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Abstract 
Denna studie undersöker huruvida the protest paradigm går att urskilja i tryckta artiklar från 

tidningarna Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen och Göteborgs-posten som behandlar 

klimataktivisten Greta Thunberg i form av marginaliserande och diskrediterande frames. 

Studien undersöker också vilka frames som är möjliga att identifiera i texterna. För att 

genomföra undersökningen har en kvalitativ textanalys utförts och därtill har en framinganalys 

fungerat som ett verktyg i bearbetningen av det empiriska materialet.  

Studien finner att the protest paradigm går att urskilja i alla fyra tidningars rapportering om 

Greta Thunberg. De frames som var vanligast förekommande anspelade på Thunbergs 

utseende, beteende och mentala förmåga. Utöver dessa identifierade frames har studien också 

kunnat påvisa ytterligare marginaliserande och diskrediterande strukturer som ännu inte 

definierats av the protest paradigm. I resultatet framgår också att en upptrappning av the protest 

paradigm skett mellan studiens två valda tidsperioder. 

Studiens resultat visar att Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen samt Göteborgs-posten 

riskerar att forma och förvränga den allmänna uppfattningen av Greta Thunberg genom att 

direkt eller indirekt marginalisera och diskreditera henne genom negativ framing. Studien 

konstaterar också att tidningarnas användande av the protest paradigm i rapporteringen om 

Thunberg och hennes aktion kan utläsas som ett maktutövande där ett perspektiv på ett 

allmängiltigt problem förminskas.  

 

Nyckelord: the protest paradigm, framing, frames, Greta Thunberg, aktivister 
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1. Inledning 
Det är den 26 september 2019 och Sveriges televisions debattprogram Opinion live har precis 

börjat. Ett av kvällens ämnen är huruvida ekonomisk tillväxt är en omöjlighet eller en 

nödvändighet när vi ska rädda klimatet. I studion sitter debattörer och aktivister som 

representerar olika rörelser och politiska ståndpunkter redo att debattera.1 

Programledaren inleder med att referera till klimataktivisten Greta Thunberg som i ett tal i 

FN kritiserat världsledares fokus på ekonomisk tillväxt. Programledaren frågar sig sedan om 

hon har rätt eller fel. Ämnet får de inbjudna debattörerna inte kommentera utan får istället 

frågan: vad tycker ni om Thunbergs tal? Därefter följer en diskussion där Greta Thunberg står 

i fokus snarare än kvällens debattämne.2 Hur kan vi förstå det som sker? 

Den 20 augusti 2018 satte sig Greta Thunberg utanför riksdagen i Stockholm med en 

handskriven skylt och påbörjade en aktion, en skolstrejk för klimatet. Stödet för henne växte 

snabbt, framför allt bland ungdomar, och idag finns den globalt etablerade rörelsen Fridays for 

future som enats bakom klimatforskningen och Greta Thunbergs budskap.3 Tillsammans 

uppmanar Thunberg och Fridays for future politiker världen över att följa FN:s Parisavtal och 

hålla temperaturökningen under 1,5 °C, samt att säkerställa klimaträttvisa och enas bakom 

klimatforskningen.4   

Under hösten 2019 reste Greta Thunberg till USA och Kanada för att på heltid strejka och 

delta i politiska möten, exempelvis FN:s klimattoppmöte i New York.5 Thunberg har under 

2019 också tilldelats både Amnesty internationals människorättspris och Right livelihood 

award, det så kallade alternativa Nobelpriset.6   

Men förhållningssättet gentemot Greta Thunberg är inte ensidigt positivt. Thunbergs 

aktivism har inte bara mobiliserat ungdomar världen över, den har också delat politiska läger. 

Den 25 april 2019 deltog Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i TV4:s program 

Malou efter tio. I programmet framhåller Åkesson att Thunberg skulle göra mer nytta i 

skolbänken och att det inte spelar någon roll hur mycket hon sitter på Mynttorget eftersom det 

ändå inte kommer påverka klimatet. Åkesson kallar också Thunbergs aktion för en ”iscensatt 

PR-kampanj”. Strax efter programmet replikerar den dåvarande socialdemokratiska 

 
1 Opinion live, (tv-program), Stockholm: Sveriges television, 26 september 2019.   
2 Ibid. 
3 Nationalencyklopedin, ”Greta Thunberg”, hämtad från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/greta-thunberg 
(2019-11-28). 
4 Fridays for future, ”Vilka är vi?”, hämtad från https://fridaysforfuture.se/om-oss/ (2019-11-28). 
5 Sveriges television, ”Greta Thunberg tar sabbatsår – inleds i USA: ’Skolgången tar ingen skada’”, hämtad från 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/greta-thunberg-tar-sabbatsar-inleds-i-usa (2019-11-28) 
6 Nationalencyklopedin, ”Greta Thunberg”, hämtad från http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/greta-thunberg 
(2019-11-28). 
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socialförsäkringsministern Annika Strandhäll på Twitter att Åkessons uttalande är skamligt och 

att han dessutom sprider osanningar.7  

Klimatfrågan har kommit att bli ett politiskt sprängstoff som blåst upp en kamp mellan 

aktivister och förnekare, och i debatten, som snarare handlar om ideologiska ställningstaganden 

än sakfrågor, har Greta Thunberg kommit att bli ett politiskt slagträ. Avsnittet av Opinion live 

exemplifierar hur just denna skevhet tar sig uttryck då programmet låter tillväxtfrågan glida 

iväg och istället fokusera på Thunbergs aktivism. 

Medier deltar aktivt i att skapa opinionsbildning, direkt eller indirekt. Och frågan är vems 

ärenden de går när de väljer att utforma sina journalistiska produkter på det ena sättet eller det 

andra. Således är det viktigt att studera hur medier rapporterar om politiskt laddade 

frågeställningar som till exempel klimatfrågan, något som kan vara avgörande i hur allmänheten 

uppfattar aktivister som exempelvis Greta Thunberg. 

Flerårig medieforskning har konstaterat att mediers relation till just aktivister, 

aktivistgrupper och sociala rörelser tenderar att vara komplicerad. Hur medier bevakar och 

ramar in dessa grupper är ett återkommande ämne för undersökning, vilket synliggjort en 

negativ och snedvriden struktur.8 En struktur som resulterat i protestparadigmet9, ett mönster 

av inramningar10 som belyser mediers tendens att direkt eller indirekt marginalisera och 

diskreditera aktivister, aktivistgrupper och sociala rörelser. Detta visar sig exempelvis då 

medier medvetet eller omedvetet fokuserar på att rama in en aktivist istället för att belysa dennes 

aktion, argument eller den kritik den lyfter, som i det inledande exemplet med Opinion live.11  

 
2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om protestparadigmet går att urskilja i tryckta svenska 

nyhets- och ledartexter som behandlar klimataktivisten Greta Thunberg från tidningarna 

Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen och Göteborgs-posten, och i så fall vilka inramningar 

som är möjliga att identifiera. Studien avser göra detta genom att studera 29 artiklar från 

tidsperioderna 2018-08-20 till 2018-09-20 samt 2019-09-01 till 2019-09-30. Studien ämnar 

besvara följande frågor:  

 
7 Expressen, “Jimmie Åkessons känga till Greta Thunberg: ’Ett barn’”, hämtad från 
https://www.expressen.se/nyheter/jimmie-akessons-kanga-till-greta-thunberg-ett-
barn/?fbclid=IwAR03p0FDuydG1SuB10akeO4Q9DwcUurBvnH1B84-EXOO7I-oJteLhVg-WzI (2019-12-20). 
8 Patrick McCurdy, ”Social movement, protest and mainstream media”, Sociology compass, vol. 6, 2012, s.245. 
9 Protestparadigmet är författarens valda översättning av begreppet the protest paradigm som saknar fastslagen motsvarighet 
på svenska.  
10 Inramning och inramningar är författarens valda översättning av begreppen framing och frames som saknar fastslagna 
motsvarighet i det svenska språket.  
11 McCurdy s.245.  
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• Går det att urskilja protestparadigmet i tryckta nyhets- och ledartexter som behandlar 

klimataktivisten Greta Thunberg?  

• Om protestparadigmet går att urskilja, vilka inramningar går det då att identifiera i 

texterna?  

• Går det att finna ytterligare marginaliserande och diskrediterande inramningar i texterna 

ännu inte definierade i protestparadigmet?  

 
3. Teori 
3.1 Inramning 
Robert Entman definierar inramning som att vissa aspekter av en upplevd verklighet väljs ut 

och framhävs på ett sådant sätt att de främjar en särskild definition av ett problem, tolkningen 

därav och hur problemet bör åtgärdas.12  

Entman belyser att den valda inramningen av ett problem eller ämne i en text påverkar 

mottagarnas sätt att lägga märke till, förstå och minnas sagda problem. Detta i sig påverkar hur 

mottagaren kommer att utvärdera problemet och sedan agera eller inte agera.13   

Regina Lawrence, som lagt ett politiskt perspektiv på sin forskning om inramning, 

understryker att studier av inramning också betyder studier av makt. Inramning innebär makten 

att forma och förvrida allmänna uppfattningar, makten att marginalisera perspektiv på 

allmängiltiga problem samt makten att främja eller hämma olika samhällsgruppers politiska 

mål.14 

Robert Entman har också vidareutvecklat tanken om inramning som ett maktmedel. Han 

har definierat begreppet medial partiskhet15 som innebär att medier inte bara inramar fenomen 

på olika sätt utan att de också tenderar att ha ett partiskt förhållningssätt gentemot dem, 

medvetet eller omedvetet. Entman menar att exempelvis den allmänna opinionen eller politiska 

diskursen i en social kontext kan få medier att bli partiska om dessa förmedlar en upplevd bild 

av att mediebevakningen skulle vara skev. Om detta sker tenderar medier att genom medial 

partiskhet vinkla sin bevakning för att väga upp för denna upplevda obalans, vilket enligt 

Entman skapar den riktiga skevheten i journalistiken.16   

 
12 Robert Entman “Framing: toward clarification of a fractured paradigm”, Journal of communication, vol 43. 1993, s.4. 
13 Ibid.  
14 Regina Lawrence, ”Researching political news framing: established ground and new horizons”, Doing news framing 
analysis: empirical and theoretical perspectives, red. Paul D’Angelo och Jim Kuypers, (New York: Routledge, 2010), 
s.265ff. 
15 Medial partiskhet är författarens valda översättning av begreppet media bias som saknar fastslagen motsvarighet i det 
svenska språket 
16 Robert Entman, ”Framing media power”, Doing news framing analysis: empirical and theoretical perspectives, red. Paul 
D’Angelo och Jim Kuypers (New York: Routledge, 2010), s.331. 
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Entman delar in medial partiskhet i tre kategorier, partiskhet genom; förvrängning, innehåll 

och beslutsfattande. Partiskhet genom förvrängning syftar på när medier påstås förvränga och 

förfalska verkligheten. Partiskhet genom innehåll syftar på när en sida av debatten favoriseras 

och inte båda parter visas. Slutligen partiskhet genom beslutsfattande som syftar på när 

journalister påstås medvetet och motiverat producera partiskt innehåll.17  

 
3.2 Protestparadigmet 
Protestparadigmet är en teori utvecklad under paraplybegreppet inramning och består av ett 

ramverk av inramningar som konstruerar rapporteringen av sociala rörelser, aktivistgrupper 

eller enskilda aktivister.18 Protestparadigmets princip utgår från att journalister tenderar att 

marginalisera och diskreditera aktivister och rörelser i sin bevakning genom att använda de 

negativa inramningar som definierats i protestparadigmets ramverk.19  

Protestparadigmet ger sig till känna när medier exempelvis fokuserar mer på aktivisternas 

utseende och kompetens, ofta med betoning på att de frångår den sociala normen, istället för att 

belysa deras argument och mål. Eller när aktivisterna själva inte får komma till tals och att deras 

metoder skildras som avvikande, våldsamma eller ineffektiva.20 Protestparadigmet tar sig i 

uttryck även då medier misslyckas att på ett adekvat sätt förklara protestaktionernas kontext 

och mening, vilket kan leda till att mediekonsumenterna ser protesten som meningslös eller till 

och med irrationell.21  

Ytterligare ett karaktärsdrag hos protestparadigmet är att medierna separerar aktivisterna 

från den allmänna opinionen. Medier tenderar att skildra den allmänna opinionen som 

motståndare till aktivisten, aktivistgruppen eller den sociala rörelsen genom att lyfta in 

svepande eller vaga generaliseringar av vad den allmänna opinionen påstås tycka. Detta får 

aktivisterna och rörelsernas medlemmar att framstå som en isolerad minoritet.22  

 
4. Tidigare forskning 
D. Weaver och J. Scacco undersöker i en studie från 2013 hur protestparadigmet går att urskilja 

i nyhetsrapporteringen av den konservativa Tea party-rörelsen i amerikanska tv-kanaler. 

