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From the notion that the individual person is an agent mediating between 
society and environment, […] the environmental crisis is really a crisis of 

society – manifesting itself in an increasing fragmentation  
of our lives in general and knowledge in particular. 

(Steiner & Nauser 1993, försättsblad) 
 
 
 
 

Förord 

För ett par år sedan såg jag en man på TV som pratade om medias roll i demokratier. Jag 
tänkte på det under lång tid efter, och när jag funderade på val av ämne för min uppsats kom 
dessa tankar upp igen. Vad han hade sagt påminde mig om teorier i viss litteratur jag läst på 
en kurs i miljöhistoria, och implikationerna av dessa syntes mig passa väldigt väl att relatera 
till de klimatnyheter av vilka tidningarna nu plötsligt var fulla. Men frustrerande nog kunde 
jag varken minnas mannens namn, namnet på hans bok som var temat för TV-programmet, 
eller vilket TV-program det varit! Men så helt av en slump några veckor in på 
kandidatkursens metoddel råkade jag sätta på TV: n just när denne man satt med i en debatt! 
Det visade sig vara Anders R Olsson, en journalist som nu är fri skribent och forskare. Jag 
blev överraskad och jätteglad, detektivarbetet var över. Därefter har arbetet med att utforma 
uppsatsen svängt hit och dit, och jag har fått utforska både ämnesområdet och hur jag själv 
beter mig i forskarrollen. Stundom har självsäkerheten varit total och inspiration, ambition 
och energi på topp. Stundom har jag stått och tittat mig förvirrat omkring, undrande vad jag 
egentligen håller på med. För allt stöd, uppmuntran, bollande och vänskap, vill jag från hjärtat 
tacka mina underbara kursare på humanekologen. Tack också till alla de lärare som under 
mina tre terminer på avdelningen hjälpt mig att se saker på helt nya sätt, det har varit 
omvälvande, spännande och lärorikt! Utanför den humanekologiska kretsen har jag fått stöd 
och uppmuntran från familjen, Oлег, Maria och andra vänner, vad jag är glad att jag har er! 
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1. Inledning 

 
Idag står vi sannolikt inför det allvarligaste och mest omfattande miljöproblem människan har 
erfarenhet av, själv skapat och dessutom har möjlighet att påverka. Klimatförändringarna är 
ett komplext problem, med sin globala och brådskande karaktär och rättviseaspekter. Det 
pågår också en debatt om hur man i olika mänskliga samhällen kan och väljer att bemöta 
detta. Vissa av oss har börjat fundera över stora frågor, till exempel: Kan vi lösa miljöproblem 
snabbt utan att skapa nya, kanske lika allvarliga, samtidigt? Hur kan mänskliga samhällen 
anpassas till nya förutsättningar på jorden? Kan stora samhällen vara stabila och flexibla 
samtidigt? Kan klimatförändringarna, och andra samhälls-/miljöproblem, lösas inom ramen 
för nuvarande ekonomiska och organisatoriska system? Funderandes på dessa enorma frågor 
kommer jag som humanekolog in på tankar kring kommunikation. Det verkar givet att 
effektiva vägar för kommunikation och information i ett samhällssystem är en viktig 
förutsättning för goda återkopplingsmekanismer och styrbarhetsmöjligheter för anpassning. 
Med effektiv kommunikation kan en överblick av samhälls-/miljöproblem lättare kombineras 
med kunskap i den lokala, mångfacetterade verkligheten. För att möjliggöra detta krävs i sin 
tur bland annat tydliga ansvarsområden (se vidare kapitel 2 nedan).  
 
God kommunikation och informationsspridning är i en demokrati av extra vikt, då varje 
människas röst och beslut ska vara grundad i relevant och riktig kunskap om världen. I 
marknadsekonomier är det också av särskild betydelse, då konsumentens val är en maktfaktor 
med ett medföljande ansvar. Om vi går från dessa något abstrakta självklarheter och försöker 
föra ned dem till en mer praktisk nivå, inser vi att verkligheten inte är lika önskvärt tydlig. 
Vem har till exempel i dagens Sverige som uppgift att bidra till denna världsorientering, till 
exempel kunskap om klimatförändringarna, för medborgare/konsumenter? Är det någon som 
har ansvar för det? Staten? Medierna? Individen? Vi ska snart återkomma till detta. 
 
Exemplet klimatförändringarna är ett speciellt samhälls-/miljöproblem, då det enligt FN:s 
klimatpanel (se nedan kapitel 2.3.) snarast måste till betydligt mer än vad som redan görs för 
att undvika mycket stora risker (Naturvårdsverket 2007:24 och 29). Förändringar kommer att 
behöva ske genom hela samhället, och märkas från individ- och hushållsnivå till internationell 
politik och ekonomi. Här kan vi återknyta till föregående styckes resonemang. Jag ser 
nämligen själv inte att det finns klara ansvarsområden för hur klimatförändringarna ska 
hanteras, eller effektiva kommunikationsflöden och återkopplingsfunktioner i 
samhällssystemet vad gäller bemötandet av denna komplexa fråga. Hur kommuniceras 
klimatfrågan med allmänheten? Kanalerna mellan den akademiska världen och det politiska 
styret må vara andra, men när det gäller medborgarnas kunskap om klimatförändringarnas 
vetenskap, är nyhetsmedierna den främsta källan (Olsson 2006:7). Därmed är de också en 
viktig grund till uppfattningar och beslut som direkt eller indirekt påverkar klimatet. Min 
ambition med denna uppsats är att få indikatorer på i vilken mån vetenskap om 
klimatförändringarna förmedlas effektivt av morgontidningar i Sverige, och hur det 
rapporterade tas emot av läsare. Detta kan ses som ett led i kommunikationskvaliteten av 
klimatfrågan i ett större perspektiv, och anknytas till diskussionen kring samhällens kapacitet 
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att effektivt bemöta problem utan att samtidigt skapa nya. Mina resultat kan också ses som en 
förstudie till mer omfattande vetenskapliga studier på avancerad nivå. Utvidgad kunskap inom 
detta fält bedömer jag vara av största vikt och intresse.   
 
 

1.1. Avgränsningar 
En något begränsande faktor har varit det faktum att jag inte är expert på alla för temat 
överlappande områden. I denna uppsats behandlas en mängd vanligtvis åtskiljda fält, som till 
exempel medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, sociologi och 
miljövetenskap. Denna blandning menar jag inte bara är försvarbar, utan även essentiell. En 
extrem specialisering leder ofrånkomligen till en fragmentarisk syn och minskad överblick 
och helhetsförståelse, vilket jag tycker är olyckligt i många sammanhang. Mer holistiska 
perspektiv och specialisering är viktiga komplement till varandra, båda måste finnas. Har man 
inte full kompetens på vissa delar av området, får man som tvärvetenskapligt inriktad forskare 
anpassa mål och tillvägagångssätt på ett konstruktivt sätt.   
 
Avgränsningar har gjorts inom det vida fältet media till morgonpressen, det vi vanligen kallar 
nyhetstidningar. Det är en typ av media vars roll som allmänbildare, opinionsbildare och 
utbildare jag anser vara intressant. Den har relativt stort samhälleligt förtroende: näst efter de 
rikstäckande etermedierna, alltså vissa radio- och TV-kanaler (Elliot 1997:163). En anledning 
till att jag valde just nyhetstidningar, är också att, som Hvitfelt (2005:34) uttrycker det, ”text 
kan förmedla djup, dvs. i mediesammanhang kan texter bland annat redogöra för bakgrunder, 
orsaksförhållanden och konsekvenser”, medan bilder snarare förmedlar känslor. Det skulle 
således kunna vara en högst lämplig typ av media för att förmedla klimatfrågans komplexitet. 
Undersökningen har också av främst praktiska skäl avgränsats till att ha sydvästra Skåne som 
utgångspunkt.   
 
 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats, är att belysa och problematisera nyhetstidningars 
förmedling av klimatförändringarna, kommunikationen mellan journalister och läsare, utifrån 
ett tvärvetenskapligt humanekologiskt perspektiv. Mer specifikt är syftet att undersöka några 
vanliga tidningsläsares förväntningar på och åsikter om morgontidningar med avseende på 
rapporteringen om klimatförändringarna, samt i vilken utsträckning dessa tycks 
överensstämma med journalisters eller redaktörers syn. Resultatet vill jag koppla till en 
diskussion om problemlösning och kommunikation i komplexa, demokratiska samhällen, 
utifrån teorier och tidigare forskning som presenteras i kapitel 2.  
 
Uppsatsens centrala frågor är:  

(1) Vilka reaktioner, tankar kring och förväntningar på nyhetstidningars rapportering om 
klimatförändringarna har några vanliga läsare? 

(2) Hur ser några aktuella journalister/redaktörer på sin egen och tidningens roll i 
rapporteringen om klimatet, till exempel i förhållande till läsarnas förväntningar? 
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(3) I vilken utsträckning råder det samstämmighet i läsarnas och 
journalisternas/redaktörernas målsättningar och förväntningar? 

(4) Hur påverkas möjligheterna för medborgare att fatta val som konsumenter och väljare 
av de sätt nyhetstidningar förmedlar kunskaper om klimatförändringarna på?  

 
 

1.3. Humanekologiskt angreppssätt 
Som humanekolog rör jag mig inom ett stort tvärvetenskapligt fält och strävar efter att få en 
mer holistisk syn på sambanden mellan den enskilda människan, hennes samhälleliga kontext 
och de givna naturfysiska ramarna. Detta omfattande projekt hanteras genom att en mångfald 
av teorier och angreppssätt från olika discipliner i den västerländska vetenskapstraditionen 
används, men även specifikt humanekologiska perspektiv och modeller. Denna breda karaktär 
gör för mig ämnet fascinerande. Domänen för denna uppsats är hur kunskap och uppfattningar 
om ett komplext, mänskligt genererat miljöproblem förmedlas inom ett samhälle där en del av 
dessa människor lever. Detta stämmer väl överens med humanekologins huvudtema: ”att 
studera hur ’miljöproblem’ uppstår, tolkas och förhandlas i olika kulturella sammanhang” (A. 
Hornborg i Malm 2006:42).  
 
Den av Dieter Steiner (1993) beskrivna ”humanekologiska triangeln” är en modell för ämnets 
analytiska utgångspunkt – förhållandena mellan tre nivåer av verkligheten: A) det 
individbaserade, med identitet, mentalitet och tankevärld, B) det samhälleliga med sociala, 
politiska och ekonomiska former och regler samt C) det materiella, miljö/natur, ekologi, 
klimat och övriga geofysiska förutsättningar. Relationerna i denna treenighet beskriver Steiner 
mer i detalj som rekursiva respektive med strukturell koppling (Ibid.:56-66). I mitt fall utgörs 
de tre hörnen i triangelmodellen av gemene man som läser morgontidningen och enskilda 
journalister, tidningen som samhällsinstitution för nyhetsförmedling och opinionsbildning, 
samt den globala klimatförändringen.  
 
Inom till exempel miljösociologi och politisk ekologi, vilka också är del av den 
humanekologiska fusionen av vetenskaper, appliceras ett maktperspektiv på det studerande 
förhållandet. Det kan vara makt över tillgången till (välmående) miljö, makt över andras 
användande av miljön, och så vidare. I denna uppsats behandlas medias makt över formandet 
av ”klimatfrågan”. Nyhetsmedier brukar tillskrivas mandatet att vara granskare för folkets 
räkning, men granskar ju inte sig själv och sin egen makt. Som det framhålls i boken Power – 
A Critical Reader finns det olika aspekter av makt; inte bara att styra utgången av en 
diskuterad fråga, utan även att avgöra vilken fråga som ska diskuteras, eller den tredje nivån – 
känslan av att något problem att diskutera finns överhuvudtaget (Egan & Chorbajian 2005, se 
till exempel s.1). Författarna tar också upp hur urval, sättet texter skrivs på, och var de 
placeras, påverkas (negativt) av medias kommersiella karaktär (Ibid.:151-152).    
 
 

1.4. Disposition 
Efter denna introduktion till uppsatsens ämne, syfte och centrala frågor, presenteras i kapitel 
två de teorier som utgör fonden för min senare tolkning och analys av materialet. Först i 
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kapitlet introduceras teorier från miljöhistoria, samhällvetenskap och medie- och 
kommunikationsvetenskap om samhällens struktur och bemötande av kriser, samt medias roll 
för demokratiska processer. Därefter kommer ett avsnitt som fokuserar mer direkt på media 
och klimatfrågan, genom att visa på olika analytiska angreppssätt i några vetenskapliga 
artiklar. Kapitel två avslutas med ett kort förtydligande av hur jag använder begreppen 
klimatförändringarna och demokrati. I kapitel tre om metod redovisas och diskuteras 
tillvägagångssättet för den forskning jag bedrivit. Samma kapitel avslutas med en reflektion 
över min roll som forskare. Därefter framförs något sammanfattat resultaten av forskningen, 
enkät och intervjuer, i kapitel fyra. I kapitel fem för jag en diskussion och analyserar 
materialet med hjälp av teorierna från kapitel två. Sedan sammanfattas slutsatserna i kapitel 
sex, med en återanknytning till de ovan presenterade frågeställningarna och uppsatsens syfte. 
Källförteckningen utgör kapitel sju, och allra sist bifogas två appendix med de enkät- och 
intervjufrågor som gett uppsatsens empiri. 
  

2. Teoretiska utgångspunkter 

 
2.1. Komplexa samhällen – om beslutsfattande och medias roll 

Charles Redmans bok Human Impacts on Ancient Environments (1999) är ett hörn i den 
teoretiska ramen för denna uppsats. Redman, som är antropolog och arkeolog, tycks ha ställt 
sig samma fråga som jag själv, nämligen varför vår världs samhällssystem och politiker inte 
verkar vara villiga/kapabla att effektivt och tillfredsställande hantera globala miljöproblem, 
till skillnad från vissa andra eskalerande och hotfulla kriser (jämför med mobiliseringen mot 
viruset SARS eller räddningspaketen i finanskrisen). Redman utgår från sin uppdelning av 
nutida och historiska samhällen i storskaliga respektive småskaliga. De förra kännetecknas av 
komplexitet, intensiv produktion, flera subsystem, stor population, etc., och de senare präglas 
av självförsörjning utan större överskott och teman som ömsesidighet (Redman 1999:23). Han 
konstaterar även att det finns en tendens till ökad komplexitet, alltså att samhällen ofta går 
mot ökad skala (Ibid:45). Samtidigt kan komplexitet försvåra överblickandet av stora 
sammanhang. Det som enligt Redman blir mest problematiskt i de storskaliga samhällena, är 
beslutsfattandeprocesser och världsuppfattning: Oklara ansvarsområden, (för) sena reaktioner 
från makthavare på problem, förvrängning av information upp och ner i hierarkin, oförmåga 
av makthavare att förstå läget på produktionsnivå eller för miljön (även kortsiktigt tänkande) 
samt en divergens i intressen hos olika samhällsgrupper som gör att vissa kan må gott på 
bekostnad av andra eller miljön (Ibid.:212). Organisationsstrukturen i de storskaliga 
samhällena kan göra makthavarna alienerade från läget för miljön och majoriteten människor:  
 

In a complex society, many decisions are not made by those who actually produce the 
food and goods, but by individuals and groups who may not be under the same 
constraints as the producers and may view risks and rewards quite differently. (…) 
they also may not have good access to information on the productive situation 
(Redman 1999:47). 
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Likaså drabbas de människor hårdast av klimatförändringarna som redan är utsatta, medan de 
som fattat besluten hör till de privilegierade som också historiskt sett skapat problemet. 
 
