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Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka om och i sådant fall hur mycket uppmärksamhet 

klimatförändringarna fick i svensk och australiensk nyhetsmedia, i samband med 

rapporteringen av tyfonen Hayians tillslag i Filippinerna, som skedde den åttonde 

november 2013. Jag undersökte 138 skrivna artiklar tagna från två webbaserade 

nyhetsmedier, Dagens Nyheter från Sverige och Sydney Morning Herald från Australien. 

Jag har använt mig av både kvantitativ innehållsanalys och textanalys i studien, med 

riskkommunikation, inramning (news framing) och klimatkommunikation som teoretiska 

utgångspunkter.  

 

Mina huvudfrågor som vägledde mig under undersökningens gång var: 

 

Hur ofta tar man upp frågan kring klimatförändringarna i samband med rapporteringen av 

tyfonen Haiyan i Dagens Nyheter och Sydney Morning Herald?  

Hur stort utrymme får klimatförändringarna i de enstaka artiklarna?  

Inom vilka ramar sker rapporteringen?  

 

Efter genomgång av mitt material har jag kommit fram till att klimatförändringarna inte 

tar allt för mycket plats i rapporteringen kring tyfonen Haiyan. Däremot skiljer sig 

artikelinnehållet åt mellan tidningarna. Dagens Nyheter tenderer att vara mer saklig och 

kortfattad och skriver om klimatförändringarnas inverkan på tyfonen med en vetenskaplig 

tyngdpunkt. Sydney Morning Herald låter däremot flera olika röster och synvinklar 

komma fram i sina artiklar, både med vetenskaplig och emotionell tonvikt. 

Inramningarna som användes i rapporteringen var ungefär samma i tidningarna med 

skillnad på vilka som användes mer eller mindre under rapporteringens gång. 

Undsättningsinramningen användes mest i både DN och SMH. 
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1. Introduktion 

I detta avsnitt introducerar jag ämnet som jag tänkt undersöka. Ett kort händelseförlopp 

av katastrofen redovisas, tillsamman med varför studien är av intresse för mig.  
 

1.1 Inledning 

 “There is no such thing as a natural disaster. Floods, hurricanes, cyclones, typhoons, heat 

waves, droughts and even non-climate events like earthquakes are natural hazards. They 

become disasters only when they exceed a community’s ability to cope” (Simon Cottle, 

2008).  

 

Den åttonde november 2013 slår tyfonen Haiyan in över Filippinerna och ödelägger 

bebyggelse och infrastruktur i stora delar av landet. Drygt 10 000 människor rapporteras 

döda eller saknade och ännu fler står utan hem och trygghet. Trots att Filippinerna är ett 

av jordens orkanrikaste områden var ingen beredd på den enorma kraft som 

monstertyfonen hade (Dagens Nyheter, 2013). Under ett par dagar är rapporteringen 

kring Haiyans tillslag intensiv och dramatisk och allmänheten uppdateras ständigt med ny 

information, allt eftersom situationen utvecklas. Som rapporterande journalist i 

händelsernas centrum har man inte bara en plikt att rapportera om själva katastrofen, utan 

även ge svar på de frågor som allmänheten kan tänkas ha. När en naturkatastrof av denna 

omfattning inträffar kan man inte låta bli att ställa sig frågan; Vad är det som händer med 

vår planet? Extrema väderrelaterade katastrofer i form av översvämningar, stormar och 

värmeböljor verkar bli allt vanligare (SVD, 2014) och i en värld där klimatfrågan växer 

och blir allt större växer även oron kring den globala uppvärmningens orsak och verkan.  

 

Allmänheten vänder sig främst till medier för att ta del av den information de behöver för 

att kunna hantera eller skapa sig en uppfattning kring en uppstående eller pågående 

situation (Housten et al, 2012). Nyhetsrapportering sker dock inom visa inramningar där 

journalister väljer att lyfta fram en föredragen verkligehet framför en annan i syfte att 

generera intresse från sina läsare. Naturkatastrofer skapar en öppning för journalister med 

klimatintresse att aktualisera och omdefiniera ämnet så att det går i linje med deras 

agendor (Comby 2013). Hur klimatförändringarna representeras i medier är av stor vikt 
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för att allmänheten ska kunna förstå begreppets innebörd, samt öka sin kunskap och 

medvetenhet kring ämnet. Därför fann jag det intressant att studera hur nyhetsmedier 

skriver om klimatförändringarna i samband med katastrofrapportering. Jag valde att 

undersöka rapporteringen av tyfonen Haiyan eftersom händelsen genererade ett starkt 

engagemang hos mig.  

 

I min studie ville jag använda mig av kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod för att 

undersöka hur klimatförändringarna representerades i rapporteringen kring tyfonen 

Haiyan. Jag valde att titta på två olika länders mediebevakning av händelsen, svenska 

Dagens Nyheter och australienska Sydney Morning Herald för att se ifall rapporteringen 

möjligtvis skiljde sig åt beroende på ländernas geografiska position till Filippinerna.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om och i sådant fall hur tidningarna Dagens Nyheter 

(DN) och Sydney Morning Herald (SMH) tar upp frågan kring klimatförändringarna i 

samband med rapporteringen av tyfonen Haiyan. 

 

1.3 Frågeställningar 

De frågor jag ställer i samband med undersökningen är:  

 

1. Hur ofta tar respektive tidning upp frågan om klimathotet i samband med 

rapporteringen kring tyfonen Haiyan?  

2. Ur vilka perspektiv beskrivs klimatförändringarna i samband med rapporteringen 

kring tyfonen Haiyan? 

3. Inom vilka ramar sker rapporteringen? 

4. Skiljer sig tidningarna åt? 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för händelser och begrepp som är relevanta för 

min uppsats. Jag kommer att inleda med en händelsebeskrivning av tyfonen Haiyan för 

att sedan klargöra för begreppet naturkatastrof och klimatförändringar.  

Jag kommer vidare även klargöra för de vanligaste journalistiska riktlinjerna inom 

katastrofrapportering. 

 

2.1 Tyfonen Haiyan 

Tyfonen Haiyan, eller Yolanda som den kallades i lokal mun, slog till den 8 november 

2013, med en enorm kraft. Den resulterade i massiva översvämningar, kraftiga jordskred 

och omfattande förstörelse i stora delar av det Filippinska öriket. (Röda Korset, 2013). 

Barn blev föräldralösa, familjer stod utan hem, och miljontals människor var i desperat 

behov av rent vatten. Hjälporganisationer skyndade till de värst drabbade områdena för 

att assistera människor i nöd. Rent vatten, sjukvård och stöd för de barn som förlorat sina 

föräldrar var största prioritet (Unicef USA, 2014). 

 

Haiyan beräknas vara en av de mest dödsbringande tropiska orkanerna som någonsin 

drabbat Filippinerna. Tyfonen hade en medelvindshastighet på 87 m/s och trots att detta 

endast är en uppskattning så har SMHI bekräftat att det är den högsta 

medelvindshastigheten som överhuvudtaget har registrerats (SMHI, 2014). 

 

Uppskattningsvis påverkades 16 miljoner människor av tyfonen Haiyan (Röda Korset, 

2013). Den 11:e November hade 1774 människor rapporterats döda, men lokala 

organisationer hävdar att minst 6000 människor mist livet. En del medier rapporterar 

dödsantalet så högt som 10 000 individer. 23 200 hem blev förstörda, tillsammans med 

infrastruktur och jordbruk i över 41 provinser. Värst drabbad blev staden Tacloban i 

provinsen Leyre, medan huvudstaden Manila upplevde minimalt regnfall (USAID, 2013).  

 

Än idag pågår uppbyggandet av tyfondrabbade områden. Tusentals människor står 

fortfarande utan rent vatten och tak över huvudet, men hjälporganisationerna jobbar 
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vidare med ett mer långsiktigt återhämtningsstöd där de satsar på att få tillbaka barn till 

skolbänken, utvecklar levnadsstandarden för de allra fattigaste och bygger nya hem för de 

som förlorade allt i stormen (USAID, 2013)   

 

2.2 Vad innebär en naturkatastrof? 

Jag vill börja med att definiera ordet katastrof så som det beskrivs i den vetenskapliga 

artikeln Disaster News, för att sedan redogöra för FN:s och EU:s definitioner av vad en 

naturkatastrof är: 

 

En katastrof är “en potentiellt traumatisk händelse som upplevs kollektivt, är akut och 

tidsbegränsad”. Katastrofer kan ha naturliga, teknologiska eller mänskliga orsaker 

(Houston et al., 2012).  

 

FN och EU definierar naturkatastrofer med lite olika preferenser, men båda utesluter att 

mänsklig aktivitet skulle ligga bakom eller påverka naturkatastrofens intensitet. FN delar 

in de naturfenomen som kan orsaka katastrofer i tre huvudgrupper:  

1. Geologiska naturfenomen, som innebär jordbävningar, tsunamier, vulkanutbrott, 

jordskred och laviner.  

2. Hydrometeorologiska naturfenomen – översvämningar, cykloner, tornadoer, 

snöstormar, åskväder, torka, värmeböljor, skogsbränder och ökenspridning.  

3. Biologiska naturfenomen – epidemier, smittsamma djur och växtsjukdomar samt 

angrepp av skadeinsekter (UN/ISDR, 2006-03-29). 

 

EU beskriver en naturkatastrof, eller naturolycka som de hellre vill kalla det som en 

”våldsam, plötslig och destruktiv förändring i miljön utan mänsklig orsak. Naturolyckor i 

form av översvämningar, jordbävningar, eldsvådor och orkanväder kan i sin tur orsaka 

katastrofscenarion (MSB, 2009) 

 

2.3 Klimatförändringar: 

Sett till historien har klimatet alltid varit föränderligt. Jorden har upplevt perioder med 

både extrem kyla och extrem värme. Beroende på jordens avstånd till solen, 
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kontinenternas ständiga rörelse samt atmosfärens kemiska sammansättning har 

medeltemperaturen både ökat och sjunkit sedan urminnes tider (WWF, 2014).    

Mycket visar dock på att klimatet förändras i en mycket större utsträckning än vad de 

naturliga variationerna kan åstadkomma. De mänskligt orsakade utsläppen påverkar 

atmosfärens sammansättning som in sin tur påverkar klimatet. De pågående 

klimatförändringarna orsakas av utsläpp av växthusgaser, aerosoler och förändringar vid 

jordytan och detta har bidragit till att jordens medeltemperatur har stigit. (SMHI, 1945). 

Den största kända orsaken av dessa utsläpp kommer från förbränningen av fossila 

bränslen. Kol, olja och naturgas är de största energikällor på jorden och när människor 

förbränner dessa släpps ett överflöd av koldioxid ut i atmosfären som bidrar till antingen 

uppvärmning eller nedkylning av vårt klimatsystem (IPCC, 1988).  

 

Varje år publicerar Interngovernmental Programme for Climate Change (IPCC) en 

rapport för att ge allmänheten en tydlig och aktuell bild av den vetenskapliga kunskapen 

kring klimatförändringar. År 2014 publicerades rapporten Climat Change 2014: Impacts, 

Adaptation and Vulnerability där Vincent Parros, ordförande för IPCC:s Working Group 

II uttalade sig om att “vi lever i en era av mänskligt skapade klimatförändringar”.  Han 

hävdar dock att det inte enbart är mänsklig aktivitet som skapar klimatförändringar, men 

det lyfts fram att människor till stor del bidrar till den. Effekterna av 

klimatförändringarna sker just nu på alla kontinenter och alla hav, men människan är 

oförberedd på de risker som kan ske. Vad som diskuteras mer i rapporten är hur världen 

bör hantera de framtida riskerna som klimatförändringarna skapar. Utsatta människor, 

industrier och ekosystem identifieras och IPCC erkänner att de största riskerna som 

klimatförändringar skapar kommer från bristen på förberedelse och hur pass exponerad 

människor är för klimatrisker såsom till exempel naturkatastrofer (IPCC, 2014). 

 

2.4 Katastrofrapportering 

Katastrofer, både naturligt och mänskligt skapade, är händelser som genererar tragedi. Att 

rapportera om tragedier är ett nödvändigt ont även fast det kan tyckas påträngande. Det är 

intimt och personligt och ofta väldigt svårt att kommunicera eller förmedla till en 

utomstående publik. Det är en specifik ton som måste sättas och linjen mellan 



Denize	  Nilsson	  
Örebro	  Universitet,	  VT15	  

Medie-‐	  och	  kommunikationsvetenskap	  C	  	  

	   10	  

professionellt rapporterande och exploaterande av människor i sådana här situationer är 

väldigt tunn. Människors naturliga reaktion i möte med lidande är att de antingen känner 

obehag och ignorerar eller förnekar händelsen eller så vill de trösta och stötta (Sanders, 

2003). 

En nyhetsbyrå har i uppgift att samla in och distribuera information kring en pågående 

händelse så snabbt och korrekt som möjligt, även om händelsen kantas av förvirring och 

bedrövelse. Journalister vill dokumentera situationen som den utvecklar sig, även om det 

innebär en mörk och tung händelsebeskrivning blandat med detaljerade bilder på död, 

katastrof och lidande. Att bli berörd eller för känslomässigt engagerad är något som en 

journalist får lägga åt sidan då nyhetsbyråerna handskas med stor konkurrenskraft inom 

nyhetsvärlden. Nyhetsmedierna anser snarare att de genomför sin plikt genom att 

rapportera händelsen för allmänheten (Sanders, 2003). 

 

Det svåra i att rapportera om globala kriser är att det kan vara problematiskt att få 

tidningens läsare att relatera och känna empati med de drabbade länderna. Nyhetsmedier 

tenderar att skapa en homogen rapportering kring olika världskriser och publiken kan 

känna att de sett och hört samma nyheter förut, samma typer av fotografier på offer och 

förövare, samma moraliska utspel. Utmaningen för journalisterna blir att engagera 

publiken och få människor att bry sig. Det innebär inte att utomstående människor inte 

kan känna empati utan att kriserna kan ske i länder som ligger långt borta från deras 

verklighet och därför blir svåra för dem att förstå, därmed också lättare för människor att 

ignorera ansvaret och inte visa empati. Naturkatastrofer, politiska konflikter, krig och 

olyckshändelser har alla lika nyhetsvärde trots att det ter sig olika på olika ställen i 

världen. Ett knep som journalisterna ofta tar till är att formulera eller rama in händelsen 

på ett sätt så att den tilltalar den hemmahörande publiken. (Sanders, 2003).  

 

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för uppsattsämnet. Här 

redovisar jag tidigare forskning om katastrofrapportering och inramning samt 

klimatförändringar i media.  
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3.1 Tidigare forskning kring katastrofrapportering 

I många undersökningar kring katastrofrapportering har forskare, precis som jag, valt att 

fokusera på enstaka katastrofer, hur dessa rapporteras i olika nyhetsmedier, vilka ramar 

som dominerar och hur nyhetsrapporteringen förändras genom händelsens gång.  

