. Detta genom att sätta attributen i 

andra kontexter och med andra personer, för att på så vis minimera risken att blanda in egna 

personliga värderingar till attributen i samband med Thunberg och Trump. Om det någon gång 

har rått tvivel om hur ett attribut ska kategoriseras har vi kategoriserat det som neutralt. Nedan 

presenteras några exempel på hur vi har kategoriserat olika attribut: 

 

Positiva ord: Ledare är ett ord vi kategoriserar som positivt, då det i regel handlar om att man har 

blivit utsedd till ledare för exempelvis en grupp, och därmed uppnått en högre position.  

Negativa ord: Snorunge är ett ord vi kategoriserar som negativt, då det brukar antyda att personen i 

fråga är bortskämd eller ouppfostrad. Oavsett specifikt syfte så klingar ordet illa.  

Neutrala ord: Ung är ett ord vi kategoriserar som neutralt, då det beskriver en ålder, en fas i livet. 

Detta är varken positivt eller negativt.  

 

När vi nu rett ut hur vi tänkt kring attributen presenteras först en översikt av vad som framkom i 

resultatdelen sett till Trump, följt av en översikt över Thunberg och slutligen en jämförelse dem 

emellan.  

 

 

Donald Trump 

En faktaförnekande, osammanhängande lögnare. Så beskrivs Trump i flera av de artiklar som 

ligger till grund för studien. I resultatet framkom att Trump beskrivs med övervägande neutrala 

attribut i texterna. Vidare framkom det även att det är större sannolikhet att Trump beskrivs med 

övervägande negativa attribut (43,6 procent) i tidningarnas åsiktsmaterial än i det redaktionella 
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materialet. Mot bakgrund av Kent Asps (2012) undersökning av hur journalistens egna politiska 

ställning färgar innehållet i texterna skulle man kunna tänka sig att journalisternas egna åsikter blir 

tydliga just här. Kanske ser journalisterna sin möjlighet att kritisera Trump i åsiktsmaterialet, där 

de kan uttrycka sina personliga åsikter i högre utsträckning än i det redaktionella materialet. 

 

När resultatet analyserades ytterligare upptäckte vi ett signifikant samband mellan att Trump i 

högre utsträckning beskrivs med övervägande negativa attribut i de tillfällen då journalisten som 

skrivit texten är övervägande tolkande. Att journalisten då har möjlighet att dra slutsatser och 

själv reflektera i texten, och att Trump beskrivs med övervägande negativa attribut skulle också 

kunna grunda sig i att journalisten uttrycker sina egna åsikter i frågan. I resultatdelen framkom 

även att Trump tenderar att i högre utsträckning beskrivas med övervägande negativa attribut i de 

artiklar som är skrivna på ett övervägande känsligt sätt. Även detta kan ha ett samband med 

journalistens egna åsikter; om texten är övervägande känslig och journalisten ser på 

klimatförändringarna som något negativt, kanske det inte är så konstigt att den framställer Trump 

på ett negativt sätt.  

 

Några av de attribut som journalisterna använde sig av i beskrivningen av Trump var lögnare, 

osammanhängande, impulsiv, president, klimatförnekare, sabotör, kvinnofientlig, världens 

mäktigaste, bromskloss, faktaförnekare, amerikan, rasist och självisk. Dessa attribut kommer att 

sättas i relation till de som journalisterna valt att beskriva Thunberg med under avsnittet 

Jämförelser.  

  

 

Greta Thunberg 

En 16-årig, svensk klimathjälte. Så beskrivs Thunberg i flera av de artiklar som ligger till grund 

för studien. I resultatet framkom att Thunberg beskrivs med övervägande positiva attribut i 

texterna. Endast 4,2 procent av samtliga artiklar benämner Thunberg med övervägande negativa 

attribut. Värt att poängtera är dock att hon aldrig beskrivs med övervägande negativa attribut i 

det redaktionella materialet, utan endast i tidningarnas åsiktsmaterial. Ser vi till Thunberg finns 

det inga större skillnader om man jämför de beskrivande- och tolkande texterna eller om man ser 

till de känsliga och okänsliga texterna; hon beskrivs ungefär på samma sätt oavsett vilken typ av 

tonalitet journalisten har (se tabell 16). En av anledningarna till detta skulle kunna vara att 

resultatet återigen går i linje med det resultat Kent Asp (2012) visar i sina studier; att många 

journalister sympatiserar med vänstern, som enligt studier av Dunlap och McCright (2011) 
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tenderar att ta klimatförändringarna på större allvar. Detta skulle kunna leda till att journalisterna 

väljer att sympatisera med Thunberg, eftersom även hon anser att vi behöver agera i 

klimatfrågan, och på så vis skulle det kunna vara en av anledningarna till att journalisterna i högre 

grad gestaltar henne med positiva attribut.  