I Sustainability or Collapse (Costanza et al. 2007) beskrivs dagens värld som ett i högsta grad 
storskaligt samhälle, med exempel på problem som pandemier (AIDS etcetera), 
klimatförändringar, global finansoro och internationell terrorism: 
 

Most of us live in an increasingly global system in which our most critical problems 
span national borders, cover continents, or are truly global. When past civilizations 
collapsed, they were isolated from other parts of the world. The socioeconomic and 
natural drivers of these collapses were local and regional. Today in our interconnected 
global civilization, massive social failure in one region can threaten the stability of the 
entire global system. Can the current global civilization adapt and survive the 
accumulating, highly interconnected problems it now faces? (Costanza et al. 2007:3) 

 
I samma bok tar även Joseph Tainter och Carole Crumley upp komplexa samhällens 
minskande flexibilitet och styrbarhet. ”Complexity increases as systems differentiate in 
structure and increase in organization” (Tainter & Crumley 2007:70). Enligt dem är 
komplexitet människans sätt att hantera problem – vi tror att vi kan styra och rätta till problem 
på tillfredställande sätt, när det vi i själva verket åstadkommer, åtminstone på lång sikt, är en 
alltmer minskande marginalnytta, och slutligen kollaps. Samhällen tenderar att vilja lösa 
problem genom att ytterligare förstärka och utöka sina administrativa system, lagstiftning och 
kontroll. Det kan också vara effektivt på kort sikt, men för varje ny utmaning krävs större och 
dyrare investeringar i strukturen, med allt mindre effekt per insats som följd. Komplexiteten 
och konsumtionen ökar medan styrbarhet, effektivitet och resiliens minskar. Själva kollapsen 
kommer enligt Tainter och Crumley när det folkliga missnöjet eskalerar på grund av den 
alltmer tungrodda och resultatlösa politiken. De menar att mänskliga samhällen alltid 
utvecklats så, i pulser av tillväxt, stabilitet, kollaps, återhämtning (Tainter & Crumley 2007, 
se till exempel s. 71). 
 
Man kan se på människors beslutsfattande som cybernetiska processer för att försöka förstå 
varför beslut fattats som verkar gå stick i stäv med den långsiktiga välmågan eller 
överlevnaden. Samhällens anpassning utgörs dels av den själupprätthållande förmågan i en 
föränderlig miljö, och dels av hur effektivt systemet kan transformeras som svar på förändring 
(dock ”strävar” så att säga system efter att upprätthålla sina identifierande grundläggande 
faktorer). Antropologen Roy Rappaports begrepp maladaptation rör de inre faktorer i ett 
socialt system som kommer i vägen för systemets framgångsrika svar på problem, alltså som 
gör ett samhälle dåligt anpassat (Rappaport 1978, se t.ex. s. 58). 
 
Redman tar också upp denna problematik med begreppet sammanhållningsgrad (coherence). 
Han menar att storskaliga, komplexa sociala system tenderar att ha relativt låg 
sammanhållningsgrad. De kan då vara extra sårbara, eftersom lösningarna på problem i en del 
av samhället kan skapa nya problem i en annan del. Till exempel kan det vara bra med viss 
ekonomisk tillväxt av några skäl och dåligt av andra. Samma förändring kan på så vis vara 
samtidigt destruktiv och konstruktiv, särskilt om man resonerar på olika lång sikt. Det är inte 
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heller alltid lätt att skilja på vad som är godtagbara problem eller vägen till samhällelig 
katastrof (Redman 1999:48, 156-159). Valen står sällan mellan två kända alternativ – hur kan 
vi anpassa samhället till en framtid som är så osäker? Steiner (1993:63) har också ett 
resonemang om sammanhållningsgrad – enligt honom kan världens ekologiska kris härledas 
till att den sociokulturella världen har frånkopplats från den yttre, grundläggande biofysiska 
verkligheten till sådan grad att interaktionen mellan människa och miljö kan bli destruktiv, 
eller rent av måste bli det. De människoskapade systemen har blivit inkompatibla med de 
biofysiska, menar han. Enligt McNeill (2003:392) prioriteras aktuella risker högre än de 
gradvis ökande i alla politiska system och beslutsfattandenivåer, men chansen är större att 
miljöproblem tas itu med i öppna samhällen.  
 
Gregory Bateson (som inspirerat Roy Rappaport) har också diskuterat vad som ovan kallats 
sammanhållning och maladaptation. Miljöproblem beror enligt honom på epistemologiska 
och kommunikationsmässiga patologier. En viktig utgångspunk hos Bateson är hans 
påstående att vi ofta har felaktiga uppfattningar om enheter. Exempelvis tänker vi oss att det 
är en viss organism som överlever i det naturliga urvalet, fast det i själva verket är organismen 
plus dess omgivning. Hur avgränsar man till exempel ett träd? Kan man räkna bort utbytet via 
luft och rötter till fotosyntesen, och hela systemet av organismer och kretslopp som möjliggör 
trädets liv? Vi vägrar att inse att man inte kan abstrahera en inbillad enhet ur ett sammanhang, 
de förbindande mönstren, utan att få en felaktig bild av vad man studerar. När vi ser något 
som separat kan man också ställa detta mot dess omgivning. På så vis har vi en idé om en 
dikotomi mellan människa och miljö, mellan sinnet och de strukturer – människokropp, 
ekosystem och samhälle – i vilka det existerar genom och är immanent. ”När man inskränker 
sin epistemologi och agerar enligt premissen ’det som intresserar mig är mig, eller mitt 
företag, eller mitt släkte’, så klipper man av hänsyn till andra öglor i öglestrukturen” (Bateson 
1998:76 [original 1972]). Det är enligt honom den västerländska epistemologin, idéer och 
föreställningar som han kallar hybris, som i kombination med teknikutveckling och 
befolkningsökning leder till miljöproblem (Ibid.:79). Dessa är till exempel idén ”vi” mot 
omgivningen/miljön eller andra människor, att vi kan (och bör) kontrollera miljön, linjär 
världsbild, utvidgning och total tekniktilltro. Istället menar Bateson att den som försöker 
besegra sin omgivning slutligen förintar sig själv, och att vi inte kan abstrahera oss själva från 
sammanhang och helhet i de cybernetiska systemen (Ibid.:85). Han framhåller också vikten av 
mångfald som förutsättning för flexibilitet i samhälle-miljö-systemet (Ibid.:89-90).  
 
Så ska vi mot denna bakgrund närma oss den demokratiska styrelseformen och 
informationsflödena som möjliggör den. Anders R Olsson, som är prisbelönad journalist med 
bakgrund som lärare vid JMK och i föreningen Grävande Journalister, nu fri skribent och 
forskare, undersöker journalistikens demokratiska samhällsfunktion (Olsson 2008 a & b). I sin 
bok Lögn, förbannad lögn och journalistik – varför journalistik på kommersiella villkor är 
demokratiskt otjänlig (2006) beskriver han inledningsvis massmedias funktion i samhället 
såsom definierad av Pressutredningen, antagen av riksdagen 1975. Fyra funktioner inringas: 
informations-, kommentar-, gransknings- samt gruppkommunikationsfunktionen. Den 
förstnämna är särskilt intressant för denna uppsats. ”Massmedierna bör ge den information 
som är nödvändig för att medborgarna ska kunna ta ställning i samhällsfrågor”, skriver Olsson 
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(2006:27) och hänvisar till Lars Furhoffs sammanfattning av Pressutredningen. Det är väl inte 
heller särskilt kontroversiellt att hävda att man som välinformerad medborgare kan ta ansvar 
för sitt samhälle.  
 
Olsson (2006:7) skriver också att ”för flertalet svenskar är journalistisk rapportering – framför 
allt nyhetsrapportering – den viktigaste källan till kunskap om samhället och världen”. Att 
allmänheten främst vill ha information om klimatfrågan via nyhetsmedia styrks också till del 
av rapporten Media och klimatförändringen från Naturvårdsverket. På deras fråga om hur 
man vill få information om hur man kan minska sin klimatpåverkan, svarar hela 73 % genom 
nyheter i media, och på delad andra plats med 38-39 % svarades annonser/reklam i media 
respektive från myndigheter hem i brevlådan (Naturvårdsverket 2008b:27). Detta gör det inte 
svårt att dra slutsatsen att journalistiken borde uppfylla krav på exempelvis noggrannhet, 
proportionerlighet och att allt viktigt rapporteras. Olssons tes är att den journalistik som 
bedrivs inte kommer i närheten av att uppfylla sådana kriterier och att den omöjligen kan, om 
den sker under kommersiella villkor. Därför hotas idag starkt de demokratiska processernas 
möjlighet att fungera väl, menar han (Olsson 2006:7). Nyhetsmedias sanningsanspråk blir 
också mycket problematiskt (Ibid.:34-35).  
 
Olsson är därmed möjligen politiskt kontroversiell, men hans resonemang är väl styrkt. I fallet 
klimatförändringarna, är det också avgörande att medborgarna har en så pass bra kunskap, att 
de kan fatta väl underbyggda beslut både vid valurnan, i affären och för semesterresan. Med 
de argument Olsson lägger fram i sin bok framgår tydligt att tidningarna inte tar ansvar för 
detta, och inte har möjlighet till det på grund av främst ekonomiska hänsyn. Han efterlyser 
andra kanaler för allmän folkbildning (Olsson 2006).   
 

Ingen redaktion kan eller vill ta ansvar för helheten, det vill säga att medborgarna 
sammantaget får en rimligt korrekt bild av det som händer i Sverige och världen. Den 
kunskapsförmedling som är nödvändig för en levande demokrati skulle alltså behöva 
byta huvudman (…) Den borde inte betraktas som en produkt på en marknad utan som 
utbildningsverksamhet. Utbildning innebär att på bästa sätt förse människor med den 
kunskap de behöver för att klara vissa uppgifter. (Olsson 2006:9). 

 
Hadenius och Weibull (2003:11) menar också att vi är beroende av medierna för vår 
uppfattning av omvärlden – svensken ägnar i genomsnitt sex timmar om dagen till 
konsumtion av press, radio och TV, och ca 80 % läser varje dag i en dagstidning. I deras bok 
Massmedier beskrivs även hur radion hade en mer folkbildande funktion förr då tidningarna 
var mer öppet politiska. Journalistikens folkbildande roll har under det gångna seklet övergått 
till mer allmän informationsförmedlare, tredje statsmakt, och slutligen ombud och tolk 
(Ibid.:319). Många journalister tycker sig ha sort inflytande över vilka frågor som kommer 
upp i samhällsdebatten, och 1999 uppgav 75 % av svenska journalister att det var oerhört 
viktigt att ge den information som är nödvändig för att medborgarna ska kunna ta ställning i 
samhällsfrågor. Samtidigt finns en medielogik som sätter ramar för innehållet – format, 
arbetsrutiner och -metoder, dramaturgi… När journalister fick bedöma olika faktorers faktiska 
betydelse respektive önskvärda betydelse för nyhetsvärderingen, visar det sig att redaktionella 
rutiner och sensationella nyheter får betydligt större vikt än önskat, medan vad som bedöms 
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vara viktigt för publiken får en stor minusdifferens (Ibid.:349-360, tab. 9:3). Författarna 
påtalar också att man i ordet objektivitet ofta lägger innebörderna opartiskhet (neutral 
presentation och balans) och saklighet (sanning, relevans), men att proportionaliteten inte 
alltid är den bästa: ”Många undersökningar har visat att mediernas prioriteringar av 
sakområden inte nödvändigtvis har ett direkt samband med de verkliga förhållandena”, 
skriver de (Ibid.:366, 372). 
 
I sin bok På väg mot medievärlden 2020 – Journalistik, teknik, marknad diskuterar Håkan 
Hvitfelt (2005) mediernas relation till våra demokratiska processer. Han försöker sammanfatta 
tendenserna inom mediestrukturen och användningen av densamma. Centralt i hans 
diskussion är hur samhällets demokratiska processer påverkas av en ny mediestruktur med 
nya typer av innehåll. Han skriver att å ena sidan ökar folkets direktkontakt, insyn och tillgång 
till nya och stora informationsmängder, vilket ger ökad makt, men att å andra sidan ökar 
informationsklyftorna och försvåras källkritik. Det finns risk för polarisering mellan det 
sanningssökande (konsumerat av en mindre elit) och en mer fiktionsartad, populistisk 
medieindustri. Blir då demokratin starkare eller svagare? Frågar han sig (Ibid.:28-29 och 48)  
 
Hvitfelt beskriver den redan idag högst kommersiella verkligheten i medievärlden, med stora 
konglomerat (inte demokratiskt valda organ) som har enorm makt över den globala 
mediemarknaden, knutna till de stora ekonomiska investerarna med sina intressen. Han 
skriver att dessa makthavare ofrånkomligen kontrollerar mediernas innehåll ”och därmed 
ytterst har makten över tanken” (Hvitfelt 2005:52). När det gället TV innebär den ökade 
konkurrensen bland annat att dramaturgin – dramatisering och fiktionalisering – ökar i 
betydelse, ofta på saklighetens bekostnad, och att det blir otydligare gränser mellan verklighet 
och fiktion mer generellt sett. För tidningar gäller detta även gränsen mellan fakta och 
ledarkommentarer (Ibid.:32-33, 38, 42). Förutom att ”underhållningens logik” påverkar 
medieinnehållet, prioriteras enkla, dramatiska och nya händelser. Dessutom hänvisar Hvitfelt 
till undersökningar av Media Monitor som visar att, i den stora täckningen av de amerikanska 
presidentvalen, är endast en bråkdel faktiskt vad kandidaterna förmedlar om sin politik, och 
det mesta handlar om pseudofrågor som själva tävlandet mellan kandidaterna och taktik. 
Slutligen gäller frågan vad som kommer att efterfrågas av vilka, och hur många, på 
morgondagens mediemarknad – en upphaussad version av det (med underhållningsvärde) som 
sker i världen, eller något som eftersträvar att välavvägt spegla världen (Ibid.:35-36).  
 
Tidningarnas beroende av annonsörer möter också ökad konkurrens från Internet, vilket 
minskar papperstidningens lönsamhet. Hvitfelt (2005, se exempelvis s.40-42) är alltså 
pessimistisk till papperstidningens framtid (den kommer att bli dyrare och bara konsumeras 
av en elit), samtidigt som densamma beskrivs vara bäst för att förmedla utförligt med 
bakgrund och fördjupning – vilket är essentiellt för förmedling av klimatförändringarna.  
 

När man mot denna bakgrund [en diskussion om de alltmer flytande gränserna mellan 
fakta, kommentarer och aktörers PR-intressen] diskuterar makten över medias uttalat 
faktabaserade innehåll, och de brister detta kan ha, är det viktigt att minnas att det 
demokratiska samhället kräver fri och oberoende information om viktiga händelser 
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och förhållanden, granskning av all maktutövning och kommentarer till skeendet 
(Hvitfelt 2005:43, min kursivering).  

 
För att sammanfatta de ovan presenterade resonemangen: Vi lever i ett komplext samhälle där 
vi nu skapar ett globalt, komplicerat och hastigt ökande miljöproblem. Med tanke på att vi vill 
undvika att problemets lösning orsakar nya problem, är det av stor vikt att samhället 
genomsyras av effektiv kommunikation och informationsspridning, för att underlätta att de 
bästa valen görs. I en marknadsekonomisk demokrati har enskilda medborgare stor 
påverkansmöjlighet, vilket betyder att de bör besitta omfattande kunskaper och förstå 
komplexa skeenden. Nyhetsmedia (som drivs kommersiellt) förmedlar denna typ av kunskap 
på bristande sätt. Samtidigt är det den främsta kunskapskällan för allmänheten.  
 