 

I undersökningar som använt både innehållsanalys och kritisk diskursanalys har forskare 

kommit fram till att medier spelar en avgörande roll för hur allmänheten formar förståelse 

kring en katastrofs omfattning och innebörd. Forskarna har även tittat på vilka röster som 

gör sig hörda i nyhetsrapporteringen och hur detta har skapat en hierarkisk trovärdighet. 

Genom att tysta ner lokala röster för att låta experter komma till tals har diskursen kring 

risk och utsatthet fått en stark koppling till regerings- och biståndspolitik. Detta bidrar 

ytterligare till den hierarkiska maktordningen där stat och affärselit är i topp och där deras 

ord ses som överlägsna. (Cox et al., 2008). I en senare undersökning som genomfördes 

2011 efter katastrofen på Haiti hävdar forskare dock det motsatta. Användning av citat 

från lokalbefolkningen förstärker trovärdigheten och det har visat sig att journalister idag 

hellre använder lokala röster framför expertutlåtanden när det kommer till 

katastrofrapportering. (Jia et al., 2011). 

 

I undersökningen Disater News: Framing and Frame Changing in Coverage of Major 

U.S. Natural Disasters 2000-2010 (2012) jämförde en grupp personer 

katastrofrapportering i amerikansk nyhetspress under ett spann på tio år. Forskarna 

poängterar att medierapportering kring katastrofer inte bara formar förståelse utan även 

hjälper allmänheten att identifiera potentiella och framtida hot och risker. 

Katastrofrapportering som inte inkluderar information om vad som orsakade katastrofen 

och vad den kommer att innebära för de människor och samhällen som drabbats, samt 

vilka åtgärder som kommer tas ses som svag rapportering. Nyhetsmedier måste redovisa 

en historia, titta till det förfluta, men också blicka framåt när det kommer till 

katastrofrapportering (Houston et al., 2012).  

 

I sin studie Global Crisis Reporting (2008) tar Simon Cottle upp hur 

katastrofrapportering är starkt ritualiserad. Han avviker dock från andra studier som 
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menar att den högre elitens ord är överlägsna och menar att journalister i krisrapportering 

gärna anspelar på människors känslor av sorg och empati. Detta säger Cottle skapar en 

känsla av solidaritet hos allmänheten, det ger en föreställd bild av gemenskap och 

nationell sammanhörighet. I studien avslöjar Cottle (2008) att ekonomiska motiv är ett 

bra verktyg att generera ett intresse hos allmänheten. Cottle (2008) drar också slutsatsen 

att västerländskt självintresse är en förutsättning för att rapporteringen kring en humanitär 

katastrof ska kännas så betydelsefull som möjligt. Det vill säga, är landet där 

rapporteringen sker inblandad på något sätt? Saknas det medborgare? Vilket bistånd ger 

det egna landet det katastrofdrabbade området? 

 

E.C Hansen kom fram till i sin studie Framing the World News: The Times of India 

Changing Times (1995) att geografisk närhet och kulturella band styr mängden 

internationell nyhetsrapportering. Har ett land ett ekonomiskt, politiskt eller emotionellt (i 

form av immigranter) band med det landet där nyhetshändelsen sker tenderar det landets 

nyhetsmedier att utförligare rapportera och följa händelsenas gång. Vidare studier visar 

på att massmediers rapportering kring naturkatastrofer sker under en kortare period än 

rapporteringen om andra ämnen. I genomsnitt pågår katastrofrapportering i ca 30 dagar, 

för att sedan sjunka radikalt. Det som påverkar rapporteringens längd influeras av antal 

skadade eller döda personer, människor som är drabbade på annat sätt och mängden 

skador och förstörelse (Houston et al. 2012). 

 

3.2 Inramning i katastrofrapportering 

I den tidigare forskningen kring nyhetsinramning har forskare med hjälp av 

innehållsanalys sett att inramningen förändras allt efter katastrofens gång. Inramningen 

tenderar att förändras när journalisten vill belysa aktuella problemområden, och dessa 

problemområden framhävs under olika tidpunkter under katastrofens gång. Detta bidrar 

såklart till att en del problemområden får mer uppmärksamhet i början av rapporteringen, 

för att sedan hamna i skymundan i fördel för andra konflikter som kan uppkomma under 

katastrofens utveckling (Houston et al., 2012).  
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Inramningarna som identiferats av forskarna har varit många och olika, jag tänker 

presentera en del av inramningarna som är av intresse för mig. Houston et al. har i sin 

undersökning Disaster News: Framing and Frame Changing in Coverage of Major U.S 

Natural Disasters tittat på fem inramningar som följer utan inbördes ordning: (1) politisk 

ram – politiska problemområden i det drabbade landet presenteras, politiska ledare 

kommenterar kring katastrofen; (2) ekonomisk ram – ekonomisk påverkan eller kostnader 

som katastrofen kan tänkas få; (3) miljö – fokuserar på människan, den konstruerade 

miljön, inverkan på den naturliga miljön, faror, hälsa, förstörelse och säkerhet; (4) 

människor – historier från drabbade, människors välbefinnande; (5) kriminalitet – brott 

som sker i samband med krisen.  

 

Wu (2011) presenterar två huvudinramningar i sin jämförande undersökning där han 

ställer kinesisk och amerikansk katastrofrapportering mot varandra. Den första kallar han 

för “thematic frame” och innebär en bredare definition av krisen som inkluderar politiska 

gensvar och ansvar. Den andra kallar han för “episodic frame” och innebär att journalister 

lyfter fram offrens perspektiv och individuella ansvarsområden. Wu tar även upp fler 

exempel på ramar och fokusområden som andra forskare har identifierat. Bland annat 

Choi och Lin (2008) som med hjälp av innehållsanalys genomförde en undersökning om 

hur ett flertal amerikanska nyhetsmedier rapporterade kring tre stora amerikanska 

orkaner. De upptäckte att majoriteten av de rapporterande nyhetsmedierna hellre antog en 

logisk inramning än en emotionell inramning. En logisk inramning innebär att 

journalisten presenterar fakta, hen är specifik i sitt rapporterande och ger allmänheten 

information i form av siffror och statistik. Medan journalisten inom den emotionella 

ramen lyfter fram lokala röster och ger en mer målande beskrivning kring förödelsen 

(Choi och Lin, 2008). 

 

En annan ram som ofta används är undsättningsinramningen. Inom denna inramning 

visas vilken typ av omhändertagning det drabbade landet får, specifikt i form av 

hjälpinsatser och stöd från resten av världen. Artiklarna består av detaljerade 

beskrivningar kring de åtgärder som dras, ofta i form av monitära donationer från olika 

organisationer och katastrofhjälp i form av militärt stöd eller vård. Katastrofrapportering 
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kantas även av något som kallas för katastrofmyten. Det innebär att journalisterna lyfter 

fram civila oroligheter och hävdar att katastrofområdena ser ut som krigszoner, där 

plundring och vandalisering präglar den nya vardagen. Katastrofmyten efterföljs ofta av 

fenixinramningen. Det är vanligt i slutet av rapporteringen då tidningarna börjar fokusera 

mer på det drabbade landets uppbyggnad och folkets väg till en normal tillvaro igen (Jia 

et al., 2011). 

 

I en undersökning som handlade om hur kinesiska tidningar rapporterade kring epidemin 

SARS, upptäckte forskare att olika tidningar från samma land använde sig av olika 

inramningar. Det hela berodde på vilken politisk ideologi tidningarna representerade eller 

om det var en mer kommersiell tidning. I samma undersökning tittade forskare även på 

hur internationella länder skrev om SARS och upptäckte att även där såg inramningen 

annorlunda ut i jämförelse med de nationella tidningarna (Yang, 2012). 

 

3.3 Klimatförändringar i nyhetsmedier 

Forskning om medier och representationen av klimatet i medier tenderar att vara kritisk 

mot de journalistiska konventionerna som används vid nyhetsrapportering (McIlwaine, 

2013). Journalister anser att de har ett ansvar eller en samhällsplikt att förse allmänheten 

med sanningsenlig, exakt och opartisk information. Det innebär dock inte att 

nyhetsmedierna inte får uttrycka ett specifikt intresse (ASNE, 2015). Steve McIllwain 

menar i sin studie Journalism, Climate Science and the public: Towads Better Practices 

(2013) att journalister inte gör den vetenskapliga rapporteringen kring miljöproblemen 

någon rättvisa och att de då misslyckas med att förmedla ett budskap som gör att 

medborgarna får en adekvat förståelse kring de vetenskapliga aspekterna om 

klimatförändringarna. Detta håller även klimatforskare med om, media har ett större 

behov av att skapa sensation och kontrovers än informera allmänheten kring de 

vetenskapliga detaljerna som klimatförändringarna ändå är stöpta i (Aram, 2011). 

McIlwaine (2013) fortsätter att kritisera journalister i sin studie och hävdar att de 

använder olämpliga tekniker (såsom skrämselpropaganda), opassande rapportering och 

inramningstekniker och att de har influerats av särintressen. Resultatet är att allmänheten 

lämnas förvirrade, apatiska och till och med fientliga kring klimatförändringarna och 
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slutar följa nyhetsrapporteringen kring ämnet (McIllwaine, 2013).  

 

Eftersom klimatförändringarna är abstrakta är det problematiskt för allmänheten att förstå 

hur viktig frågan är, menar Arul Aram (2011) som forskat kring nyhetsmediers 

rapportering kring de smältande glaciärerna i Himalaya. Han tycker att klimatforskare bör 

ta ett aktivt steg framåt och hjälpa journalister kring rapporteringen om 

klimatförändringarna genom att försäkra att rapporteringen är baserade på rådande 

vetenskaplig fakta kring ämnet. Journalistiken består av speciella normer om hur 

rapporteringen bland annat bör vara balanserad. Det är den här så kallade balansen som 

väckt kritik kring journalistikens roll i att rapportera kring klimatförändringarna där bland 

annat Boykoff och Boykoff hävdar att denna balans skapar brist på subjektivitet, 

rapporteringen kring klimatförändringarna blir därför partisk (Aram, 2011).  

 

Vilken typ av språk och diskurs som används vid nyhetsrapportering bidrar till hur vi tar 

emot ett ämne (Hulme, 2008). Miljörapportering är ofta baserade på sensation, 

dramatisering och konflikt (Aram, 2011). Ord som katastrof, fara, terror, kollaps och 

utrotning används frekvent och detta är något som skapat klimatångest. Mike Hulme 

(2008) presenterar de dominanta diskurserna inom klimatrapportering i sin rapport The 

Conquering of Climate: Discourses of Fear and their Dissolution som följer: överlevnad, 

hållbarhet, ploblemlösning och miljöradikalism. Hulme (2008) hävdar att det finns tre 

andra diskurser som ligger till grund för klimatångesten och det är diskursen om klimat 

som ett resultat av gudomlig aktivitet, diskursen om klimat som en hälsobringare eller 

sjukdomsskapare samt diskursen om klimat som katastrof där extremt väder ofta kommer 

i fokus (Hulme, 2008).  

 

3.4 Inramning av klimatförändringar 

Nyhetsmedier tenderar att skapa vetenskapliga och meteorologiska ramar kring miljö och 

klimat, men forskning visar även att den politiska ramen börjar framträda allt mer (Brian 

Houston et al., 2012). Trots att klimathotet är ett globalt bekymmer tenderar journalister 

att "domesticera" sin rapportering. Alltså anpassa den på olika sätt till nationens 

befolkning. Detta skapar så klart spänningar mellan det faktum att medier gärna rättar sig 
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efter nationen och den transnationella karaktär som klimatförändringar har. Den globala 

uppvärmningen sker som namnet indikerar på global nivå och det är viktigt att skapa en 

förståelse kring problemet som sträcker sig över nationens gränser (Olausson, 2009). 

 

I en innehållsanalytisk undersökning som utfördes på fyra nigeriska nyhetsmedier fann 

forskare att när journalister skrev om klimatförändringar så antog de inramningar som 

antingen betonade skuld eller åtgärd. Den slutsats som forskarna drog i denna 

undersökning var att journalister i Nigeria la alldeles för mycket tid på att förklara den 

vetenskapliga bakgrunden till klimatförändringarna än att faktiskt lyfta fram åtgärder och 

aktiva lösningar (Agwu och Amu, 2013).  

 

Vidare har Jean-Babtiste Comby (2013) i sin undersökning tittat på hur franska 

nyhetsmedier utnyttjar sensationen i en naturkatastrof för att öka nyhetsvärdet för 

klimatförändringar. Sensation har länge varit en näringskälla för nyhets- och nöjesmedier, 

eftersom en toppnyhet används för att öka ett ämnes nyhetsvärde. Naturkatastrofer 

tillhandahåller den sensationsfaktor som journalister med klimatintresse behöver för att 

kunna omdefiniera och dra upp ämnet till ytan. Även om naturkatastrofer och 

klimatförändringar inte är systematiskt kopplade med varandra ger det journalister en 

möjlighet att modifiera ämnet varje gång en naturkatastrof blir en toppnyhet. I de franska 

nyhetsmedierna såg Comby att klimatförändringarna ramades in som en orsak eller 

förklaring kring naturliga händelser och att journalister höjde ett varningens finger för 

människans påverkan och ansvar för klimatet, snarare än att förklara naturhändelsen som 

ett naturligt fenomen (Comby, 2013). 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenterar jag de teoretiska utgångspunkterna som är relevanta för 

studiens syfte. Jag redogör för de olika teoriernas innebörd samt hur jag tillämpar dessa i 

min undersökning. 
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4.1 Riskkommunikation 

Huvudsyftet med riskkommunikation är att framföra en redan definierad risk så effektivt 

som möjligt, oftast till en passiv mottagare, via en dubbelriktad kommunikationsmodell. 

Riskkommunikation är på så sätt dialogisk, där ett återkommande utbyte av information 

sker mellan olika samhällsgrupper och organisationer som har med risk att göra. 

Riskkommunikation är mer subjektiv än objektiv, eftersom de budskap som förmedlas i 

första hand är ett resultat av olika sociala, kulturella och psykologiska processer (Öhman 

och Olofsson, 2009). 

 

Att skapa förtroende och pålitlighet mellan budskapsförmedlaren och mottagaren är en 

mycket svår, men väldigt viktig del inom riskkommunikation. Människors förtroende för 

olika aktörer i samhället skiftar från person till person. Organisationer som ibland måste 

hantera eller arbetar med riskkommunikation behöver etablera en hög tillit till 

omgivningen så att deras riskkommunikation uppfattas som pålitlig och trovärdig som 

möjligt. Hur kris och risk förmedlas kommer förknippas med verksamheten och därför är 

det av stor vikt att den är effektiv. Att föra dialog med omgivningen och vara öppen med 

det man kommunicerar är en viktig del i att skapa förtroende, men det kräver att 

verksamheten är villig att erkänna mottagaren som en adekvat deltagare i dialogen. De 

risker man tar genom att nonchalera sina mottagare är att sändaren kan verka opålitlig 

och falsk, och ibland även manipulativ (Öhman och Olofsson, 2009). I min studie 

undersöker jag hur tidningarna etablerar trovärdighet med hjälp av olika aktörer. Jag 

undersöker även hur tidningarna skapar relation med läsarna genom att göra 

rapporteringen mer ’relaterbar’.  