Studien avser identifiera inramningar från protestparadigmet i tv-program sända under bästa 

 
17 Ibid.  
18 Douglas McLeod, ”News coverage and social protest: how the media’s protest paradigm exacerbates social conflict”, 
Journal of dispute resolution, vol. 2007, 2007, s.185.  
19 Douglas McLeod och Ben Detenber, “Framing effects of television news coverage of social protest”, Journal of 
communication, vol. 49, 1999, s.3ff. 
20 Ibid. 
21 McLeod s.187ff. 
22 Ibid. 
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sändningstid i två av USA:s största nyhetskanaler, MSNBC och Fox news. För att få en 

referenspunkt att jämföra med inkluderas även nyheter från tv-kanalen CNN samt nyhetsartiklar 

från Associated press, som båda säger sig vara neutrala.23 Weaver och Scacco för två hypoteser, 

att konservativa tv-bolag som Fox news i större utsträckning legitimerar Tea party-rörelsen, 

samt att liberala tv-bolag som MSNBC i större utsträckning marginaliserar Tea party-rörelsen.24    

Studien finner att de som i högst utsträckning lyfte frågor tätt sammanknutna med Tea 

party-rörelsen var de påstått neutrala källorna CNN och Associated press. Resultatet påvisar 

också att MSNBC i högst utsträckning använder sig av marginaliserande verktyg och Fox news 

i minst, samt att även neutrala CNN och Associated press marginaliserar mer än vad Fox news 

gör. Den inramning som förekom mest hos samtliga källor nedvärderade Tea party-

medlemmarnas kompetens och intelligens. Det förekom även inramningar som satte 

rörelsemedlemmarnas utseende och kläder i fokus, och som skildrade rörelsen och dess aktioner 

som splittrade och meningslösa.25 

Weaver och Scacco drar slutsatsen att protestparadigmet går att identifiera hos samtliga 

nyhetskällor, även den konservativa trots att studieobjektet stod för en konservativ agenda. De 

fastslår också att mediernas politiska ståndpunkter påverkar hur de rapporterar om rörelser, 

samt att även de källor som säger sig vara neutrala använder sig av marginaliserande verktyg. 

Slutligen konstaterar Weaver och Scacco deras studie kan påvisa att den traditionella 

forskningen om protestparadigmet, som vanligtvis studerar vänsterinriktade rörelser, bör 

breddas eftersom protestparadigmet även kan identifieras i rörelser till höger på den politiska 

skalan.26 

Ytterligare en studie av protestparadigmet presenterades av Francis Lee 2014. Lee studerar 

hur protestparadigmet tar sig i uttryck generellt i rapporteringen av protester och aktivister i 

Hong Kong mellan åren 2001 till 2012 i tidningsartiklar från konservativa och regeringstrogna 

Sing tao daily, liberala och prodemokratiska Apple daily samt neutrala Ming pao och Oriental 

daily. Studien syftar till att identifiera tre karaktärsdrag för protestparadigmet; (1) fokus läggs 

på våld och avvikande beteende, (2) avsaknaden av citat från aktivisterna själva samt (3) 

inkluderingen av citat från källor som är öppet kritiska till rörelsen i fråga.27 

Lee finner att protestparadigmet förekommer i hög grad i samtliga tidningar om protesterna 

handlade om politiska frågor, men dock enbart när det kommer till inramningen som fokuserar 

 
23 David Weaver och Joshua Scacco, ”Revisiting the protest paradigm: the Tea party as filtered through prime-time cable 
news”, The international journal of press/politics, vol. 18, 2013, s.61ff.  
24 Weaver och Scacco s.67ff. 
25 Weaver och Scacco s.70ff. 
26 Weaver och Scacco s.74ff. 
27 Francis Lee, ”Triggering the protest paradigm”, International journal of communication, vol. 8, 2014, s.2725ff. 
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på våld. Samma artiklar inkluderar nämligen också aktivisternas röster vilket motsäger sig 

protestparadigmet.28 

Lee finner också att protestparadigmet förekommer i högre grad i rapporteringen om 

protestmetoderna ansågs radikala samt om den som protesten höll ansvarig fick bemöta 

kritiken. Dessutom kan Lee påvisa att konservativa Sing tao daily samt neutrala Ming pao och 

Oriental daily i högre grad använder sig av marginaliserande inramningar än prodemokratiska 

Apple daily, oavsett om protesterna handlar om en politisk fråga eller inte. Slutligen påvisar 

Lee att förekomsten av protestparadigmet minskade, om än litet, under det valda tidsspannet.29 

Av studien drar Lee slutsatserna att protestparadigmet förekommer oftare om aktivister 

använder sig av radikala metoder och när den som protesten håller ansvarig får bemöta kritiken 

på ett strategiskt sätt. Lee föreslår också att i takt med att protester blir vanligare bör också 

allmänheten bli mer mottaglig därav, vilket borde minska mediers behov av att utmåla aktivister 

som avvikande. Övergripande konstaterar Lee att protestparadigmet borde förstås som ett 

mönster applicerbart på nyhetsrapportering av protester av olika slag, samt att det utlöses av 

inte bara en faktor utan av många.30 

Studier av protestparadigmet i en svensk kontext återfinns i form av akademiska uppsatser 

och då används protestparadigmet oftast som ett teoriunderlag och inte som utgångspunkt. En 

av dessa, en kandidatuppsats författad av Rebecca Risén vid Lunds universitet 2016, undersöker 

ur ett diskursivt perspektiv hur nyhetsmedier konstruerar och representerar maskerade 

demonstranter. Studien påvisar att protestparadigmet förekommer i hög utsträckning, och då 

genom inramningar som skildrar aktivisterna som normavvikande och som en minoritetsgrupp, 

inramningar som skildrar aktivisternas metoder som våldsamma, samt inramningar där 

medierna misslyckas att adekvat redogöra för aktivisternas mål och argument vilket får deras 

aktioner att framstå som irrationella och meningslösa.31      

Därutöver finns en masteruppsats av Mikaela Wikström vid Umeå universitet 2019 som 

undersöker hur svenska nyhetsmedier definierar kroppsaktivism samt rapporterar om 

kroppsaktivister. Uppsatsen finner inga tydliga tecken på protestparadigmet och Wikström 

menar att detta dels kan bero på att kroppsaktivisternas protester äger rum på sociala medier 

 
28 Francis Lee s.2735ff. 
29 Ibid. 
30 Francis Lee s.2737ff. 
31 Rebecca Risén, ”Bortom kravallstaketet: en kritisk diskursanalys av nyhetsmediernas rapportering kring maskerade 
demonstranter i antirasistiska och antifascistiska demonstrationer”, kandidatuppsats, Lunds universitet, 2016, s.8. 



 10 

och inte ute på gatorna, och dels att kroppsaktivismen till stor del är en protest av och för 

kvinnor och att kvinnor stereotypt sett inte ses som våldsamma.32 

Med tanke på det aktuella läget inom det berörda forskningsfältet kan därför denna studie, 

som syftar till att låta protestparadigmet stå i centrum och testa dess koncept på ett fall i en 

svensk kontext, tillföra nya kunskaper om hur aktivister i svenska nyhetsmedier utsätts för 

protestparadigmet eller andra marginaliserande och diskrediterande inramningar.  

 
5. Metod och material 
För att besvara föreliggande studies syfte kommer en kvalitativ textanalys genomföras. Den 

kvalitativa textanalysen har valts eftersom den innebär en ingående läsning av både textens 

helhet och delar, något som i detta fall krävs för att besvara studiens frågor. Vanligtvis behövs 

även ett eller flera analysverktyg för att plocka fram just det innehåll i texten som är väsentligt 

och relevant.33 I denna studie används en inramningsanalys, som fokuserar på att identifiera hur 

något inramas, som ett verktyg i bearbetningen av det empiriska materialet. 

De inramningar från protestparadigmet som undersöks är följande; (1) om fokus läggs på 

aktivistens beteende, utseende eller mentala förmåga, (2) om protestmetoderna skildras som 

avvikande, våldsamma eller ineffektiva, (3) om aktivisterna själva inte citeras i texterna, (4) om 

texten misslyckas att adekvat beskriva protestens argument och mål, och därmed får den att 

framstå som meningslös, samt (5) om aktivisterna separeras från den allmänna opinionen och 

framställs som en minoritet.  

Baldwin van Gorp hävdar att inramning alltid är en subjektiv handling, vilket gör att 

inramningsanalysen således riskerar att bli detsamma. En forskare kan vara benägen att 

identifiera vissa inramningar lättare än andra, vilket därmed påverkar resultatet av analysen. 

Om forskaren dessutom enbart eftersöker förutbestämda inramningar kan detta innebära 

ytterligare effekter på resultatet då forskaren kan missa andra inramningar som förekommer i 

texterna.34  

Denna studie kommer således inte enbart att utgå från protestparadigmet utan kommer 

också komplettera analysen med att försöka identifiera inramningar av marginaliserande och 

diskrediterande karaktär som ligger utanför de analyspunkter protestparadigmet erbjuder. 

 
32 Mikaela Wikström, ”Kroppsaktivism i svenska medier: en studie om diskurser och inramning av kroppsaktivism”, 
masteruppsats, Umeå universitet, 2019, s.4. 
33 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns och Lena Wängnerud, Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Visby: Wolters Kluwer, 2017, s.211ff. 
34 Baldwin van Gorp, ”Strategies to take subjectivity out of framing analysis”, i Doing news framing analysis: empirical and 
theoretical perspectives” red. P. D’Angelo och J. Kuypers, (New York: Routledge, 2010), s.85ff.  
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Studien förutsätter inte heller att protestparadigmet förekommer och därför kommer även, om 

möjligt, tecken som motsäger protestparadigmet att påpekas.    

Det empiriska materialet består av 29 tryckta tidningsartiklar framtagna med databasen 

Retriever research och sökordet ”Greta Thunberg”. Artiklarna kommer från följande tidningar; 

Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen och Göteborgs-posten. Tidningarna har valts ut på 

grund av deras roll i det svenska medielandskapet. Aftonbladet och Expressen är Sveriges två 

mest lästa kvällstidningar och Dagens nyheter och Göteborgs-posten är två av Sveriges mest 

lästa morgontidningar, med spridning på varsin sida av landet. 

Tidningsartiklarna har valts ut från perioderna 2018-08-20 till 2018-09-20, och 2019-09-

01 till 2019-09-30. Perioderna har valts eftersom de täcker större händelser där Greta Thunberg 

figurerat, samt för att jämförelser däremellan ska vara möjliga. Antalet artiklar från varje period 

varierar efter mängden sökträffar och därför analyseras färre från period ett då Greta Thunberg 

var en ny aktör och fler från period två då hon blivit mer etablerad. 