  

Några av de attribut som journalisterna använde sig av i beskrivningen av Thunberg var ung, 

svensk, klimathjälte, modig, lycklig, flicka, barn, framgångsrik, frälsargestalt, inspirations-

källa, engagerad och beundransvärd. Dessa attribut kommer att sättas i relation till de som 

journalisterna valt att beskriva Trump med under följande avsnitt. 

  

 

Jämförelse 

Om vi sätter Thunberg och Trump i jämförelse med varandra kan vi utifrån resultatet konstatera 

att det finns stora skillnader i hur de svenska tidningarna väljer att porträttera dem. Den största 

skillnaden ligger i vilka attribut som journalisterna väljer att använda i samband med dem. 

Strömbäck (2014) menar att det som har betydelse för hur människor skapar bilder av 

verkligheten inte är verkligheten i sig, utan snarare nyhetsmediernas gestaltningar av den. Och ju 

större människans beroende av medierna är i sökandet av information – desto mottagligare är 

den också för att bli påverkad av medierna i frågan. Att attributen som används i framställningen 

av Thunberg och Trump skiljer sig så markant åt ser vi som något som skulle kunna avspegla sig 

på den svenska befolkningen. Det vill säga: att den svenska befolkningens uppfattning om 

Thunberg och Trump mer och mer börjar likna mediernas gestaltningar av dem. Eftersom 

klimatfrågan är ett stort och komplext ämne som det är svårt att sätta sig in i på egen hand kan 

man tänka sig att allmänheten söker sig till medierna för att skapa sig en uppfattning om frågan. 

Men eftersom resultatet av vår undersökning visar att medierna i samband med klimatfrågan i 

regel rapporterar om Trump med negativa attribut, och Thunberg med positiva, kan man tänka 

sig att när allmänheten försöker sätta sig in i klimatfrågan formas de även i sina åsikter om 

Thunberg och Trump när de så tydligt porträtteras på två helt olika sätt. Dessa tankegångar kan 

vi även väva samman med gestaltningsteorin som menar att medierna skildrar en avgränsad bild 

av verkligheten, samt att verkligheten inte är verkligheten i sig – utan snarare nyheternas bilder av 

den. Detta innebär att ju mer allmänheten är beroende av medierna för att få information, desto 

mer mottagliga blir de för att påverkas av mediernas gestaltningar av verkligheten (Strömbäck, 

2014). Om medierna då väljer att gestalta Thunberg som en hjältinna – och Trump som en 

lögnaktig klimatförnekare – har de även valt ut sin bild av verkligheten som de presenterar för 
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allmänheten. Detta kan i förlängningen komma att speglas i hur allmänheten tänker i frågan. Vad 

hade hänt om medierna istället hade valt att vara mer kritiska mot Thunberg, och i högre 

utsträckning varit positiva i framställningen av Trump? Kanske hade svenska folket då också ställt 

sig mer kritiska och varit mer ifrågasättande till klimatförändringarna.  

 

Mot bakgrund av gestaltningsteorin sker effekten av gestaltningen då det sker en förändring i 

presentationen av information som bidrar till att skapa förändringar i den allmänna- eller 

individuella opinionen (Strömbäck, 2014). Strömbäck (2014) menar att medierna kan använda sig 

av gestaltningar i medvetna försök att påverka opinionen, därför skulle resultatet kunna ses som 

ett medvetet försök att påverka opinionen i syfte att få allmänheten att ta klimatförändringarna på 

allvar. Kanske framställs Thunberg med orden ung, hjälte, fantastisk, inspiratör och modig för att 

allmänheten ska se henne som en hjältinna som gör gott. Och kanske framställs Trump med 

orden lögnare, okontrollerad, mobbare, sabotör och impulsiv för att allmänheten ska få en dålig 

bild av honom – och inte lyssna på vad han säger. Skillnaden i framställningen mellan Thunberg 

och Trump i klimatfrågan är tydlig. Och kanske är det just därför vi svenskar är relativt överens 

om att klimatförändringarna faktiskt existerar (Keldsen, 2019). Intressant att fundera över är hur 

det annars kommer sig att vissa attribut får utrymme i artiklarna, som är tänkta att handla om 

klimatet i första hand. Resultatet tyder på att det läggs stort fokus vid att kategorisera Thunberg 

och Trump som personer. Återigen kommer vi tillbaka till det vi tidigare nämnt; att 

personifieringen av klimatfrågan i form av Thunberg och Trump nog är viktigare än vad vi 

kanske hade trott från början.  