 

Nyhetsmedier spelar en central roll när det kommer till att identifiera och förmedla risk 

till allmänheten. Det är med hjälp av medier som allmänheten har möjlighet att bedöma 

risksituationens allvar och därmed kunna välja att avvika eller ingripa (Petersen, 2014). 

Risker som förmedlas via massmedier har dock en tendens att vara tillspetsad och 

dramatisk, vilket ofta påverkar människors känslor mer än förnuftet. Riskkommunikation 

som t.ex. väcker rädsla hos mottagaren kan få konsekvenser för hur man reagerar och i 

vilken utsträckning man tar till sig budskapet. Därför är det viktigt att förstå 
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nyhetsmediers återgivning av en katastrof och vilka effekter dessa återgivningar har 

(Petersen, 2014). Språk och ordval spelar stor roll när det kommer till att skapa känslor 

hos läsaren och är även en huvudkomponent när man studerar texter. Därför tittar jag på 

artiklarnas språkliga egenskaper för att få en bild av hur klimatförändringarna 

representeras i samband med rapporteringen av tyfonen Haiyan. 

 

4.2 Textteori och text som meningsbärare  

I ett vardagligt sammanhang innebär ordet text ett ‘pappersark med ord på’. Ur ett 

medievetenskapligt perspektiv kan text innebär både skrift, tal och bild. Gemensamt för 

dessa är att de består av en rad språkhandlingar som används i konkreta sammanhang och 

som skapar mening (Svensson och Karlsson, 2012). Eftersom jag tittar på skriven text ur 

ett mer generellt perspektiv håller jag mig därför till en mer allmän definition av 

begreppet.  

 

Inom textteori vill forskaren ofta titta på textmönster, dvs studera strukturer och språkliga 

egenskaper som går att ordna och klassificera i olika genrer. Man undersöker perspektiv, 

återgivande och narratologin i texten, vem det är som yttrar sig och vilka andra röster 

som hörs. Forskaren är även intresserad av att titta på textens koherens och kohesion, 

med det menas textens synliga sammanhang samt de språkliga medlen som används för 

att tydliggöra dessa sammanhang (Svensson och Karlsson, 2012). 

 

Man kan se en text som en en sammanhängande väv där meningsbärande aktiviteter 

skapar relation till läsaren. Den meningsbärande aktivitet är dock beroende av vilket 

sammanhang texten kommuniceras i samt vem som är textanvändaren, dvs vem läsaren 

är. Texter är oftast dialogiska. Yttranden upplevs som ordnade och möjliga att svara på. 

Texten har som mål att komma vidare, vilket innebär att när något skrivs så görs detta för 

att besvara något eller någon, eller för att få respons. Detta kallas för addressivitet och är 

en central egenskap hos skrivna texter (Svensson och Karlsson, 2012). Genom att 

använda sig av till exempel textanalystiska metoder kan man studera en texts 

meningsskapande utifrån egenskaper som responsivitet och addressivitet. Texter kan 

också vara mer eller mindre polyfona. Det betyder att det ryms flera röster inom en och 
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samma text vilket gör att det både finns en yttre och en inre dialog. Den yttre dialogen 

som riktar sig till allmänheten eller läsaren och den inre dialogen där skribenterna 

resonerar kring ett valt ämne (Svensson och Karlsson, 2012). Att titta på vilka röster som 

gör sig hörda är även det ett vanligt fokusområde i textanalysen och något som jag 

kommer studera i min undersökning. 

 

4.3 Teorin om inramning (news framing) 

News framing, eller inramning som jag väljer att kalla det för i min uppsats, är ett vanligt 

förekommande angreppssätt för journalister vid nyhetsrapportering. Så här skriver 

Houston, Pfefferbaum och Rosenholtz (2012) om inramning i sin rapport Disaster News: 

Framing and Frame Changing in Coverage of Major US Natural Disasters, 2000-2010: 

 

"Framing involves the selection of "some aspects of a perceived reality" that makes those 

aspects more salient to a media consumer. " 

"… framing is necessary to interpret, organize and understand large amounts of 

information" 

 

Ulrika Olausson citerar Robert Entman i sin rapport Global Warming - Global 

Responsibility? Media Frames of Collective Action and Scientific Certiainty: 

 

"To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in 

a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment for the item described." 

"A frame should… , be seen as an organizing idea that provides meaning."   

 

Inramning innebär alltså att nyhetsmedier väljer att lyfta fram vissa aspekter av en 

uppfattad verklighet och gör de mer framträdande i en kommunicerande text, på ett 

sådant sätt att för att främja ett visst problem (Tillinhast, McCann, 2013). Inom 

nyhetsmedier används inramning för att betona specifika värderingar, lyfta fram viktig 

fakta eller främja särskilda idéer. Ramarna sätter gränser för hur vi ska tolka det som 

presenteras för oss. Journalisterna som skriver artiklarna väljer att lyfta fram, betona eller 
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exkludera ett visst ämne. Inramning kan ses som en metod som används för att främja 

specifika samhälleliga diskurser och ideologier. Dessa diskurser och ideologier skapar i 

sin tur en allmän förståelse kring vår omgivning (Hansen, 2010). 
 

Mycket av publikens förståelse kring ett ämne baseras på vad media väljer att lyfta fram i 

en nyhetsrapportering. Därför är det ytterst viktigt att man som journalist rapporterar 

korrekt och sanningsenlig fakta. När journalister använder sig av inramning väljer de att 

lyfta fram vissa aspekter framför andra och göra dem mer framträdande i en 

kommunicerande text. Det kan vara en inramning som främjar ett visst problem, en 

tillfällig tolkning av läget, en moralisk utvärdering av händelsen eller en rekommendation 

för hur ett problem ska lösas. Detta påverkar så klart publikens förståelse ytterligare kring 

det ämne som är i fokus (Wu, 2011). 
 

 

5. Metod 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de metoder jag har valt att använda mig av. Jag 

kommer även att beskriva hur jag har genomfört mitt materialurval samt begrunda över 

de svårigheter jag kan tänkas stöta på då jag analyserar mitt material.  

 

5.1 Val av metod 

Undersökningen har utförts med både kvantitativ innehållsanalytisk och kvalitativ 

textanalytisk forskningsmetod. Den innehållsanalytiska metoden är att föredra då jag går 

igenom ett stort antal artiklar och vill försöka få ett så representativt resultat som möjligt. 

Eftersom metoden innebär att forskaren strukturerat kvantifierar data kan jag utföra 

mätningar som visar hur frekvent rapportering sker samt hur stort fokus 

klimatförändringarna får (Ekström och Larsson, 2013). Textanalys är av intresse för mig 

då jag vill titta närmre på de artiklarna där klimatförändringarna kommer till tals. Jag vill 

se ur vilka och vems perspektiv klimatförändringarna beskrivs, vad texterna främst 

handlar om, samt om artiklarna främjar ett specifikt intresse inom ämnet (Ekström och 

Larsson, 2013).  
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5.2 Innehållsanalys 

Innehållsanalys innebär att forskaren på ett systematiskt och kvantifierbart sätt samlar 

data från en text utifrån ämnen som hen bestämt i förväg (Bryman, 2013). 

Innehållsanalys används då forskaren vill ha en generell bild av en texts innehåll. 

Forskaren arbetar med så kallade variabler, standardiserade frågor som ställs i relation till 

innehållet. Dessa frågor skapar materiella komponenter som forskaren sedan analyserar. 

Innehållsanalysen skapar på så sätt en möjlighet för forskaren att jämföra olika medier, 

genrer och innehållsteman (Ekström och Larsson, 2013).  

 

Förutom att innehållsanalysen är systematisk har den objektiv karaktär. Forskaren tittar 

inte på implicita eller dolda budskap i texten utan på det konkret synbara. Det ställer dock 

krav på att forskaren är klar och tydlig i sina frågor och inte blandar in sina personliga 

värderingar under analysprocessen, detta för att minska risk för eventuell skevhet och 

felkälla. Däremot får frågorna spegla forskarens intressen. Det är viktigt att forskaren 

tittar till det konkreta innehållet. Det vill säga det som går att utläsa ur texten och är 

tillgängligt för alla att läsa (Bryman, 2013). 

 

Innehållsanalys används i denna undersökningen eftersom det finns ett intresse av att titta 

på hur mycket utrymme DN och SMH ger klimatförändringarna i samband med 

rapporteringen kring tyfonen Haiyan. Innehållsanalysen tillåter mig även att undersöka 

vilka inramningar som används i rapporteringen. Resultaten från analyserna gjorda på 

båda tidningarna kommer sedan att jämföras. Analysmetoden gör det också möjligt att 

undersöka medierapportering under en längre tid, med ett stort antal artiklar. De olika 

frågeställningarna som jag formulerat skapar variabler som ger en bra bild av hur ofta 

något förekommer i ett innehåll (Ekström, 2013) och i mitt fall är det främst hur ofta 

klimatförändringarna tas upp i den fortgående rapporteringen kring tyfonen Haiyan.  

 

5.2.1 Variabler 

För att få en uppfattning om innehållet skapas så kallade variabler som forskaren mäter. 

Variablerna skapas ur de frågor forskaren ställer kring innehållet. De fungerar som 

verktyg för att lättare kunna karaktärisera innehållet och förenkla det. (Ekström 2013). 
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Dessa variabler hjälper till att frambringa resultat som kan vara av intresse för forskaren. 

Den variabeltypen som är av störst intresse för mig behandlar om innehållsteman 

eftersom jag främst tittar på hur mycket uppmärksamhet klimatförändringarna får i 

rapporteringen kring naturkatastrofen Haiyan, men det finns även ett intresse av att se 

vilka andra inramningar som används i rapporteringen. Variabeltemat gör det möjligt för 

mig att undersöka hur medierna skildrar denna specifika händelse och vad de väljer att 

fokusera på under katastrofens gång.  

 

Vid utvecklingen av frågeställningarna är det viktigt att tänka på att vara noggrann. 

Forskaren ska helst formulera frågor som hen vet genererar specifika svarsalternativ eller 

variabelvärden.  Men för att få fram dessa resultat måste forskaren skapa ett så kallat 

kodningschema som kartlägger siffrorna som hen samlar in kring sina variabler. 

Kodningen är ett av de viktigaste stegen i innehållsanalys och det är här forskaren får 

svar på hur ofta någonting förekommer i ett visst innehåll och/eller hur stor plats det tar i 

innehållet (Bryman, 2013). 

 

Efter en första genomgång av samtliga artiklar i båda tidningarna fick jag en 

övergripande bild av rapporteringen. På så sätt kunde jag formulera undersökningens 

variabler. Variblerna blev: 

 

1. Tidning 

2. Datum 

3. Antal publiceringar per tidning 

4. Antal publiceringar per dag 

5. Typ av text 

6. Sektion 

7. Antal artiklar som tar upp klimatförändringarna 

8. Författare till artiklar som tar upp klimatförändringarna 

9. Inramning 

 

Se bilaga 1 för kodningsshema och bilaga 2 för kodningsmanual. 
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5.3 Textanalys 

Texter konstrueras i sociala sammanhang och formas utifrån särskilda syften. Dessa 

syften handlar främst om att skapa en interaktion mellan deltagare i diverse 

kommunikationssituationer. En text är en representation av verkligheten och aldrig en 

direkt avspegling av något. När en text produceras utgår skribenten från vissa ramar och 

olika perspektiv. Texten produceras i ett visst sammanhang med de tecken, ord, 

meningsuppbyggnader som skribenten valt och mening kring texten skapas i förhållande 

till läsarens personliga referensramar. Därför är varken skribent eller läsare neutral i sin 

produktion och konsumtion av texten, men en vilja att samarbeta och skapa gemensam 

betydelse är av stor vikt (Ekström och Larsson, 2013). 

 

Den textanalytiska metoden innehåller sex olika begrepp som används som 

utgångspunkter för att studera olika texter. Det är intertextualitet, rekontextualisering, 

genre, interaktion, relation och koherens. Intertextuaitet handlar om interaktionen mellan 

text och deltagare och hur dessa samspelar. Det som skrivs i en text är relaterat till något 

som har skrivits i en tidigare text, där ord, fraser och textstycken upprepar sig från andra 

texter. Det talas även om adressivitet inom intertextualisering och det innebär att en text 

har dialogiska förutsättningar, texten är ett svar på något som sagts vid ett tidigare skede, 

men texten förväntas även få respons. Rekontextualisering ligger nära intertextualisering, 

men innebär att ord, fraser och textstycken förflyttar sig mellan olika kontexter och på så 

sätt får nya innebörder. Inom båda dessa begrepp ser forskaren på texter som att de har 

röster, och olika texter låter olika röster komma till tals. Det kan vara i form av citat, men 

det kan också vara röster som träder fram implicit genom personliga pronomen som Vi 

och Dem. Här gäller det att titta djupare på texten för att förstå vilka Vi och Dem är.  

Genre innebär att det finns en viss form av inre ordning i texterna. Texter delar stil och 

riktlinjer med varandra vilket underlättar förståelsen vid läsning av dessa och på så sätt 

skapas delaktighet (Ekström och Larsson, 2013). 

 

Interaktion innebär en växelverkan mellan text och deltagare och är mer vanlig vid talad 

text, även om en skriven text fungerar på samma sätt eftersom det finns en sändare och en 

mottagare. Interaktionen kan vara svårare att identifiera i skriven text och det är just 
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därför begreppet används inom textanalys eftersom forskaren vill veta vilka som 

kommunicerar i texten och vem den kommunicerar till. För att denna interaktion ska 

fungera krävs att någon form av relation etableras, då en text syftar till att nå ut till en 

målgrupp och möjligtvis påverka denna med ett budskap. Det är här språket blir till en 

stark resurs. En text som på något sätt uttrycker känslor skapar en reaktion hos läsaren, 

vilket i sin tur gör att läsaren känner sig mer delaktig. Texten måste såklart kännas 

sammanhängande och meningsfull. Textens anatomi ska förstås på både global och lokal 

nivå och verka strukturellt logisk för alla som läser den. Detta kallas för koherens 

(Ekström och Larsson, 2013).   

 

Med hjälp av textanalys har jag att studerat nyhetsartiklarna utifrån begreppen 

intertextualitet, rekontextualisering, genre, interaktion, relation och koherens. Jag har 

undersökt vad texten har för funktion, hur den riktar sig till allmänheten, vad för relation 

texten skapar med sina läsare samt vilka röster som framträder både explicit och implicit. 