Studien analyserar tryckta artiklar istället för webbartiklar på grund av att de inte kan 

redigeras eller tas bort i efterhand. De kan därmed gestalta hur en tidnings förhållningssätt till 

en särskild fråga kan förändras. Studien analyserar också nyhets- och ledartexter utifrån samma 

grund eftersom båda typerna av journalistik ingår i tidningarnas publicistiska produkt och 

därmed representerar tidningarnas förhållningssätt gentemot aktivister. 

Något att ta i beaktande är studiens valda fall. Att applicera protestparadigmet på 

rapporteringen om Greta Thunberg kan i vissa avseenden medföra komplikationer då hon inte 

bedriver en våldsbejakande protest. Detta kan innebära att Thunberg i viss mån är irrelevant för 

de våldsinriktade delarna av protestparadigmet. Protestparadigmet innefattar dock mer än bara 

våldsinramningar. Minst lika tongivande är att marginalisera och diskreditera aktivister genom 

att fokusera på deras utseende, beteende och mentala förmåga. Hur tidningar adekvat skildrar 

aktivisters mål och argument, citerar dem samt utmålar dem som en minoritet, är faktorer som 

går att applicera på alla protester oavsett karaktär.   

Att protestparadigmet innehåller specifika inramningar utgör också en svaghet. Lee 

konstaterar i sin forskning (se tidigare forskning), att det är möjligt att urskilja en minskning av 

protestparadigmet i nyhetsrapportering över tid. Lee drar slutsatsen att det kan vara den 

allmänna opinionen som visar mer acceptans gentemot protester som orsakat minskningen. 

Men frågan är huruvida medier faktiskt inramar aktivister på ett marginaliserande och 

diskrediterande sätt i mindre utsträckning, eller om det bara är förekomsten av 

protestparadigmets specifika inramningar som minskat och ersatts av andra. Eftersom 

inramningar skapas och formas av sociala kontexter borde också inramningarnas karaktär 
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förändras i takt med att kontexterna förändras. Förekomsten av de inramningar som är bestämda 

av protestparadigmet skulle därför kunna minska eftersom andra typer av inramningar i en ny 

tid kan vara de som istället förekommer. 

Avslutningsvis går även frågan om kvalitet i kvalitativa studier att ta i beaktande eftersom 

de kvalitativa metoderna kräver tolkning, vilket ger studierna en subjektiv ton. Kvaliteten i en 

kvalitativ studie behöver dock inte påverkas av det faktum att forskaren är framträdande i 

analysen. Däremot kan det göra en sedvanlig diskussion utifrån begreppen validitet och 

reliabilitet komplicerad eftersom begreppen vanligtvis appliceras på kvantitativ forskning. I 

kvalitativa studier kan istället andra begrepp, som trovärdighet, vara behjälpliga för att 

poängtera kvaliteten i en studie. En studie kan påvisa hög trovärdighet genom transparens i dess 

utformning, tydliga motiveringar av relevansen av valda teorier och begrepp samt att studien 

undersöker det den säger sig undersöka.35  

 
6. Analys 
6.1 Första tidsperioden 
Under perioden omskrivs inte Greta Thunberg i någon större utsträckning men hon förekommer 

fåtalet gånger i samtliga tidningar förutom i Göteborgs-posten där hon inte omskrivs alls. Efter 

sökning i artikeldatabasen återfinns tre relevanta träffar hos såväl Aftonbladet som Dagens 

nyheter och Expressen.     

 
6.1.1 Aftonbladet 
Första gången Aftonbladet rapporterar om Greta Thunberg är den 21 augusti 2018 i en 

nyhetsartikel med rubriken ”Greta, 15, skolkar – för miljöns skull”. Aftonbladet redogör för 

Greta Thunbergs skolstrejk, för hennes mål och de krav hon ställer till politikerna, samt citerar 

henne.36 

Aftonbladet rapporterar här, i motsats till protestparadigmet, om Greta Thunberg och 

hennes aktion utan tecken på marginaliserande eller diskrediterande inramningar. I rubriken går 

däremot protestparadigmet att urskilja då Aftonbladet beskriver Thunbergs metod som ”skolk”. 

Att tillskriva skolstrejken epitetet ”skolk” utgör en diskrediterande inramning eftersom skolk 

ses som en avvikande handling då normen är att barn går i skolan.   

 
35 Aksel Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap – kvalitativ forskning i praktiken, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 
s.159f.  
36 Wigren, Malin, ”Greta, 15, skolkar – för miljöns skull”, Aftonbladet, 2018-08-21. 
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På valdagen den 9 september 2018 skriver Aftonbladets politiska chefredaktör Anders 

Lindberg en ledare som uppmanar alla medborgare att ta sitt ansvar och gå och rösta. Lindberg 

betonar att det i detta val står mellan hatets sida med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie 

Åkesson eller hoppets sida med demokratiska engagerade människor som Greta Thunberg.37  

Anders Lindberg uppmärksammar Greta Thunberg och redogör för hennes aktion samt 

citerar henne själv för att belysa hennes mål. I ledaren lyfter Lindberg fram citatet: ”’Människor 

måste få insikt om hur allvarlig situationen är för klimatet. Det behövs en snabb omställning. 

Jag hoppas politikerna lyssnar.’”38 

Lindbergs ledare omskriver Greta Thunberg på så sätt att han motsäger sig 

protestparadigmet. Hennes mål och aktion framgår tydligt, hon citeras och inga anmärkningar 

om hennes utseende eller beteende finns med. Ytterligare tecken på marginaliserande eller 

diskrediterande inramningar går heller inte att urskilja.  

Nästa gång Aftonbladet rapporterar om Greta Thunberg är den 11 september 2018 i en 

nyhetsartikel med rubriken ”Strejkade för klimatet – bjuds in av Terminator” och underrubriken 

”Malena Ernmans 15-åriga dotter Greta får stöd av Schwarzenegger”. Ingressen fortsätter på 

liknande vis och där står att ”Malena Ernmans dotter Greta Thunberg har skolkat från skolan 

och strejkat för klimatet utanför Riksdagshuset.” 39  

Vidare i artikeln redogör Aftonbladet för Greta Thunbergs aktion samt hennes mål, men 

betonar framför allt att Thunberg mottagit uppmärksamhet och beundran från skådespelaren 

och politikern Arnold Schwarzenegger. Artikeln avslutas med att Aftonbladet frågar Thunberg 

vad hennes skola tycker om att hon skolkar, vilket besvaras kort.40 

I rubrikerna för Aftonbladets artikel går det inte att urskilja protestparadigmet men däremot 

återfinns tecken på andra marginaliserande inramningar. I rubrikerna sammanknyts Greta 

Thunberg med sin kända mamma vilket å ena sidan kan tolkas som om Thunberg reduceras 

från att vara en självständig aktör till att vara Malena Ernmans dotter. Å andra sidan kan denna 

sammankoppling vara ett exempel på mediers kändisfixering, och att Aftonbladet helt enkelt 

ser ett stort nyhetsvärde i att nämna Malena Ernmans namn. Samma sak gäller när Aftonbladet 

låter Arnold Schwarzenegger och det faktum att han uppmärksammat Thunberg stå i centrum 

för artikeln istället för Greta Thunberg och hennes aktion. 

I ingressen omskriver Aftonbladet än en gång Thunbergs skolstrejk som skolk vilket, enligt 

protestparadigmet, kan utläsas som en diskreditering av hennes metod då den inramas som 

 
37 Lindberg, Anders, ”Idag väljer vi hoppets eller hatets Sverige”, Aftonbladet, 2018-09-09. 
38 Ibid.  
39 Andrée, Benjamin, ”Strejkade för klimatet – bjuds in av Terminator”, Aftonbladet, 2018-09-11. 
40 Ibid.  
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avvikande. Vidare i artikelns huvuddel återfinns inga tecken på varken protestparadigmet eller 

andra negativa inramningar. Thunbergs aktion och mål framkommer och hon citeras.  

Aftonbladets avslutande fråga om vad Thunbergs skola tycker om hennes skolk utgör dock 

bevis på protestparadigmets närvaro. Frågans innebörd gör att textens fokus flyttas från Greta 

Thunbergs mål och aktion till att istället handla om hennes avvikande metod. Detta kan därmed 

ses som en marginalisering av Thunberg i och med att hennes skolfrånvaro framhävs och inte 

hennes försök att få politiker att agera. Ytterligare kan frågan ses som ett diskrediterande 

verktyg då den indirekt poängterar att Greta Thunberg är ett barn som borde vara i skolan.  

 
6.1.2 Dagens nyheter 
Dagens nyheter rapporterar om Greta Thunberg och hennes skolstrejk i en nyhetsartikel första 

gången den 23 augusti 2018. Artikeln inleder med att beskriva varför Greta Thunberg strejkar 

och låter henne komma till tals. Artikeln belyser också att Greta Thunberg riktar sin kritik mot 

politikerna men att hon håller alla ansvariga för klimatet – medierna och företagen såväl som 

politikerna.41  

Efter inledningen skriver Dagens nyheter att även Thunbergs pappa är på plats på 

Mynttorget, men att han bara ”bevakar strejken och håller sig på avstånd.”. Dagens nyheter 

frågar Thunberg hur det känns att hennes pappa är där. Kort därefter poängterar också Dagens 

nyheter att Thunbergs mamma är ”operasångerskan Malena Ernman”.42  

Artikeln avslutar med att understryka att Greta Thunberg har kritiserats för att bryta mot 

skolplikten i och med hennes skolstrejk. Dagens nyheter lyfter inte frågan med Thunberg själv 

utan låter hennes mamma kommentera detta och förklara vad hon tycker om sin dotters aktion.43  

Till en början rapporterar Dagens nyheter om Greta Thunberg i motsats till 

protestparadigmet och redogör för hennes aktion och mål samt citerar henne själv. När Dagens 

nyheter sedan redogör för Thunbergs föräldrar påvisar det att fokus i rapporteringen flyttas från 

den faktiska aktivisten till andra aktörer runt omkring. Utrymme i nyhetsbevakningen ges till 

att poängtera mammans kändisskap och för att beskriva Thunbergs känslor till sin närvarande 

pappa istället för att exempelvis ge plats åt hennes argument. Detta kan ses som en 

marginaliserande inramning eller som ytterligare ett exempel på mediers kändisfokus.  

Två dagar senare, den 25 augusti 2018 publicerar Dagens nyheter en nyhetsartikel på 

temasidan DN.KP.Junior. Dagens nyheter redogör för Thunbergs aktion och citerar henne. I 

 
41 Sundström, Susanna, ”15-åriga Greta skolstrejkar – för klimatets skull”, Dagens nyheter, 2018-08-23. 
42 Ibid.   
43 Ibid. 
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artikeln står: ”Greta Thunberg, 15, har valt en annorlunda terminsstart. Istället för att gå i skolan 

sitter hon utanför Riksdagshuset i Stockholm och protesterar mot att vuxna gör för lite för att 

stoppa klimatförändringarna.”.44  

Dagens nyheter påpekar även i denna artikel att det råder skolplikt i Sverige. Istället för att 

lyfta in vad Greta Thunbergs mamma tycker om saken låter de här Thunberg svara själv: 

”’eftersom ni vuxna skiter i min framtid, så gör jag det med.’”.45  

Till skillnad från den nyhetsartikel som riktar sig till vuxna publicerad två dagar tidigare 

innehåller denna förenklade nyhetstext inte några inramningar från protestparadigmet. Dagens 

nyheter redogör på ett adekvat sätt för Thunberg och hennes aktion, samt citerar henne på så 

sätt att hennes mål synliggörs. Inga andra marginaliserande och diskrediterande inramningar 

går heller att identifiera.  