 

En annan anledning till varför de framställs på så olika sätt skulle kunna ha att göra med att 

Thunberg är svensk och någon som vi är stolta över ”kommer från oss”. Detta skulle kunna 

förklaras genom Olaussons (2005) teori om att medierna är med och bidrar till framställandet av 

en nationell identitet. Olausson menar att medierna har möjlighet att presentera olika typer av 

identiteter med hjälp av sambandet mellan text och bild. Vidare lyfter hon det faktum att 

medierna har möjligheten att locka läsarna med en transnationell identitet, som skulle fungera 

som ett ”världs-vi”. Men att de i regel väljer att fokusera på enbart de svenska läsarna i sitt tilltal, 

något som bidrar till att förstärka den nationella identiteten. Här tänker vi att medierna väljer att 

fokusera mer på Thunberg än Trump av den enkla anledningen att hon är svensk och bidrar till 

att upprätthålla den nationella identiteten, där vi svenskar tar klimatet på allvar och därmed även 

är med och bidrar till att rädda världen. Man skulle kunna tänka sig att den bilden av Thunberg 

som gestaltas i medierna bidrar till att svenska folket känner en stolthet över att vara just 
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svenskar, då hon är så framgångsrik och omtalad världen över. Denna stolthet är något som man 

skulle kunna tänka att medierna vill att vi ska vidhålla och därför försöker bygga vidare på genom 

att fortsätta gestalta henne på ett liknande sätt. Att de svenska medierna väljer att lyfta svenskar är 

enligt Olausson (2005) något som är väl inpräglat, och något som de själva inte reflekterar över. 

Kanske kan detta vara den enkla förklaringen till varför Thunberg i högre grad framställs med 

positiva attribut. 

 

Tidigare forskning inom området gjord av Djerf-Pierre och Olausson (2019) beskriver att 

miljöjournalistiken ofta är elitdriven, och att miljöfrågorna får påtryckningar av starka 

ekonomiska- och politiska intressen med stora resurser. Vidare menar de att även miljöaktivister 

är viktiga aktörer i miljöjournalistiken, men att de ofta har mindre resurser till att faktiskt kunna 

påverka debatten. Att Thunberg då lyckats ta sig fram i debatten gör henne ganska unik. Kanske 

kan det vara en anledning till att hon blivit så central i klimatdebatten; kanske var det en 16-årig 

svensk miljöaktivist som behövdes för att klimatfrågan skulle kunna gestaltas på ett dramaturgiskt 

sätt och på så vis få mer uppmärksamhet i medierna. Man skulle kunna tänka sig att medierna 

riktar sitt fokus mot Thunberg eftersom det hon gör är något unikt, som därmed lockar till 

läsning.  

 

Ser vi istället till vilka likheter som fanns bland attributen så beskrevs båda med orden ledare, 

förebild och inflytelserik. Att båda beskrevs som förebilder var dock snarare ett undantag än 

regel, då det endast var i en artikel som Trump beskrevs som en förebild. Att båda beskrevs som 

ledare och inflytelserika var dock mer förekommande. Detta kan tänkas ha att göra med att både 

Thunberg och Trump uppfattas som två inflytelserika ledare – men på två helt olika arenor. Vi 

tänker oss att Thunberg i högre grad har beskrivits som en inflytelserik ledare i klimatfrågan, 

medan Trump i högre grad har beskrivits som en ledare i kontexten till USA. Oavsett vad kan vi 

konstatera att de båda på olika sätt beskrivs som ledare i artiklarna. 

 

 

5.3 Miljöjournalistikens David och Goliat  
Historien om en jätte och en underdog. Inledningsvis talade vi om Thunberg som David och 

Trump som Goliat; och det är kanske så de flesta människor hade kategoriserat dem vid en första 

anblick. Trump är den stora jätten om vi ser till ekonomi, politik och militär struktur. Men när vi 

ser till miljöjournalistiken, och debatten om klimatet, pratar vi om ombytta roller. 
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I resultatet av vår studie framkom bland annat att Thunberg har fått såväl större visuellt 

utrymme, blivit citerad i högre grad, varit med i fler artiklar och gestaltats mer positivt än Trump. 

Allt tyder på att det är hon som har haft makten över klimatdebatten i de svenska tidningarna 

under 2019. Hennes budskap sprids över hela världen genom de traditionella mediernas 

rapportering i frågan. Medan vi ser hur de sociala medierna spelar en allt viktigare roll inom andra 

frågor är det de traditionella medierna som gör det största jobbet åt henne nu (Andersson, 2019). 

Thunberg har makten över de traditionella medierna, och har lyckats sätta klimatet på agendan. 

Trump blir istället en underdog i debatten, och får fortsätta sprida sina budskap via Twitter allt 

eftersom Thunberg får utrymmet i de traditionella medierna.  

 

Resultatet pekar i en riktning som menar att om det är någon som det rapporteras mer positivt 

om, och som får mer utrymme i såväl bilder som i rubriker så är det inte Trump, utan Thunberg. 