 

2.2. Analytiska perspektiv på media och klimatförändringarna 
I arbetet med denna uppsats har ett antal artiklar varit användbara, både som analytiska 
perspektiv och för utformningen av mina enkäter och intervjuer. De handlar mer specifikt om 
medier och klimatförändringarna. En sådan artikel är ”Mass Communication and Public 
Understanding of Environmental Problems: the Case of Global Warming” av Keith R. 
Stamm, Fiona Clark och Paula Reynolds Eblacas (2000). Dessa författare behandlar 
allmänhetens förståelse av klimatförändringarna som ett masskommunikationsproblem. De 
menar att en grundläggande medvetenhet finns, men att den djupare förståelsen för orsaker, 
konsekvenser och lösningar är betydligt sämre, och att problemet därför får för låg prioritet. 
”Communication, both mass and interpersonal, holds the key to improvement in public 
understanding of environmental probems”, skriver de bland annat (s. 219). Massmedia bidrar 
dock inte bara till ökad uppmärksamhet och förståelse, utan även till att en del felaktigheter 
sprids i klimatdebatten. Graden av vetenskaplig konsensus varierar med klimatfrågans olika 
aspekter och öppnar därmed för förvirring. I media fokuseras det ofta på dramatiska enskilda 
händelser i direkt (särskilt ekonomiskt) intresse för människor, snarare än holistiskt 
systemtänkande (Stamm et al 2000:219). Artikelförfattarna vill också problematisera den ofta 
antagna stegen där ökad rapportering leder till mer förståelse, vilket leder till handling. De ser 
mer komplexa steg i människors progressivitet/grad av engagemang, enligt följande: 
medvetenhet – uppmärksamhet – funderande – agerande, och grupperar i sin stora studie in 
allmänheten efter dessa (Ibid.:220-221). De finner bland annat ett tydligt samband mellan 
mediekonsumtion och medvetenhet om klimatförändringarna, men att läsning av böcker och 
personliga samtal med familj och vänner har tätare samband med den djupare förståelsen och 
engagemang (Ibid.:230-231).  
 
I en artikel av Maxwell T. Boykoff och Jules M. Boykoff (2007), ”Climate Change and 
Journalistic Norms: A Case Study of US Mass-Media Coverage”, analyseras journalistiska 
normers roll för att mediebevakningen av antropogen klimatförändring varit bristfällig i USA. 
De tre övergripande normerna som påtalas, är personalization (att presentera enskilda 
människors konkreta historier snarare än en komplex social, ekonomisk, politisk helhet), 
dramatization (kriser snarare än kontinuitet och process) och novelty (det nya snarare än 
långsiktiga orsaker och konsekvenser), vilka också styr de två underordnade normerna 
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authority-order (”journalists tend to primarily consult authority figures who reassure the 
public that order, safety, and security will soon be restored”, s.1193) och balance. Just balans 
anses ofta viktigt för objektivitet, men kan också ge en felaktigt stor bild av vetenskaplig 
osäkerhet, om journalisten inte besitter tillräcklig kunskap för att värdera källor som skiljer 
sig åt i vetenskaplig trovärdighet. Dessa professionella normer finns med god avsikt, men kan 
alltså paradoxalt nog motverka en precis och proportionell rapportering av klimatfrågan i dess 
kontext, menar författarna (Ibid.:1190-1193). Massmedias roll som identifierare och uttolkare 
av miljöfrågor, sociala problem och vetenskap bör alltså granskas, för att minimera en 
oreflekterad bias.  Peter Andréasson tar upp samma problematik med bias i boken Möte med 
massmedier, kapitlet ”Så arbetar massmedierna”: ”En nyhet blir ’bättre’ om den berättar något 
som avviker från ett normalt förlopp, om den inträffat nära (geografiskt och/eller 
identifikationsmässigt), om den är enkel att förstå – svart mot vitt – och om den har betydelse 
för mig …” (Andréasson 2003:41) Han sammanfattar också medielogiken, hur nyheten 
behandlas: exklusivitet, tid, resurser, personifiering (”så drabbas du” eller ”så gör du för 
att…”), polarisering och nyhetsläge (Ibid.:43-46).  
 
En annan artikel av intresse är “Drought, Debate, and Uncertainty: Measuring Reporters’ 
Knowledge and Ignorance about Climate Change” av Kris M. Wilson (2000). Även han 
skriver att media får allt större roll som förmedlare av vetenskaplig information. Wilson har 
undersökt vilka faktorer som påverkar kvalitén på journalisters rapportering om 
klimatförändringarna; vilka källor man använder och hur stor kunskap på området journalisten 
har, samt har analyserat vad kunskapsskillnaderna kan bero på. Enligt Wilson är den 
viktigaste faktorn tid. De som sysslar med miljöjournalistik på heltid, och som därmed kan 
använda främst direkta källor som forskare, rapporterar mest korrekt. Utbildning och andra 
faktorer är sekundära. I Wilsons USA-baserade studie var dock sådana reportrar i minoritet. 
”Results of our survey indicated that scientists were preferred over politicians and interest 
groups as sources, but that newspapers themselves were the most important source of climate 
change knowledge for most reporters” (Ibid.:2). Att använda forskare och vetenskapliga 
tidskrifter som källor kom på en rätt avlägsen andra och tredje plats, och enligt Wilson borde 
denna trio stå i omvänd ordning. De största brister Wilson fann i reportrars kunskap, var att de 
underskattade graden av vetenskaplig konsensus i debatten om klimatförändringarna, var 
okunniga om kontextuella faktorer samt att det rådde förvirring om den mest grundläggande 
vetenskapen om växthuseffekten (Ibid.:4-10). Wilsons resultat visar också att de reportrar som 
använde andra tidningar som främsta källa, i strävan efter balans i rapporteringen, oftare 
överdrev osäkerheten i klimatdebatten. På större tidningar med mer specialiserade 
miljöjournalister och resurser, blev rapporteringen mer korrekt (Ibid.:10-11).  
 
En diskursanalytisk hållning framförs av Anabela Carvalho i “Ideological Cultures and Media 
Discourses on Scientific Knowledge: Re-Reading News on Climate Change” (2007). I sin 
undersökning av brittisk “kvalitetspress” lyfter hon fram medias roll som gatekeeper för hur 
vi förhåller oss till forskning och vetenskap. Journalistiska normer, definition av viktiga 
frågor och ett sanningsanspråk, är exempel på vad Carvalho problematiserar (Ibid.:224-225). 
Som hon själv sammanfattar sin fynden av sin analys: …”there is a crucial cross-insemination 
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between the normative and the descriptive, or the axiological and the epistemological in the 
media’s discursive reconstruction of science” (Ibid.:237).  
 
Ytterligare en relevant slutsats framförs av McBean och Hengeveld i “Communicating the 
Science of Climate Change: A Mutual Challenge for Scientists and Educators”. De tillskriver 
förvirringen om klimatvetenskapen en kombination av faktorer, varav den ena är ett 
misslyckande från medias håll att skilja på vetenskaplig debatt om detaljer respektive 
säkerhet/signifikans (McBean & Hengeveld 2000:9).   
 
 

2.3. Förtydliganden 
När det gäller klimatförändringarna, utgår jag från FN:s klimatpanels (IPCC, 
Intergovernmental Panel on Climate Change) linje, i Sverige representerat av 
Naturvårdsverket. IPCC grundades av FN:s miljöprogram, UNEP, och Världsmeteorologiska 
Organisationen, WMO, 1988. Panelen har presenterat fyra rapporter som alla också finns 
sammanfattade för beslutsfattare och allmänhet på ett lätt hanterbart sidantal. Underlaget är 
främst forskningsmaterial som genomgått kvalitetsgranskning av fackmän och publicerats i 
internationella vetenskapliga skrifter (Naturvårdsverket 2007). Som sammanfattat av Frida 
Bender och Henning Rodhe vid Meteorologiska institutionen, Bert Bolincentret för 
klimatforskning, Stockholms Universitet:  
 

Det mellanstatliga IPCC har som sin uppgift att gå igenom, värdera och sammanfatta 
den forskning som publiceras inom klimatområdet och att förmedla det rådande 
kunskapsläget till politiker och allmänhet. I den processen ingår många led av rigorös 
vetenskaplig kontroll. Det som presenteras är det som forskarvärlden i stort kan enas 
om (Bender & Rodhe 2008). 

 
I delrapporten Klimateffekter, anpassning och sårbarhet: Sammanfattning för beslutsfattare 
anges klimatpanelens definition och användning av ordet klimatförändringar. Med ordet 
menar de helt enkelt alla klimatvariationer över tid, oavsett dess orsaker (Naturvårdsverket 
2007:32).  Samtidigt står det att en global dataanalys sedan 70-talet visar att antropogen (av 
människor åstadkommen) uppvärmning har påverkat biologiska och fysikaliska system, med 
sannolikheten 66-90 % (Ibid.:13, 33).  
 
När det gäller användandet av ordet demokrati, har jag valt att inte gå närmre in på begreppets 
definitioner eller olika teorier om detta. Det är inte heller avgörande för resonemanget som 
förs i denna uppsats. Här tas bara mer allmänna kopplingar mellan exempelvis demokrati och 
nyhetsmedier upp, utan en detaljerad specificering av deras symbios. Rätten till information är 
central i alla demokratiteorier, även om förhållningssättet till denna rätt kan variera mellan 
dem. Den intresserade uppmuntrar jag att läsa mer om såväl analyser av demokratibegreppet 
som förhållandena mellan olika demokratiteorier och medier och journalistik i Jesper 
Strömbäcks (2004) bok Den medialiserade demokratin. Om journalistikens ideal, verklighet 
och makt. Jag utgår också i uppsatsen från antagandet att (någon form av) demokrati (där de 
förknippade problemen minimeras) är eftersträvansvärt som styrelseskick.  
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3. Metod 

 
3.1. Redogörelse och diskussion av metodval 

För att undersöka frågeställningarna använde jag en kombination av metoder: litteraturstudier, 
en enkätundersökning samt kvalitativa djupintervjuer. I processens början sökte jag efter 
litteratur och artiklar i databaser och bibliotekskataloger för att få en bild av området och vilka 
tidigare studier som gjorts. Jag kunde också söka i de referenslistor som fanns till de mest 
relevanta verken. För att ha en grund av förkunskaper inför intervjuerna med journalister har 
jag läst en del studentlitteratur inom fältet Medie- och kommunikationsvetenskap. Detta har 
varit till hjälp vid såväl intervjusituationen som materialanalysen. Jag har också använt ett 
fåtal andra källor, som texter i morgontidningar, som jag inte aktivt eftersökt, utan mer eller 
mindre ”snubblat över”. Dessa källor har använts om de på ett bra och tydligt sätt belyst något 
som behandlas i uppsatsen.  
 
Syftet med enkäten var att fånga upp läsares tankar och reaktioner, utan att fokusera på en 
speciell grupp människor. Jag sökte alltså inte de särskilt miljömedvetna, en viss ålder eller 
liknande kategori, utan ville dela ut enkäten på platser där en blandning av människor kunde 
förväntas befinna sig. Det skulle också vara platser där man inte har alltför bråttom för att 
fylla i en enkät som trots allt kräver viss reflektion, eller där man är nervös eller upptagen. 
Efter att först ha försökt andra möjligheter, som på bibliotek, vilket visade sig lågeffektivt 
tidsmässigt, föll valet slutligen på Lunds blodgivarcentral. Där satt människor i väntrummet 
tillräckligt länge, utan specifik sysselsättning, ofta på bra humör och var generellt väldigt 
villiga att delta i min undersökning. Dessutom var personalen positivt inställd. 
 
Ett synsätt som tillskriver kvantitativa undersökningar kritik är att det bara skulle ge en 
illusion av objektivitet när i själva verket alla respondenter rättar sig efter forskarens 
subjektivitet (Alvesson & Sköldberg 1994:60). Till viss del är jag beredd att instämma, 
forskaren måste erkänna sig göra urvalet av frågor som ska besvaras och inse dettas följder. 
Men samtidigt som enkäter till sin karaktär är mer styrande än öppna samtal, tycker jag att 
man till viss del kan hantera problematiken. I utformandet av enkäten var det exempelvis 
viktigt att formulera frågor och svarsalternativ på ett samtidigt öppet och tydligt sätt, undvika 
alltför värdeladdade begrepp och att om möjligt lämna utrymme för respondenten att 
formulera sitt eget svarsalternativ om inget av de föreslagna passade. Man får också vara 
medveten om att respondenternas inställningar till det jag frågar om inte är oföränderliga 
(Ryen 2004:15). Enkäter har vissa fördelar, såsom enkel sammanställning och jämförelse, fler 
respondenter, och så vidare, jämfört med intervjuer. I vissa forskningssammanhang kan det 
ena därmed vara mer motiverat än det andra. Den enkätstudie jag genomfört är inte gjord med 
syfte och metod som siktar på representativitet, och den undgår därmed en del av kritiken mot 
kvantitativ forskning.  
 
Intervjuerna var vad Larsåke Larsson (2000:49) kallar ”professionsintervjuer”, alltså samtal 
med just journalister och redaktörer, till skillnad från enkätundersökningen som var en 
publikstudie. Eftersom studiens syfte inte kräver representativitet mot en population, låg fokus 
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helt enkelt i att strategiskt hitta en ändamålsenlig grupp informanter. Mitt urval av 
intervjuinformanter gjordes successivt där också praktiska hänsyn spelade roll. Typmässigt 
skulle man nog kunna kalla det en kombination av ”urval efter kritiska fall” och 
”snöbollsurval”, för att åter använda Larssons ord (Ibid.:57–58). ”Kritiska fall” eftersom jag 
helst ville tala med individer som särskilt var i kontakt med problematiken (som journalister 
som skriver om miljö- och vetenskapsfrågor) och verkade på en tidning med stor publikkrets, 
och ”snöbollsurval” eftersom någons tips kunde leda vidare till en ny kontakt med en person 
som kunde tänkas ha något att säga kring ämnet. Min intervjuinformantgrupp påverkades 
självklart också av omständigheter som vilka jag lyckades få konakt med, vilka som var 
villiga att intervjuas, och så vidare. I Kaijser och Öhlanders Etnologiskt fältarbete (1999:21) 
används begreppet pragmatisk systematik om detta sätt att arbeta, där systematik och 
medvetenhet om metoders plus och minus kombineras med en sorts metodologisk 
improvisation. 
 
Efter att utan framgång försökt komma i kontakt med Tidningarnas Telegrambyrås båda 
vetenskapsjournalister, försökte jag med journalister på alla större morgontidningar med bas i 
Skåne. En av Sydsvenskans journalister tackade snart ja. Den inledande fokuseringen på 
Skåne hade både praktiska skäl och föreföll mig intressant, eftersom enkätbesvararna (enkäten 
gjordes först) i största utsträckning läste just de större lokala tidningarna, som Sydsvenskan. 
Ytterligare någon tackade först ja till intervju och drog sig sedan ur, en tredje fick jag tips om. 
Denna är visserligen inte aktiv på någon skånsk tidning, men väl journalist med miljöprofil. 
Ett annat tips ledde mig till Lunds Universitets Summer School och ett seminarium i 
Helsingborg med ett flertal framstående medieprofiler. I samband med detta kom jag i kontakt 
med två blivande informanter, Sydsvenskans politiska chefredaktör och en ledarskribent på 
Dagens Nyheter. Den senare också med bas utanför Skåne således, men verksam på Sveriges 
största morgontidning och med aktiva reflektioner av relevans – det märkte jag redan under 
seminariet. Ytterligare två personer från detta seminarium är helt kort citerade i samband med 
redovisningen av Henrik Berggrens intervju i kapitel 4.2.2.  
 