Detta har genomförts med följande textanalytiska stödfrågor: 

 

Vad händer i texten? 

Vad handlar texten om och vad påstår den? 

Vilket slags tilltal har texten? 

Genom vilka språkhandlingar skapar texten en relation till sina läsare? 

Vem/vilka är det som kommunicerar i texten? Vilka röster hörs och hur kommer de till 

uttryck? 

Finns det något i texterna som väcker “känslor”?	  

 

5.4 Urval 

Mina analysenheter består av debatt- och nyhetsartiklar publicerade i tidningarna Dagens 

Nyheter och Sydney Morning Herald efter tyfonen Haiyans tillslag. Jag valde Dagens 

Nyheter eftersom jag själv är knuten till Sverige och känner därför att det är av relevans 

att undersöka svensk nyhetsrapportering. Australiens nyhetspress valdes på grund av 

landets geografiska position till Filippinerna samt Australiens egna utsatthet för extremt 

väder.  
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Urvalets bredd bestämdes efter den typ av text jag ville undersöka samt en specifik 

tidsram. Jag hämtade artiklarna från respektive tidnings digitala arkiv, eftersom 

händelsen skett ett par månader tidigare var det enkelt för mig att återuppta 

nyhetsrapporteringen då nyhetsartiklarna fortfarande fanns kvar. Jag satte en tidsram på 

en månad efter tyfonens tillslag den åttonde november och hämtade samtliga 

publiceringar fram till den åttonde december. Jag plockade sedan ut alla skrivna artiklar 

och sållade bort videoklipp och bildgallerier. Videoklippen blev bortvalda främst på 

grund av att det inte uppmätte mina krav på typ av text jag ville analysera, men även på 

grund av tidsbristen då jag hade behövt transkribera videoklippen. Bildgallerierna kändes 

heller inte relevanta för mig i den här undersökningen. Trots att rapportering kring 

tyfonens tillslag skedde redan dagen innan valde jag att utesluta denna dag från min 

tidsram då det väsentliga för mig är att undersöka hur tidningarna valde att skriva om 

katastrofens orsaker och effekter efter att tyfonen hade slagit till. En månad kändes som 

en hanterbar urvalsram då katastrofrapportering ofta är starkast under de två första 

veckorna för att sedan avta när det värsta har lagt sig (Houston et al., 2012). Att sätta ett 

slutdatum medför dock en risk för bortfall då rapporteringen kan fortsätta även om läget 

verkar vara under kontroll. Men eftersom jag inte hade i syfte att att studera 

rapporteringen i “skuggan” av händelsen utan ville titta på i vilken mån sensationsfaktorn 

i naturkatastrofen påverkar tidningarnas rapportering kring klimatförändringarna, kändes 

åttonde november till åttonde december som en rimlig tidsperiod.  

 

För att hitta artiklarna har jag använt mig av respektive tidnings sökmotor på deras 

hemsida. Jag använde mig av följande sökord i båda tidningarna för att utöka mitt 

materialomfång och för att vara säker på att jag inte missade någon artikel: 

 

Tyfonen Haiyan/Typhoon Haiyan 

Tyfon Filippinerna/Typhoon Philippenes  

Haiyan klimatförändringar/Haiyan climate change 

 

De olika sökorden har jag använt för att både optimera och begränsa mitt urval av 
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artiklar. I undersökningar där urvalet sker med hjälp av digitala sökord är det viktigt att 

forskaren använder sig av ord som är relevanta för studien (Ekström, 2013). Eftersom jag 

ville undersöka artiklar som specifikt tog upp tyfonen Haiyan kändes det mest relevant att 

använda mig av dessa sökord. Jag valde att bortse från ordet naturkatastrof eftersom det 

fanns en risk att jag skulle få träffar på artiklar som tog upp andra naturkatastrofer. Att 

använda sökordet klimatförändringar tillsammans med tyfonen Haiyan kändes självklart 

då det var dessa artiklar jag specifikt var intresserad av och inte ville riskera att missa.  

 

Eftersom fokus ligger på en händelse som sker under en specifik period känns 

sannolikhetsurval eller systematiskt urval inte aktuellt för mig. Urvalet är därför baserat 

på en tidsram, samt val av media. 

 

5.4.1 Urvalsproblem 

Att studera internetinnehåll kan medföra vissa svårigheter eftersom forumet saknar fasta 

ramar för tid och rum. Det kan därför vara svårt att förutse hur brett materialurvalet 

kommer att vara samt att man inte kan vara säker på att materialet ligger kvar i databasen 

(Ekström, 2013). 

 

Internetmaterial är flyktigt och flytande och uppdateringar sker mer frekvent än i tryckt 

nyhetspress. Artiklarna uppdateras efter händelsernas förlopp och detta kan skapa 

problematik i en undersökning som görs under en pågående händelse (Ekström, 2013), då 

det kan publiceras olika versioner av samma händelse. Eftersom Haiyan redan har ägt 

rum påverkar inte det här min urvalsprocess eller mitt materialomfång.  

 

Svårigheter kan även komma att uppstå i mitt urval då klimattoppmötet i Warszawa äger 

rum ungefär samtidigt som Filippinerna hanterar efterdyningarna av tyfonen Haiyan. Det 

kan bli problematiskt att göra ett urval av artiklar eftersom en del rapporteringar kring 

klimattoppmötet tar upp Haiyan på grund av den samtidiga rådande konditionen i 

Filippinerna. En personlig bedömning kommer då att göras om vad huvudfokus i artikeln 

egentligen ligger på. Min bedömning grundar sig i hur stort fokus katastrofen får i den 

rapporterande artikeln där även klimattoppmötet omskrivs.  
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6. Metodproblem 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de problem jag kan tänkas stöta på under 

undersökningens gång. Jag kommer att beskriva och reflektera över den kritik som riktats 

mot mina valda metoder samt vilka svårigheter jag själv upplevt under min analys.  

 
6.1 Den kvantitativa innehållssanalysens brister 

Metoden har fått mycket kritik över dess förenklade angreppssätt. Kritiken fokuserar 

mycket på det faktum att analysmetoden endast studerar specifika delar av 

materialinnehållet och därför minimerar möjligheten till ett helhetsperspektiv. Detta ger 

forskaren en bristande förutsättning till att tolka och skapa en djupare förståelse kring 

innehållets relevans (Ekström och Larsson, 2013). Forskaren kan heller aldrig ställa 

varför-frågor eftersom resultatet av en kvantitativ innehållsanalys inte kan ge svar på 

dem. Innehållsanalytikern kan då göra en uppföljningsstudie för att samla in 

kompletterande information som kan svara på dessa frågor eller komplettera den aktuella 

studien med en till analysmetod, företrädesvis en kvalitativ metod (Bryman, 2013). Detta 

är vad jag gör i min undersökning, jag kombinerar en kvantitativ metod med en kvalitativ 

metod. Innehållsanalysen ger mig en överskådlig bild av rapporteringen kring tyfonen 

Haiyan medan jag får en bättre förståelse kring innehållets betydelse med hjälp av 

textanalysen. En annan svårighet som den kvantitativa innehållsanalysen kan innebära är 

att det kan finnas ett mått av personliga preferenser vid avläsningen av materialet, det vill 

säga kulturellt betingade vardagskunskaper som kan påverka tolkningen kring materialet. 

Det är viktigt att vara medveten om att det kan finnas olika tolkningsgrunder mellan den 

som skrivit texten, den som analyserar den och den vanliga läsaren (Bryman, 2013). 

Detta är något som jag själv är medveten om eftersom mina tolkningsgunder kan skilja 

sig från en annan forskare som försöker replikera min studie. 

  

6.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

För att ta ställning till studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ämnar jag svara 

på dessa frågor: 
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Har jag mätt det jag avsett att mäta? (validitet) 

Är mina resultat trovärdiga? (reliabilitet) 

Går mitt resultat att generalisera? (generaliserbarhet) 

 

Min studie uppmäter validitet då jag har begränsat mina mätinstrument till ett specifikt 

urval som jag har formulerat under både syftet och urvalet. Fördelen med att analysera 

skriven text är att jag har ett material som är konstant, som jag kan gå tillbaks till gång på 

gång och fortsätta analysera utan att jag påverkas vare sig plats- eller tidsmässigt. Jag 

använder mig enbart av rapporterande artiklar eftersom det är det jag avser att mäta och 

gör därför inga kompromisser. Trots att en del publiceringar som gjordes under min valda 

tidsperiod adresserade klimatförändringarna fick jag bortse från det faktum att de var 

videoklipp eller krönikor eftersom de inte uppmätte kraven för mitt urval. De faktorer 

som kan riskera en studies validitet handlar främst om urvalsförfarande, bortfall och 

datainsamlingsprocedurer. Ett av de vanligaste hoten mot intern validitet är om urvalet på 

något sätt inte skulle vara representativt (Kristensson, 2014). På grund av min begränsade 

tidsperiod finns det risk för bortfall, dock har jag enligt tidigare forskning kommit till 

förstånd med att katastrofrapportering är kort och intensiv. Vid en snabbare genomgång 

av rapporteringen sker en markant minskning av antalet rapporterande artiklar efter cirka 

två veckor in i min valda tidsperiod (Ekström och Larsson, 2013).  

 

För att uppnå reliabilitet i en undersökning ska mätintrumenten visa samma resultat om 

en annan forskare vid en annan tidpunkt vill genomföra en analys under liknande 

omständigheter. Med hjälp av så kallat test-retest kan forskare undersöka ifall resultaten 

blir desamma från en tidpunkt till en annan (Kristensson, 2014). En fördel med att 

analysera medietexter är att de inte ombildas allt eftersom tiden passerar. Det som har 

skrivits eller yttrats i samband med nyhetsrapportering är av bestående karaktär och 

förändras därför inte mellan mättillfällena. Ett annat sätt att bedöma en undersöknings 

reliabilitet är genom interbedömarreliabilitet. Det innebär att olika personer bedömer och 

upprepar mätningen och att forskaren sedan jämför deras resultat med ens egna 

(Kristensson, 2014). Min undersökning uppnår reliabilitet eftersom mina mätinstrument 

är begränsade till en viss period, samt är uppsamlade från vardera nyhetsmediers 
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webbdatabas. Eftersom jag har begränsat sökningen till tre olika sökord kommer varje 

sökning med samma ord resultera i samma antal artiklar. Utav dessa artiklar kommer 

samma antal vara klimatfokuserade. Det som kan brista i min reliabilitet är 

undersökningen kring inramning då det finns en risk att forskaren implementerar sina 

egna värderingar och kulturella uppfattningar om vad som definierar en viss typ av ram.  

 

Resultatet av min undersökning kommer inte kunna generaliseras till andra nyhetsmedier 

eftersom jag endast tittar på två tidningar från två länder. Andra nyhetsmedier i de valda 

länderna kan ha ett annat rapporteringsmönster och innehåll, även andra länder kan skilja 

sig från rapporteringsmönstret och innehållet. Därför kan jag inte dra slutsatsen att detta 

är universellt för alla nyhetsmedier i hela världen. Jag kan heller inte dra en generell 

slutsats att mitt resultat gäller all typ av katastrofrapportering, även om mitt intresse 

främst gäller katastrofrapportering och klimatförändringar i kombination och relation till 

varandra. Tyvärr hade jag inte tid eller resurser till att genomföra en undersökning där jag 

tittade på flera olika nyhetsmedier, från flera olika länder som rapporterade om olika 

naturkatastrofer för att se ett mer allmänt mönster i min hypotes kring katastrof, sensation 

och klimatförändringar. 

  

 

7. Analys och resultatredovisning  
Nedan redovisas undersökningens resultat där jag inleder med att presentera omfånget på 

mitt material samt hur jag gick tillväga när jag analyserade det. Jag går sedan vidare med 

analysen av de artiklar med klimatfokus, för att sedan presentera de inramningar jag 

identifierade.  

 

7.1 Rapporteringsfrekvens 

Efter genomgång av de publiceringar som gjordes kring tyfonen Haiyan på respektive 

tidnings webbsida, fann jag att rapporteringsfrekvensen varierade. I Dagens Nyheter 

publicerades det totalt 65 rapporterande artiklar, två debattartiklar och ett blogginlägg 

under undersökningsperioden. I Sydney Morning Herald publicerades 64 rapporterande 
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artiklar och sex sex debattartiklar. Båda tidningarna hade ett högre antal skriftliga 

rapporteringar under den första veckan efter tillslaget av tyfonen Haiyan, där 

rapporteringen nådde sin högsta topp den 11:e november med 12 publicerade artiklar i 

Dagens Nyheter och 18 från Sydney Morning Herald, se diagram nedan.  

 

Den frekventa rapporteringen kring läget i Filippinerna avtog i både Dagens Nyheter och 

Sydney Morning Herald efter den 20:e november och rapporteringen upphörde nästan 

helt mellan den 26:e november och första december, för att sedan upphöra igen fram till 

den åttonde december då båda artiklarna publicerade två artiklar var. Det är intressant att 

se att tidningarnas kurvor mer eller mindre följer varandra och når sina toppar och dalar 

ungefär samma datum. Detta bekräftar Houston’s (2013) påstående om att en 

nyhetstidnings rapporteringsfrekvens är högre under de första två veckorna under en 

naturkatastrofs gång för att sedan avta allt eftersom situationen blir mer hanterbar. 

 

Antal publicerade artiklar per dag – Figur 1    

 
 

7.2 Klimatförändringar i rapporteringen av tyfonen Haiyan i DN  

Efter grundlig genomläsning av alla skriftliga texter publicerade i DN fann jag att sju av 
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de 68 artiklarna berörde ämnet klimatförändringar, i samband med rapporteringen kring 

tyfonen Haiyan. Det motsvarar 10% av de rapporterande artiklarna som publicerades i 

tidningen mellan den åttonde november och åttonde december. Tre av dessa har 

klimatrelaterade rubriker; “Klimatet kan öka kraften”, “Delegat i tårar på FN-möte om 

klimatet” och “Klimatilska i spåren av tyfonen”. Två artiklar nämner 

klimatförändringarna i den fortgående rapporteringen, men fokuserar mer på tyfonens 

förödelse.  

 

Två artiklar innehar en annan ton, där artikeln med rubriken “Det hade varit hundra 

gånger fler” är mer utav en debattartikel eller ledare och är publicerad i en sektion som 

DN kallar för Framstegsbloggen. Artikeln “Klimatet kan öka kraften” ter sig mer som ett 

Q&A (frågor och svar) där DN:s vetenskapsredaktör Maria Gunther svarar på fem frågor 

kring tyfonen och klimatförändringarnas inverkan. Fem av de sju artiklarna hänvisar till 

det pågående klimattoppmötet som sker i Warszawa ungefär samtidigt som Filippinerna 

hanterar efterdyningarna av tyfonen Haiyan. Två av dessa fokuserar mer på mötet än 

effekten av tyfonen och skulle kunna klassas som mediebevakning av klimattoppmötet 

och inte katastrofen i Filippinerna. Här fick jag göra en personlig bedömning av 

innehållet och inkluderade artiklarna i min undersökning av den anledning att de faktiskt 

hade publicerats under ämnesrubriken Tyfonen “Haiyan”. Efter en närmre titt på alla sju 

artiklar kan jag konstatera att två av dessa inte är av rapporterande karaktär utan de 

innehar en annan ton.  