Detta kan kopplas till Kent Asps undersökning om att journalister är mer vänster i sin personliga 

politiska ställning – och då främst miljöpartister. Kanske faller det sig då ganska naturligt att 

medierna ger Thunberg större utrymme i tidningarna än Trump.  

 

Idag hakar vi ofta upp oss på att det är sociala medier som gäller; och att det är där man bör satsa 

om man ska hänga med. Men kanske spelar ”gammelmedia” fortfarande en stor roll när det 

kommer till vad som hamnar på agendan. Det är svårt att tro att en skolstrejkande 15-årig, svensk 

klimataktivist endast med hjälp av sociala medier skulle kunna bli så stor att hon blev person of 

the year i tidningen Time, som tidigare år utsett bland annat Barack Obama, Donald Trump och 

Vladimir Putin till samma titel. Om vi tänker oss tillbaka till 2017, innan Thunberg började strejka 

för klimatet, rapporterades det inte lika ofta om just klimatfrågan. Efter skolstrejken tog 

miljödebatten däremot fart, och medias rapportering och allmänhetens intresse ökade. Hade 

medierna däremot inte uppmärksammat Thunbergs skolstrejk hade debatten kanske inte sett ut 

som den gör idag – och Thunberg hade nog dessutom inte utsetts till The person of the year om 

det inte vore för svensk press då det var de som uppmärksammade henne först. Kanske hade det 

till och med varit ett annat ämne som dominerade samhällsdebatten. Resultatet är med och 

stödjer dagordningsteorin och dess tankar om att de traditionella medierna har en enorm 

agendasättande roll fortfarande. Kanske borde vi inte stirra oss blinda på sociala medier riktigt än.  
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6. Slutsatser och framtida forskning  
Syftet med studien var att undersöka hur två av klimatdebattens största opinionsledare, Greta 

Thunberg och Donald Trump, har gestaltats i samband med klimatfrågan i svenska tidningar 

under 2019. Vi kan utifrån vårt resultat konstatera att de svenska tidningarna har använt sig av 

Thunberg och Trump i sina texter för att ge klimatfrågan uppmärksamhet under 2019. Thunberg 

och Trump har båda används för att förklara klimatfrågans olika dimensioner; Thunberg som 

personen som vill rädda planeten och menar att klimatförändringarna existerar, och Trump som 

klimatförnekaren som menar att klimatförändringarna inte existerar.  

 

  

6.1 Frågeställning 1 
Den första frågeställningen behandlar i vilken utsträckning det finns en relation mellan om 

Thunberg och Trump framställs positivt eller negativt i förhållande till tidningens politiska färg. 

Efter att ha sammanställt resultatet kan vi konstatera att det inte finns några kopplingar mellan 

svenska tidningars politiska orientering och dess gestaltning av Greta Thunberg och Donald 

Trump under 2019. Resultatet ser likadant ut oavsett om man ser till det redaktionella materialet 

eller åsiktsmaterialet. Vi kan utifrån vårt resultat inte bekräfta den tidigare forskningen som menar 

på att det finns ett samband mellan en tidnings politiska ideologi och hur de gestaltar 

klimatfrågan. Däremot ser vi små tendenser i delar av resultatet som överensstämmer med den 

tidigare forskningen om att det skulle finnas en koppling mellan högersidan och klimatskeptiker 

samt vänstersidan och klimatpositivism. Ur resultatet framkom att ingen utav de 

vänsterorienterade tidningarna använde negativa attribut i sitt åsiktsmaterial när de beskrev 

Thunberg, medan de högerorienterade tidningarna i högre utsträckning använde sig av positiva 

attribut när de beskrev Trump. Huruvida dessa tendenser tyder på faktiska skillnader mellan 

höger- och vänstersidan kan vi dock inte uttala oss om, då det är ett mindre antal artiklar som 

granskats. 

 

Om vi återgår till det teoretiska ramverket, och teorin om det polariserade medielandskapet, visar 

vårt resultat att trots att det finns olika mediedieter och selektivitet bland befolkningen, finns det 

inte någon större politisk polarisering i Sverige i just denna fråga. Detta då de svenska tidningarna 

inte skiljer sig nämnvärt åt i sin gestaltning av Thunberg och Trump i klimatfrågan. Man kan 

därför tänka sig att det blir svårt att inom detta område välja sin tidning efter politisk orientering, 

då de i regel inte skiljer sig märkbart åt oavsett ideologi. Detta leder till att det blir svårt för 

befolkningen att välja tidning utifrån politiska åsikter och värderingar. 
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Resultatet av studien öppnar upp för att det borde finnas andra faktorer än just mediets politiska 

orientering som spelar roll för framställningen av Greta Thunberg och Donald Trump i 

klimatfrågan. Vi kan inte utifrån vår studie dra någon slutsats, men tidigare forskning om hur 

journalisternas egna politiska åsikter har någon inverkan på texten, och huruvida respektive 

redaktion arbetar skulle kunna vara möjliga påverkansfaktorer till hur artiklarna formas. Oavsett 

vad kan vi konstatera att det i de svenska tidningarna inte finns något samband mellan om Greta 

Thunberg och Donald Trump framställs positivt eller negativt i förhållande till tidningens 

politiska färg.  