Den största svårigheten med informanturvalet var dels att jag fick svar från väldigt få 
tidningar och journalister, trots ihärdigt uppvaktande, och dels att några som svarade hade för 
ont om tid för att kunna ställa upp på intervjuer. I slutändan fick jag dock göra två stycken i 
Lund på drygt en timme vardera, och två via e-post (vilket jag också tyckte fungerade helt bra 
kommunikationsmässigt). Jag hade även med e-postinformanterna möjlighet att ställa 
följdfrågor och be om utvecklande resonemang på frågor där de svarat särskilt lite eller 
intressant, och upplevde inte det som ett hinder att intervjua via datorskärmen. De båda e-
postintervjuade hade jag också träffat på seminariet i Helsingborg och fått höra föredrag av, 
varför jag också hade en uppfattning om vissa av deras åsikter. Möjligen var det till och med 
en fördel för de två informanterna som intervjuades skriftligen, eftersom det (för vissa, kanske 
särskilt journalister) kan vara enklare att uttrycka sig strukturerat i skrift än tal. Med mina 
frågeställningar och syftet i åtanke, fick jag intressanta svar från alla intervjuinformanterna. 
 
I kvantitativa undersökningar är det, som framgick tidigare i detta kapitel, tydligt att 
forskarens idéer styr och hon/han bestämmer vilka aspekter som ska ligga i fokus. I kvalitativ 
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forskning som djupintervjuer blir empirin mer öppen, och utgår i högre grad fråninformantens 
(”studiesubjektets”) perspektiv (Alvesson & Sköldberg 1994:10). Som Anne Ryen (2004:44) 
uttrycker det i boken Kvalitativ intervju: Från vetenskapsteori till fältarbete: ”Om poängen är 
att fånga intervjupersonens perspektiv kommer en utvecklad förhandsstruktur att motverka 
intervjuns syfte”. För att ge informanten större tolkningsmakt och komma närmre hans/hennes 
uppfattning och egna beskrivningar, ville jag således ha endast semistrukturerade samtal. 
Några intervjufrågor att utgå ifrån hade jag förberett inför mötena, och höll mig sedan mer 
eller mindre till denna struktur. Hur mycket jag och mina frågor fick leda samtalet, berodde på 
hur villiga informanterna var att prata. I ena fallet blev det rätt fri diskussion, i det andra mer 
fråga – svar. De konversationer som skedde via e-post, blev av förklarliga skäl inte 
diskussioner på samma sätt, men informanterna tog sig ändå väl utrymmet att tolka och 
förhålla sig till mina frågor på sina egna sätt. Att ha en viss struktur med frågor har också en 
fördel, nämligen att intervjuaren som sedan refererar och återger samtalet inte riskerar att bli 
lika selektiv i själva skrivandet. Det är då redan ett tydligt faktum att samtalet faktiskt styrts 
och har ett visst syfte (Ibid.:44-46). Under intervjun strävade jag annars efter att följa de 
allmänna råd som ges vid Humanekologiska avdelningen och även i Ryens ovan nämnda bok, 
som att formulera frågor generellt utan att leda och utpeka en riktning och att låta 
informanterna läsa och kommentera de textutkast som bygger på deras respektive intervju, 
som en kvalitetskontroll av återgivningen. Samtidigt är det ju informanternas uttalanden i 
intervjusituationen som gäller för uppsatsen, inte åsikter som eventuellt ändrats sedan dess – 
det var dock endast någon mindre detalj som informanterna bad mig ändra i detta fall. När det 
gäller öppenheten mot intervjuinformanterna, presenterades uppsatsens ämne och syfte, i 
enlighet med CODEX etiska riktlinjer för till exempel information (Vetenskapsrådet u.å.). 
Däremot pratade vi inte om mina analytiska utgångspunkter, då jag inte ville styra 
informanterna i förväg, och inte heller själv vara styrd av det i samtalet. De fyra 
intervjuinformanterna erbjöds också i enlighet med reglerna anonymitet. 
 
Kombinationen av kvalitativa intervjuer med journalister och enkätsvar från läsare valdes med 
målet att uppnå en bild främst av om det råder en mer eller mindre samstämmig syn på 
tidningens roll i förmedlingen av klimatvetenskap. Eftersom en intervju på ämnet fodrar en 
viss grad av reflektion kring medias roll, fann jag det lämpligare att intervjua professionella 
inom media än läsare. I intervjuer kan man gå mer på djupet och ställa följdfrågor, och få veta 
mer om informantens tankar och förhållningssätt. Bland läsare var det lämpligare att göra en 
enkätundersökning, vilket möjliggör fler respondenter samtidigt som det utöver de enklare 
frågorna lämnades utrymme för reflektion för dem som ville.  
 
 

3.2. Reflektion över forskarrollen 
Hermeneutikens huvudtema är att ”meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i 
samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg 2008:193). Förutom att detta är något man 
skulle kunna säga om allmänhetens förståelse för klimatförändringarna, gäller det också mitt 
arbetssätt med denna uppsats. Jag har under processen successivt fått en större 
helhetsförståelse av studietemat och på så vis lättare kunnat tolka delaspekterna. Den 
hermeneutiska processen för allt mer nyanserad och djup förståelse, utgår ifrån mig som 
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uttolkare, min historia och de föränderliga sammanhangen. När jag tänker på skrivprocessen 
genom det hermeneutiska paradigmets glasögon blir det väldigt tydligt hur subjektiva även 
forskare är, i meningen att man är uttolkare och tolkad. Både den kontext som tas för given 
och förkunskaperna hos de inblandade påverkar hur man uppfattar varandra. Där finns ingen 
oförmedlad, oberoende verklighet att beskriva (Bjurström 2004:73-74). Jag blir ständigt 
formad av och formar intervjusituationen, till exempel. Även informanten tolkar situationen 
och intervjuaren, dennes ordval och kategorier. Så hör också metod och teori ihop – de teorier 
som forskaren medvetet såväl som omedvetet arbetar efter, bidrar till val av metoder och 
därmed också vilken empiri som skapas (och vilken text, i författandet).  
 
Som forskare måste man alltså fundera över idén objektivitet. Som uttryckt i Etnologiskt 
fältarbete: ”Empirin visar på verkligheten så som man kan nå den via en viss metod” (Kaijser 
& Öhlander 1999:19). Även om man undviker uppenbar normativitet när man skriver och har 
en ambition att vara rent deskriptiv, genomsyras ofrånkomligen antaganden och forskning 
såväl som språket i själva texten mer eller mindre av personliga och kulturella premisser. 
Istället för att inte låtsas om detta, kan man ge läsaren en chans att förhålla sig till materialet 
för ökad objektivitet, genom att berätta vissa relevanta saker om sig själv och sina 
utgångspunkter. Jag utgår till exempel ifrån att det finns en verklighet – en objektiv sanning 
om man så vill – men att den är alldeles för mångfacetterad och konstant föränderlig för att 
någon någonsin kan se och förstå hela Världen och Sanningen, bara olika aspekter. Min 
positivistiska startpunkt övergår således till relativism, då jag tror att samlandet och 
systematiserandet av kunskap är subjektiva aktiviteter. Därmed tycker jag att målet för 
forskning är att komma så nära objektivitet som möjligt genom att försöka tydliggöra sådant i 
kontexten som påverkat mig. Alvesson och Sköldberg använder orden tolkning, med 
meningen att alla referenser till empirin är tolkningsresultat, och reflektion, som snarare är 
tolkning av tolkningen, alltså funderingar kring betydelsen av forskarens person, samhälle och 
traditioner, etcetera. Samtidigt är det omöjligt att helt ställa sig ”utanför” och analysera sitt 
eget samhälles mentalitet. Vad som anses relevant att reflektera över är ju inte heller skrivet i 
sten… (Alvesson & Sköldberg 1994:12-13 och 203). Själva nämner Alvesson och Sköldberg 
fyra områden att reflektera över: kontakten med empirin, medvetenhet om tolkning, den 
politisk-ideologiska kontexten samt representations-/auktoritetstemat (Alvesson & Sköldberg 
2008:475).  
 
Mina val av uppsatsämne, metod, och så vidare, bottnar främst i antaganden och idéer som jag 
tagit del av och funderat över under min tid på Humanekologiska avdelningen i Lund. 
Betingelserna för vad jag tänker och hur jag tänker kommer ur samhället jag lever i. Som 
forskare är jag inte separerad, konstant och perfekt objektiv, utan alltid del av större 
sammanhang. Bara det att jag har ett kapitel i uppsatsen där jag funderar över forskarrollen, är 
en direkt följd av både instruktionerna om uppsatsens struktur, och mina lärares val av 
kurslitteratur till den metodkurs jag tagit. Visst kan jag förhålla mig till den själv och kritiskt, 
men det är hela tiden i ett samspel mellan subjekt som sammanhangen formas. Enligt kritisk 
teori, väldigt kortfattat, har forskningen en politisk-ideologisk karaktär, där man antingen 
stödjer eller utmanar samhälleliga förhållanden och intressen, till exempel genom hur man 
formulerar forskningens frågeställningar (Alvesson & Sköldberg 1994:14-15). Allt urval, 
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alltså all vetenskap, har grund i värderingar och åsikter. Jag kan också själv se att mitt val av 
ämne grundat sig i en misstanke om samhällsinstitutionella problem, och kritik av dessa 
förhållanden, även om jag naturligtvis lagt dessa misstankar åt sidan under själva forskandet 
för att vara flexibel och inte döma i förtid. Jag kan också se att min tid och bakgrund påverkar 
hur jag skriver – i skolan skulle jag lära mig att ”tänka själv”, analysera, problematisera och 
att ”kritiskt och självständigt ifrågasätta” (uttryck som själva borde problematiseras…). Utan 
att fullt kunna metaanalysera det, är jag en del av detta paradigm.  
 
På samma sätt som jag skriver om hur media konstruerar en typ av bild av verkligheten som 
sedan får verkliga konsekvenser, har jag som författare av denna uppsats en representerande 
roll. Jag beskriver någon aspekt av verkligheten, men vill vara tydlig med att inte påstå att jag 
kan visa en sanning som är hel och objektiv och speglar världen på ett enda rätt sätt. Detta är 
ett postmodernistiskt tema om auktoritet som Ryen skriver om (2004:40). Vad jag vill med 
detta avsnitt är absolut inte att såga trovärdigheten av min uppsats och säga att forskning bara 
är band av subjektiva tolkningar och därmed inte kan vara verkligt värdefull. Däremot vill jag 
klargöra mitt anspråk, hjälpa läsaren att se hur det jag skriver ofrånkomligen är mycket 
avgränsat, för att möjliggöra en så stor objektivitet som möjligt. Som jag framfört i 
inledningen, tycker jag att ämnet för min uppsats är synnerligen intressant, relevant och 
viktigt att undersöka. Materialet är motiverat, min analys och teoretiska diskussion genererar 
ett viktigt perspektiv som belyser det presenterade ämnet. Men jag vill också poängtera att det 
är en röst i en diskussion om världens beskaffenhet som är dynamisk till form och innehåll. 
Jag vill främja eftertanke och medvetenhet kring vad en forskare kan säga. Viktigt att komma 
ihåg, i synen på forskning, är att det inte bara är resultatet som sådant som behöver granskas 
kritiskt (då det trots allt, om allt gått rätt till, är ett resultat av den beskrivna 
undersökningsmetoden), utan premisserna för undersökningen, och huruvida de är ärligt 
presenterade i möjligaste mån.  
 

4. Resultat 

 
4.1. Enkät 

Här redovisas något sammanfattat resultaten av enkätundersökningarna jag genomfört 
(enkätfrågeformuläret finns i Appendix I). Inledningsvis presenteras gruppen av besvarare 
med hjälp av ett antal faktorer, därefter deras svar på enkätens andra och tredje del som är mer 
centrala för uppsatsen. Materialet ska visa på olika tankar kring frågorna jag formulerat. Jag 
har inte haft som utgångspunkt att skaffa underlag för slutsatser med statistisk relevans.  
 
26 enkäter har bevarats, dock har inte alla svarat på samtliga frågor. 15 av 25 har avslutat 
utbildning på högskola eller universitet och 17 av 26 är yrkesarbetande. Åldersmässigt är 
spannet mellan 21 och 70 år, majoriteten är under 50 och en relativt stor andel, 9 av 26, är 21-
30 år. 11 är kvinnor och 15 män. Alla har de hört talas om klimatförändringarna, och alla 
utom en respondent anser dem vara ett problem. Denna person oroar sig inte heller alls, det 
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gör däremot alla andra – hälften oroar sig mycket och hälften lite. Vad gäller självupplevd 
kunskap om lösningar, svarar de flesta att de inte vet vilka lösningar som är effektiva av alla 
de hört talas om. Graden av engagemang är på medelnivå: över hälften funderar själva på 
problemet och möjliga lösningar, utöver att de följer utvecklingen i media. Ett fåtal är mer 
aktiva i handling. Det är stor spridning på vem som anses ha störst ansvar – av de givna 
alternativen politiker, näringsliv eller individ tyckte flest att det var upp till politikerna, men 
lika många svarade alla. En majoritet av de tillfrågade uppger att klimatförändringarna 
kommer att påverka hur man röstar i nästa val. 17 av 26 är beredda att ändra livsstil till viss 
del (eller har redan gjort det) på grund av klimatfrågan, och ytterligare åtta svarar att de är 
beredda att göra det i stor utsträckning.  
 
Efter dessa introducerande frågor, fick enkätbesvararna ange varifrån de får mest information 
att grunda sin uppfattning om klimatförändringarna på (se tabell 1 nedan). De skulle gradera 
de tre viktigaste av nio (av mig angivna) alternativ, eller kunde lägga till ett eget alternativ. 
Alternativen var nyhetstidningar, TV, tidsskrifter, samtal med familj och vänner, radio, 
böcker, miljöorganisationer, föreläsningar och workshops samt Internet. I tabellen nedan ser 
vi att ungefär två tredjedelar av respondenterna placerat nyhetstidningar som en av de tre 
viktigaste källorna till kunskap om klimatförändringarna. Sex av 26 har dem som allra främsta 
källa. TV ligger dock oftare på första plats, och är dessutom mest frekvent angett i topp tre. 
TV och nyhetstidningar är de överlägset flitigast valda alternativen.  
 