Även Dagens nyheter publicerar en ledare valdagen den 9 september 2018. Kulturchefen 

Björn Wiman poängterar att klimatfrågan inte fått den prioritet i valdebatten som den borde fått 

och att väljarna bör bära med sig klimataktivisten Greta Thunberg och hennes strejk i tanken 

när de går till valurnorna. Wiman skriver: 

 
Om alla kände till allvaret, säger [Greta], skulle de inte fråga varför hon struntar i skolan. Hon 
vill att alla ska veta att vi idag bara har fem procents chans att klara Parisavtalets mål på max två 
graders uppvärmning – och att vi ska känna till det mardrömsscenario som väntar om vi inte gör 
det. Varför, resonerar Greta Thunberg, […] ska hon bry sig om skolans kunskaper när inte 
politikerna bryr sig om de fakta som forskningen lägger fram om klimatet?46 

    
I motsats till protestparadigmets teori redogör Wiman på ett adekvat sätt för Thunbergs aktion, 

hennes mål och argument utan tecken på marginalisering och diskreditering. Däremot refererar 

Wiman i ett annat stycke till Greta Thunberg som ”tjejen med flätorna och det flyktiga leendet, 

den oväntade ledaren för en klimatrevolution”.47 

Frasen ”tjejen med flätorna och det flyktiga leendet” utgör en tvetydig inramning av 

Greta Thunberg då den kan tolkas som förminskande likväl som upplyftande. Å ena sidan kan 

frasen utläsas som en inramning av Thunberg som ett ungt skolbarn, något som kan tolkas 

som en diskreditering och marginalisering av henne som aktivist och betydelsen av hennes 

aktion, samt ett tecken på protestparadigmet då Wiman anspelar på fysiska attribut och 

utseende.  

 
44 Björkman, Lukas, ”Greta strejkar för att rädda klimatet”, Dagens nyheter, 2018-08-25.  
45 Ibid.  
46 Wiman, Björn, ”Det var en tjej på femton år som sade valets viktigaste sanning”, Dagens nyheter, 2018-09-09. 
47 Ibid.  
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Å andra sidan kan frasen utläsas som en saklig beskrivning av Greta Thunberg där 

markeringen att hon är ett skolbarn istället får motsatt effekt. Inramningen av Thunberg som 

ett skolbarn kan utläsas som något upplyftande eftersom det kan få henne att framstå som det 

oskuldsfulla barnet och sanningssägaren, något som ger Thunberg legitimitet och som kan få 

människor att lyssna på hennes budskap.  

 
6.1.3 Expressen 
Första gången Expressen omskriver Greta Thunberg är i en krönika skriven av Gunilla Brodrej, 

redaktör för ungkultur och scenkonst, den 23 augusti 2018. Krönikan uppmanar alla, individer 

såväl som politiker att ta klimathotet på allvar och ta sitt ansvar för att förändra situationen. 

Brodrej uppmärksammar Thunberg och skriver ”Greta Thunberg, 15 år, skolstrejkar för 

klimatet tills politikerna visar att de tänker ta klimathotet på allvar och presentera åtgärder som 

på ett genomgripande sätt försöker råda bot på problemen.”.48 

I Brodrejs krönika går protestparadigmet inte att urskilja. Brodrej belyser Greta Thunbergs 

aktion och vilka hennes mål är utan inramningar som varken marginaliserar eller diskrediterar 

Thunberg som aktivist eller hennes metod.   

Den 12 september 2018 publicerar Expressen för första gången en nyhetsartikel om Greta 

Thunberg och hennes skolstrejk med rubriken ”Arnold Schwarzenegger bjuder in svenska 

Greta”. Expressen rapporterar att Greta Thunberg blivit uppmärksammad och beundrad av 

skådespelaren och politikern Arnold Schwarzenegger.49   

Expressen inleder med att beskriva vem Greta Thunberg är och vad hon gör. De skriver: 

”15-åriga Greta Thunberg strejkade i 15 dagar – för klimatets skull. I hopp om att engagera 

människor satt hon utanför Riksdagshuset i Stockholm. Nu hyllas 15-åringen av Arnold 

Schwarzenegger – som bjuder in svenskan till ett klimatmöte i Wien.”. Därefter följer en 

redogörelse för hur Schwarzenegger har uppmärksammat Greta Thunberg, vad han har sagt om 

henne och att han vill träffa henne.50 

I Expressens artikel återfinns inga tecken på protestparadigmet, däremot kan artikeln som 

helhet utläsas som både marginaliserande och diskrediterande. Marginaliserande genom att 

Expressen lyfter fram det faktum att Schwarzenegger uppmärksammat Thunberg som det 

intressanta och inte det faktum att hon strejkar för klimatet. Diskrediterande genom att först 

 
48 Brodrej, Gunilla, ”Vår skuld till barnen”, Expressen, 2018-08-23. 
49 Abrahamsson, Kerstin, ”Arnold Schwarzenegger bjuder in svenska Greta”, Expressen, 2018-09-12. 
50 Ibid. 
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rapportera om Greta Thunberg när hon uppmärksammats av en celebritet, vilket framställer 

Thunberg och hennes aktion som betydande bara när en kändis påpekar det. 

Onsdagen den 19 september 2018 publicerar Expressen ytterligare en nyhetsartikel om 

Greta Thunberg, denna gång med rubriken ”Så blev 15-åriga Greta flickan med flätor som hela 

världen pratar om” och underrubriken ”Malena Ernmans dotter hyllades i FN och av Arnold 

Schwarzenegger – men möttes av hatstorm”. Ingressen fortsätter med samma tematik och 

poängterar återigen att Greta Thunberg är flickan med flätor som strejkar för klimatet, som 

hyllas av Arnold Schwarzenegger och generalsekreterare António Guterres och som är 

operasångerskan Malena Ernmans dotter.51   

Expressen inleder därefter med en kort redogörelse för Greta Thunbergs aktion. Därefter 

lyfter de in kommentarer om Thunberg från kändisar och politiker samt beskriver Thunbergs 

kända föräldrar och redogör för Malena Ernmans karriär. I artikeln står:  

 
Greta Thunberg, som är dotter till Svante Thunberg och operasångerskan Malena Ernman, just 
nu dubbelt aktuell som huvudrollsinnehavare i den kritikerrosade musikalen ’Så som i himmelen’ 
– och med klimatboken ’Scener ur hjärtat’ som hon skrivit tillsammans med sin familj[…].52 

 
Därefter följer ett stycke som fokuserar på Greta Thunbergs mentala förmåga skildrad från 

hennes mammas perspektiv. I artikeln står: ”Malena Ernman har tidigare berättat om 

långdragna psykiatriska utredningar och en diger föräldrakamp när dottern slutade äta, prata, 

läsa, fungera och som mynnade ut i att Greta och hennes syster Beata fick diagnoserna 

Asperger, högfungerande autism och OCD.”53   

Expressen avslutar med att låta Malena Ernman kommentera det hat som riktats mot Greta 

Thunberg. Ernman fördömer det som hennes dotter utsätts för och förklarar att hon själv blir 

illa berörd. Greta Thunberg däremot tar det hela lättare och ”skrattar åt allting” påpekar Ernman. 

Därefter låter Expressen artikelns sista mening bli: ”Att flickan själv tagit uppståndelsen med 

ro tyder hennes svar till Arnold Schwarzenegger på: ’Räkna med mig. Hasta la vista baby.’”.54    

I Expressens artikel går protestparadigmet att urskilja flertalet gånger och olika 

inramningar finns representerade i texten. Först och främst, i rubriken och ingressen reduceras 

Greta Thunberg från en självständig aktör till en känd persons dotter. Genom att även 

introducera FN samt Arnold Schwarzenegger redan i underrubriken och ingressen flyttas också 

fokus från Thunberg till andra aktörer, vilket också kan utläsas som en marginalisering av den 

 
51 Roos, Malin, “Så blev 15-åriga Greta flickan med flätor som hela världen pratar om”, Expressen, 2018-09-19.  
52 Ibid.    
53 Ibid.    
54 Ibid. 



 18 

som texten säger sig handla om. Detta förstärks ytterligare genom att Expressen istället för att 

prata med Greta Thunberg pratar om henne genom kommentarer från kändisar, samt att de 

ägnar utrymme i texten för att redogöra för Malena Ernmans aktuella karriär. Som påpekats 

tidigare kan dessa referenser till kändisar även utläsas som aspekter med högt nyhetsvärde och 

att det är därför de förekommer i artikeln.  

För det andra, Expressen ägnar ett helt stycke till att redogöra för Greta Thunbergs mentala 

förmåga, och det genom hennes mammas perspektiv. Passagen inramar Greta Thunberg på så 

sätt att hennes mentala förmåga står i centrum. Den utelämnar någon form av relevant 

beskrivning av Thunberg eller hennes budskap och redogör istället för vad Malena Ernman 

tidigare ska ha påstått om sin dotter. Varken innehållet i påståendet eller att Malena Ernman 

yttrat ett påstående är relevant i rapporteringen av Greta Thunberg och hennes skolstrejk för 

klimatet. Detta är enligt protestparadigmet en manifest diskreditering av Greta Thunberg.  

För det tredje, i artikelns avslutande mening nämns Greta Thunberg inte ens vid namn utan 

objektifieras till ”flickan” vilket utgör ett påtagligt marginaliserande verktyg. Även att lyfta ett 

skämtsamt svar från sociala medier som avslut på ett stycke om allvarligt näthat riktat mot Greta 

Thunberg är att marginalisera och trivialisera själva hatet i sig.   

Slutligen, återkommande i artikeln påpekas Greta Thunbergs utseende och beteende. I 

rubriken står: ”15-åringa Greta flickan med flätor […]”, i ingressen är hon ”flickan med flätor” 

och i den löpande texten står: ”Men framför allt blev flickan med flätornas sansade röst till ett 

vrål som spred sig över hela världen […]”.55 Här är blir protestparadigmet tydligt då utrymme 

och vikt läggs vid att poängtera fysiska attribut och hur Greta Thunberg pratar istället för vad 

hon pratar om.  

Frasen ”flickan med flätorna”, som påpekats tidigare, utgör både en förminskande och 

upplyftande inramning då benämningen kan utläsas som att Thunberg marginaliseras till ett 

skolbarn eller som att hon krediteras som den oskuldsfulla sanningssägaren. 

 
6.2 Andra tidsperioden 
Under denna period omskrivs Greta Thunberg i betydligt större utsträckning än i jämförelse 

med den första perioden. Därför är urvalet av artiklar större och består av fem exempel från 

respektive tidning.  

 

 
55 Ibid. 
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6.2.1 Aftonbladet 
Den 2 september 2019 publicerar Aftonbladet en ledare av opinionsskribenten Pernilla Ericson. 

Ericsons ledare beskriver Greta Thunbergs resa från ensam strejkare till att vara en världskänd 

aktivist genom att placera läsaren i rollen som Thunberg själv. Ericson skriver: ”Tänk dig att 

du är 16 år, och att du lägger all din kraft på att uppmärksamma vår tids största ödesfråga.”56  

Med läsaren i huvudrollen gör Ericson en ocensurerad redogörelse för vad du behöver 

uppleva och ta emot när du är aktivisten Greta Thunberg. Ericson exemplifierar: ”En svensk 

företagsledare säger att du, som har en Aspergerdiagnos, ’är så nära Downs man kan komma’” 

och ”Du blir hotad till livet av en annan vuxen man. Som i polisförhör, svamlar om att du har 

rätt, men att ’han vill flyga emellanåt’”. Men Ericson betonar också att trots att det finns vuxna 

som inte tål dig så växer ditt stöd runt om i hela världen och mängder av människor ställer sig 

bakom dig.57  

Ericsons ledare kan utläsas som en uppbackning av Greta Thunberg och som ett bevis på 

uppskattning av henne och hennes aktion. Ledaren gestaltar motsatsen av vad 

protestparadigmet föreslår och innehåller därför varken inramningar därifrån eller andra av 

marginaliserande eller diskrediterande karaktär.  