 

6.2 Frågeställning 2 
Ser vi till den andra frågeställningen som behandlar vilka, om några, skillnader som finns i hur 

Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019 

kan vi konstatera att det finns stora kontraster i hur de har framställts. Den största skillnaden 

handlar om vilka attribut journalisterna väljer att beskriva Thunberg och Trump med. Thunberg 

beskrivs med övervägande positiva attribut i 74,7 procent av artiklarna, och Trump beskrivs med 

övervägande positiva attribut i 13,8 procent av artiklarna. Det finns även en skillnad i hur ofta de 

är med i bilder och rubriker i artiklarna, där Thunberg är överrepresenterad i såväl bilder som i 

rubriker. Resultatet talar för att tidningarna i hög grad visualiserar klimatförändringarna med 

Thunberg, och att hon har blivit en frontfigur för ämnet. Detta resultat pekar i samma riktning 

som de tidigare studierna av Peeples (2011) som menar att miljöförändringar är svåra att 

visualisera eftersom de inte går att ta på, då de inte har en fysisk karaktär.  

  

Däremot visar resultatet att varken Thunberg eller Trump citerades speciellt ofta i de artiklar som 

ligger till grund för studien, vilket skulle kunna tyda på att de till stor del är med i artiklarna för att 

personifiera frågan och ge artikeln uppmärksamhet. Resultatet tyder alltså på att deras egna ord 

sällan får ta plats i mediernas gestaltningar, vilket indikerar på att journalisterna i hög grad väljer 

att placera Thunberg och Trump i andra sammanhang än där de själva får uttala sig i 

klimatfrågan. Så, med hjälp av att personifiera klimatfrågan med Thunberg och Trump, utan att 

de själva får komma till tals i texterna, skulle man kunna tänka sig att journalisten fortsätter att ha 

övertaget om såväl gestaltningen av Thunberg och Trump som klimatfrågan. 

  

Generellt sett visar resultatet att Thunberg fått mer utrymme i medierna under 2019, vilket skulle 

kunna ha att göra med att hon är en ung svensk tjej som står för något som av de flesta i Sverige 

anses vara av godhet. Detta kan också förklara varför hon förekommer i fler bilder och rubriker 
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än Trump; för att tidningarna vill verka för något som de tror gör gott genom att använda sig av 

Thunberg i sina artiklar. Värt att poängtera är också de stora skillnaderna i vilka attribut som 

journalisten väljer att beskriva Thunberg respektive Trump med. Ser vi till Thunberg beskrivs 

hon ofta med superlativ som till exempel superkommunikatör och superstjärna, medan Trump i högre 

utsträckning beskrivs med negativa ord, så som kvinnofientlig och stormobbare. Kontrasterna mellan 

hur Thunberg och Trump gestaltas i de svenska medierna blir väldigt tydliga när vi ser till 

exemplen ovan. Resultatet indikerar på att de flesta svenska tidningar har “valt” Thunbergs sida i 

debatten.   

  

Men att medierna så tydligt tar Thunbergs parti, och använder henne som en frontfigur för 

ämnet, skulle kunna få stora konsekvenser. Personifieringen av frågan kan visserligen bidra till att 

klimatämnet får mer uppmärksamhet än det annars kanske hade fått. Men vad skulle hända om 

det plötsligt skulle visa sig att Thunberg investerar sina pengar i stora oljeföretag och visar sig 

vara någon helt annan än den hon utgett sig för att vara, och som medierna målat upp henne 

som? Risken som kommer med att tidningarna personifierar ett ämne så tätt kopplat till en 

person som de gjort med Thunberg är att om hon skulle visa sig vara någon annan än den hon 

först gett sken av, kan klimatfrågan komma att påverkas av detta. I värsta fall skulle det kunna 

leda till att även samhället slutar bry sig om klimatet.  

  

 

 

6.3 Framtida forskning 
Efter att ha genomfört studien har intresset för området vuxit, och så även tankarna kring 

framtida forskning. I denna studie framkom ett resultat som pekar på att det inte finns några 

märkbara skillnader i hur tidningar med olika politisk orientering gestaltar klimatfrågan med hjälp 

av Thunberg och Trump. Vidare hade det varit intressant att studera om det kan finnas tydligare 

skillnader i gestaltningarna i tidningar som följer en mer “extrem” politisk ideologi. Kanske är det 

bland dessa medier det finns en tydlig skillnad om man ser till att den politiska färgen skulle spela 

roll för hur klimatfrågan gestaltas.  