Tabell 1: De vanligaste källorna till kunskap 
om klimatförändringarna 
 
Antal (anpassat/grupperat)1 26 
Svar inkluderandes nyhetstidningar i topp 
tre 19 
... varav nyhetstidningar som 1 (viktigaste 
källan) 6 
Utan Nyhetstidningar i topp tre 6 
Svar går ej att placera 1 
    
  
Antal gånger med i topp tre   
TV* 21 
*även mest frekventa topplaceringen: 9 st. 
Nyhetstidningar 19 
Miljöorganisationer 7 
Samtal med familj och vänner 6 
Radio 6 
Internet 6 
Tidskrifter 5 

                                                      
1 Med ”anpassat/grupperat” menar jag att svar med något avvikande formulering men som är tydligt 

tillhörande kategorin inkluderats. 
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Böcker 4 
Föreläsningar och workshops 1 
Nästa fråga var strukturerad på samma sätt, men här ville jag veta vilka källor besvararen har 
störst förtroende för som källa till klimatkunskap (se tabell 2). Svarsalternativen var också 
desamma. Här är resultatet lite annorlunda och kan jämföras med föregående tabell. Istället 
för TV har nu miljöorganisationer intagit förstaplatsen både som vanligaste ”ettan”, och mest 
vald i topp tre. Nyhetstidningar är fortfarande på andraplats, men en något svagare sådan – 12 
jämfört med 19 i förra tabellen – vilket också är mindre än hälften. Bara en besvarare har allra 
störst förtroende för tidningen som källa. Det är generellt jämnare mellan alternativen. Knappt 
hälften har alltså nyhetstidningar som en av de tre mest förtroendeingivande källorna, men det 
ger ändå en delad andraplats. 

 
Tabell 2: De mest förtroendeingivande 
källorna till kunskap om 
klimatförändringarna 
 
Antal (anpassat/grupperat) 26 
Svar inkluderandes Nyhetstidningar i topp 
tre 12 
... varav Nyhetstidningar som 1 (viktigaste 
källan) 1 
Utan Nyhetstidningar i topp tre 14 
Svar går ej att placera 0 
    
    
Med i topp tre, antal gånger   
Miljöorganisationer* 16 
*även mest frekventa topplaceringen: 12 st. 
Nyhetstidningar 12 
TV 12 
Tidskrifter 9 
Internet 7 
Radio 5 
Böcker 5 
Föreläsningar och workshops 5 
Samtal med familj och vänner (inkl kollegor) 3 
 
De som angav alternativet nyhetstidningar ombads också att ange vilka tidningar de syftar på. 
De flesta angav vanliga morgontidningar (varav en del Internetupplagor), men även 
kvällstidningar och gratistidningar nämndes. Allra vanligast var Sydsvenskan, som också är 
den största morgontidningen i sydvästra Skåne.   
 
Enkätens sista del utgjordes av tre frågor helt utan förhandsstyrning genom svarsalternativ, 
med möjlighet att skriva själv, samt en punkt för övriga kommentarer. På den första frågan 
ombads besvararen beskriva sina tankar om, och reaktioner på, det de läst i nyhetstidningar 
om klimatförändringarna. Någon klagar på bristen av samband: ”De är ofta onyanserade & tar 
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bara upp de små delarna av problem”. En annan skriver såhär: ”Delvis ytligt, dagsländor, 
skandalrapportering – dvs ’katastrofjournalistik’. Delvis seriös, initierad, ibland fördjupande 
och i serier”. En man pratade med mig, efter att ha fyllt i sin enkät, om vikten av ekonomiska 
incitament, som bensin för 30 kr/litern, och klagade på polariseringen i media – att teorier 
presenteras var för sig (med kritik av motståndarna) och inte ihop, mer pedagogiskt. Generellt 
kan jag annars urskilja tre typer av svar på denna fråga: de som är bekymrade eller rädda över 
klimatets utveckling och vill ha snabb och kraftfull handling mot klimatförändringarna, de 
som är mer skeptiska och ”tar allt med en nypa salt”, som en person uttrycker det, samt de 
som betonar att man måste kunna sålla i informationsflödena, särskilt mellan tidningar av 
olika kvalitet och ambition. En av de oroliga skriver att folks likgiltighet inför klimatet upprör 
mest, flera nämner också barnens framtid. Flera ogillar sensationsinriktad rapportering, det 
minskar deras förtroende för källan. En del tycker också att det är för stort fokus på problem 
istället för lösningar och kan känna sig maktlösa. 
 
Nästa fråga handlade om tidningens viktigaste roller. Den gav mest korta, eniga svar som 
visar på förväntningar på objektiv, saklig, sanningsenlig information/fakta/kunskap (bara ett 
fåtal använder ordet ”nyheter”, någon betonar tydligt att inte bara det nya bör rapporteras). 
Ord som till exempel ”sanning” och ”objektivitet” är genomgående inte problematiserade. 
Många tidningar har en uttalad politisk profil, vilket togs upp av en del vid föregående fråga 
som något negativt, men det kommenteras inte mycket här – en skriver att han/hon vill ha 
partipolitiskt obunden information. Vidare efterfrågas fördjupning och förklaring, 
kommentarer, debatter och synande av makten. Såhär skriver några: ”Informera objektivt, 
hjälpa individerna att fatta informerade beslut i sina dagliga liv”. ”Informera om vad som 
föregår, syna och kritisera politiker och andra med miljöansvar ex miljöorganisationer”. En 
annan tycker att tidningen kan ge mer fördjupad information än radio och TV, samtidigt som 
det sker mer kontinuerligt än genom böcker och tidskrifter.  
 
Till den sista frågan fick de svarande ange vad de tror är nyhetstidningars främsta fördelar och 
brister som förmedlare av vetenskap om klimatförändringarna. På plussidan nämns kunniga 
och intresserade journalister med integritet, många nämner att tidningen når ut till många, 
bidrar till debatt, är lättillgänglig, opinionsskapare (även minus), förklarar så att alla förstår, 
ibland fördjupande reportage. Generellt lyfts dock kritiken fram mer än fördelarna. På 
minussidan nämner många journalisters avsaknad av smalare kompetens och oförmåga att 
bedöma vetenskap. Det nämns också att tidningar vill ha säljande, sensationella rubriker, är 
okritiska och vinklade, samt att de är politiskt och ekonomiskt styrda och ägarberoende. En 
skriver följande som negativt: ”Att de är kommersiella, vilket kan styra vilka ämnen som tas 
upp. Nu tar de upp miljöfrågor, men endast därför att de vet att det är gångbart”. En annan 
sammanfattar flera av svarstendenserna: ”Nackdelar: - De vinklar information politiskt och 
ideologiskt. – Medarbetarna saknar rätt utbildning för att bedöma vetenskap. – De är 
ekonomiskt beroende av annonsörer. Fördelar: - Snabb informationskanal. – Stor målgrupp. – 
Stor genomslagskraft.” Slutligen tycker någon att det är negativt med de förenklingar och 
förkortningar som görs för att hålla den lättsamman nivå som alla ska kunna ta till sig.  
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Sist fanns alltså utrymme för övriga kommentarer. Fyra stycken valde att vidareutveckla sig 
lite: En respondent tycker att det hade varit enkelt att lösa även den komplexa klimatfrågan 
om bara den politiska viljan fanns. En menar att det är jätteviktigt att alla engagerar sig, och 
skriver: ”Pumpa folk med mkt information genom olika kampanjer. Göra allt som är möjligt, 
så att folk förstår hur viktigt är det att tänka på vår natur och på vår framtid.” Ytterligare en 
tycker att media vänder kappan efter vinden och saknar fakta.  Den fjärde tror att många 
saknar ett kritiskt förhållningssätt till media och att media i sin tur fokuserar alltför mycket på 
vad de tror att människor vill läsa, istället för på vad de faktiskt tycker är viktigt förmedla. 
 
 

4.2. Intervjuer 
4.2.1. Heidi Avellan 

Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan, hoppas att läsares förväntningar 
överensstämmer med hennes och redaktionens idé om tidningens uppgift. 
”Läsarundersökningar brukar tyda på att de som läser tidningen är nöjda”. Enligt henne är 
problemet snarare de som inte läser tidningen, som inte efterfrågar något, inte vet vad de 
eventuellt saknar och vad som finns i tidningen. Hur kan man tillfredsställa alla med en 
tidning? På ett seminarium berättar Avellan att man kan tackla utmaningen att nå ut till dem 
som inte läser genom att göra artiklar kortare, försöka med bloggar och pod-cast på Internet, 
och så vidare. Hon tror att den som läser en tidning ordentligt har en grund till att vara klok 
och informerad, men att det viktigaste är hur materialet tillgodogörs av läsaren, och att 
utbildning påverkar det.  
 
Vad gäller tidnings roll tycker Avellan att den fyller en funktion som kunskapsinstitution i en 
demokrati. ”Tidningen är en del av det kitt som håller ihop ett samhälle, som bidrar till 
folkbildning och värderingar”. Hon tycker främst att tidningen ska hjälpa läsaren att bli 
allmänbildad och att specialkunskaper kan fås från andra källor, som tidningen gärna kan 
tipsa om. Till exempel finns specialmagasin som är överlägsna på sitt specifika område, men 
dessa har också till viss del annan publik. Detta gäller inte minst klimatförändringarna, där det 
finns andra arenor för expertis (exempelvis tidskriften Science) men trots det tycker hon att 
nyhetstidningen kan förmedla också komplexa frågor. ”Jämfört med TV är nyhetstidningen 
helt överlägsen”. Här framhåller Avellan tidningens styrka som förmedlare av 
klimatförändringarna – medan TV är ett auditivt och visuellt känslomedium som visserligen 
kan väcka intresse och beröra, passar tidningen bättre som kunskapsförmedlare av komplexa 
sammanhang. ”Nyhetstidningen kan späckas med information - även om moderna tidningar 
faktiskt också satsar mer på detta med känslor: fler och större bilder och ofta ett personligare 
tilltal. Och läsaren kan ta till sig informationen i egen takt, läsa, fundera och läsa om”. Hon 
tycker att radio också förmedlar kunskap bra, men att en tidning, särskilt på webben, vinner 
på att kunna framställa fakta i grafik och med bilder. Enligt Avellan satsar allt fler 
dagstidningar på god vetenskapsbevakning.  
 
När det kommer till journalister och deras arbetssituation, framhåller Avellan vikten av att 
använda sig av experter och att journalisten gärna själv bör vara naturvetare när det kommer 
till vetenskapsjournalistik och klimatförändringarna. Urvalskriterierna som gäller är 
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fortfarande sant, intressant och relevant, och källkritik och välgjord research är centralt. Det 
är också lättare att göra ett bra jobb om man har tid på sig. Därför tycker Avellan att 
utvecklingen i medievärlden mot ökad tidspress är olycklig. Möjligheten att publicera på 
webben direkt gör att material ofta fortfarande är under bearbetning, och uppdateras 
successivt. Samtidigt har Internet underlättat att ta fram material snabbt för journalisterna. 

4.2.2. Henrik Berggren 

Henrik Berggren är journalist och doktor i historia, nu ledarskribent på Dagens Nyheter. 
Enligt honom har en tidning uppgifter på mer än en nivå. Det grundläggande är att tidningen 
publiceras dagligen och rapporterar det som bedöms vara viktigt på ett välformulerat, korrekt 
och sanningsenligt sätt. För att lyckas nå fram i kommunikationen med läsarna krävs rätt 
språkliga och bildmässiga verktyg. Journalistens plikter är att eftersträva sanning, och att 
vara sann mot sig själv och det egna samvetet på ett ärligt sätt.   

På en annan nivå är tidningen en kunskapsinstitution som speglar världen på både djupet och 
bredden, blandar politik och grävande journalistik med vardagligheter som matrecept och kan 
tilltala olika aspekter av människans liv och behov. Uppdraget är dock inte att bara att stryka 
läsarnas fördomar medhårs och lugna dem – enligt Henrik Berggren ska förhållandet mellan 
läsare och en klassisk dagstidning vara en kombination av ödmjukhet, bekräftelse och 
provokation. Just det breda urvalet bidrar till den fiktiva bilden av världen som överblickbar 
och begriplig, ”men denna fiktion är nödvändig för att läsaren ska kunna ta till sig de 
alarmerande händelser som inträffar och förhoppningsvis också sporras till handling: 
politiska ställningstaganden, opinionsyttringar, personliga beslut”. Kommunikationen sker 
inte genom enskilda inslag, utan genom en helhet som tillhandahåller ett grundläggande 
förhållningssätt till världen.  

Berggren tycker att dagstidningen är en slags symbol för ”offentligheten”, den sfär eller den 
mötesplats där medborgare kan känna samhörighet och ett delat ansvar, såväl som ha 
konflikter och dispyter. Utan dagstidningar tror Berggren att denna offentlighet skulle bli mer 
fragmenterad. Utan ett forum för civiliserad diskussion av motsättningar, skulle likasinnade 
bara samlas i olika spridda grupper, och förstärka sina inbördes övertygelser utan någon 
utmaning av sina tankesätt.  

Inte bara när det gäller tidningen som helhet betonar Berggren vikten av sammanhang, utan 
också när det gäller själva rapporteringen. ”Utan en kontext, en ramberättelse av något slag, 
är den information som medier förmedlar fragmenterad och ganska värdelös”. När det gäller 
klimatförändringarna tycker Berggren att hela samhället verkar ha svårt att greppa frågan, 
men att dagstidningen har ett utmärkt läge att förmedla dess komplexitet, även i jämförelse 
med andra medier. I tidningen finns möjlighet till intensiv debatt och möjlighet att belysa 
frågan från olika vinklar – vetenskapssidan, konsumentredaktionen, kulturdebatten, 
ledarsidan… Det kan visa på angelägenhet i ett helhetsperspektiv. Berggren tycker att 
tidningen är en effektiv form för förmedling av klimatförändringarna alltså, men konstaterar 
också att det som kunde ha varit riktigt stort, en (politisk) organisering av en folkrörelse för 
klimatet, lyser med sin frånvaro.  
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När det gäller journalisternas arbete, och kvalitén på deras rapportering, betonar Berggren 
vikten av vetenskaplig träning för frågor i skärningsfältet mellan naturvetenskap och 
samhälle. Det handlar också om att göra rätt prioriteringar, för att ha tid till 
kunskapsinhämtning och materialbearbetning, och graden av stress på redaktionerna. 

På ett seminarium i Helsingborg nämner Henrik Berggren problematiken kring institutioner, 
hur vi organiserar kunskap, och att för lite kontext tas med i nyhetsrapporteringen. Orsakerna 
till det senare, är enligt Berggren bland annat ekonomiska och kommersiella skäl. 
Konkurrensen drar upp tempot, vilket bidrar till att journalister gör mindre research och sämre 
framställningar – helt enkelt försämras kvalitén. Trenden finns också mer generellt i 
samhället:”A lot of media criticism is really criticism of the state of the world.”  

På samma seminarium som Avellan och Berggren talade på fanns också andra med åsikter 
kring ämnet. Håkan Holmberg, politisk chefredaktör för Upsala Nya Tidning, efterlyste en 
diskussion om utbildning av journalister och allmänhet om hur man ska navigera Internet 
(och inte minst alla bloggar) för att nå pålitlig kunskap. Även Holmberg nämnde nackdelar 
med det ökade tempot, särskilt förlusten av reflektion och eftertanke (Holmberg 2008-06-17). 
Senare, under efterföljande seminarium om medias framtid, tog Marko Milosavljevic upp 
likartade tankar om hur kontext, hela historier och anledningar försvinner från 
rapporteringsmassan när det allt mer handlar om att vara först med en nyhet. ”It’s a ’truth 
hates delay’ way of thinking – but truth needs delay! Professionals need to verify and 
contextualize” (Milosavljevic 2008-06-17). Det är alltså eniga röster om stor tidspress. 
Samtidigt läser jag på DN:s hemsida under rubriken ”Vanliga frågor till redaktionen”, som 
svar på hur tidningen ska klara sig i konkurrensen med Internet: ”Eftersom vi som gör 
papperstidningen har lite mer tid på oss kan vi ge läsaren ett fylligare bakgrundsmaterial, 
analyser och fördjupningar. Vi kan sätta in händelser i ett större sammanhang” (DN 2008a).  