Även den 6 september 2019 publicerar Aftonbladet en ledare av krönikören Eva Franchell. 

Franchells ledare har rubriken ”Nä, nu struntar vi i Greta Thunberg” och uppmanar människor 

att ”strunta i Greta Thunbergs ungdom ett tag. Glömma hennes långa hår och istället lyssna på 

vad hon faktiskt säger.”. Trots detta inleder Franchell själv med att skriva: ”Det är lätt att bli 

betagen av denna allvarliga flicka. Liten, med lång fläta och bestämd blick utmanar hon 

världens mäktigaste ledare. Ja hon läxar faktiskt upp dem. Det är en skön syn och som svensk 

blir man givetvis stolt.”.58 

När Franchell beskriver Greta Thunberg på detta sätt kan det tolkas som om Franchell 

reproducerar inramningar av Thunberg som är marginaliserande enligt protestparadigmet 

eftersom de anspelar på utseende och fysiska attribut. Men denna beskrivning kan också, vilket 

påpekats tidigare, utläsas som en saklig beskrivning av Thunberg. Resterande delar av ledaren 

ägnar Franchell till att redogöra för Greta Thunbergs mål och budskap utan några ytterligare 

marginaliserande eller diskrediterande inramningar.  

Den 21 september 2019 rapporterar Aftonbladets nyhetskolumnist Peter Kadhammar om 

en stor klimatstrejk i New York som Greta Thunberg deltagit i. I ingressen beskriver 

 
56 Ericson, Pernilla, ”Vuxenvärlden föll helt inför Greta Thunberg”, Aftonbladet, 2019-09-02. 
57 Ibid. 
58 Franchell, Eva, ”Nä, nu struntar vi i Greta Thunberg”, Aftonbladet, 2019-09-06. 
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Kadhammar Thunberg som ”en kortväxt och ganska mager flicka i rosarandig klänning” och 

betonar hur hon fångade de stora mängderna av demonstranters uppmärksamhet med sitt tal.59  

Vidare redogör Kadhammar för strejken och för bakgrunden till den, samt betonar rörelsens 

kraft och samhörighet. När Kadhammar beskriver Greta Thunbergs tal betonar han flera gånger 

hur hon höll det. Han skriver: ”[Greta] höll sitt tal med ljus röst och tydlig svensk accent” och 

”[Greta talade] försiktigt men inte defensivt, hon talade med lägre röst men minst lika tydlig”.60  

I Kadhammars kolumn går protestparadigmet att urskilja då han lägger vikt vid och 

utrymme åt att beskriva Greta Thunbergs utseende, attribut och sätt att tala. Återigen kan det 

tas i beaktande att dessa inramningar också kan utläsas som sakliga beskrivningar av Thunberg 

och händelseförloppet. I resterande redogörelser för strejken och rörelsen återfinns inga tecken 

på protestparadigmet eller andra negativa inramningar. Kadhammar citerar också längre 

stycken ur Thunbergs tal vilket motsätter sig protestparadigmet.  

Den 24 september 2019 publicerar Aftonbladet en nyhetsartikel som rapporterar om det tal 

Greta Thunberg höll på FN:s klimattoppmöte i New York dagen innan. I rubriken står: ”Greta 

till attack: Hur vågar ni?” och i underrubriken: ”Rasande Thunberg höll tal till världens ledare 

i New York: Vi kommer aldrig att förlåta er”. Ingressen fortsätter med: ”Skakande av ilska 

läxade 16-åringen upp världens ledare.”.61  

Vidare redogör Aftonbladet för klimattoppmötet och för Greta Thunbergs skolstrejk, samt 

citerar stora delar av innehållet i hennes tal. Aftonbladet avslutar med att låta statsminister 

Stefan Löfven, en av de ledare Greta Thunberg ställer till svars, kommentera sina ambitioner 

för klimattoppmötet samt hur han tagit till sig Greta Thunbergs krav.62  

I rubrik och ingress lägger Aftonbladet vikt vid att skildra känslor och hur Greta Thunberg 

höll sitt tal. Aftonbladet hävdar att Thunberg går till attack och att hon är rasande när hon gör 

det. Thunberg inramas därmed på sådant sätt att hon kan tolkas som våldsam och aggressiv, 

vilket utgör ett tecken på protestparadigmet. En attack kan förvisso tolkas som en metafor för 

en målmedveten handling men i detta fall blir ordvalet och beskrivningen ett exempel på en 

klassisk marginaliserande inramning av kvinnor som frångår den traditionella normen. Så snart 

Thunberg höjer rösten, tar plats och inte längre förhåller sig stillsam tillskrivs hon alarmerande 

rubriker som indikerar att hon skulle vara obehärskad och oresonlig.     

Till skillnad från rubrikerna och ingressen betonar inte den löpande texten känslor eller 

våldsamma uttryck, och där förekommer inga marginaliserande eller diskrediterande 

 
59 Kadhammar, Peter, ”… och här är anledningen”, Aftonbladet, 2019-09-21. 
60 Ibid. 
61 Svensson, Emelie och Eriksson, Niklas, ”Greta till attack: Hur vågar ni?”, Aftonbladet, 2019-09-24. 
62 Ibid. 
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inramningar. Och det faktum att Aftonbladet lyfter fram en kommentar från Löfven som handlar 

om hur han tar till sig Greta Thunbergs krav är i direkt motsats till protestparadigmet då 

Aftonbladet belyser kritiken Thunberg lägger fram och riktar den mot en av de berörda 

mottagarna. 

Dagen därpå, den 25 september 2019, publicerar Aftonbladet en nyhetsartikel som 

rapporterar om hur USA:s president Donald Trump har hånat Greta Thunberg på Twitter. 

Aftonbladet beskriver hur Donald Trump sarkastiskt har kallat Thunberg för ”en väldigt lycklig 

ung tjej som ser fram emot en ljus och fantastisk framtid”. I artikeln poängterar Aftonbladet att 

Thunberg nu ”slår tillbaka med ett kaxigt svar” när hon ”listigt nog tagit den hånfulla 

beskrivningen av sig själv och placerat den i sin presentation på Twitter”. 63   

Artikeln avslutar med att berätta att Thunberg inte önskat möta Donald Trump under sin 

vistelse i USA men att de två ändå möttes kort i FN-skrapan efter Thunbergs tal, ett möte som 

Aftonbladet beskriver som ”kyligt – om man tolkar 16-åringens iskalla blick.”.64  

Genom Aftonbladets vinkling av nyheten i denna artikel framställs det intressanta som att 

Greta Thunberg ”kaxigt” replikerat på ett hån, och inte det faktum att USA:s president öppet 

hånat någon på Twitter. Ingenstans i artikeln får heller Greta Thunberg själv komma till tals 

och kommentera incidenten.  

Att flytta fokus från det hånfulla uttalandet till ett ”kaxigt” svar från Thunberg och 

omskriva det likt en nöjesnyhet kan utläsas som att Aftonbladet trivialiserar och marginaliserar 

presidentens handling. Att utesluta Thunbergs egna ord om händelsen och ge tidningen 

tolkningsföreträde kan också utläsas som en marginalisering av Thunberg. 

 
6.2.2 Dagens nyheter 
Den 7 september 2019 publicerar Dagens nyheter en kulturkrönika av skribenten Bengt 

Ohlsson med rubriken ”Det är överdrivet att kalla invändningarna mot Greta Thunberg för hat”. 

Ohlsson konstaterar att han hör talas om hatet mot Greta Thunberg men att han aldrig ser det. 

Därför skannar Ohlsson själv av mediebruset, ej nämnt i vilken utsträckning, för att kontrollera, 

men misslyckas med att finna något han själv anser vara hat. Ohlsson understryker att han även 

synar det digitala diskussionsforumet Flashback, men att han inte heller där finner något som 

enligt honom är av hatisk karaktär.  

 
63 Gustafsson, Nicole, ”Trump hånade Greta – här är hennes svar”, Aftonbladet, 2019-09-25. 
64 Ibid. 
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Efter Ohlssons egna eftersökningar kvarstår hans fråga om var hatet mot Greta Thunberg 

finns, vilket gör att han drar slutsatsen att det som i medier beskrivs som hat helt enkelt är 

överdrivet.65 

Det Bengt Ohlsson gör med denna krönika är att betona att Greta Thunberg omskrivs på 

ett negativt sätt men att det är överdrivet att kalla den kritik som riktas mot henne för hat. Och 

detta argumenterar Ohlsson för genom att han själv skannat av mediekanalerna och inte funnit 

vad han kallar hat.  

Med sitt resonemang får Ohlsson det att framstå som om den negativa omskrivningen av 

Thunberg är överdriven i den bemärkelsen att den, enligt honom, inte är av allvarlig karaktär. 

Samtidigt som Ohlsson framhäver att kritiken är överdriven framställer han även oron för att 

Thunberg får ta emot för grov kritik som detsamma.  

Ohlssons resonemang kan läsas som en indirekt marginalisering av Greta Thunberg då han 

skildrar debatten kring henne som överdriven, vilket han baserar på sin egen bedömning. Detta 

i sin tur kan utläsas som en trivialisering och normalisering av det hat som Thunberg potentiellt 

utsatts för men som Ohlsson själv inte säger sig hitta. Hans resonemang kan dessutom läsas 

som en indirekt diskreditering av Thunberg då han framställer henne som intolerant mot kritik 

vilket lett till att det som riktas mot henne oförtjänt kallas för hat.   

Den 23 september 2019 publicerar Dagens nyheter en intervju med Greta Thunberg inför 

hennes tal på FN:s klimattoppmöte i New York. I ingressen står: ”Idag, måndag, talar Greta 

Thunberg inför världens ledare i FN:s generalförsamling. Men hon vill inte träffa USA:s 

president Donald Trump, berättar hon i en exklusiv intervju med Dagens nyheter.”.66 

Den första frågan Greta Thunberg får i intervjun är hur man ska hantera republikanska 

politiker och opinionsbildare som väljer att inte ta till sig vetenskaplig information om 

klimatkrisen. Nästföljande två frågor uppmärksammar att Greta Thunberg har träffat USA:s 

tidigare president Barack Obama, och då vill Dagens nyheter veta hur Greta Thunberg 

förbereder sig när hon träffar en världspolitiker samt vad hon och Obama pratade om.67 

Resterande fem frågor som Dagens nyheter ställer till Greta Thunberg är inriktade mot 

henne och hennes rörelse, exempelvis: ”I vilken riktning ska du ta din rörelse nu – djupare in i 

forskning eller mot sakpolitik?”.68 

 
65 Ohlsson, Bengt. ”Det är överdrivet att kalla invändningarna mot Greta Thunberg för hat”, kulturkrönika. Dagens nyheter. 
2019-09-07.  
66 af Kleen, Björn, ”Greta Thunberg: Jag och Obama delade kunskap”, Dagens nyheter, 2019-09-23.  
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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I Dagens nyheters intervju förekommer tecken som kan utläsas som marginaliserande 

inramningar. Med ingressen och de två första frågorna leds uppmärksamheten bort från Greta 

Thunberg och henne aktion, och fokuserar istället på mäktiga män som hon har träffat eller inte 

vill träffa. Valet att vinkla texten på så sätt kan också utläsas som att Dagens nyheter finner ett 

högt nyhetsvärde i att nämna Obama och Trump och att uppmärksamhet därför ges till dem 

inledningsvis. De resterande frågorna däremot är formulerade på så sätt att de motsätter sig 

protestparadigmet och istället belyser Thunberg, hennes mål och hennes rörelse.  