  

Utifrån vårt resultat kan vi inte hitta någon större skillnad i gestaltningarna när det kommer till 

tidningens politiska ställning. Detta skulle kunna ha att göra med att de svenska tidningarna idag 

inte skiljer sig nämnvärt åt oavsett politisk ideologi (Weibull, 2006). Enligt vårt resultat finns det 

då en tydlig skillnad mot hur det ser ut i USA och England, där den politiska färgen verkar spela 
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en större roll för hur tidningarna gestaltar klimatfrågan. I och med detta skulle det vara intressant 

att se hur utfallet av en liknande studie hade blivit om man istället undersökte amerikanska eller 

brittiska tidningar, där den politiska färgen verkar spelar större roll än i Sverige. Kanske hade man 

där kunnat sett ett starkare samband mellan de politiska ideologierna och deras gestaltning av 

Thunberg och Trump.  

  

Eftersom vi inte kan hitta någon skillnad i gestaltningen i förhållande till de svenska tidningarnas 

politiska orientering ställer vi oss frågan om det kanske snarare skulle kunna finnas en skillnad 

om man studerar de olika stegen i Hierarchy of Influences-modellen. Vilken påverkan har dessa 

faktorer på journalisternas arbetssätt? Det hade varit intressant att gräva djupare i om – och i så 

fall hur – den enskilde journalistens politiska åsikter påverkar hur den rapporterar i frågan. Om 

det skulle vara så att journalisternas arbetssätt påverkar gestaltningen mer än den politiska färgen 

skulle det vara intressant att veta mer ingående vad det är för faktorer som spelar störst roll i 

gestaltningen, och vad konsekvenserna av det kan leda till. 

 

Genom hela uppsatsen har vi ytligt berört mottagarnas påverkan av mediernas gestaltning av 

klimatfrågan. Detta är något man hade kunnat gå vidare med i framtida studier. Om – och i så fall 

hur – människor påverkas av tidningarnas rapportering och framställning av Thunberg och 

Trump i klimatdebatten. 

 

 

 

6.4 Identifierade brister 
Under arbetets gång har vi identifierat några brister i studien som är av relevans för tolkningen av 

resultatet. Undersökningen innefattar bland annat en större mängd högerorienterade- än 

vänsterorienterade tidningar. Detta gör att skillnaden i resultatet upplevs som större de politiska 

sidorna emellan än vad det faktiskt är. Däremot är uppdelningen av tidningarna på intet sätt 

missvisande eftersom det svenska medielandskapet ser ut så att flertalet av tidningarna är 

placerade till höger på den politiska skalan (Ohlsson, 2015). Vidare finns inga direkta “extrema” 

tidningar med i undersökningen, något som uppdagades efter att kodningen var utförd. 

Anledningen till detta är att mediearkivet Retriever inte har täckt in dessa tidningar i sitt arkiv. 

Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om flera av dessa tidningar fanns representerade. När 

resultatet var sammanställt insåg vi att det hade varit relevant att ha med en variabel som 

behandlade vad som var med på bild i de fall då inte Thunberg eller Trump var med. Detta för att 
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få en djupare förståelse om vad som får visualisera klimatfrågan i tidningarna. Hade vi haft med 

en sådan variabel skulle vi fått en bättre överblick av hela visualiseringen av klimatfrågan, och 

dessutom kunnat tillföra ny information till de tidigare studierna om att klimatförändringar är 

svåra att visualisera med hjälp av bilder. Om vi dessutom hade täckt in ett variabelvärde som visat 

hur ofta bilder förekommer i de olika artiklarna hade vi kunnat ge svar på hur vanligt det är att 

tidningarna försöker visualisera klimatfrågan i form av bilder. Vidare är vi medvetna om att 

Thunberg och Trump inte är de enda opinionsledarna inom klimatfrågan, och att det finns fler 

personer än just Thunberg och Trump som är med och personifierar klimatet. Syftet med studien 

har dock endast varit att undersöka hur just Thunberg och Trump har gestaltats i klimatfrågan 

under 2019. 
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7. Implikationer för samhället och arbets-/yrkesliv 
Denna studie har bidragit med att undersöka hur de svenska tidningarna gestaltar en så pass 

viktig fråga som klimatet. Tidningar är en viktig källa för information idag, och kanske främst 

inom stora och komplexa frågor som klimatet. Hur medierna väljer att gestalta klimatfrågan kan 

därför vara avgörande för hur allmänheten agerar i frågan. Studien har visat att de svenska 

tidningarna i de flesta fall framställer Greta Thunberg på ett positivt sätt, medan de i högre 

utsträckning framställer Donald Trump på ett negativt sätt i klimatfrågan. Som vi tidigare varit 

inne på är klimatfrågan ett stort och komplext ämne som allmänheten ofta vänder sig till 

medierna för att få information om. Resultatet pekar på att de svenska tidningarna tenderar att 

lyfta Greta Thunberg och hennes tankar, vilket skulle kunna innebära att de åsikterna “smittar av 

sig” på svenska folket. Detta i sin tur skulle kunna innebära att de får en mer positiv bild av 

Thunberg och hennes tankar, och en mer negativ bild av Trump och hans syn på klimatet. Detta 

skulle i förlängningen kunna innebära att allmänheten börjar arbeta hårdare för ett hållbart 

klimat.   