 

7.2.1 Vilka röster hörs i artiklarna? 

DN låter sig aldrig göra några egna uttalanden kring klimatförändringarna utan väljer att 

citera Filippinernas klimatdelegat Yeb Sano eller betona vad klimatforskare, FN eller 

IPCC säger. De låter heller aldrig “vanliga” journalister uttala sig om 

klimatförändringarnas möjliga inverkan på tyfonen Haiyan. De låter däremot DN:s 

vetenskapsredaktör Maria Gunther svara på frågor kring en tyfons orsak och uppkomst i 

artikeln “Klimatet kan öka kraften”. Rubriken är dock något missvisande då Gunther 

själv inte bekräftar klimatförändringarnas inverkan på just Haiyan, utan hon låter en 

utomstående aktör få uttala sig kring den globala uppvärmningens effekt på framtida 
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stormar.  

Ungefär samma tema har Gunthers andra artikel; “Varmt hav skapar dödliga oväder” som 

är publicerad två dagar efter hennes första artikel. Här tar Gunther upp 

klimatförändringarnas möjliga inverkan på framtida oväder och motarbetar idén om att 

den globala uppvärmningen själv ska ha orsakat Haiyan. Hon fortsätter att stödja 

uttalandet med hjälp av en andra aktör som i båda fallen är IPCC:s klimatpanel. Gunther 

hänvisar till deras senaste rapport vilket förstärker känslan av trovärdighet. IPCC har inte 

bara uttalat sig om klimatförändringarnas inverkan på framtida oväder, de har även 

skrivit en rapport som stödjer eller bevisar det och detta understryker Gunther i båda sina 

artiklar.  

 

DN använder sig av auktoritära organisationer och personer för att skapa trovärdighet och 

undviker därmed att skapa hysteri bland det svenska folket. Att etablera tillförlitlighet 

eller skapa förtroende mellan sändare och mottagare, i det här fallet Dagens Nyheter och 

tidningens läsare, är vanligt inom riskkommunikation. (Öhman och Olofsson, 2009). 

Detta kan göras på olika sätt. Att använda sig av autoritära personer eller utomstående 

aktörer är en av metoderna. I tidigare forskning har man även sett att nyhetsmedier gärna 

låter experter komma till tals då detta höjer tidningarnas hierarkiska ställning i 

nyhetsvärlden. (Cox et al., 2008). Att låta flera röster komma till tals ger även 

allmänheten en så öppen och nyanserad bild av läget som möjligt (Öhman och Olofsson, 

2009).  

 

I debattartikeln “Det hade varit hundra gånger fler” får vi ta del av författaren Anders 

Bollings åsikter och tankar kring Filippinernas klimatdelegat Yeb Sanos uttalanden på 

klimattoppmötet i Warszawa. Artikeln som egentligen är ett blogginlägg, publicerades i 

DN i samband med både mötet och efterdyningarna av katastrofen den 22:a november. 

Här är det både författarens och Sanos röster som hörs och den riktar sig inte direkt till 

svenska folket för att uppmana till aktiv handling utan ter sig mer som en direkt reaktion 

av Sanos känsloladdade yttranden om människors påverkan på tyfonen. Det är ett gensvar 

till Sanos uttalanden och okunskap kring en tyfons uppkomst. Det finns en ton av 

irritation från författaren som hävdar att man borde vara realistisk vid en sådan här 



Denize	  Nilsson	  
Örebro	  Universitet,	  VT15	  

Medie-‐	  och	  kommunikationsvetenskap	  C	  	  

	   33	  

händelse. Detta är först och främst en humanitär katastrof och inte ett klimatbrott som 

Sano hävdar. Att tala om klimatförändringarnas inverkan så här nära inpå tyfonens 

tillslag tycker författaren är osmakligt då det tar bort all fokus från de drabbade 

människorna. Precis som forskarna sett i undersökningen Disater News: Framing and 

Frame Changing in Coverage of Major U.S. Natural Disasters 2000-2010 pekar 

författaren på de potentiella hot och risker för framtida katastrofer, även detta förstärker 

tidningens trovärdighet. Det är dock inte klimatförändringarna som är den största boven 

som Yeb Sano hävdar, det är de begränsade utvecklingsmöjligheterna. Sett till historien 

är det bättre hus, fler vallar, mer utbildning och informationsteknik som kommer stoppa 

öväder som Haiyan att bli mänskliga katastrofer. “We can stop this madness” vrålar 

Sano. Bolling upprörs av klimatdelegatens ignorans. Att spela på människors känslor 

skapar inte trovärdighet utan ses snarare som manipulativt, något som DN inte verkar 

vilja förknippas med då de gång på gång avdramatiserar Sanos uttalanden.  

 

7.2.2 Avdramatiseringen av klimatförändringarna i DN 

Avdramatiseringen av klimatförändringarnas inverkan på tyfonen Haiyan är ett 

återkommande tema i de sju artiklarna. DN underminerar inte allvaret i 

klimatförändringarna, men det hävdas upprepande gånger att klimatförändringarna inte 

går att kopplas till en enskild väderrelaterad katastrof som Haiyan.  

 

I Maria Gunthers artiklar “Klimatet kan öka kraften” och “Varmt hav skapar dödliga 

oväder” är detta extra tydligt som beskrivet i föregående paragraf. Hennes artiklar har 

både en vetenskaplig och meteorologisk tyngdpunkt där fokus främst ligger en tyfons 

anatomi, hur ofta områden som Filippinerna och Stilla Havet drabbas av tropiska oväder 

samt i vilken hastighet tyfonen Haiyan reste. Det faktum att Filippinerna är ett tyfonutsatt 

land är något som tas upp i flera artiklar; “[…] Stilla havet öster om Filippinerna är 

ovanligt bra på att hålla värme […], det är en av de viktigaste förutsättningarna för att 

skapa en tropisk orkan”, skriver Maria Gunther. “[…] ett tjugotal kraftiga tyfoner drabbar 

öriket varje år” kan man läsa i artikeln “Få döda efter tyfonen – men risk för fler”. Anders 

Bolling lyfter också fram hur ofta Filippinerna drabbas av tropiska oväder i sitt 

blogginlägg. Detta gör inte att läsaren förlorar empati för landet, men det skapar en större 
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förståelse för varför något sådant här kan inträffa. Man skriver även hur dåligt utrustat 

landet var och att förstörelsen var oundviklig. Dåligt byggda hus, gammal 

kommunikationsteknik, avskurna samhällen är ord som används för att beskriva hur 

förstörelsen kunde bli så omfattande.  

 

DN förnekar inte klimatförändringarnas seriositet, men låter heller inte ämnet ta alltför 

mycket plats i den övriga rapporteringen. Man vill inte skrämma allmänheten genom att 

hävda något man vet väldigt lite om. Journalister anser sig ha en plikt att förse samhället 

med korrekt och opartisk information och i det här fallet kan man varken bekräfta det ena 

eller det andra eftersom det fortfarande görs vetenskaplig efterforskning kring 

klimatförändringarnas påverkan på vår planet. Precis som man hävdat i den tidigare 

forskningen kring representationen av klimatförändringar i nyhetsmedier försöker DN att 

föra en balanserad rapportering kring ämnet. Att använda sig av skrämseltekniker kan ha 

motsatt effekt och bidra till att allmänheten lämnas rädda och apatiska och i det här fallet 

bör all fokus istället hamna på att hjälpa de drabbade (McIllwaine, 2013).  

 

På så sätt finns det inga indikationer på att DN skulle utnyttja sensationsfaktorn i tyfonen 

Haiyan för att även skriva om klimatförändringarna. Det finns snarare en pliktkänsla hos 

journalisterna att rapportera kring klimatförändringarnas möjliga inverkan och effekter på 

vår planet när något sådant här stort som Haiyan inträffar, eftersom det automatiskt 

genererar frågor hos allmänheten. Interaktionen mellan skribent och läsare är inte mer än 

sändare och mottagare. DN har information de vill sprida till allmänheten, men jag ser 

inget behov eller försök av tidningen att få ett gensvar av läsaren. DN bortser inte från 

allvaret, men uppmanar inte heller till aktiv handling eller skapar hysteri i form av 

obekräftad undersökningsfakta baserad på teorier, eftersom det hävdas att man inte kan 

koppla en enskild katastrof till klimatförändringarna. Agendan blir istället politisk med 

ögonen mot klimattoppmötet i Warszawa. Klimatförändringarnas fokus i denna 

naturkatastrofs rapportering blir då oundviklig. 

 

7.2.3 Klimattoppmötet i Warszawa 

I de fem artiklarna som refererar till klimattoppmötet i Warsszawa är det två av dessa 
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som helt fokuserar på filippinernas klimatdelegat Yeb Sanos känslosamma utspel i Polen. 

Som tidigare beskrivet fortsätter DN att avdramatisera klimatförändringarnas möjliga 

påverkan av tyfonen genom att ge vetenskapliga fakta i samband med Sanos uttalanden 

om männiksors påverkan av klimatet. I artikeln med rubriken “Delegat i tårar på FN-möte 

om klimatet” inleder jornalisten med att skriva vilka slutsatser klimatforskare skulle dra 

för att sedan redogöra för Sanos anförande på mötet. I dessa två artiklar använder DN 

många känsloladdade och starka ord och ramar in händelsen något emotionellt; “Med en 

röst som nästan inte bar och med ögonen fyllda av tårar hade […] Sano svårt att finna 

orden”. “Sano […] pekade ut människan som orsaken till jättetyfonen Haiyan”. “[…]-Vi 

måste stoppa detta vansinne”. Journalisten vill förmodligen att läsaren ska förstå Sanos 

sorg och desperation. Läsaren ska fyllas med empanti för Sano och Filippinerna, men inte 

skrämmas av hans uttalande kring klimatförändringarnas inverkan på tyfonen och därför 

kontras hans citat med vetenskaplig fakta. I den andra artikeln “Klimatilska i spåren av 

tyfonen” rapporterar DN om den frustration som de fattiga länderna känner gentemot de 

rika ländernas ovilja att minska sina utsläpp. Det är en emotionell reaktion i samband 

med klimattoppmötet och det slitsamma arbetet som Filippinerna står inför efter den 

förödelse som Haiyan skapat. DN citerar åter igen Filippinernas klimatdelegat Yeb Sano 

där han uttrycker en oro. Artikeln är kort på endast fyra meningar, men i dessa fyra 

meningar går det att avläsa en ton av frustration och beskyllning; “-Vi är väldigt oroliga” 

säger Yeb Sano och syftar på västvärldens ovillighet att minska sina utsläpp. Trots den 

emotionella och något dramatsika tillspetsningen av dessa två artiklar går det inte att dra 

slutsatsen att det skulle bidra till någon klimatångest hos allmänheten. En annan typ av 

kvalitativ undersökning, där man fokuserar mer på publiken, skulle behöva göras i sådant 

fall. Artiklarna återger endast det som sagts under klimattoppmötet och som samtidigt har 

en koppling till tyfonen Haiyan. Funktionen av artikeln blir endast i rapporterande syfte.   

 

DN ramar in klimatförändringarna precis som tidigare forskare kommit fram till i sina 

undersökningar, antingen vetenskapligt eller politiskt. Den politiska inramningen blir 

oundvikligt föredragen eftersom klimattoppmötet i Warszawa äger rum samtidigt som 

Filippinerna hanterar efterdyningarna av Haiyan. Den vetenskapliga inramningen 

används för att ge en större förståelse kring problemet, samtidigt som Dagens Nyheter 
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inte vill skrämma det svenska folket. Till skillnad från Combys (2013) upptäckter i sin 

undersökning, så gör DN ett bra jobb att förklara tyfonen som ett naturligt fenomen och 

inte som ett resultat av klimatförändringarna. 

 

7.3 Klimatförändringar i rapporteringen av tyfonen Haiyan i SMH 

Sydney Morning Herald publicerade tio artiklar med starkt miljöfokus i samband med 

rapporteringen kring tyfonen i Filippinerna, vilket motsvarar 14 % av de 70 skrivna 

rapporteringarna som publicerades mellan den åttonde november och åttonde december. 

Artiklarna publicerades i fyra olika sektioner; fyra artiklar i Environment, tre i Comment, 

två stycken i World och en i Business. Nio artiklar har rubriker där ordet klimat eller 

klimatförändringar förekommer; “Filipino UN delegate in plea for nations to act on 

climate change after typhoon Haiyan”, “Typhoon Haiyan revives calls for climate change 

reparation”, “Climate disaster is a burden we must chare with the poor”, “Climate 

change: when ignorance is a recipefor disaster”, “Typhoon Haiyan: This is a climate 

crime”, Annual losses from disaster quadruple as World Bank links typhoon to climate 

change”,” Typhoon Haiyan: turning point on how West thinks about climate change”, 

“Typhoon Haiyan influenced by climate change, scientists say”, “End this climate 

madness, Philippnes tells global warming summit.  

 

En artikel nämner klimatförändringarna i den fortgående rapporteringen, men handlar 

främst om förebyggande åtgärder vid en tyfons tillslag. Åtta av artiklarna tar upp 

klimattoppmötet i Warszawa. Av de två resterande artiklarna är det en (“Typhoon Haiyan 

influenced by climate change, scientists say”) som har en vetenskaplig tyngdpunkt där 

klimatforskare och meteorologer bland annat förklarar tyfonens uppkomst och orsaken 

till den enorma styrkan, en annan är en debattartikel där författaren vågat uttalar sig om 

klimatförändringarnas inverkan på tyfonen. Fyra artiklar fokuserar enbart på 

klimattoppmötet i Warszawa och på Filippinernas klimatdelegat Yeb Sanos utspel under 

mötet. Tre av dessa artiklar är av rapporterande karaktär eftersom det pågår en 

mediebevakning av mötet samtidigt som Filippinerna hanterar efterdyningarna av tyfonen 

Haiyan. 
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7.3.1 Vilka röster hörs i rapporteringen? 

Sydney Morning Herald använder sig av en rad olika aktörer när det skrivs om 

klimatförändringarana. Är det inte journalisternas egna röster så hänvisar man till FN, 

Yeb Sano, klimat- och skogsbruksforskare, proffessorer, författare, Greenpeace och 

metoerologer. Återgivingen av vetenskaplig fakta blandas med citat från forskarna.   