Den 24 september 2019 publicerar Dagens nyheter en nyhetsartikel som rapporterar om 

talet Greta Thunberg höll för FN:s generalförsamling dagen innan. Ingressen inleder med att 

konstatera att Greta Thunberg ”gick till en rasande attack mot världens ledare”.69  

Vidare skildrar Dagens nyheter händelseförloppet inne på klimattoppmötet och skriver: 

”16-åriga Greta Thunberg stal än en gång rampljuset när hon höll ett känslosamt, konfrontativt 

tal inför världens ledare. Med skälvande röst och tårögd blick anklagade hon äldre makthavare 

för att ha ’stulit mina drömmar och min barndom’.”. I efterkommande stycke beskrivs också 

Thunbergs tal som ”dramatiskt” och att hon ”ilsket” framförde sitt budskap. Därefter citerar 

Dagens nyheter flera delar ur Greta Thunbergs tal och lyfter fram tidigare citat från henne 

kopplade till klimattoppmötet. Avslutningsvis redogör Dagens nyheter kort för 

klimattoppmötet och dess syfte.70   

I denna artikel är inramningar från protestparadigmet möjliga att identifiera då Dagens 

nyheter lägger vikt vid att beskriva Thunbergs känslor, utseende och sätt att te sig. Dessutom 

förekommer här återigen beskrivningen av Thunbergs tal som ”en rasande attack”, som tidigare 

påpekats utgör en marginaliserande inramning av Thunberg som oresonlig och våldsbenägen.  

Dagens nyheter motsäger sig däremot protestparadigmet i och med att de citerar Thunberg 

flertalet gånger samt inkluderar andra uttalanden hon gjort kopplat till klimattoppmötet vilket 

bidrar till att adekvat redogöra för hennes budskap, samt belysa de krav som hon och rörelsen 

bakom henne lyfter fram.  

Några dagar senare, den 27 september 2019, publicerar Dagens nyheter en nyhetsartikel 

som summerar en opinionsmätning om Greta Thunbergs påverkan på svenska folket. Dagens 

nyheter konstaterar i ingressen att ”Greta Thunberg inte har påverkat svenskarnas syn på 

klimatfrågan särskilt mycket”.71 

 
69 Gelin, Martin, ”Unga aktivister ser FN som otillräckligt, Dagens nyheter, 2019-09-24.  
70 Ibid. 
71 Bolling, Anders, ”Greta-effekten stor på en av sex svenskar”, Dagens nyheter, 2019-09-27.  
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Artikeln beskriver att Dagens nyheter i samarbete med marknadsundersökningsföretaget 

Ipsos har undersökt hur mycket Thunbergs budskap påverkat människors personliga inställning 

i klimat- och miljöfrågor. Mätningen noterar att 17 procent av de tillfrågande svarat att de 

påverkats i stor utsträckning, det vill säga en av sex svenskar.72  

Därefter citeras Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, som påpekar att ”17 

procent inte är särskilt imponerande. Men av åtta miljoner vuxna i Sverige är det många 

människor som påverkats av det hon gjort. Samtidigt är hon en starkt polariserande person. 

Kanske ofrivilligt har hon blivit en politisk aktör, snarare än en samvetsröst.”.73   

Att genomföra en mätning och sedan presentera resultatet, hur det än slår ut, är inte ett 

tecken på en marginaliserande inramning, men att låta resultatet bedömas och värdeladdas är 

det däremot. När Dagens nyheter inte bara presenterar resultatet utan också betonar att det ”inte 

är särskilt imponerande”, förmedlar de en bild av resultatet som just inte särskilt imponerande. 

Genom att också betona att Greta Thunberg är en starkt polariserande person förmedlar Dagens 

nyheter en färdigtolkad bild av henne som är av diskrediterande karaktär.  

Den 28 september publicerar Dagens nyheter en opinionstext av den rysk-amerikanska 

journalisten och författaren Masha Gessen. Gessen för en tes som framhåller att Greta Thunberg 

lyckats förvandla sin ensamma strejk till en global rörelse på grund av att hon är Donald Trumps 

raka motsats. Gessen skriver om Thunberg:   

 
Varje gång Thunberg talar gör hon ett obestridligt argument för handling, mot hyckleri. Hon 
poängterar att vuxna säger åt barn att känna hopp och drömma om en storslagen framtid, samtidigt 
som de själva agerar som om det inte finns någon morgondag och det är oacceptabelt. Hon säger 
att vuxna uppmanar barn att gå i skolan och studera medan de själva medvetet ignorerar frukterna 
av den bästa forskning som finns.74     

 
Gessen skriver sedan om Trump att han ”associerar fritt, eskalerar, upprepar, snedvrider, faller 

in i det obegripliga och slår vilt omkring sig. Han skapar känsla men aldrig argument. Logiken 

är hans fiende. Syftet med Trumps tal är att förmörka och grumla”75   

Gessen betonar att det även är Thunbergs egna logiska och moraliska handlande som får 

människor att lyssna på henne, exempelvis när Thunberg inte flyger utan seglar över Atlanten 

till USA. Gessen lägger också vikt vid att beskriva Thunbergs utseende. Gessen skriver: ”Hon 

 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Gessen, Masha, ”Därför är Greta Thunberg anti-Trump”, Dagens nyheter, 2019-09-28.  
75 Ibid.  
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ser mindre ut än sina 16 år; med sina flätor påminner hon om en flicka från sagoböcker där hon 

säkerligen skulle synas i naturen.”.76 

I passagen som betonar Greta Thunbergs utseende är protestparadigmet möjligt att urskilja, 

men resterande delar däremot legitimerar och styrker Thunberg snarare än tvärtom. Gessen 

redogör för Thunberg och hennes mål och metoder på ett adekvat sätt och citerar henne 

dessutom.  

 
6.2.3 Expressen 
Den 13 september 2019 publicerar Expressen nyhetsartikeln ”Gretas pik till mamma Malena: 

’Helt ärligt bryr jag mig inte’” med underrubriken ”Så påverkas Ernmans karriär av dottern”. 

Expressen redogör för hur Malena Ernmans karriär påverkats negativt då hon slutat flyga på 

grund av Greta Thunbergs klimatengagemang, och betonar att ”det är inget Greta Thunberg 

legat vaken om nätterna för.”. Malena Ernman citeras i artikeln och säger själv att beslutet att 

sluta flyga inte alls var svårt att ta med tanke på rådande klimatkris.77  

I artikeln berättar Expressen hur Thunberg deltog i den amerikanska talkshowen The daily 

show och fick frågor om hon inte har dåligt samvete för hur hon har påverkat sin mammas 

karriär. Expressen citerar Thunbergs svar: ”Helt ärligt bryr jag mig inte hur hon uppträder. Hon 

gör musikaler nu, så hon fick byta karriär men det var inte så stort.”.78   

I denna artikel går det ej att urskilja några inramningar från protestparadigmet, däremot 

kan artikeln som helhet läsas som en indirekt diskreditering av Greta Thunberg då Expressen 

betonar att det är på grund av Greta Thunberg som Ernmans karriär försämrats och att Thunberg 

inte bryr sig om följderna. Thunbergs hänsynslöshet skulle däremot också kunna utläsas som 

att hon är djupt beslutsam i sin aktion och att kampen för klimatet är viktigast, även om det 

orsakar personliga uppoffringar inom familjen.  

Den 19 september 2019 publicerar tidningen en nyhetsartikel med rubriken ”Greta: ’Jag 

blev rasande när jag fick reda på det’”, som rapporterar om Greta Thunbergs tal inför den 

amerikanska kongressen dagen innan. Expressen inleder med att redogöra för Thunbergs tal 

som var mycket kortfattat, där Thunberg uppmanade politikerna till att läsa en rapport från FN:s 

klimatpanel istället för att lyssna på ett långt tal från henne. Expressen belyser att Greta 

Thunberg istället fick frågor från politikerna, bl.a. om hur fler unga ska bli engagerade i 

 
76 Ibid.  
77 Berg Möller, Amanda, ”Gretas pik till mamma Malena: ’Helt ärligt bryr jag mig inte’”, Expressen, 2019-09-13. 
78 Ibid. 



 26 

klimatfrågan. Thunberg svarar att politikerna ska ”säga sanningen, säg som det är. Jag blev 

rasande när jag fick reda på det. Jag ville göra något åt saken.”.79  

Expressen fortsätter sedan med att redogöra för mötet i kongressen och för andra 

klimataktivisterna på plats. Expressen lyfter också in ett uttalande från en kongressledamot som 

kommenterar innehållet i Thunbergs tal.80 

Till stor del rapporterar Expressen om Greta Thunberg i denna artikel i motsats till 

protestparadigmets tes. De citerar Thunberg flertalet gånger och låter ytterligare en 

klimataktivist från rörelsen komma till tals, vilket bidrar till att belysa rörelsens mål. De ger 

också plats till en kommentar som syftar på vad Thunberg säger och inte hur hon säger det. 

I rubriken däremot går protestparadigmet att urskilja då Expressen i en marginaliserande 

inramning sätter Thunbergs känslor i centrum. Citatet är dessutom utbrutet ur sin kontext vilket 

framställer Thunberg som rasande i kongressen fast hon inte var det, samtidigt som det 

tydliggör att Expressens anspelning på Thunbergs känslor är en medveten effekt för att skapa 

spänning i rubriken.   

Den 20 september 2019 publicerar Expressen en nyhetsartikel med rubriken ”DÅ: En 

deprimerad ’hemmasittare’, NU: En av världens mäktigaste influencers”. Expressen ämnar 

skildra Greta Thunbergs liv och det genom att referera till boken Scener ur hjärtat som 

Thunbergs familj tillsammans har skrivit. I ingressen står: 

 
Hon blev livshotande sjuk, gick ner nästan tio kilo, hade ångestattacker och var utfryst de dagar 
hon orkade gå till skolan. Fyra år senare är Greta Thunberg världens mest inflytelserika tonåring, 
mobiliserar miljontals människor och har möten med Obama, FN och EU. Expressen Klimat 
skildrar den ’16-åriga klimataktivisten med Aspergers’ väg från ’hemmasittare’ till 
världskändis.81 

 
Därefter utgör resterande artikel en lång redogörelse för Greta Thunbergs mående och 

problematik med psykisk ohälsa. Expressen delger frikostigt detaljer hur Thunberg i tidig ålder 

blev hårt utsatt i skolan, vad hon blev utsatt för samt att hon drabbades av depression och 

ätstörningar. Expressen skriver: ”Greta slutar prata, slutar spela piano, slutar skratta – och blir 

som elvaåring deprimerad. Hon slutar även att äta. På två månader tappar hon nästan tio kilo. 

Kroppstemperaturen är låg och pulsen visar tydliga tecken på svält.”. Expressen redogör även 

för att Thunberg skrivs in på Barn- och ungdomspsykiatrin och hur hon diagnostiseras och 

 
79 Bergh, Jessica, Kvarnkullen, Tomas och Rogvall, Filippa, ”Greta: Jag blev rasande när jag fick reda på det”, Expressen, 
2019-09-19.  
80 Ibid. 
81 Sörbring, Karin, ”DÅ: En deprimerad ’hemmasittare’, NU: En av världens mäktigaste influencers”, Expressen, 2019-09-
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medicineras. De betonar även vad diagnoserna innebär samt säregna egenskaper Thunberg har 

på grund av dem, exempelvis att hon kan prata baklänges.82 

Avslutningsvis skildrar Expressen hur allt vänder och att Thunbergs klimatintresse väcks. 