 

4.2.3. Tina Nyfors 
Tina Nyfors blev färdig journalist 2006. Därefter har hon studerat, nu humanekologi, med 
avsikten att vara profilerad som miljöjournalist. Vid sidan av studierna har hon under hela 
utbildningen arbetat som journalist. När vi pratar om hennes förväntningar av 
morgontidningarnas rapportering av klimatförändringarna, framhåller hon grundmandatet – 
att förmedla kunskap så objektivt som möjligt, med flera synvinklar och med tyngdpunkt på 
kritisk granskning av företag med olika intressen. Enligt Nyfors brister verkligheten dock ofta 
från detta ideal, och hon tycker att det finns en okritiskhet och fokus på dagsländor, det nya, 
och då glöms annat viktigt som långsamma, kontinuerliga katastrofer bort. Det kan ofta bli en 
nyhet först när det har gått för långt, eftersom det är då det sker något ”nytt”. Med 
konkurrensen ökar också kraven på snabbhet och det ska vara kort och lättläst – då förvaltas 
inte det egentliga uppdraget med förklarande sammanhang, tycker Nyfors. Media som helhet 
styr också agendan för vilka frågor människor funderar över. De kan till exempel välja hur 
mycket de vill driva på miljödebatten. Inte bara kommersiella intressen, utan även tradition 
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påverkar hur pass seriöst och ansvarsfullt jobbet görs. Public service men även större 
morgontidningar lägger ribban på en viss högre nivå.  
 
För Tina Nyfors är alltså bedömningen av hur viktig en händelse är mer betydelsefull än hur 
ny den är. Hon tycker att medierna har ett gemensamt ansvar att nå ut med buskap även då 
läsarna uppfattas vara trötta på ämnet, att visa på positiva exempel och utvägar. ”Media ger en 
bild av det nya och överraskande, det ska man komma ihåg. Media speglar inte verkligheten. 
Det skulle man med fördel förändra lite. Mer ’allmänhetens bästa’ borde in”. För egen del 
tycker Nyfors att det snabba, ytliga förmedlandet är meningslöst – som journalist vill hon 
kunna gå på djupet. Det har man större möjlighet till på de stora tidningarna, medan 
lokaltidningar saknar sådana resurser och handlingsutrymme. Hon tror att många journalister 
har en ideologisk grund, ett kall att vilja stå på de svagas sida och vara en kritisk granskare av 
makten, men att detta är svårt i en kommersiellt präglad, tidspressad vardag. Den viktigaste 
rollen journalisten har är trots allt att vara påläst och kunnig nog att vara kritisk och förmedla 
en bild av verkligheten i rätt proportioner.  
 
Nyfors tror att det finns en kritisk medvetenhet om medias syften hos en del läsare, främst 
välutbildade, och att dessa aktivt försöker bedöma olika linjer. Men en del tror hon inte 
ifrågasätter, eller bara är ointresserade, och tar nyheterna som sanna utan att problematisera. 
När det gäller klimatförändringarna tror hon att unga känner mer ansvar och är mer 
mottagliga för ändrande av vanor, medan äldre läsare är mer härdade av att ha sett kriser förr. 
Nyfors tror att alla kan känna en medietrötthet, ”kom-med-något-nytt”, och att detta gör att 
stora nyheter kan bli bubblor som spricker. Folk vill ha det lätt och inte bekymra sig alltför 
mycket om saker när man kommer hem och är ledig från jobbet, tror hon. Men hon tycker att 
medierna inte ska hålla tillbaka när intresset minskar, utan fortsätta rapporteringen av det 
viktiga på olika sätt som folk kan ta till sig. Till exempel bör man följa upp att makthavare gör 
vad de lovat och hålla ämnet aktuellt, då det finns ett allmänintresse i att miljöproblem löses.  
 
Morgontidningarnas fördelar som förmedlare av klimatförändringarna tycker Nyfors är främst 
deras genomslagskraft och att de har en etablerad position med ganska högt förtroende. Det 
finns också de journalister som kämpar för mer informativ rapportering med kopplingar och 
globalt perspektiv. Viljan och intresset att lyfta rapporteringen måste finnas. Hur pålästa 
journalister är varierar mycket, men det är en absolut förutsättning för att kunna värdera olika 
källor, förenkla utan att missleda och rapportera en proportionerlig bild, tycker Nyfors. 
Nackdelarna för tidningsjournalistiken är tidspressen, som motverkar just de idealen. 
Resurserna räcker inte till att bli insatt ordentligt, särskilt på små tidningar med mindre 
specialiserade reportrar där kunskapen är bristande på vissa områden. Det största problemet 
för morgontidningarna i förmedlandet av klimatförändringarna, är dock att det ständigt måste 
finnas (nya) konkreta krokar att hänga upp det på, att rapporteringen går framåt och inte 
upprepar sig. Det kan handla om att ständigt följa upp politiken kring klimatförändringarna, 
till exempel.  
 
 

4.2.4. Eskil Fagerström  
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Eskil Fagerström har varit journalist i 13 år och arbetar på Sydsvenskan, vid intervjutillfället 
med inriktning mot vetenskap. Enligt honom är tidningens främsta uppgift att ge läsarna en 
orientering i världen, spegla det nya som händer i samhället. Tidningen ska ta reda på det som 
läsarna vill ha reda på, vara deras ombud och ha en granskande roll. Journalisten ska hitta det 
som är värt att berätta, berättelser som berör läsarna och har betydelse för deras liv. Tidningen 
ska berätta ”vad läsaren är intresserad av, men även till viss mån vad de borde vara 
intresserade av, eller vad vi inser kommer att vara relevant för dem. De litar också på att vi 
ska rapportera det”. Han tror att läsarna vill ha främst nyhetsförmedling, men också andra 
typer av samhällsorientering och underhållning.  
 
Enligt Fagerström har tidningsarbetarna en uppfattning av vad som är angeläget, vad folk 
oroar sig för och formar en agenda. Det sker också en kontinuerlig diskussion om själva 
nyhetsvärderingen, där mer erfarenhet innebär större inflytande, men enligt Fagerström är 
samsynen ofta stor eftersom en viss kultur utvecklats på redaktionen. Därmed skiljer det sig 
lite mellan olika tidningar, till exempel tycker han att Dagens Nyheter har gjort ett större 
nummer av klimatförändringarna än Sydsvenskan. Han tycker också att det är en mycket 
taktisk fråga, hur man ska förmedla ett sådant skeende, eftersom något alltför alarmistiskt lätt 
uppfattas som en ”mediehype”. Han ställer sig också frågan om det ska vara hans högsta syfte 
att få alla att inse allvaret med klimatförändringarna? Han hoppas att läsarna uppfattar 
tidningens rapportering som relevant och trovärdig, men tror att det finns en risk att det blir 
för mycket, att det blir plakataktigt och likriktat. ”Är verkligen syftet, att alla ska heja på i 
samma process?” Fagerström tycker att tidningen ska förhålla sig kritisk även till forskarna 
och deras resultat.   
 
För att kunna vara just kritisk och kunna hantera olika åsikter inom vetenskapen betonar 
Fagerström vikten av kunskap hos journalisten. Att prata med eller ta del av så många olika 
källor som möjligt för att ha auktoriteten att återge en bra bild av läget. Som 
vetenskapsjournalist kan det innebära att man känner till forskarvärldens egna sätt att avgöra 
kvalitet, ser hur studier är uppbyggda och kan ställa frågor om felmarginaler. Är man 
fackreporter tycker han att man lär sig det gradvis och att man måste ha ett intresse för 
området man bevakar. Med djupare kunskap behövs inte heller lika mycket tid för att göra 
korrekta avvägningar. Men Eskil Fagerström tycker inte att det fungerar bra i praktiken: ”Vi 
sitter för mycket i knät på forskarna. Vi litar för mycket på vad de säger och behandlar alla 
forskningsrön som lika viktiga”. Framförallt tycker han att journalister, inklusive han själv, 
generellt sett är för dåliga på att göra den bakgrundskollen som gör att man kan bedöma olika 
forskares olika tyngd. Ska man göra ett mer substantiellt reportage brukar man söka i arkiv, 
artiklar, nätet och prata direkt med forskare. Vilka vetenskapsmän det blir beror delvis på vem 
man tror kan området bäst och delvis på det praktiska – ”Ofta känner man till några som är 
flitigt intervjuade och vänder sig till dem, eftersom de är vana att uttrycka sig bra och tydligt”. 
Fagerström säger att man alltid försöker att göra ett bra jobb, men att man också måste 
anpassa sig efter vilka resurser som finns och hur lång texten får vara. Ska det gå snabbt och 
man bara har pratat med en källa får man hålla det försiktigt och garderat för att inte riskera 
sakligheten. Har man däremot mer tid och utrymme hinner man skaffa sig kunskap och 
självförtroende nog att ha åsikter om forskningen och vara mer balanserat objektiv.  
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Just nyhetstidningar har både möjligheter och begränsningar som förmedlare av 
klimatförändringarna. Fagerström tycker att det är problematiskt att frågan är så komplex, och 
att det är svårt att kommunicera eftersom det finns många delförklaringar och olika forskare 
har olika bild och åsikter. Det som gör klimatförändringarna extra svåra, är också att den inte 
alltid kan konkretiseras på ett enkelt sätt som folk kan ta till sig. Det går inte att säga säkert att 
en viss enskild händelse, som en naturkatastrof, berodde just på klimatförändringarna eller om 
det är naturliga variationer. ”Om man nu tror på det här med klimatförändringarna, så är det ju 
att man har flyttat hela systemet en liten bit, en liten stress på atmosfären som ger massor av 
konsekvenser. Men det är svårt för oss i media att säga att just det eller det beror på klimatet – 
och vi behöver den konkretionen!” Enligt Eskil Fagerström ligger problemet mycket i att 
förändringen är långsam och otydlig i sin karaktär, till skillnad från influensaepidemier och 
dylikt. Detta hanterar man genom att se det mer som en politisk fråga – genom att bevaka 
politiska processer kan journalisten följa sina vanliga tillvägagångssätt. Fagerström betonar 
hur viktigt det är för journalisten att kunna konkretisera, ta tydliggörande exempel och 
förklara på ett enkelt sätt. Det hade inte varit samma utmaning om det inte hade regnat i 
Sverige på tre år, för då hade ingen skrivit om något annat, resonerar han. 
 
Fagerström säger att andra kanaler, som böcker eller Al Gores film En obekväm sanning, kan 
komplettera för att tillsammans med tidningen ge en bra bild. Tidningen har enligt honom en 
del fördelar som förmedlare, som kombinationen av snabbhet, stor publik och 
genomslagskraft, metoder och tillgång till forskare som ger tyngd att undersöka och övertyga. 
Han tycker själv att det är svårt att bedöma hur han och Sydsvenskan lyckas som förmedlare 
av klimatfrågan, men han tror att klimatdebatten har kulminerat nu. Sett till mediebevakning 
har det följt mönstret av andra upphaussade ämnen i media som kärnkraften, och han frågar 
sig hur mycket av bevakningen som är motiverad längre. Han tror att de som är intresserade 
hellre vänder sig till populärvetenskapliga tidskrifter för att veta mer. ”Men det vi misslyckas 
med är väl att vi kanske går för långt i att förenkla det. Vi måste förenkla det, men det öppnar 
för kritik från skeptiker som tycker att det blir löjeväckande plakat”. Samtidigt är det en extra 
intressant fråga då den spänner över tidningens alla olika avdelningar och det finns utrymme 
om man väljer att ta det på stort allvar. Avslutande säger Eskil Fagerström att det är svårt att 
verkligen sätta sig in i klimatproblematiken (och det kan även gälla andra frågor) – ”Det 
kräver ett jäkla engagemang, det gör det, det tycker jag”.  
 

5. Diskussion 

I föregående kapitel har ett antal läsare såväl som tidningsarbetare fått komma till tals 
angående morgontidningen som förmedlare av information om klimatförändringarna. Utan att 
förenkla och generalisera deras åsikter till samhället i stort, kan man jämföra och göra några 
synteser av vad just dessa informanter sagt och skrivit. Jag ska här ta upp några sådana 
jämförelser och diskutera ett par frågor som väckts utifrån litteratur, enkäter och intervjuer. 



29 

 

Det handlar dels om reaktioner på det som skrivits i tidningar, och förväntningarna på mediet 
med utgångspunkt i vilka roller det anses ha i samhället.  
 
Bland läsarreaktionerna är objektivitet och sanningsenlig information vad som främst 
förväntas. Detta är föga förvånande också centrala ideal för tidningsarbetarna. Däremot 
problematiseras inte dessa begrepp – sådant som urval, balans och proportionerlighet gör i 
mina ögon bilden av vad som är ”fakta” mer nyanserad och komplicerad. Det som gör att 
Anders R Olsson i sin bok talar om medias ”lögner”, är inte direkt felaktiga fakta, utan den 
helhetsbild som förmedlas genom urval och presentation av vissa händelser. I kapitel två togs 
till exempel Hadenius och Weibulls undersökning upp, som visat att redaktionella rutiner och 
sensationella nyheter får betydligt större vikt än journalister önskar, medan vad som bedöms 
vara viktigt för publiken får en stor minusdifferens (Hadenius & Weibull 2003:349-360, 
tabellen 9:3). Det skapas en illusion av världen och dess sammansättning som inte stämmer, 
vilket också Henrik Berggren säger i sin intervju. Berggren anser dock detta vara om inte 
positivt så åtminstone nödvändigt för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig informationen.   
 
Berggren ser mer förmedling av sammanhang i nyheterna som centralt. Det är dessutom något 
som vissa läsare saknar. Just i klimatfrågan är sammanhangen helt avgörande för förståelse, 
och alla brister i att förmedla dessa kan ge en problematiskt missvisande bild. På tal om vikten 
av sammanhang: I Sydsvenskan 2008-05-28 finns en kort intervju med Martin Jönsson, 
presenterad som ”medieanalytiker, bloggare och chef för SvD Näringsliv som utsetts till ny 
gästprofessor i journalistik vid Göteborgs universitet…”, undertecknad Niklas Orrenius. På 
frågan vad som utgör kärnan i journalistik, svarar Jönsson ”att skickligt berätta bra historier 
om saker som folk inte kände till förut”. Längre fram säger han att ”papperstidningens 
viktigaste roll är inte längre att vara en allmän nyhetsförmedlare, folk får sina nyheter via 
nätet och sms. Den nya rollen är att sätta agendan, att ha de starka berättelserna, att fördjupa.” 
(mina kursiveringar). Jönsson verkar alltså tycka att de nyheter folk får via nätet och sms är 
tillräckligt som allmän nyhetsförmedling. Den tidspress och ”snuttifiering” som dessa former 
innebär kritiserades dock av informanter i min undersökning, och torde enligt min logik inte 
främja en förståelse för klimatförändringarnas komplexa samband. Mediernas nyhetsutbud 
betraktas inom forskningen allt mer som ”konstruktioner med verklighetsfragment”, inte 
spegelbilder av verkligheten (Hvitfelt 2005:41, se också Ekecrantz & Olssons Det redigerade 
samhället från 1994 om journalistiken som institution och ideologi genom 1900-talet). 
 