 

I artikeln; “Typhoon Haiyan influenced by climate change, scientists say”, hörs ett flertal 

auktoritära röster från både vetenskapsmän och proffessorer. Klimatförändringarna får 

ingen beskyllning för att direkt ha orsakat Haiyan, men gång på gång citeras olika 

forskare om hur varmare världshav och stigande vattennivåer kan komma att påverka 

framtida oväder. Tyngdpunkten ligger på att förklara varför tyfonen blev så stor, baserat 

på meteorologisk fakta. Det är det primära ämnet i artikeln för att sedan ge plats åt 

klimatförändringarnas roll i skapandet av “supertyfonen”.  

 

Samma tema hittas i två andra artiklar, men här skrivs det även om klimattoppmötet i 

Warzsawa och man låter även Yeb Sanos röst träda fram. I SMH använder man sig av 

fler emotionella citat från Filippinernas klimatdelegat än vad man gör i DN. Citaten är 

fyllda av desperation, sorg och ilska; “ What my country is going through as a result of 

this extreme climate event is madness”, “To anyone who continues to deny the reality 

that is climate change, I dare you to get off your ivory tower”. Det är starka uttalanden 

som SMH inte direkt motargumenterar, men som de inte vill bekräfta heller. I sann 

journalistanda väljer SMH att visa sin neutralitet genom att kontra uttalandena med 

vetenskaplig fakta. Det skapas en inre dialog mellan Sano och klimatforskarna där 

tidningen vill visa olika sidor av historien för att ge en mer dynamisk bild kring 

klimatförändringarnas inverkan på tyfonen Haiyan. Man betonar också att citaten är tagna 

ur ett sammanhang där klimatförändringarna är i fokus och därför blir det oundvikligt att 

ta upp ämnet. 

 

I debattartikeln “Climate change is a burden we must share with the poor” hörs rösterna 

mer implicit. Det finns inga direkta citat eller återgivning av yttranden. Däremot berättar 

författaren Mary Robinson om människor som hon mött och som berättat hur de själva 
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drabbats av naturkatastrofer liknande tyfonen Haiyan. Hon talar även om hur 

klimatförändringarna drabbar oss alla, vilket kan tolkas som hela världens befolkning. 

Hon för en debatt för alla människor och riktar sig till de politiska ledarna att vidta 

åtgärder. Samma tema hittas i Rohdne Galichas artikel; “Typhoon Haiyan: This is a 

climate crime”. Artikeln är publicerad i sektionen Comment där tidningen samlar alla 

krönikor, ledare och debattartiklar och är skriven med en ton som är bedjande och 

desperat. Galicha höjer ett tillrättavisande finger åt allmänheten (industriländer). Han 

uttalar sig som Vi genom hela texten, Vi som får erfara klimatbrott och orättvisor i form 

av passivitet, apati och oansavarighet. Vi som är Filippinerna. Eftersom Galicha har 

filippinskt ursprung tar han sig friheten att tala för hela nationen. Det är en personlig och 

emotionell text som ställer många frågor och kräver många svar. Han talar även om Dem 

och menar hela världens länder. Galicha vill hitta en syndabock eller åtminstone ett svar 

på varför det alltid är de som har minst som drabbas mest. Han pekar på industriländerna 

och menar att det är deras plikt att minska koldioxidutsläppen. Texten innehåller ingen 

vetenskaplig eller meteorologisk fakta, däremot en uppradning av olika väderrelaterade 

katastrofer som skakat Filippinerna. Texten är ett rop på hjälp där skribenten söker 

empati (vilket han också skriver). Hans intentioner är inte att skrämma läsaren, men att få 

denne att öppna ögonen för de orättvisor som han tycker drabbar Filippinerna. 

 

7.3.2 Politiska agendor 

Förutom Galichas artikel är det ett tretal andra artiklar som tar upp allvaret i 

klimatförändringarnas framtida påverkan på vår planet. Ingen av dessa bekräftar att 

klimatförändringarna själv ska ha orsakat tyfonen Haiyan, men författarna vill inte heller 

bortse från ämnets seriositet. Det talas om förebyggande skyddåtgärder där starkare 

bebyggelse inte ses om tillräckligt. De föredragna skyddsåtgärderna måste komma från 

politiska grunder.  

 

I artikeln med rubriken “Typhoon Haiyan: turning point in how the West thinks about 

climate change? skriven av Gillen D’arcy Wood, talas det om hur katastrofjournalistik för 

alltid har förändrats till att även handla om klimatförändringarna. Däremot finns det inga 

tecken på att de rapporterande journalisterna i SMH skulle utnyttja sensationsfaktorn i 
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katastrofen för att framföra personliga klimatpolitiska agendor. Detta återfinns dock i 

delar av debattartiklarna. Artikeln skriven av Wood är på många sätt mycket lik Rodne 

Galichas emotionella debattartikel om Filippinernas utsatthet, men som innehar en annan 

ton. Wood känner snarare en frustration och ilska gentemot det faktum att en del 

världsledare verkar benägna att acceptera att tyfoner som Haiyan kan komma att bli allt 

vanligare, något Wood inte kan acceptera. Han ställer sig på Sanos sida och menar att det 

här inte endast är en fråga om minskade utsläpp, det handlar om att ta ställning för 

mänsklighetens framtid och rätten till en beboelig planet.  

 

Texten har en politisk tyngdpunkt och ämnar inte direkt till att beskylla de mänskligt 

orsakade klimatförändringarna för att ha skapat Haiyan. Indirekt kan det dock tolkas så 

eftersom journalisten håller med Yeb Sanos uttalanden på klimattoppmötet. I det stora 

hela handlar artikeln om normaliseringen av extremt väder. Ska vi, både allmänheten och 

världsledarna acceptera detta eller ska vi göra något åt det? Vilka fysiska åtgärder som 

behöver dras talas det aldrig om, men ett skifte i attityd är det primära kravet från Gillian 

D’arcy Wood. Han för en politisk agenda, inte för att skylla Haiyan på 

klimatförändringarna, utan för att få upp politikers (och allmänhetends) ögon för vad som 

kommer hända med vår värld om det inte gör något åt den globala uppvärmningens 

utveckling.  

 

I artikeln med rubriken “Climate change: when ignorance is a recipe for disaster” 

uppmärksammar journalisten den nonchalans han tycker att australienska politiker 

besitter. drar paralleller till IPCC:s rapport från 2012; Managing the Risks of Extreme 

Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation där det skriv att 

antropogeniska eller mänskligt skapade klimatförändringar är verkliga och vi måste ta 

dem på allvar, men det uttrycks även en osäkerhet kring de mänskligt skapade 

klimatförändringarnas effekt på tropiska oväder. Journalisten är väldigt mån om att 

förtydliga IPCC:s rapport så att läsaren ska förstå. Artikeln är inte skriven för att 

skrämmas, utan för att generera eftertanke hos allmänheten. Det finns inget behov att 

överdriva men det finns heller ingen ursäkt att inte agera.   
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7.3.3 Vikten av tillförlitlighet i Sydney Morning Herald 

Något som är återkommande i artiklarna om klimatförändringarna i SMH är att man 

gärna betonar att vetenskapsmännen, proffessorerna och organisationerna är från 

Australien. Man använder sig av auktoritära personer och organisationer precis som i DN, 

men det används fler inhemska expertkommentatorer än i den svenska tidningen, där det 

inte används alls. Australien har en lång historia av patriotism och är en stor del av 

landets identitet (Soutphommasane, 2009). SMH är inte heller sena med att redogöra för 

Australiens roll i klimattoppmötet, men är inte helt nöjda med landets val av representant 

under mötet. Detta uttrycks inte explicit, men det talas ofta om en nedgradering och att 

Australien hellre skickar en ambassadör snarare än en minister. Sydney Morning Herald 

visar att de är engagerade på alla plan. Efter genomgång av samtliga artiklar var det 

tydligt att tidningen gärna redogjorde för vilka australienska hjälporganisationerna som 

var på plats för att hjälpa de drabbade.  

 

De flitigt använda australienska aktörerna visar att det är enormt viktigt för SMH att 

etablera en tillförlitlighet. Det är inte vilka forskare som helst, det är australienska 

forskare och därför väger deras yttranden extra tungt. Detta kan ses som en hierarkisk 

maktordning där de austalienska aktörerna ses som överlägsna och därför förstärker 

tidningens trovärdighet. Det är inte bara information taget ur luften eller politiska 

agendor invävda i katastrofrapporteringen, det är vetenskapsbegrundad fakta yttrade av 

australienare. Detta är även ett sätt för tidningen att etablera en relation med sina läsare 

och få dem att bli engagerade. Tyfoner drabbar även australien och klimatförändringarna 

är ett globalt problem som alla påverkas av. Kopplingen mellan Filippinerna och 

Australien bli starkare och så blir även allmänhetens engagemang. Det är en av många 

funktioner som nyhetsrapporteringen ska verka för. 

 

7.4 Inramningar 

Jag lyckades identifiera tio olika inramningar i tidningarna. Dagens Nyheter och Sydney 

Morning Herald uppvisar ungefär samma inramningstendenser, men skiljer sig åt i 

mängden inramningar per artikel. DN håller sig ofta till en eller två inramningar per 

artikel, medan SMH kan kombinera flera olika inramningar i samma rapportering. Jag har 
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läst artiklarna och tolkat innehållet med stöd från den tidigare forskningens upptäckter 

kring inramning i katastrofrapportering. Nedan visas mina identifierade inramningar utan 

inbördes ordning.  

 

1. Logisk inramning – har en beskrivande karaktär och domineras av numeriska 

figurer, information och läge. 

2. Emotionell inramning– avbildar tragedi med en beskrivande ton. Använder citat 

från lokalbefolkningen och de hjälporganisationer som är på plats i det drabbade 

området.  

3. Nationell inramning – fokuserar på hur det rapporterande landet själva är 

drabbade eller involverade i katastrofen. 

4. Undsättningsinramning – beskriver hjälpinsatser och biståndsprojekt. 

5. Politisk-historisk inramning – tar upp politiska konsekvenser, med betoning på 

det drabbade landets politiska svårigheter både historiskt och i nuläget. 

6. Stigmainramning – beskriver landets utsatthet efter katastrofens tillslag med 

främst fokus på att hitta en ansvarig.  

7. Ekonomisk inramning – redovisar vilka konsekvenser händelsen har för 

världsekonomin. 

8. Miljöinramning – tar upp väderförändringar och klimatinverkan. Denna 

inramning grenar sig och har två underinramningar. Beskrivningen kring klimatet 

kan antingen ske med hjälp av en vetenskaplig inramning eller en meteorologisk 

inramning.  

9. Katastrofmyten – ger en bild av det kaos som uppstår i form av plundring, social 

sönderfall och öriga oroligheter.  

10. Fenixinramning – skildrar optimism, hopp och återhämtning i misären. 

 

7.4.1 Dagens Nyheter 

Undsättningsinramningen dominerade i rapportering kring naturkatastrofen i Filippinerna 

i Dagens Nyheter, se diagram nedan. I 24 artiklar, motsvarande 35 % av den skrivna 

rapporteringen, ramas katastrofen in som en mycket akut situation med ett stort behov av 

hjälpinsatser. Redan dagen efter Haiyan slår till, den nionde november börjar DN att 
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fokusera på den humanitära katastrof som tyfonen har orsakat. Den logiska inramningen 

används främst i början av rapporteringen, vilket är vanligt i katastrofrapportering. 

Artiklarna handlar om antalet döda, skadade och utsatta hur stor vindstyrka tyfonen hade 

samt andra lägesrapporter kring drabbade platser. Den logiska inramningen används i 18 

artiklar (27%) och är den andra mest använda inramningen i DN:s rapportering kring 

tyfonen Haiyan. Användningen av den logiska inramningen avtar efter att stormen lagt 

sig och rapporteringen övergår till att bli mer emotionellt inramad, samtidigt som 

undsättningsinramningen blir mer frekvent. Den logiska inramningen försvinner dock 

inte helt utan återkommer i kortare artiklar i slutet av undersökningsperioden. Den 

emotionella inramningen är en vanlig förekomst i katastrofrapportering och är inget 

undantag i Dagens Nyheters rapportering av Haiyan. Den emotionella inramningen 

används i 16 artiklar, det vill säga 24 % av den skrivna rapporteringen. Citat från 

lokalbefolkning och hjälparbetare används ofta för att ge en bild av förödelsen på ett 

sådant beskrivande sätt som möjligt.  

 

15 av de 68 skrivna rapporteringarna och debattartiklarna som DN gjorde mellan åttonde 

november och åttonde december fokuserar eller tar upp drabbade svenskar. Det innebär 

att 20 % av rapporteringen kring naturkatastrofen i Dagens Nyheter består av en 

nationalitetsinramning. Upprepade rapporter från Utrikesdepartementet (UD) om saknade 

svenskar samt antalet svenskar UD fått kontakt med, kombineras med Sverigebaserade 

filippinares oro över sin släkt i det katastrofdrabbade landet. Jag lyckades endast 

identifiera 15 artiklar där journalisterna använde sig av de andra inramningarna och då 

oftast i kombination med de mer dominerande inramningarna. Miljöinramningen 

framträdde endast fyra gånger, trots att jag lyckats identifiera sju artiklar som adresserade 

ämnet var det ju två av dessa som inte passade ihop med den rapporterande karaktär som 

nyhetsartiklar brukar ha. En utav dessa artiklar hade en mer logisk inramning där 

klimatförändringarna endast skrevs om i slutet av artikeln. Stigma, katastrofmyten och 

fenixinramningen tog mycket liten plats i rapporteringen under min undersökningsperiod, 

detta kan ha att göra med det slutdatum jag valde eftersom återuppbyggandet av de 

drabbade områdena fortfarande pågick långt efter den åttonde december. 
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Inramningar i DN – figur 2 

 
 

7.4.2 Sydney Morning Herald 

I Sydney Morning Herald är det undsättningsinramningen som dominerar med 21 

artiklar, vilket motsvarar 30% av den skriftliga rapporteringen. Australien ligger närmre 

Filippinerna geografiskt, men är också själva utsatta för extremt väder och förstår vilken 

situation landet befinner sig i. SMH är väldigt måna om att poängtera Australiens egna 

roll i hjälpinsatserna, både ekonomiskt och deras fysiska närvaro i de drabbade områdena. 

Den logiska inramningen är inte alls lika framträdande i SMH som i DN, med endast nio 

artiklar (13%). Denna inramning används mest i början av rapporteringen av tyfonen 

Haiyan för att sedan avta helt. Efter undsättningsramen används den emotionella ramen 

mest, ibland till och med i kombination med varandra. 18 artiklar, det vill säga 26% av de 

skrivna artiklarna innehar en emotionell inramning. Det används många citat och starka 

ord för att förmedla det kaos som råder i Filippinerna. När en lokal röst gör sig hörd 

skapas en intim och personlig inblick i katastrofens utspel vilket bidrar till en ökad 

empati och verklighetskänsla för läsaren. Att använda sig av citat i katastrofrapportering 

är även ett sätt för tidningen att höja sin trovärdighet. SMH kombinerar citat från både 

lokalbefolkning och olika områdesexperter. Journalisterna ger på så sätt en så nyanserad 
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bild av läget som möjligt.  