De poängterar allra sist att Thunberg nu är världskänd och radar upp flera prestigefyllda möten 

hon deltagit i sedan hon inledde sin skolstrejk, vilka tidningar hon prytt omslagen på samt vilka 

kändisar hon träffat.83  

Denna artikel i sin helhet är ett exempel på både marginaliserande och diskrediterande 

inramningar från protestparadigmet. Marginaliserande i den bemärkelsen att faktiskt hela 

artikeln handlar om Greta Thunbergs mentala förmåga och att den endast nämner hennes aktion 

ett fåtal gånger. Expressen utesluter helt att redogöra för Thunbergs mål och argument, vilket å 

ena sidan kan identifieras som ett tecken på protestparadigmet men som å andra sidan kan 

förklaras av att Thunberg under tidsperioden blivit välkänd och att Expressen ansett att hennes 

mål och argument redan finns etablerade hos allmänheten.  

Artikeln diskrediterar Greta Thunberg som verksam aktivist av två anledningar, dels 

eftersom Expressen belyser hennes psykiska hälsa som det väsentliga istället för att redogöra 

för hennes aktion och mål, och dels för att de inte låter Greta Thunberg själv kommentera ämnet. 

Även det faktum att Expressen väljer att framhäva Thunbergs kändismöten och tidningsomslag 

som hennes bedrifter, i stil med nöjesnyheter, är att marginalisera och trivialisera hennes 

rörelse. 

Den 24 september 2019 publicerar Expressen nyhetsartikeln ”Gretas iskalla möte med 

Trump” med underrubriken ”Höll känslosamt tal i New York: ’Ni har stulit mina drömmar’. 

Gav onda ögat till Donald Trump”. Expressen rapporterar från FN:s klimattoppmöte där Greta 

Thunberg hållit tal. Artikeln redogör för mötets syfte och för händelseförloppet och citerar 

därefter långa stycken ur Thunbergs tal. Expressen betonar att talet var känslosamt och att 

Thunberg under talet ”pressade bort arga tårar” och ”var märkbart berörd”.84  

Vidare redogör Expressen för kommentarer på talet från Frankrikes president Emmanuel 

Macron och statsminister Stefan Löfven. Macron kommenterar känslorna som uppstod under 

mötet och Löfven betonar att Thunberg är en ”oerhörd inspiratör” som samlat en hel 

ungdomsgeneration. Expressen beskriver också att skådespelaren och aktivisten Alyssa Milano 

inför sina miljontals följare på Twitter hyllat Greta Thunberg för talet.85 

 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Kvarnkullen, Tomas, ”Gretas iskalla blick, Expressen, 2019-09-24.  
85 Ibid.  
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Till sist beskriver Expressen hur Thunberg under sitt besök på FN:s högkvarter väldigt kort 

mötte Donald Trump. I artikeln står: ”Duon fångades på bild tillsammans under toppmötet i FN 

– och flera har noterat Thunbergs iskalla blick mot Trump.”. Expressen redogör också för att 

flera internationella nyhetskanaler spridit ett klipp där Greta Thunberg har eld i blicken då hon 

ser Trump passera förbi.86  

I artikelns rubriker anspelar Expressen på Thunbergs känslor, utseende och beteende, vilket 

leder bort fokus från hennes tal, och därmed kan utläsas som en marginaliserande inramning 

enligt protestparadigmet. Rubriksättningen får Thunbergs och Trumps möte att framstå som det 

intressanta och som det artikeln ska handla om, vilket den i huvudsak inte gör. 

Protestparadigmet fortsätter att vara närvarande då Expressen återkommande betonar 

känslouttryck och beteende även i den löpande texten. Samtidigt förekommer långa citat från 

Thunberg vilket motsäger protestparadigmets teori.  

Expressen belyser även kommentarer från politiker som poängterar Thunbergs känslor och 

förmåga istället för hennes tal, samt hur en kändis hyllat henne inför en stor följarskara. Detta 

kan utläsas som en marginaliserande inramning av Thunberg då Expressen rapporterar om vem 

som tycker vad om henne som person istället för att belysa reaktioner på talets innehåll. 

Dagen därpå, den 25 september 2019, publicerar Expressen nyhetsartikeln ”Gretas kaxiga 

svar efter Trumps ord” med underrubriken ”Ger presidenten svar på tal: ’Lycklig ung flicka’. 

Hyllas av Annie Lööf och Anders Ygeman”. Expressen rapporterar om hur Thunberg var 

”osedvanligt känslosam” när hon höll en ”ilsken monolog” inför världens ledare på FN:s 

klimattoppmöte, vilket lett till många reaktioner världen runt, bland annat från Donald Trump. 

Expressen redogör för att Trump hånat Greta Thunberg på Twitter genom att sarkastiskt skriva: 

”Hon verkar vara en väldigt lycklig ung flicka som ser fram emot en ljus och underbar framtid. 

Så trevligt att se.”. Därefter berättar de att Thunberg replikerade ”kaxigt” genom att ta Trumps 

ord och placera dem i sin profilbeskrivning på Twitter.87 

Vidare beskriver Expressen att politikerna Annie Lööf och Anders Ygeman efter inlägget 

hyllat Greta Thunberg. Därefter ägnar Expressen resterande text till att redogöra för kritik som 

riktats mot Greta Thunberg från konservativa röster i USA, en del som kommit till följd av talet 

men även kränkande uttalanden som yttrats om Greta Thunberg tidigare. Expressen skriver 

bland annat att en panelmedlem i ett nyhetsprogram på tv-kanalen Fox news tidigare har 

 
86 Ibid.  
87 Mattsson, Sebastian och Kvarnkullen, Tomas, ”Gretas kaxiga svar efter Trumps ord”, Expressen, 2019-09-25.  
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beskrivit Thunberg som ”ett psykiskt sjukt svenskt barn som utnyttjas av sina föräldrar och den 

globala vänstern.”.88  

Med rubriksättningen vinklar Expressen nyheten här till att vara att Greta Thunberg skrivit 

ett ”kaxigt” svar på en hånande kommentar och inte att USA:s president öppet hånat någon på 

Twitter. Den valda vinklingen av artikeln är marginaliserande då Thunberg inramas till någon 

som ger svar på tal till Trump snarare än en respekterad aktör som utsätts för hån. Expressen 

trivialiserar också händelsen genom att rapportera om den mer som en nöjesnyhet med ett 

fyndigt svar än vad den faktiskt är. Expressen låter inte heller Thunberg själv kommentera 

händelsen, vilket exemplifierar en diskrediterande inramning från protestparadigmet.  

Expressen väljer också att rapportera om ett hån genom att redogöra för flera andra, vilket 

för situationen saknar relevans eftersom sagda kränkningar inte har med Thunbergs aktuella tal 

att göra. Valet att reproducera kränkningar mot Thunberg, i kombination med den snedvridna 

vinklingen av artikeln, framstår i detta fall som om Expressen indirekt normaliserar det 

Thunberg utsatts för, vilket i sig också kan ses som en marginaliserande inramning. 

 
6.2.4 Göteborgs-posten 
Den 22 september 2019 publicerar Göteborgs-posten nyhetsartikeln ”Thunberg: Inget kan 

stoppa världens unga” som rapporterar om FN:s klimattoppmöte för unga och Greta Thunbergs 

tal där. Göteborgs-posten skriver: ”Den 16-åriga klimataktivisten Thunberg, som möttes av 

jubel när hon gjorde entré, höll ett mycket kort anförande vid mötets start. ’Igår marscherade 

miljontals unga världen över och krävde att världsledare agerar för klimatet.’”.89  

Vidare redogör artikeln för Thunbergs aktion och att ytterligare tre klimataktivister höll tal. 

Därefter citerar Göteborgs-posten Stefan Löfven som närvarade vid ungdomstoppmötet. 

Löfven beskriver Thunberg som ”ett föredöme” men poängterar att ”nu måste regeringar 

gemensamt hitta konkreta åtgärder för att skapa en rättvis omställning och minska utsläppen”.90  

I artikel går det ej att urskilja protestparadigmet eller andra marginaliserande och 

diskrediterande inramningar. Göteborgs-posten redogör för Greta Thunbergs rörelse och 

belyser hennes mål genom citat. De rapporterar om hennes tal utan att betona eventuella 

känslouttryck eller beteenden, samt belyser en kommentar på hennes tal som handlar om vad 

hon sagt och inte bara om hur hon sa det. 

 
88 Ibid. 
89 Magnergård Bjers, Tina, ”Thunberg: Inget kan stoppa världens unga”, Göteborgs-posten, 2019-09-22.  
90 Ibid. 
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Den 23 september 2019 publicerar Göteborgs-posten en ledare av Karin Pihl. Pihl för ett 

resonemang om hur klimatrörelsen ledd av Greta Thunberg har för radikala metoder för att nå 

ut till den stora massan. Pihl förutspår att klimatet kommer att bli det hon menar att genusfrågan 

var för några år sedan, en allt för skuld- och skamfylld debatt med hysterisk stämning som därav 

tappade sympatisörer.91 

 I ledaren skriver Pihl: ”’I want you to panic’ – jag vill att ni ska ha panik, som 

klimataktivisten Greta Thunberg har uttryckt det. Och visst råder något slags panik.” Pihl 

framhåller att klimatrörelsen har drabbats av en fanatisk stämning och att dess medlemmar 

sätter klimatfrågan över alla andra, också viktiga, frågor.92  

Pihl drar slutsatsen att det finns en risk att klimatrörelsen radikaliserar människor åt motsatt 

håll, och det på grund av det hysteriska tonläget och de allt för radikala metoderna som kommer 

få människor att känna att det blir för mycket. Pihl skriver: ”I grund och botten står 

miljökämparna för något otroligt viktigt. Men all posering, all skuldbeläggning, riskerar 

antagligen till slut att få människor att känna att ’jag struntar i det här. Jag orkar inte’”.93  

I denna ledare går det att urskilja två inramningar från protestparadigmet. Den första är att 

Pihl diskrediterar rörelsens metoder genom att inte redogöra för dem på ett adekvat sätt utan 

istället betona dem som skambeläggande, polariserande och panikuppviglande.  

För det andra hänvisar Pihl till människor som tycker att klimatrörelsen är överdriven och 

som kommer att vända den ryggen. Vilka dessa människor är beskriver inte Pihl utförligare och 

därför kan detta utläsas som en svepande generalisering av en allmän opinion som betonar att 

klimatrörelsens medlemmar är en minoritet, vilket enligt protestparadigmet är att marginalisera 

rörelsen. 

Den 24 september 2019 publicerar Göteborgs-posten nyhetsartikeln ”Ni sviker oss, vi 

kommer aldrig att förlåta er!” som rapporterar om Greta Thunbergs tal på FN:s klimattoppmöte 

i New York. Göteborgs-posten inleder med att redogöra för Thunbergs tal med flera citat. 

Vidare rapporterar de att statsminister Stefan Löfven också var på plats, och lyfter in en 

kommentar från honom där han påpekar att den globala klimatrörelsen av ungdomar är bra för 

att få makthavare att agera, samt att Greta Thunberg är ”en oerhörd inspiratör” och att hennes 

och rörelsens arbete är ”precis det som behövs”. 94  

I det stora hela finns inga tydliga tecken på protestparadigmet eller andra negativa 

inramningar. Göteborgs-posten redogör för Thunbergs tal med citat och låter därigenom hennes 

 
91 Pihl, Karin, ”Klimatet är den nya genusdebatten”, Göteborgs-posten, 2019-09-23. 
92 Ibid. 
93 Ibid.  
94 Magnergård Bjers, Tina, ”Ni sviker oss, vi kommer aldrig att förlåta er!”, Göteborgs-posten, 2019-09-24.  
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aktion och mål framkomma tydligt. Däremot väljer de att lyfta fram en kommentar från Stefan 

Löfven som belyser Thunberg som person och inte innehållet i hennes tal, något som kan 

indikera en marginaliserande inramning av Thunbergs aktion.  