Att låta alla sidor i åsiktsskiljaktigheter få komma till tals i tidningen är ett journalistiskt ideal 
som brukar kallas, kort och gott, balans. Vi har redan stött på denna norm i artikeln av 
Boykoff & Boykoff (2007). Problemet med balans, som kan ge oproportionerligt 
framställande av olika sidor i en debatt, är att det kan vara missvisande vid rapportering av 
vetenskap. Avsikten må vara god, och resultatet också såvida det rör sig om politik och dylikt, 
men när det gäller klimatfrågan kan konsensus underdrivas (se kapitel 2.2 ovan). Även 
Fagerström påpekar i intervjun att det ofta finns brister hos journalister just där, att man inte 
har tid att värdera olika källors tyngd. Här kan vi också åter nämna McBean och Hengeveld 
som i sin artikel anser att en del av förvirringen kring klimatvetenskapen beror på medias 
misslyckande i att skilja på vetenskaplig debatt om detaljer (där det i fallet klimatförändringen 
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råder osäkerhet) respektive signifikans (stor konsensus). Jag anser att all onödig förvirring är 
fatal, eftersom klimatfrågan redan är komplex och kan vara svår att förstå. Klimatvetenskapen 
i sig är i mina ögon lika lite något som kan/ska påverkas av allmänhetens debatt som 
användandet av antibiotika inom medicinen eller andra vetenskapliga diskussioner för 
experter inom olika områden. Däremot alla kringfrågor, som vissa delar av diskussionen om 
hur klimatförändringarna bör hanteras, är utmärkt att debatteras inom media enligt 
journalistikens alla konster och regler. Därför ser jag det som tidningens uppgift (eller 
motsvarande kunskapsinstitution, se nedan) att A) försöka förklara klimatförändringarna och 
den vetenskapliga debatten på ett proportionerligt sätt och med hänsyn till olika källors 
varierande tyngd enligt de kriterier som redan finns inom vetenskapssfären (förstås gärna med 
en kritisk medvetenhet om dessa), och B) vara forum för debatten om hanteringen av 
klimatförändringarnas implikationer och kringfrågor. 
 
En problematik liknande den om balans härrör ur ett annat av de journalistiska idealen, 
nämligen konkretisering. I kapitel 2 ovan nämnde Hvitfelt hur pseudofrågor tagit över den 
faktiska politiken i rapporteringen av USA:s presidentvalskampanjer. Eskil Fagerström 
nämner något likartat, nämligen att det är enklare att konkretisera och skriva om den politiska 
förhandlingsprocessen kring klimatet än den faktiska klimatkunskapen. Jag frågar mig vad 
detta får för konsekvenser? De flesta av enkätrespondenterna oroar sig över klimatets 
utveckling, men få har en tillräckligt djup förståelse för att veta olika lösningars effektivitet. 
Jag tror för egen del att man är som mest orolig och olycklig över klimatets utveckling när 
man känner till dess hotande konsekvenser, men inte riktigt förstår hur allt hänger ihop och 
vet vem man egentligen ska tro på. Bristande förståelse för lösningar tror jag ökar känslan av 
maktlöshet och eventuellt skuld, då man inte känner någon övertygelse om vad man faktiskt 
kan (eller inte kan) göra själv. I så fall är det olyckligt om konkretiseringskravet gör att 
förmedlingen av själva klimatkunskapen skärs ner.  
 
Många av enkätrespondenterna klagar över okunskap hos journalisterna i rapporteringen om 
vetenskap. Även intervjuinformanterna som arbetar på tidningar betonar vikten av att vara 
påläst. Nyfors framhåller dagsländor och den skandaljournalistik som de främsta tecknen på 
bristande kvalitet – något även läsare riktar stark kritik mot. Avellan tror att en 
naturvetenskaplig bakgrund förbättrar kvalitén hos vetenskapsjournalisten, medan Fagerström 
snarare tror att ett starkt intresse påverkar. Alla är eniga om tidsfaktorn – att tiden avgör hur 
väl man kan sätta sig in i ett område och göra bra journalistiskt arbete. Det stämmer väl in 
med Wilsons forskning som tidigare presenterades, där tid var den viktigaste faktorn för 
högkvalitativ klimatrapportering. Alla informanter är också eniga om att just denna tid blir allt 
knappare, av orsaker som ökad konkurrens och nya medieformer, till exempel 
Internetpublicering. Det påminner mig åter om Anders R Olssons tes och tillika boktitel, 
nämligen att journalistik på kommersiella villkor är demokratiskt otjänlig. 
 
Nyfors tar upp fenomenet mediebubblor och anser att journalister inte får ge upp rapportering 
av viktiga förlopp, utan ska anstränga sig för att hålla ämnet igång med hjälp av nya ”krokar”. 
Fagerström ger uttryck för motsatta åsikter: en oro att överdriva med medietrötthet som följd, 
motstånd mot att följa med strömmen och en vilja att vara kritisk även mot forskare. Han 
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frågar sig också hur mycket av klimatrapporteringen som är motiverad längre. Även dessa 
åsikter om kritiskhet delas av några läsare. Det är uppenbart inte helt enkelt att som journalist 
förhålla sig till klimatforskningens budskap. Hur kan man beskriva något mycket komplicerat 
och ganska skrämmande på ett sätt som är konkret förklarande utan att förenkla, som är sant 
utan att vara deprimerande och passiviserande, väcker ilska eller skrämmer bort läsare? 
Kanske är det som Fagerström antyder, att det inte är morgontidningens jobb att göra det 
heller? Avellan tycker att tidningen ska ge en bra allmänbildande grund, med både hon och 
Fagerström tycker att andra källor får komplettera för djupare kunskaper. Samtidigt har som 
sagt forskning visat (exempelvis Naturvårdsverket 2008b) att en majoritet av svenskarna vill 
få kunskap om klimatfrågan via nyhetsmedier. Mina enkätbesvarare hade också sådana som 
främsta källor till klimatkunskap. De verkade ha, i enlighet med resonemanget i artikeln av 
Stamm et al (se kapitel 2.2), en problemmedvetenhet, men saknade generellt djupare kunskap 
om klimatfrågans lösningar. Avsaknaden av djupare förståelse är enligt artikelförfattarna 
negativ, då det bidrar till att frågan får lägre prioritet. Förutsatt att endast en minoritet av 
befolkningen med ”specialintresse” vänder sig till andra källor för mer expertis om klimatet, 
är detta problematiskt. En fråga av väldigt stort samhällsintresse som klimatförändringarna 
riskerar således att prioriteras ner av väljare/konsumenter på grund av alltför ytlig kunskap. 
Det verkar finnas ett visst glapp i förväntningarna på hur mycket och djupgående 
nyhetstidningen ska skriva om klimatförändringarna, där läsarna/medborgarna förväntar sig 
mer än vad journalisterna anser vara sin uppgift. Detta kan med fördel undersökas vidare. 
 
Såväl enkät- som intervjuinformanter tar också upp morgontidningens fördelar som 
förmedlare av klimatfrågan, till exempel den stora genomslagskraften och kontinuiteten, 
möjligheten att ha mycket information och förklarande grafik. Tidningen hyllas som offentlig 
mötesplats där motsättningar kan diskuteras och olika vinklar presenteras. Det är också som 
Avellan säger, att hur läsaren tillgodogör sig tidningens innehåll spelar stor roll, och inte 
minst valet att faktiskt läsa tidningen eller inte! Kommunikationens framgång hänger inte 
enkom på journalisternas sätt att skriva eller de resurser och det utrymme de får. Och 
Fagerström är som sagt skeptisk till om det verkligen är hans syfte att få alla att inse allvaret i 
klimatfrågan. Av det kan jag dra något av en delslutsats, nämligen att vi inte kan räkna med 
att alla lär sig hur klimatförändringarna fungerar genom att läsa morgontidningen! Med denna 
kanske självklara konklusion i ryggen, påstår jag att en betydligt mindre del av ansvaret för att 
få ett ”klimatanpassat” samhälle (som inte rubbar klimatet på drastiska, negativa sätt) ska 
ligga på individer/medborgare/konsumenter och en större del på det politiska planet. I media 
finns idag gott om klimattips riktade till individer, samtidigt som internationella 
klimatförhandlingar beskrivs som urvattnade misslyckanden. Dessutom behöver någon slags 
institution med ansvar för väl synlig (obligatorisk?) utbildning för vuxna utformas. Att ett 
ökat politiskt ansvarstagande i detta fall skulle vara nödvändigt är också min slutsats från att 
ha läst sociologen Anna-Lisa Lindéns bok Människa och miljö, just eftersom det är så 
bråttom. Hon diskuterar hur social ohörsamhet (skillnaden mellan ideala och förverkligade 
handlingar) ofta anses bero enbart på felaktig eller bristfällig kunskap, men enligt henne också 
beror på andra hindrande faktorer i en människas omgivning, sociala tillhörighet och 
samhällets värderingar. Komplex av attityder, särskilt om de är grundläggande, tar ofta lång 
tid för individer att ändra (Lindén 1994:17, 23). Hur man ska nå ut med information på ett sätt 
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som faktiskt leder till ett anpassat beteende kan man också läsa mer om i Naturvårdsverkets 
rapport om kommunikativa målgrupper i klimatfrågan (Naturvårdsverket 2008a).  
 
Strömbäck (2004:73-74) beskriver två typer av medieideologier, den libertära/frihetliga och 
den sociala ansvarsideologin, där namnen avslöjar dess utgångspunkter. Jag menar att en 
medieideologi med teman som ansvar och moraliska förpliktelser är nödvändig på grund av 
klimatförändringarnas karaktär – de är mycket allvarliga och brådskande, komplexa och 
delvis dåligt förstådda, skrämmande, och så vidare – jag tror nämligen inte att man kan räkna 
med att alla på eget bevåg tar sig an jobbet att sätta sig in i klimatfrågan. Det kräver, som 
Eskil Fagerström uttryckte det, ”ett jäkla engagemang” och dessutom kunskap om 
informationssökning, källkritik, etcetera. Det är ju därför nyhetsjournalistik finns, för att 
bespara oss andra den mödan! Det är därför DN på sin hemsida uttrycker ambitionen att ha 
för medborgarna ”värdefull kunskapsorganisation” (DN 2008b). Och som sagt i kapitel två, 
75 % av svenska journalister bedömer enligt Hadenius och Weibull det vara oerhört viktigt att 
ge den information medborgarna behöver för att ta ställning i samhällsfrågor. En 
enkätbesvarare skrev också så om nyhetstidningens roll: ”Informera objektivt, hjälpa 
individerna att fatta informerade beslut i sina dagliga liv”(C4). Samtidigt har nyhetsmedier 
inte ett entydigt definierat uppdrag som utbildare utan som förmedlare av nyheter, med allt 
vad det nu kan innebära. Befolkningen i ett land som Sverige har relativt stor makt, och 
demokratins grundsten är att röstarna är välinformerade. Som man kanske skulle kunna 
uttrycka det, tillhörande den sociala ansvarsideologin: 

 
Ty journalistik handlar ju om något som är mycket större och viktigare än journalisternas 
egna problem och tillkortakommanden, den handlar om den medborgerliga och 
demokratiska rättigheten att få relevant information för egna ställningstaganden (Å. 
Olsson 1985:8).  

 
Så landar jag, i sällskap med Anders R Olsson och Henrik Berggren, i en diskussion om 
institutioner. Och faktum är, att Naturvårdsverket har axlat manteln att sprida FN:s 
klimatpanels resultat till den svenskspråkiga publiken. Men det kände inte ens jag till förrän 
kort före jag började arbeta med denna uppsats, och jag är ändå en student med stort 
miljöintresse, rör mig i universitetsvärlden och följer både klimatvetenskapen och 
nyhetsmedia med stort intresse. Jag gissar därför att de flesta inte känner till det. Dessutom är 
det inte en vanlig källa till kunskap om klimatet varken enligt mina respondenter eller enligt 
undersökningar nämnda i refererad eller annan läst litteratur. Väl medveten om var man ska 
leta, är tillgängligheten till klimatpanelens rapporter god, i alla fall om man har Internet. Jag 
håller med Fagerström om att det kräver intresse och engagemang (eller möjligen ekonomiska 
incitament) för att söka reda på och värdera informationen.  
 
Så om varken nyhetsmedier eller Naturvårdsverket vill eller klarar att ta ansvaret för att 
medborgarna får en bra förståelse av klimatproblematiken, finns det då någon annan befintlig 
institution som kan det, eller behövs en ny? Jag utgår från klimatsituationens allvar, enligt till 
exempel klimatpanelens rapporter, och behovet av större genomslag och förståelse. Jag vågar 
inte heller sätta hoppet till en helhetsbild och bred kunskap som skulle nås av folkets samlade 
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informationskonsumtion. Kanske behövs en folkbildningsinstitution för vuxna? Public service 
faller åtminstone delvis på grund av att det är lätt att välja bort. Samtidigt inser jag det 
kontroversiella i att tvinga på medborgare en ”sann kunskap” om världen. Man kan såklart 
fråga sig om någon förmedling av världens tillstånd kan vara annat än fragmentarisk och 
problematisk, men då målar man bara med svart och vitt, tycker jag – finns det utrymme för 
förbättringar så är det självklart bra, även om det inte leder till ett helt oklanderligt resultat. 
Självklart skulle sådan utbildning få innebära kritiskt och logiskt resonerande och 
diskuterande, på ett inte mer kontroversiellt sätt än i dagens skola. Kanske en kort ”public 
service”-morgontidning som skickas ut till alla hushåll? Eller ”Klimatnytt” på TV? Och mitt 
föreslagna komplement till ny kunskapsorganisation kvarstår: ett tydligare och mer 
omfattande ansvarstagande på politisk nivå för kraftfullt handlande mot klimatförändringarna 
och bemötande av dess ofrånkomliga konsekvenser, där inte de enskilda individerna förutsätts 
dra ett tungt lass. Jag vill dock poängtera att klimatrubbningen är ett unikt fall, jag önskar inte 
att samhället går emot centraliserad makt så fort ett problem dyker upp, det kommer ju 
ständigt nya. Debatten om demokratin och hur vi ska organisera för den för att möjliggöra ett 
flexibelt samhälle behöver ett rejält uppsving, tycker jag. Effektiva informationsflöden i 
samhället där även komplicerade samband synliggörs tror jag, precis som Redman, Bateson 
och Rappaport (se kapitel 2.1 ovan), är en grundpelare. För att få ett välfungerande samhälle 
framhöll de också vikten av större sammanhållningsgrad, mindre tungrodd administration och 
mer holistiska enheter/kategorier. En viss debatt om dessa stora frågor sker inom den 
akademiska världen, men hade med fördel, tror jag, också skett på ett bredare plan i samhället. 
 