  

Studien har även bidragit till journalistyrket genom att visa på att den politiska färgen på 

tidningen spelar mindre roll i gestaltningen av klimatfrågan i svenska tidningar. Resultatet pekar 

snarare på att det finns andra faktorer som spelar större roll i hur medierna gestaltar sina nyheter i 

Sverige. Exempel på detta skulle kunna vara journalistens egna politiska ställning eller den 

rådande organisationskulturen på redaktionen. Det är därför relevant för journalisterna själva att 

förstå att det skulle kunna vara deras egna åsikter som tar plats i deras gestaltningar av 

opinionsledarna i frågan. Dessutom pekar resultatet i en riktning som är med och stödjer 

tankarna om att de traditionella medierna fortfarande har en stor agendasättande roll i samhället, 

och att man på intet sätt bör räkna bort gammelmedia ännu. Detta blir relevant för flera olika 

yrkesgrupper, som exempelvis de som arbetar med marknadsföring och kommunikation på olika 

sätt. Idag kan det vara lätt att förlita sig på att de sociala medierna är de “bästa” och mest 

effektiva verktygen att kommunicera genom, och att det är där man bör lägga krutet om man vill 

nå ut till flest människor. Men vårt resultat tyder på något annat.    
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Bilaga 2: Kodinstruktioner 
1. Vem gjordes sökningen på? 

Hör artikeln till urvalet där vi sökte på Trump eller Thunberg i Retriever? Trump (1), eller  

Thunberg (2)?  

2. Rubrik 

Skriv ut artikelns fulla rubrik. 

 

3. Datum 

Vilket datum a ̈r artikeln publicerad? Skrivs ÅÅÅ-MM-DD. 

 

4. Tidningens politiska orientering 

Vilken politisk färg har tidningen? Denna variabel fylls pa ̊ med va ̈rden la ̈ngs med studiens ga ̊ng. 

Hittas en ny politisk orientering ska det la ̈ggas in som (1), (2), (3) etc.  

 

5. Tidning 

Vilken tidning är artikeln hämtad från? Denna variabel fylls pa ̊ med va ̈rden la ̈ngs med studiens 

ga ̊ng. Hittas en ny tidning ska det la ̈ggas in som (1), (2), (3) etc.  

 

6. Typ av material 

Vilken typ av material är texten? Åsiktsmaterial (1) eller redaktionellt material (2)? Åsiktsmaterial 

är insändare, debattartiklar, ledare, krönikor, recensioner och kåserier. Redaktionellt material är 

artiklar, notiser och reportage.  

 

7. Antal ord 

Hur många ord innehåller artikeln? Läses av från informationen på Retriever.  

 

8. Klimatets roll 

Vilken roll har klimatet i texten? Sidoämne (1) eller huvudämne (2)? Sidoämne innebär att ett 

annat ämne ligger i fokus i artikeln. Huvudämne innebär att artikeln i huvudsak fokuserar på 

klimatet.  
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9. Antal Trump 

Hur många gånger nämns Trump i artikeln? Här räknas samtliga gånger Trump nämns i artikeln 

som helhet. Namnet räknas oavsett om han benämns som Donald, Trump eller Donald Trump.  

 

10. Antal Thunberg 

Hur många gånger nämns Thunberg i artikeln? Här räknas samtliga gånger Thunberg nämns i 

artikeln som helhet. Namnet räknas oavsett om hon benämns som Thunberg, Greta eller Greta 

Thunberg.  

 

11. Nämns både Trump och Thunberg? 

Nämns både Trump och Thunberg i texten? Ja (1) eller nej (2)?  

 

12. Trump citat 

Hur många gånger blir Trump citerad i texten? Ett citat a ̈r na ̈r en specifik person har sagt na ̊got. 

Om det finns ett talminus eller citattecken i artikeln som hänvisas till Trump, är det ett citat. 

 

13. Thunberg citat 

Hur många gånger blir Thunberg citerad i texten? Ett citat a ̈r na ̈r en specifik person har sagt 

na ̊got. Om det finns ett talminus eller citattecken i artikeln som hänvisas till Thunberg, är det ett 

citat. 

 

14. Generellt intryck av Trump citat 

Vad är det generella intrycket av Trumps citat i texten? Inget citat (0), positivt (1), negativt (2) 

eller neutralt (3)? Bemöts Trumps citat i huvudsak av positiva, negativa eller neutrala 

kommentarer?  