Den 26 september 2019 publicerar Göteborgs-posten en nyhetsanalys av skribenten Britt-

Marie Mattsson med rubriken ”Trumps tweet bekräftade Thunbergs världsstatus”. Mattssons 

analys behandlar det hånande twitterinlägg som Donald Trump publicerande om Greta 

Thunberg efter hennes tal på FN:s klimattoppmöte.95  

Mattssons tes är att Trumps twitterinlägg blev det ultimata utnämnandet av Thunberg som 

klimatrörelsens ledare. Mattsson skriver: ”Det blev Donald Trump som gjorde henne 

världsberömd. I en tweet hånade och förlöjligade han Greta Thunberg. Och därmed bekräftade 

Trump hennes roll som klimatrörelsens främsta maktfaktor.”. Mattsson poängterar också att 

inlägget inte bara gjort Thunberg världsberömd, det har också stärkt stödet för henne istället för 

att underminera det eftersom intresset för en person och dennes budskap automatiskt ökar enligt 

Mattsson när en amerikansk president bevärdigar den sin uppmärksamhet.96 

Avslutningsvis framhäver Mattsson att Thunberg och hennes rörelse kan utgöra ett ännu 

större hot mot Donald Trump då de mobiliserar unga väljare, något som i USA oftast 

demokratiska kandidater vinner på.97     

Mattssons analys krediterar på många sätt Greta Thunberg och hennes rörelse, men 

analysen som helhet och dess vinkel kan däremot utläsas som en indirekt diskreditering av 

henne. Mattsson poängterar både i rubrik och text att det är först genom ett hån från Donald 

Trump som Thunberg blivit världsberömd. Mattssons resonemang får det att framstå som om 

Thunberg bara får genomslagskraft genom de kändisar som uppmärksammar henne, oavsett om 

det sker på ett uppskattande eller nedvärderande sätt.  

Slutligen, den 29 september 2019 listar Göteborgs-posten Greta Thunberg som en av fem 

unga kvinnor som format världshistorien. Göteborgs-posten skriver: ”Från ensam skolstrejkare 

för klimatet utanför Riksdagshuset i Stockholm till fixstjärna för den globala miljörörelsen. 16-

åriga Greta Thunberg har på ett år flyttat fram positionerna för klimataktivismen på ett sätt som 

få kunnat ana.” Därefter redogör Göteborgs-posten för Thunbergs arbete för att sprida 

klimatforskning och hennes uppmaningar till världens ledare att enas bakom den, samt att hon 

lyckas mobilisera unga världen över.98 

 
95 Mattsson, Britt-Marie, ”Trumps tweet bekräftade Thunbergs världsstatus”, Göteborgs-posten, 2019-09-26.  
96 Ibid. 
97 Ibid. 
98 Mattsson, Britt-Marie, ”De unga kvinnorna som format världshistorien”, Göteborgs-posten, 2019-09-29.  
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Vidare redogör Göteborgs-posten för att Thunberg nu når en stor publik som lyssnar till 

hennes strejker och tal, och nämner hennes tal på FN:s klimattoppmöte som ett exempel. 

Avslutningsvis konstaterar de att Thunberg är en av kandidaterna till Nobels fredspris 2019 och 

att hennes kamp därigenom kan bli belönad.99  

I denna text från Göteborgs-posten går det ej att urskilja protestparadigmet eller andra 

negativa inramningar. Göteborgs-posten redogör för Thunbergs aktion, hennes mål och 

metoder på ett adekvat sätt. De återger också för tal och andra situationer utan att betona 

eventuella känslouttryck eller Thunbergs utseende eller beteende.   

 
7. Diskussion 
Föreliggande studie kan konstatera att protestparadigmet går att urskilja i tryckta nyhets- och 

ledartexter som behandlar klimataktivisten Greta Thunberg från tidningarna Aftonbladet, 

Dagens nyheter, Expressen och Göteborgs-posten.  

Samtliga fem inramningar från protestparadigmet kan påvisas i det empiriska materialet. 

Inramningar som betonar Greta Thunbergs beteende, utseende och mentala förmåga 

förekommer i alla fyra tidningar. Därutöver förekommer inramningar som skildrar Thunbergs 

metoder som avvikande, våldsamma eller ineffektiva i Aftonbladet, Dagens nyheter och 

Göteborgs-posten. Aftonbladet och Expressen utelämnar citat från Thunberg och i Göteborgs-

posten förekommer även inramningar som separerar Thunberg från opinionen och som 

misslyckas att beskriva hennes mål och metoder på ett adekvat sätt.  

Ytterligare inramningar som protestparadigmet inte definierat har också kunnat påvisas i 

samtliga tidningar. Varje artikel har analyserats i sin helhet samt nedmonterad i delar för att 

identifiera manifesta såväl som latenta marginaliseringar och diskrediteringar av Greta 

Thunberg. I vissa fall har inramningar framträtt klart och i andra har de tett sig mångtydiga, 

som exempelvis då artiklar belyst Thunberg med kändisar vilket dels kan tolkas som en 

marginalisering och dels som ett tecken på mediers nyhetsvärdering av celebriteter. 

Protestparadigmet förekommer i något större utsträckning i Aftonbladet, Dagens nyheter 

och Expressen i den andra tidsperioden i jämförelse med den första, likaså gör ytterligare 

marginaliserande och diskrediterande inramningar. En hypotes till varför förekomsten ökat 

skulle helt enkelt kunna vara att Greta Thunberg i tidsperiod två hunnit bli en etablerad aktör 

som får stor uppmärksamhet och som omskrivs i större utsträckning. Men vad ökningen beror 

på kan inte fastslås här och är således ett förslag till vidare forskning inom området.  

 
99 Ibid. 
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I Göteborgs-posten förekommer protestparadigmet samt ytterligare inramningar i period 

två men inte i period ett eftersom tidningen då inte omskriver Greta Thunberg över huvud taget. 

Detta är något som måste understrykas eftersom avsaknaden av rapportering kan tolkas som 

om Göteborgs-posten indirekt diskrediterar Thunberg och hennes rörelse då de inte funnit 

tillräckligt med nyhetsvärde i skolstrejken för att ens rapportera om den. 

Vidare kan denna studie konstatera att det är möjligt att motbevisa den farhåga angående 

Greta Thunbergs irrelevans för protestparadigmets våldsinramningar som lyftes i 

metodavsnittet. Inramningar av Thunberg där hon kan tolkas som våldsam har påvisats i 

nyhetsartiklar publicerade i Aftonbladet och Dagens nyheter, om än i symbolisk bemärkelse. 

Även om inramningen inte förmedlar en bild av Thunberg som våldsbejakande förekommer 

ändå indikationer på våld. Om tolkningsutrymme ges för att studera exempel på våld som inte 

enbart är i bokstavlig mening går det att även urskilja våldsinramningar i fall som Greta 

Thunberg. Detta styrker således relevansen i att studera hela protestparadigmet i olika typer av 

fall eftersom denna studie påvisar att det kan vara aktuellt även i situationer där det inte 

förväntas vara det.  

För att återknyta till föreliggande studies teoretiska grund kan resultatet ses som ett 

exempel på det Lawrence hävdar, att inramning innebär makten att forma och förvränga 

allmänna uppfattningar, samt makten att marginalisera perspektiv på allmängiltiga problem. 

I resultatet framgår att samtliga fyra tidningar inramar Greta Thunberg på så sätt att de 

förmedlar bilder av henne som bland annat; en flicka med flätor och kända föräldrar, en person 

med en mental förmåga som frångår normen eller en känslostyrd och våldsam person. I 

resultatet förekommer också artiklar som motsätter sig protestparadigmet och som innehåller 

inramningar av Thunberg som inspirerande, stark och inflytelserik. Hur Thunberg än inramas, 

fördelaktigt eller ofördelaktigt, bidrar Aftonbladet, Dagens nyheter, Expressen och Göteborgs-

posten genom sin journalistik till att forma och förvränga den allmänna uppfattningen av Greta 

Thunberg. 

Studiens resultat påvisar också att samtliga tidningar använder sig av marginaliserande 

inramningar av Thunberg och därmed hennes perspektiv på klimatfrågan, ett perspektiv som 

kommit att delas av en världsomfattande rörelse. Detta kan ses som om tidningarna även 

utnyttjar makten att marginalisera perspektiv på allmängiltiga problem.  

Resultatet kan också exemplifiera det Entman hävdar är medial partiskhet. I Aftonbladet 

och Expressen förekommer nyhetsrapportering med en vinkel som påvisar att det är Greta 

Thunbergs kaxiga och fyndiga svar på hån och hat som är det intressanta, och inte det faktum 

att hon mottagit detta från högt uppsatta politiker eller andra opinionsbildare. Händelserna 
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inramas på så sätt att de framstår som nöjesnyheter där allvaret i incidenterna trivialiseras. På 

grund av utformningen framstår denna nyhetsrapportering som skev och Aftonbladets och 

Expressens förhållningssätt gentemot fenomenet kan tolkas som partiskt. Den mediala 

partiskhet som här förekommer infaller dock inte inom någon av Entmans tre definierade 

kategorier utan bildar en ny – partiskhet genom trivialisering.    

Avslutningsvis kan studiens resultat ställas i relation till den tidigare forskningen. I kontrast 

till Lee (se tidigare forskning) påvisar denna studie snarare en upptrappning av 

protestparadigmet än en avmattning i rapporteringen. Denna studie har en betydligt mindre 

omfattning och intressant vore därför att vidare undersöka om denna trend är något nytt och 

unikt för fallet Greta Thunberg. I vidare forskning skulle således fler tidsperioder läggas till för 

att undersöka huruvida upptrappningen av protestparadigmet fortsätter eller om en avmattning 

går att urskilja precis som Lee påvisat i Hong Kong.  

Om en avmattning skulle vara möjlig att urskilja skulle också vidare forskning kunna 

undersöka huruvida avmattningen är en effekt av att medier faktiskt i mindre utsträckning 

marginaliserar och diskrediterar aktivister på grund av att allmänheten visar större acceptans 

och tolerans gentemot protester, vilket Lee hävdar. Eller om avmattningen beror att medier 

istället använder sig av andra typer av inramningar, exempelvis några av de som påvisats i 

denna studie.  

Föreliggande studie konstaterar också att svenska tidningar marginaliserar och 

diskrediterar på betydligt fler sätt än genom protestparadigmets satta inramningar. Därför är 

ytterligare förslag till vidare forskning att fortsätta undersöka svenska mediers tendens att 

marginalisera och diskreditera aktivister, aktivistgrupper och sociala rörelser för att se om deras 

förhållningssätt gentemot sagda grupper exemplifierar fler strukturer än bara 

protestparadigmet.  

Till sist finner denna studie, precis som Lee samt Weaver och Scacco (se tidigare 

forskning), att protestparadigmet går att urskilja i mediebevakning och då inte enbart i 

rapportering av våldsbejakande aktivister med radikala metoder. Samtliga studier finner att det 

går att urskilja protestparadigmet även i fall där det på förhand inte förväntades i samma 

utsträckning. Denna slutsats har alltså dragits i en kinesisk, amerikansk och svensk journalistisk 

kontext och väcker därför frågan om protestparadigmet är generaliserbart och applicerbart på 

mediebevakning av aktivister världen över eller om det utkristalliserade sambandet bara 

uppstått på grund av att de studerade kontexternas journalistiska kultur och tradition är för lika. 

Protestparadigmets generaliserbarhet kontra landets journalistiska kultur och tradition blir 

således denna studies avslutande uppslag till vidare forskning inom området. 
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