 

Den nationella inramningen hittas i 11 artiklar, vilket motsvarar 16% av den skriftliga 

rapporteringen. Journalisterna talar aldrig om drabbade australiensare som en abstrakt 

massa utan hen skriver gärna ut namn på de som är saknade eller som saknar någon. Åter 

igen kombineras inramningen med en emotionell ton och många citat för att ge en ökad 

empati.  

 

Miljöinramningen hittas i nio artiklar (13%), den tionde artikeln har en mer framträdande 

fenixinramning där fokus ligger på återuppbyggandet av drabbade områden, för att sedan 

nämna klimattoppmötet i den fortgående rapporteringen. Miljöinramningen 

kombinerades flitigt med den politisk-historiska inramningen, mycket på grund av det 

faktum att ett flertal av dessa artiklar tar upp klimattoppmötet i Warszawa och Sanos 

utspel under mötets gång. 11 artiklar (16%) hade politisk-historisk inramning i vilka 

SMH skriver om effekterna och konsekvenserna katastrofen främst har på Filippinernas 

politiska situation, det talas bland annat om landets utdragna osämja med Kina, men det 

riktas även kritik mot Filippinernas politiska elit och deras brist på förebyggande arbete 

innan tyfonens tillslag. Precis som i DN var det endast ett fåtal artiklar som bestod av 

katastrofmyten, stigma eller fenixinramningen, återigen mycket på grund av min 

begränsade tidsram. Stigmainramningen användes endast i fem artiklar (7%) där man 

pekade på Filippinernas president som den största syndabocken för att sedan citera Sanos 

uttalanden där han beskyller de mänskliga klimatförändringar för att ha orsakat tyfonen. 

Fenixinramningen kombineras med undsättningsinramningen ända fram till slutet av min 

undersökningsperiod. Filippinerna är fortfarande i behov av mycket hjälp, men de börjar 

sakta men säkert reparera sig. Fenixinramningen uppenbarade sig i fem artiklar (7%) i 

slutet av min undersökningsperiod, cirka en månad efter tyfonens tillslag då Filippinerna 

sakta men säkert börjar återuppbygga sina söndertrasade liv. Eftersom min 

undersökningsperiod är satt till en månad är det mycket möjligt att fenixinramningen blir 

mer framträdande vid ett senare skede av rapporteringen.  
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Inramningar i SMH – figur 3 

 
 

 

8. Diskussion och slutsatser 
Medier har stor makt att påverka allmänhetens attityder kring ett ämne. Allmänheten 

vänder sig inte enbart till medier för att få information, ibland söker de även svar på 

frågor, eller vill hitta en lösning på ett problem. Medier hjälper allmänheten att få rätsida 

på sådant som de själva inte kan få grepp om. Som när en naturkatastrof som Haiyan 

inträffar. En händelse som skapade enorm förödelse, död och tragedi. Det är naturligt att 

vilja söka efter svar på varför något sådant här kan inträffa. Vad är det egentligen som 

händer med vår värld? När det sker en katastrof av det här slaget vill både drabbade och 

utomstående snabbt identifiera en syndabock. Klimatförändringarna blir en potentiell 

kandidat, eftersom de går att koppla ihop med vår planet och natur. Som om naturen är 

går att tämja om vi bara tar bättre hand om den. Tyvärr går det inte att enbart skylla på 

mänskligt skapade klimatförändringar. Dessa sker även av naturliga orsaker, trots att 

forskare funnit bevis på att mänskligt orsakade klimatförändringar existerar och att de 

påverkar vår planet, går det inte att peka ut dessa som ensam orsak till en hel tyfon. Flera 
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faktorer bidrar till en storms framväxt och styrka.  

  

Medier anser att de har en plikt att ge allmänheten en så sanningsenlig bild av läget som 

möjligt. Det är viktigt för att skapa sig en hög trovärdighet. Detta görs genom att 

presentera korrekt fakta från pålitliga källor samt att låta olika röster komma till tals, både 

privata och auktoritära. Skulle trovärdigheten på något sätt riskeras att gå förlorad skulle 

det inte bara betyda att nyhetsmedierna förlorar all sin publik, allmänheten skulle även 

tappa all sin tilltro till deras främsta informationskälla.  

 

Nyhetsrapportering är dock inte helt konfliktfri. Ett flertal aktörer slåss om att få föra sin 

agenda i hopp om att påverka allmänheten. Att föra klimatpolitiska agendor i samband 

med katastrofrapportering är inget jag kan säga är vanligt. Det var en uppfattning jag 

hade innan min studie, att naturkatastrofer ger journalister med klimatpolitiska agendor 

en möjlighet att omdefiniera ämnet och ta upp det i nyhetens behag för att försöka 

påverka allmänhetens attidyder kring problemet. Däremot har min undersökning gett mig 

en övergripande uppfattning om hur katastrofrapportering kan se ut i olika länders 

nyhetsmedier. Klimatförändringarnas inverkan på tyfonen Haiyan fick inte överdrivet 

mycket uppmärksamhet i varken Dagens Nyheter eller Sydney Morning Herald. Inte 

heller målade tidningarna upp klimatförändringarna som en syndabock. Det publicerades 

både rapporterande artiklar, samt debattartiklar kring tyfonen Haiyan och 

klimatförändringarna. Dock skedde klimattoppmötet i Warszawa ungefär samtidigt, 

vilket var problematiskt då jag inte vet ifall det hade varit lika många artiklar om mötet 

inte hade ägt rum samtidigt. Många artiklar som tog upp klimatförändringarna 

diskuterade mötet i Warszawa, främst Yeb Sanos utspel. Det är oftast han som uttalar sig 

om klimatförändringarnas inverkan på tyfonen Haiyan. 

 

Det som skiljer tidningarna åt är främst mängden innehåll i texterna. Sydney Morning 

Herald tenderade att ha mycket längre texter än Dagens Nyheter. De använde sig även av 

fler citat (röster) och vetenskapliga och meteorologiska källor och var mer noggranna på 

att namnge de människor som hade uttalat sig om klimatförändringarnas inverkan på 

Haiyan. Sydney Morning Herald anspelade mer på allmänhetens känslor än vad Dagens 
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Nyheter gjorde. På grund av Sveriges geografiska position till det drabbade landet samt 

Sveriges oerfarenhet av liknande väderfenomen kan det vara svårt att skapa ett 

engagemang från svenska läsare. Dagens Nyheter får ta till andra knep, som att rama in 

händelsen så att den passar den hemmahörande publiken. Sydney Morning Herald 

använder sig också av inramningar så att rapporteringen tilltalar den australienska 

publiken. Inramning är ett sätt för journalister att skapa en relation mellan sändare och 

mottagare.  

 

Sammanfattningsvis kan jag säga att varken Dagens Nyheter eller Sydney Morning 

Herald utnyttar sensationsfaktorn i tyfonen Haiyan för att även skriva om 

klimatförändringarna. Rapporteringen kring klimatförändringarna ter sig naturligt då 

klimattoppmötet i Warszawa äger rum samtidigt. Inramningen av katastrofen är mycket 

lik den tidigare forskningens upptäckter kring inramning och naturkatastrofer. Tonen i 

artiklarna skiljer sig däremot åt mellan tidningarna. Medan Dagens Nyheter tenderar att 

vara mer objektiv i de klimatrelaterade artiklarna använder Sydney Morning Herald en 

mer emotionell klang i sin rapportering.  

 

8.1 Framtida forskning 

Naturkatastrofer väcker många frågor kring socialt, politiskt och vetenskapligt ansvar. 

”Naturen” beskylls för alla slags naturrelaterade tragedier, medan människan står bredvid 

och försöker förneka sitt ansvar. Vi ser på naturkatastrofer som något onaturligt eller 

rättare sagt övernaturligt. En naturrelaterad händelse blir endast till tragedi i relation till 

människan. Oväder, jordbävningar, vulkanutbrott och andra ”naturkatastrofer” är 

geologiska processer och inte alls katastrofbenägna. Idag regerar en syn på naturen som 

hård och oförlåtligt. Naturen beskylls för att förstöra de materiella och sociala 

komponenterna i ett helt oskyldigt samhälle. Ordet ”naturkatastrof” döljer det faktum att 

katastrofen är en produkt av sociala, politiska och ekonomiska system. 

 

Jag vill inte underminera klimatförändringarna eller diskussionen kring 

miljöförändringarna eftersom det är något jag brinner väldigt starkt för och det behövs 

adresseras oftare. Det skulle dock vara intressant och se vad allmänheten har för attityd 
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kring katastrofrapportering som blandar in klimatförändringarna. Om det skapar en högre 

medvetenhet kring ämnet eller om sättet som nyhetsmedierna kombinerar ämnena natur 

och katastrof väcker specifika känslor hos läsarna och i sådant fall vilka typer av känslor 

skapas då?  

 

Fortgående studier behövs inom katastrofrapportering då det finns många aspekter att 

undersöka gällande massmediers roll som budskapsförmedlare. Med tanke på hur ofta 

allmänheten vänder sig till massmedier för att få information kring en katastrof krävs det 

att olika typer av undersökningar kring katastrofrapportering genomförs för att förstå hur 

normativ kring katastrofskildringar skapas. Forskning som kombinerar naturkatastrofer 

och klimatförändringarna i medier är en bristvara och därför finns det ett behov av att 

studera ämnena tillsammans och hur det ena avlöser det andra. Det skulle även vara 

intressant att göra en undersökning där man fokuserar på publiken och hur de avläser 

presentationer av klimatförändringar i samband med katastrofrapportering.  
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Bilaga 1: Kodschema 
 
 
1. Tidning 

1. Dagens Nyheter 
2. Sydney Morning Herald 

 
2. Datum 
Från 2013-11-08 till 2013-12-08 
 
3. Publiceringar, totalt 

1. Dagens Nyheter: 71 
2. Sydney Morning Herald: 100 

 
4. Publiceringar per dag/genomsnitt 

1. Dagens Nyheter: 2,3 
2. Sydney Morning Herald: 3,2 

 
5. Typ av text  
1. Dagens Nyheter: 

1. Rapporterande artikel: 65 
2. Debattartikel: 2 
3. Blogginlägg: 1 
4. Video: 2 
5. Bildgalleri: 2 

1. Sydney Morning Herald:  
1. Rapporterande artikel: 63 
2. Debattartikel: 7 
3. Video: 27 
4. Bildgalleri: 3 

 
6. Sektioner 
1. Dagens Nyheter: 

1. Världen: 49 
2. Sverige: 10 
3. Ekonomi: 3 
4. Arkiv: 7 
5. Blogg: 1 
6. Webb-TV: 2  

2. Sydney Morning Herald: 
1. Environment: 10 
2. Comment: 6 
3. Sport: 5 
4. World: 39 
5. Business: 1 
6. National: 3 
7. Queensland: 1 
8. Victoria: 3 
9. Travel: 1 
10. Photogallery: 3 



11. Federal Politics: 1 
12. Media National: 7 
13. Media World News: 12 
14. Media Featured: 5 
15. Media Environment News: 3 

 
7. Antal artiklar som tar upp klimatförändringarna 

1. Dagens Nyheter: 7 
2. Sydney Morning Herald: 10 

 
8. Författare/upphovsmän till artiklar som tar upp klimatförändringarna 
1. Dagens Nyheter:  

1. Clas Svahn: 3 
2. TT: 1 
3. Maria Gunther: 2 
4. Anders Bolling: 1 

2. Sydney Morning Herald:  
1. Peter Hannam: 3 
2. Mary Robinson: 1 
3. Alex Morales: 1 
4. Peter Hatchner: 1 
5. Rodne Galicha: 1 
6. Nyhetsbyrå/Bloomberg: 2 
7. Gillen D’arcy Wood: 1 

 
 9. Inramningar:  
1. Dagens Nyheter: 

1. Logisk: 18 
2. Emotionell: 17 
3. Nationell: 15 
4. Undsättning: 24 
5. Politisk-historisk: 1 
6. Stigma: 3 
7. Ekonomi: 1 
8. Miljö: 4 
9. Katastrofmyten: 2 
10. Fenix: 3 

2. Sydney Morning Herald 
1. Logisk: 9 
2. Emotionell: 18 
3. Nationell: 11 
4. Undsättning: 21 
5. Politisk-historisk: 11 
6. Stigma: 5 
7. Ekonomi: 2 
8. Miljö: 9 
9. Katastrofmyten: 5 
10. Fenix: 4 

 
 



Bilaga 2: Kodningsmanual 
 
 
1. Tidning 
Tidningar jag har undersökt. 
 
2. Datum 
Från det datum då Haiyan slog till och en månad framåt. Undersökningsperioden 
sträckte sig från 2013-11-08 till 2013-12-08 
 
3. Publiceringar, totalt 
Antal publiceringar som gjordes av respektive tidning under undersökningsperioden. 
Inkluderar alla typer av texter. 
 
4. Publiceringar per dag/genomsnitt 
Antal publiceringar delat på antal undersökningsdagar. Undersökningsperioden 
sträckte sig i 32 dagar. 
 
5. Typ av text  
Undersökningen innefattade alla skrivna artiklar. Det gjordes dock publiceringar med 
olika innehåll. Dessa publiceringar kategoriserades utefter vilken typ av innehåll som 
manifesterade sig i texten, samt i vilken sektion texten publicerades i.  

1. Rapporterande artikel: Texter med rapporterande karaktär där rubrik, ingress, 
brödtext och aktuellt händelseförlopp är framträdande. 

2. Debattartikel: Texter som ger rum åt personliga uttryck och åsikter. 
Författaren framträder tydligt. 

3. Blogginlägg: Texter där skribenten inte nödvändigtvis behöver ha en bakgrund 
inom journalist, men där texterna ändå innehar nyhetsvärde.  

4. Video: Texter som enbart består av rörlig bild. 
6. Bildgalleri: Texter som enbart består av fotografier 

 
6. Sektioner 
Texterna publicerades i olika sektioner, beroende på innehållets huvudsakliga ämne 
samt typ av text. Benämningarna på sektionerna stod utskrivet på respektive artikels 
huvudfot samt i artiklarnas url-adress. 
 
7. Antal artiklar som tar upp klimatförändringarna 
Antal skrivna artiklar som nämner eller koncentrerar sig på ämnet klimatförändringar. 
Betydelsefulla och avgörande ord i artiklarna är klimat, klimatförändringar, miljö, 
miljöförstöring, global uppvärmning, utsläpp och växthusgaser. 
 