Jag vill avsluta diskussionen med att öppna för vidare studier på området, exempelvis ett mer 
diskursanalytiskt förhållningssätt som det Carvalho står för i sin tidigare nämnda artikel – hon 
kritiserar hur gränsen är otydlig mellan det normativa och deskriptiva i brittisk kvalitetspress. 
Jag har själv ibland upplevt det som snårigt även vid läsning av svenska tidningar, att särskilja 
regelrätt rapportering av klimatvetenskap eller TT:s pressmeddelanden från politikers 
uttalanden om klimatet eller referat eller kommentering av sådana, opinions- och debattexter 
som ledare, krönikor och insändare, samt ibland annonser av mer ”informerande” typ från 
företag. Även Hvitfelts bok handlar mycket om denna gräns ökande luddighet. Jag tror också, 
som Bender och Rodhe (Svenska Dagbladet 2008-10-17) att det kan vara svårt för många att 
skilja mellan trovärdigheten hos de spretande rösterna i den polariserade klimatdebatten. Det 
kan vara personer med helt annan kompetens, lekmän, som ger sig in i den vetenskapliga 
diskussionen. Med en fråga som från början är komplex, är det inte alltid lätt att veta vad man 
ska ta på allvar. När jag intervjuade Eskil Fagerström, upplevde han att det är vattentäta skott 
mellan de olika delarna i tidningen (opinion, nyheter, debatter), men det kanske vore värt att 
undersöka hur det uppfattas av läsare? Särskilt om, som Berggren säger, det är tidningens 
helhet som kommuniceras och ger en bild av världen. Vidare forskning kan röra till exempel 
hur vi kan arrangera kunskapsinstitutioner, om/hur klimatförändringarna kan bromsas genom 
politiska beslut, eller hur nyhetsmedias makt kan och bör granskas. Jag tror att statsvetare, 
pedagoger, medievetare, sociologer, humanekologer och andra tvärvetare är exempel på 
varifrån forskning kan komma om hur naturvetenskapernas resultat kan hanteras. Den 
forskning som görs måste också nå ut på ett effektivt sätt, även till forskare i andra discipliner.  
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6. Slutsatser 

Efter att ha diskuterat undersökningens resultat, ska jag här återknyta till uppsatsens 
frågeställningar för att sammanfatta vad jag har kommit fram till. Den första centrala frågan 
var: (1) Vilka reaktioner, tankar kring och förväntningar på nyhetstidningars rapportering om 
klimatförändringarna har några vanliga läsare? Enkätmaterialet ger svar på denna fråga. I 
princip alla enkätbesvarare oroar sig över klimatet, varav hälften mycket. Nyhetstidningar är 
en vanlig källa till klimatkunskap och läsarna hade ett relativt stort förtroende för dem. 
Reaktionerna på det man läst kan indelas i tre typer: de som blir rädda/bekymrade, de 
skeptiska och ”sållare” som poängterar källors varierande trovärdighet. De flesta förväntar sig 
att tidningen ska förmedla objektiv fakta och syna/kritisera makthavare, någon lyfter fram 
rollen att hjälpa medborgare att fatta informerade beslut. Det nämns både plus och minus 
kring nyhetstidningarnas rapportering. Bra är den kontinuerliga och fördjupade förmedlingen 
som också når ut ganska snabbt, genomslaget, att tidningen är lättillgänglig och lättförståelig 
och skapar debatt och opinion. Sämre är journalister som saknar smalare kunskap och inte kan 
bedöma vetenskap, okritiska vinklingar, förenklingar, att tidningen är kommersiell och 
sensationslysten, samt styrd ekonomiskt och ideologiskt.  
 
Nästa frågeställning var: (2) Hur ser några aktuella journalister/redaktörer på sin egen roll, 
och tidningens roll, i rapporteringen om klimatet, till exempel i förhållande till läsarnas 
förväntningar? De fyra informanterna ser nyhetstidningen som en kunskapsinstitution som 
kan ge en allmänbildning och samhällsorientering. Nyfors och Berggren betonar ansvaret 
gentemot medborgarna att rapportera det viktiga (inte bara det nya) och med sammanhang. 
Tidningen är ju också agendasättare. Fagerström framhåller läsarnas intresse och att vara 
taktisk i förmedlingen då överdrivenhet kan leda till medietrötthet. Avellan och Fagerström 
tycker att andra källor/kanaler kan komplettera tidningens rapportering om klimatet för de 
som vill ha mer specialkunskaper. Både Fagerström och Nyfors nämner den kritiska 
granskningen av olika maktintressenter, och enligt Fagerström också forskare, som central. 
Alla tycker att tidningen ska presentera olika vinklar och vara ett debattforum där värderingar 
kan uppstå. Berggren tycker också att den fiktiva helhetsbild som skapas genom tidningens 
urval ger en chans att förhålla sig till världen på ett konstruktivt sätt. Alla tycker de också att 
kunniga, pålästa och källkritiska journalister som har tid att göra rätt prioriteringar är 
avgörande för bra rapportering, men att tid och andra resurser är begränsande faktorer. 
Konkurrens och nya medieformer drar tyvärr upp tempot alltmer. Nyfors är den enda som 
nämner att verklighetsbeskrivningen ska vara proportionerlig. Avellan tror att 
naturvetenskaplig bakgrund är bra för vetenskapsjournalister, Fagerström tycker att ett 
genuint intresse är det viktigaste. 
 
I Avellans roll som redaktör är det viktigt att försöka nå ut till fler av dem som inte redan läser 
tidningen. Det ska också underlättas för läsare att tillgodogöra sig materialet tycker hon, och 
även Fagerström och Nyfors tar upp att man måste försöka konkretisera klimatfrågan för att 
göra den hanterbar. Informanterna tycker alla att tidningen är en medieform med flera fördelar 
i förmedlingen av klimatfrågans komplexitet, då det där kan finnas plats för mycket 
information och olika vinklar, genomslagskraften är stor och läsaren har tid att ta till sig 
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innehållet. Alla fyra nämner också vikten av sanningsenlighet och att förmedlingen ska vara 
relevant och objektiv, och enligt åtminstone Avellan och Fagerström också intressant. 
Berggren tycker att tidningen ska bekräfta och provocera och spegla världens djup och bredd.  
 
Den tredje frågeställningen (3) rörde i vilken utsträckning det råder samstämmighet i läsarnas 
och journalisteras/redaktörernas målsättningar och förväntningar. Den kanske mest uppenbara 
likheten hos såväl alla intervjuinformanter som hos läsargruppen är betonandet av 
journalistens kunskap. Många läsare uttrycker att bristen av smalare (naturvetenskaplig) 
kunskap är ett problem. Journalistiska ideal som objektivitet och sanningsenlighet önskas av 
alla, liksom ett engagerat debattforum. Såväl läsare som Nyfors och Fagerström säger att 
sensationsskriveri och domedagsprofetior är negativt med minskande trovärdighet som följd. 
Några läsare betonar särskilt det negativa med den jakt efter säljande rubriker tidningar 
upplevs ha på grund av kommersiella intressen. Också beroendet av annonsörer togs upp av 
någon läsare. Där skiljer det sig dock från journalisternas syn verkar det som – särskilt 
Fagerström och Nyfors pekar på den integritet som oftast ligger i deras profession och att 
journalister inte tänker på att anpassa sig efter andra intressenter i sitt dagliga arbete. Från 
läsarna kom också kritik mot ensidig och onyanserad rapportering med fokus på enskilda 
problem relaterade till klimatförändringarna och avsaknad av större samband och lösningar. 
Mer fördjupande serier om orsak och verkan efterfrågas. Detta är också något som 
intervjuinformanterna kommenterat; Berggrens och Nyfors betonande av kontext, till 
exempel, eller Fagerströms tankar kring hur den komplexa frågan kan konkretiseras och göras 
förståelig, vilket dock kan medföra förenklingar. Även journalistens situation påverkar, då 
utrymme och allt knappare tid sätter ramarna för vad de faktiskt kan skriva. 
 
Slutligen var fråga (4): Hur påverkas möjligheterna för medborgare att fatta val som 
konsumenter och väljare av de sätt nyhetstidningar förmedlar kunskaper om 
klimatförändringarna på? Det verkar från både läsares och journalisters synvinkel finnas en 
viss brist på förmedling av sammanhang. Den komplexa klimatfrågan är också svår att 
förmedla på grund av de villkor journalister arbetar under. Två av journalisterna anser att 
specialkunskaper måste sökas utanför nyhetstidningen, som endast erbjuder allmänbildning. 
Samtidigt är enkätbesvararnas främsta källor till klimatkunskap inte specialistkanaler, utan 
vanlig nyhetsmedia som TV och just nyhetstidningar. Även en nationell undersökning visar 
som sagt att de flesta svenskar vill lära sig om klimatpåverkan i nyhetsmedier. Många 
enkätbesvarare uttrycker oro, och har problemmedvetenhet men dock ytlig kunskap om 
klimatfrågans lösningar. Detta indikerar att det sätt på vilket klimatfrågan förmedlas i 
nyhetstidningar inte är helt tillfredsställande som grund för medborgarnas förståelse och i 
förlängningen beslut vid val och konsumtion. Jag har föreslagit att nyhetstidningarna som 
kunskapsinstitution i vår demokrati behöver utvecklas i en mer utbildande riktning, alternativt 
att en annan institution tar större ansvar för kunskapsspridning om klimatförändringarna. 
Detta särskilt om vi som enskilda individer ska fortsätta att ha stor makt att göra val som 
påverkar samhällets grad av klimatanpassning. På grund av klimatfrågans mycket brådskande 
karaktär ser jag dock i just detta fall det som önskvärt att denna makt och därmed det ansvaret 
i mindre grad ska ske på individnivå, och i betydligt större grad på politisk nivå. Oavsett 
makt- och ansvarsfördelning mellan olika aktörer, är dock effektiv kommunikation och 
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spridning av information centralt. Då möjliggörs större flexibilitet, anpassning och hantering 
av samhälls- och miljöproblem i det komplexa, demokratiskt styrda samhälle vi lever i. Desto 
korrektare bild alla makthavare, individer som politiker eller näringsliv, har av världen och 
dess samband, desto snabbare och mer adekvat kan respons på dess problem bli.  

Det är de stora strukturerna och beteende- 
grundande idéerna som påverkat miljön mest  

– inte människors tankar om miljön!  
(J. McNeill 2003) 
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Appendix I: Enkätfrågeformulär ”Media och klimatförändringarna” 

Tack för att du fyller i denna enkät! Jag heter Ulrika Tegnér och skriver kandidatuppsats i 
humanekologi vid Lunds Universitet. Svaren är anonyma.  
 
Var vänlig kryssa före ett valt svarsalternativ och/eller skriv där det finns linjer. 
 
DEL I 
1 a) Min utbildningsgrad* är _______________________________________________________. 

                    (*avslutad utbildning)        
   b) Min nuvarande sysselsättning är ________________________________________________.  
   c) Jag är ____ år.  
   d) Jag är (  ) kvinna, (  ) man. 
 
2 Har du hört talas om växthuseffekten och/eller klimatförändringarna?  
(  ) Ja, (  ) nej.  
Om nej behöver du inte bevara resterande frågor. 
 
3 Tror du att klimatförändringarna är ett problem eller inte?  
(  ) Ja, (  ) nej, (  ) jag vet inte. 
Om nej, hoppa ner till fråga 6. 
 
4 Hur känner du inför situationen med klimatet?  
(  ) Det oroar mig mycket, (  ) det oroar mig lite,  (  ) det oroar mig inte alls. 
 
5 Vet du vad som är mest effektivt för att motverka klimatförändringarna?  
(  ) Ja, jag är mycket säker, (  ) jag har hört om olika lösningar men vet inte om de är effektiva, (  ) nej. 
 
6 Hur engagerad alternativt ointresserad är du av klimatfrågan?  
(  ) Helt ointresserad, (  ) följer situationens utveckling i media, (  ) funderar dessutom själv på 
problemet och lösningar, (  ) mycket engagerad i vad jag tror är bra lösningar.  
 
7 Hos vilka tycker du att det största ansvaret för att lösa klimatfrågan ligger?  
(  ) Politikerna, (  ) näringslivet, (  ) individerna, (  ) annan:_____________________, (  ) vet ej. 
 

- Om politikerna: kommer klimatfrågan att påverka hur du röstar? (  ) Ja, (  ) nej, (  ) vet ej. 
 

- Hur kommer du att rösta i nästa riksdagsval? ______________________________________ 
 
8 Är du beredd att ändra livsstil (eller har redan gjort det) på grund av klimatförändringarna?  
(  ) Ja, i stor utsträckning (  ) ja, till viss del, (  ) nej, (  ) vet ej. 
 
 
DEL II 
9 Varifrån får du mest information att grunda din uppfattning om klimatförändringarna på?  
(Gradera de tre viktigaste alternativen med siffrorna 1 till 3, där 1 är viktigaste källan, och skriv 
siffrorna vid valda svarsalternativ. ) 
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(  ) Nyhetstidningar, (  ) TV, (  ) tidsskrifter, (  ) samtal med familj/vänner, (  ) radio, (  ) böcker,  
(  ) miljöorganisationer, (  ) föreläsningar och workshops, (  ) Internet, (  )______________________. 
 

- Om Nyhetstidningar är ett av dina alternativ, specificera vilken/vilka tidning(ar) du läser:  
 
________________________________________________________________________ 

 
 
10 Vem/Vilka har du störst förtroende för som källa till kunskap om klimatförändringarna?  
(Gradera de tre viktigaste alternativen med siffrorna 1 till 3, där 1 är viktigaste källan, och skriv 
siffrorna vid valda svarsalternativ. ) 
(  ) Nyhetstidningar, (  ) TV, (  ) tidsskrifter, (  ) samtal med familj/vänner, (  ) radio, (  ) böcker,  
(  ) miljöorganisationer, (  ) föreläsningar och workshops, (  ) Internet, (  )______________________. 
  

- Om Nyhetstidningar är ett av dina alternativ, specificera vilken/vilka tidning(ar) du menar:  
 
__________________________________________________________________________ 

 
 
DEL III 
11 Vad är dina tankar om, och reaktioner på, det du läser i nyhetstidningar om klimatförändringarna? 
Specificera vilken/vilka tidning(ar) du läser. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
12 Vad tycker du är nyhetstidningars viktigaste roll? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
13 Vad tror du är nyhetstidningars fördelar och brister som förmedlare av vetenskap om 
klimatförändringarna? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Övriga kommentarer 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Stort tack för din medverkan! 
 
 
För eventuella frågor i efterhand, kontakta mig via e-post utegner@gmail.com, eller via 
Humanekologiska avdelningen vid Etnologiska institutionen, Lunds Universitet.  
 
 

Appendix II: Grundmall för (semi-strukturerade) intervjuer 

 
Erbjud anonymitet. 
 
1. Allmänt: 

 Har varit journalist hur länge? Ev. inriktning mot vetenskap/miljö?  
 
2. Viktigaste frågorna: 

 Vad tycker du är medias, morgontidningars och journalisters främsta roller/uppgifter? (Kanske 
behöver dessa tre attackeras var och en för sig, för så utförliga svar som möjligt – detta är det allra 
viktigaste!) 

 
 Vad tycker du är de främsta problemen och möjligheterna för nyhetstidningar som förmedlare av 
information om klimatförändringarna till allmänheten?  
 

 Vilka faktorer tror du mest påverkar kvalitén på journalisters rapportering om 
klimatförändringarna? Vad har betydelse för hur korrekt helhetsbild tidningen ger av 
klimatförändringarna?  

 
3. Sekundära frågor: 

 Ev. spekulera om läsarnas tankar: Tror du att tidningens läsare funderar på medias, tidningens och 
journalistens roll? Vad tror du t.ex. om deras förtroende för och förväntningar på tidningen och 
journalistiken? Hur tror du att läsare reagerar på det som skrivs om klimatförändringarna? 

 
 Vad tänker du om de källor som används när det gäller vetenskap om klimatförändringarna – av 
vilken typ är källorna och hur används de?  

 
 Vilka förutsättningar påverkar journalisten i valen vid urval och presentation? T.ex. teoretiska och 
praktiska journalistiska ideal/principer/normer? Hur hanterar man sådana normer? Hur påverkar de 
materialet?  

 
 Har du några andra allmänna tankar om journalistens situation som du vill ta upp? 

 
 
TACK! Välkommen att mejla om det är något du undrar över! 