 

15. Generellt intryck av Thunberg citat 

Vad är det generella intrycket av Thunbergs citat i texten? Inget citat (0), positivt (1), negativt (2) 

eller neutralt (3)? Bemöts Thunbergs citat i huvudsak av positiva, negativa eller neutrala 

kommentarer?  

 

16. Motargument till Trumps citat 

Finns det motargument till Trumps citat i texten? Inget citat (0), ja (1) eller nej (2)?  
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17. Motargument till Thunbergs citat 

Finns det motargument till Thunbergs citat i texten? Inget citat (0), ja (1) eller nej (2)?  

 

18. Hur framställs Trump? 

Vilken är den generella framställningen av Trump i texten? Nämns inte (0), positiv (1), negativ (2) 

eller neutral (3)? Beskrivs Trump i huvudsak i en positiv, negativ eller neutral kontext?  

 

19. Hur framställs Thunberg? 

Vilken är den generella framställningen av Thunberg i texten? Nämns inte (0), positiv (1), negativ 

(2) eller neutral (3)? Beskrivs Thunberg i huvudsak i en positiv, negativ eller neutral kontext?  

 

20. Kritiseras Trump? 

Blir Trump kritiserad i texten? Nämns inte (0), ja (1) eller nej (2)?  

 

21. Kritiseras Thunberg? 

Blir Thunberg kritiserad i texten? Nämns inte (0), ja (1) eller nej (2)?  

 

22. Attribut som beskriver Trump 

Vilka attribut applicerar medierna på gestaltningen av Trump? Denna variabel fylls pa ̊ med 

va ̈rden la ̈ngs med studiens ga ̊ng. Hittas ett attribut ska det la ̈ggas in som (1), (2), (3) etc.  

 

23. Attribut som beskriver Thunberg 

Vilka attribut applicerar medierna på gestaltningen av Thunberg? Denna variabel fylls på med 

va ̈rden la ̈ngs med studiens ga ̊ng. Hittas ett attribut ska det la ̈ggas in som (1), (2), (3) etc.  

 

24. Bild 

Vem är med på bild? Ingen (0), Trump (1), Thunberg (2) eller båda (3)? Här ser man till de bilder 

som hör till den specifika artikeln.  

 

25. Nämns i rubrik 

Vem nämns i rubriken? Ingen (0) Trump (1) Thunberg (2) eller båda (3)?  
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26. Är artikeln skriven på ett känsloladdat sätt eller inte?  

Denna variabel avser känslomässigheten i hur nyheterna presenteras. En känslomässig 

rapportering innebär till exempel att journalisten dramatiserar händelsen, använder sig av affektiv 

formulering eller rapporterar om känslor. Okänslig rapportering innebär istället att journalisten 

presenterar information på ett objektivt sätt i ett typiskt “nyhetsformat”.  

Övervägande känslig (1), eller övervägande okänslig (2)? 

  

27. Är artikeln beskrivande eller tolkande?  

Beskriver eller tolkar journalisten främst vad som hänt? Om journalisten bara beskriver vad som 

hänt, vad någon sagt eller ställer två personer mot varandra (som citeras) kodas som beskrivande. 

Om journalisten istället gör tolkningar eller drar slutsatser eller rapporterar konsekvenser kodas 

det som tolkande. Övervägande beskrivande (1), eller övervägande tolkande (2)?  

  

28. Är journalisten kritisk, neutral eller stöttande till Trump? 

Denna variabel behandlar hur vi upplever att journalistens relation är till Trump i artikeln. Det vill 

säga hur journalisten bemöter Trump genom hela texten. Om Trump inte finns med i texten 

kodas det som nämns inte (0). Om journalisten däremot ställer sig kritisk till Trump, exempelvis 

genom motargument, kodar vi det som kritisk (1). Om journalisten varken kritiserar eller stöttar 

Trump i artikeln kodar vi det som neutral (2), och slutligen om journalisten stöttar Trump, 

genom att till exempel tydligt visa att den håller med honom i hans åsikter, kodar vi det som 

stöttande (3). 

  

29. Är journalisten kritisk, neutral eller stöttande till Thunberg? 

Denna variabel behandlar hur vi upplever att journalistens relation är till Thunberg i artikeln Det 

vill säga hur journalisten bemöter Thunberg genom hela texten. Om Thunberg inte finns med i 

texten kodas det som nämns inte (0). Om journalisten däremot ställer sig kritisk till Thunberg, 

exempelvis genom motargument, kodar vi det som kritisk (1). Om journalisten varken kritiserar 

eller stöttar Thunberg i artikeln kodar vi det som neutral (2), och slutligen om journalisten stöttar 

Thunberg, genom att till exempel tydligt visa att den håller med henne i hennes åsikter, kodar vi 

det som stöttande (3). 

 

 