8. Författare/upphovsmän till artiklar som tar upp klimatförändringarna 
Författare/upphovsman är den som skrivit eller producerat artikelinnehållet. I fall där 
det funnits två upphovsmän har jag främst tittat på den först benämnda författaren. 
Variabelvärdena utgjordes av författarens eller upphovsmannens namn. Dagens  
 
 9. Inramningar:  
För att bestämma artikelns inramning fick jag gå igenom och läsa samtliga artiklar i 
båda tidningarna. Ofta kunde jag få en uppfattning kring innehållet genom rubriken. 
Ibland kunde dock artiklarna bestå av flera olika inramningar, de kunde till exempel 



starta med undsättningsinramning för att sedan övergå till en mer emotionell 
inramning. De olika variabelvärdena för inramning var: 

1. Logisk inramning – har en beskrivande karaktär och domineras av numeriska 
figurer, information och läge. 

2. Emotionell inramning– avbildar tragedi med en beskrivande ton. Använder 
citat från lokalbefolkningen och de hjälporganisationer som är på plats i det 
drabbade området.  

3. Nationell inramning – fokuserar på hur det rapporterande landet själva är 
drabbade eller involverade i katastrofen. 

4. Undsättningsinramning – beskriver hjälpinsatser och biståndsprojekt. 
5. Politisk-historisk inramning – tar upp politiska konsekvenser, med betoning på 

det drabbade landets politiska svårigheter både historiskt och i nuläget. 
6. Stigmainramning – beskriver landets utsatthet efter katastrofens tillslag med 

främst fokus på att hitta en ansvarig.  
7. Ekonomisk inramning – redovisar vilka konsekvenser händelsen har för 

världsekonomin. 
8. Miljöinramning – tar upp väderförändringar och klimatinverkan. Denna 

inramning grenar sig och har två underinramningar. Beskrivningen kring 
klimatet kan antingen ske med hjälp av en vetenskaplig inramning eller en 
meteorologisk inramning.  

9. Katastrofmyten – ger en bild av det kaos som uppstår i form av plundring, 
social sönderfall och övriga oroligheter.  

10. Fenixinramning – skildrar optimism, hopp och återhämtning i misären. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3: Artiklar tagna från Dagens Nyheter 
 
 
8 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/supertyfon-hotar-filippinerna/ 
 
9 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fa-doda-efter-tyfonen-men-risk-for-fler/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/hjalparbetare-varnar-for-humanitar-katastrof/  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/msb-redo-att-skicka-personal-till-filippinerna/ 
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/en-miljon-flyr-undan-tyfonen 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/vietnam-hukar-infor-haiyan/ 
http://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/over-1200-doda-i-filippinerna/  
http://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/hundratals-doda-befaras/  
 
10 NOVEMBER  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/aven-kina-forbereder-sig-for-haiyan/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/omkring-10-000-doda-efter-tyfonen/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kan-behovas-100-miljontals-euro/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/klimatet-kan-oka-kraften/ 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/plundringar-stoppar-hjalpinsatser-1/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/haiyan-tolfte-orkanen-som-drabbar-vietnam-i-ar/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/en-kilometer-inat-land-finns-inga-byggnader-kvar/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/sverige-skickar-hjalp-till-filippinerna/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/ud-soker-kontakt-med-svenskar/ 
http://www.dn.se/arkiv/diverse/dodstalen-stiger-i-tyfonens-spar 
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/stor-forodelse-i-filippinerna-efter-haiyan 
 
11 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/bildextra-forodelsen-efter-tyfonen-haiyan/ 
http://www.dn.se/ekonomi/svenska-foretag-hjalper-filippinerna/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/sos-barnbyars-by-forstord-personal-ranad/ 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/maste-fa-igang-kommunikationerna/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/ud-inga-tecken-pa-skadade-svenskar/ 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsta-svenskstodda-hjalpinsatsen-har-landat/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/delegat-i-tarar-pa-fn-mote-om-klimatet/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/torbjorn-peterson-tre-dygn-har-gatt-nu-vaxer-fortvivlan/  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/haiyan-kraftigaste-ovadret-over-land/ 
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/flera-miljoner-forlorade-sina-hem-under-haiyan 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fem-doda-i-vietnam-efter-tyfonen/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kraftiga-regn-pa-vag-mot-katastrofomradet/ 
 
12 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/alla-vill-dit-for-att-hjalpa-sina-anhoriga/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/officiella-siffror-1774-doda/ 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/utegangsforbud-i-tacloban/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/taclobans-flygplats-kan-snart-vara-igang/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/hangarfartyg-till-filippinerna/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/forodelsen-ar-enorm-hus-som-ar-i-spillror/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/svenskar-saknas-annu-efter-tyfonen/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/varmt-hav-skapar-dodliga-ovader/  
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/svart-att-na-fram-till-katastrofens-offer 



 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/bakslag-efter-flera-ar-av-ekonomiska-framsteg/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/antal-doda-skrivs-ned-efter-tyfonen/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/min-familj-lever-och-mar-bra/ 
 
13 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/hem-till-familjen-och-till-forodelsen/ 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/desperat-kamp-for-mat-i-tacloban/ 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/30-till-40-svenskar-saknas-alltjamt-i-filippinerna/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/sa-kan-du-hjalpa-efter-tyfonen-haiyan/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/hem-till-familjen-och-till-forodelsen/ 
 
14 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/kritiken-over-forsenad-hjalp-vaxer/ 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ud-vi-maste-ha-beredskap-for-omkomna-svenskar/ 
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/nodhjalp-fran-sverige-nar-katastrofomradet-i-dag 
 
15 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/hjalp-borjar-na-tyfondrabbade/ 
 
16 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/drygt-en-miljard-till-tyfonens-offer/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/vardagen-atervander-bland-braten-i-tacloban/ 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-svenskar-har-horts-av-efter-tyfonen/ 
http://www.dn.se/ekonomi/operatorer-efterskanker-sms-avgifter-under-insamling/ 
 
17 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/klimatilska-i-sparen-av-tyfonen/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/overlevande-soker-trost-i-tron/ 
 
18 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tio-svenskar-saknas-fortfarande/ 
 
19 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/600000-tyfonoffer-annu-inte-nadda/ 
 
20 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sida-ger-50-miljoner-i-tyfonstod/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/lik-pa-kyrkogard-vraktes-upp/ 
 
22 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/tiotal-svenskar-saknas-annu-efter-haiyan/ 
http://www.dn.se/ekonomi/beckhams-klader-hjalpte-tyfonoffer/ 
http://blogg.dn.se/framstegsbloggen/2013/11/22/det-hade-varit-hundra-ganger-fler/  
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/japansk-hjalp-efter-tyfonen 
 
24 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/vapenvila-for-att-hjalpa-tyfonoffer/ 
 
25 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fa-svenskar-saknas-i-filippinerna/ 
 



 
29 NOVEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-ber-om-mer-hjalp-till-tyfonoffer/ 
 
1 DECEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/overlevare-flydde-efter-falsklarm/ 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/lang-vag-kvar-for-tyfondrabbat-land/ 
 
8 DECEMBER 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/bildextra-de-overlevde-tyfonen/  
http://www.dn.se/nyheter/varlden/drabbade-skapar-sig-ett-liv-mitt-i-braten/ 
 
 
 
 
 



Bilaga 4: Artiklar tagna från Sydney Morning Herald 
 
 
8 NOVEMBER 
http://www.smh.com.au/world/super-typhoon-haiyan-slams-philippines-20131108-2x5b6.html 
http://www.smh.com.au/environment/weather/death-toll-rises-in-philippines-as-super-typhoon-haiyan-
wreaks-havoc-20131108-2x5bk.html 
http://media.smh.com.au/news/environment-news/philippines-typhoon-makes-landfall-4906489.html  
http://media.smh.com.au/news/environment-news/locals-film-typhoon-haiyan-as-it-strikes-
4906632.html  
http://www.smh.com.au/photogallery/world/typhoon-haiyan-slams-the-philippines-20131108-
2x66g.html   
 
9 NOVEMBER 
http://www.smh.com.au/world/super-typhoon-smashes-into-philippines-causing-flash-floods-
20131108-2x733.html 
http://www.smh.com.au/world/haiyan-leaves-100-dead-in-philippines-20131109-2x8ay.html 
 
10 NOVEMBER 
http://media.smh.com.au/national/selections/typhoon-haiyan-cuts-trail-of-destruction-4911099.html  
http://www.smh.com.au/national/australian-kevin-lee-expriest-dies-in-typhoon-haiyan-20131110-
2x9m5.html 
http://www.smh.com.au/environment/weather/beast-storm-one-of-strongest-ever-recorded-20131110-
2x9og.html 
http://www.smh.com.au/environment/weather/melburnians-in-vietnam-batten-down-the-hatches-
20131110-2x9xp.html 
 
11 NOVEMBER 
http://www.smh.com.au/environment/weather/typhoon-haiyan-death-toll-may-reach-10000-20131109-
2x8ib.html 
http://www.smh.com.au/world/philippine-typhoon-death-toll-tsunamilike-storm-kills-up-to-10000-
people-20131110-2xa4q.html 
http://www.smh.com.au/world/sacked-priest-kevin-lee-killed-by-typhoon-20131110-2xa4r.html 
http://www.smh.com.au/world/thousands-feared-dead-as-villages-flattened-20131110-2xabx.html  
http://www.smh.com.au/world/typhoon-haiyan-leaves-death-and-destruction-in-philippines-20131110-
2xa4z.html 
http://www.smh.com.au/national/julie-bishop-announces-emergency-relief-supplies-for-haiyan-
survivors-20131110-2xa4n.html 
http://media.smh.com.au/featured/typhoon-death-toll-estimated-at-10000-4912511.html  
http://www.smh.com.au/environment/weather/in-tacloban-not-a-single-building-seems-to-have-
survived-typhoon-haiyan-20131111-2xah4.html 
http://media.smh.com.au/featured/tacloban-flattened-by-typhoon-haiyan-4912541.html  
http://www.smh.com.au/queensland/queensland-men-on-kite-surfing-holiday-caught-in-typhoon-
haiyan-20131111-2xamo.html 
http://media.smh.com.au/news/national-news/tacloban-survivors-left-with-nowhere-to-go-
4912781.html  
http://www.smh.com.au/world/typhoon-haiyan-hits-vietnam-after-killing-up-to-10000-people-in-
philippines-20131111-2xavl.html  
http://www.smh.com.au/environment/climate-change/typhoon-haiyan-influenced-by-climate-change-
scientists-say-20131111-2xb35.html 
 



http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/julie-bishop-pledges-10-million-to-the-
philippines-after-typhoon-haiyan-20131111-2xbku.html 
http://media.smh.com.au/news/world-news/the-storm-was-unprecedented-4914521.html  
http://www.smh.com.au/victoria/anxious-wait-for-families-of-filipinos-hit-by-monster-typhoon-
20131111-2xc4j.html 
http://www.smh.com.au/world/philippine-rescuers-overwhelmed-by-disaster-20131111-2xc4p.html  
http://www.smh.com.au/victoria/melbourne-father-missing-in-philippines-20131111-2xcmd.html 
 
12 NOVEMBER 
http://www.smh.com.au/world/it-was-just-a-deafening-roar-stormchaser-james-reynolds-on-surviving-
super-typhoon-haiyan-20131112-2xcsu.html 
http://www.smh.com.au/world/australia-pledges-10-million-in-aid-to-philippines-20131111-2xcic.html 
http://www.smh.com.au/world/tourist-destinations-not-affected-by-typhoon-haiyan-20131111-
2xcgu.html 
http://www.smh.com.au/world/philippine-typhoon-haiyan-devastation-hinders-relief-effort-20131111-
2xcie.html 
http://www.smh.com.au/comment/climate-change-when-ignorance-is-a-recipe-for-disaster-20131111-
2xccy.html  
http://www.smh.com.au/world/philippines-typhoon-survivors-become-desperate-as-rescuers-struggle-
to-deliver-aid-20131112-2xct6.html 
http://www.smh.com.au/world/super-typhoon-haiyan-philippines-death-toll-fears-mount-as-armed-
looters-appear-20131112-2xcu5.html 
http://www.smh.com.au/world/miracle-baby-born-in-philippine-typhoon-rubble-20131112-2xcv1.html 
http://media.smh.com.au/news/world-news/haiyan-survivors-plead-for-aid-4915593.html  
http://media.smh.com.au/national/selections/heartbreak-across-the-philippines-4915608.html  
http://media.smh.com.au/news/world-news/armed-looters-hamper-philippines-recovery-4915569.html  
http://media.smh.com.au/national/selections/raw-force-of-haiyan-smashing-into-philippines-
4915793.html  
http://www.smh.com.au/environment/climate-change/end-this-climate-madness-philippines-tells-
global-warming-summit-20131112-2xd4f.html 
http://www.smh.com.au/world/why-the-philippines-wasnt-ready-for-typhoon-haiyan-20131112-
2xdk3.html 
http://media.smh.com.au/news/world-news/typhoon-haiyan-damage-is-endless-4917458.html  
 
13 NOVEMBER 
http://www.smh.com.au/world/disease-fears-as-medics-overwhelmed-in-philippines-after-typhoon-
haiyan-20131112-2xeng.html 
http://www.smh.com.au/world/tacloban-resembles-a-rubbish-dump-after-being-hit-by-typhoon-haiyan-
20131112-2xekh.html  
http://www.smh.com.au/world/filipino-un-delegate-in-plea-for-nations-to-act-on-climate-change-after-
typhoon-haiyan-20131112-2xekg.html 
http://www.smh.com.au/world/disease-fears-as-medics-overwhelmed-in-philippines-after-typhoon-
haiyan-20131112-2xekf.html 
http://www.smh.com.au/comment/filipino-leader-need-not-falter-in-wake-of-typhoon-20131112-
2xefd.html  
http://media.smh.com.au/featured/typhoon-survivors-face-terrible-conditions-4918278.html  
http://www.smh.com.au/world/philippine-authorities-struggling-with-relief-effort-20131113-
2xf3n.html 
http://media.smh.com.au/news/environment-news/views-of-typhoon-haiyan-from-space-4919046.html  
http://www.smh.com.au/environment/weather/typhoon-haiyan-and-a-year-of-weird-weather-
20131113-2xfr7.html  
http://media.smh.com.au/news/world-news/haiyan-survivors-search-for-missing-family-4920240.html  



 
 
14 NOVEMBER 
http://www.smh.com.au/world/haiyan-leaves-trail-of-grief--and-despair-in-its-wake-20131113-
2xgvc.html 
http://www.smh.com.au/comment/smh-editorial/australia-has-a-duty-to-help-the-philippines-for-the-
long-term-20131113-2xgln.html  
http://www.smh.com.au/world/taclobans-mayor-urges-people-to-flee-20131114-2xhfc.html 
http://media.smh.com.au/featured/aerial-views-of-typhoon-destruction-4921696.html  
http://media.smh.com.au/news/world-news/aid-to-philippines-arrives-as-looting-turns-deadly-
4921706.html  
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