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Abstrakt 

 

Våren 2019 hände något med flygdebatten i Sverige. Granskningen av influencers och 

företags flygresor började stå i centrum för kritiken mot ett ”överdrivet flygande” och 

dessa personer målades upp som centralfigurer i flygandets miljöförstöring. Något som 

bidrog till denna debatt var uppkomsten av ett Instagramkonto med namnet Aningslösa 

Influencers. Denna uppsats ämnar undersöka framställningen av Aningslösa Influencers 

genom 20 artiklar från utvalda tidningars rapportering (Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet). Uppsatsen försöker även ta reda på vilka andra ämnen 

som varit i centrum och lyfts i debatten. Artiklarna studeras genom en innehållsanalys 

med en tidsavgränsning från 1 januari till 31 mars 2019. Med teoretiska utgångspunkter 

i Framing, Nyhetsvärderig och Social Norms-Theory kodas artiklarna utifrån frågor 

utformade från uppsatsens frågeställningar. Resultatet visar att Instagramkontot 

Aningslösa Influencers har framställts neutralt eller balanserat i majoriteten av de 

artiklar som studerats. När positiva eller negativa vinklingar förekommit, har det 

förekommit i samma utsträckning. De ämnen som lyfts och fått uppmärksamhet i 

debatten är flygskam, Influencers, skuld och skam, läsarens ansvarstagande, 

opinionsbildning och klimathotet till följd av flygandet.  

 

Nyckelord: Klimatförändringar, Aningslösa Influencers, Framing, Instagram, Flyg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

 

In spring 2019 the flight debate suddenly got a lot of attention in Sweden. Influencers 

and companies were starting to become the centre of attention for the critic regarding 

climate change due to excessive flying. One reason behind this was the appearance of 

an Instagram account called ”Aningslösa Influencers”. This paper explores how a 

selection of Swedish newspapers (Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet) frames the Instagram account. This paper also aims to find out what other 

topics has gotten attention in the debate. A selection of 20 articles are studied from 1 

January 2019 to 31 March 2019 using a content analysis. The theoretical frameworks 

for the study includes Framing, News values and Social-Norms Theory. The result 

shows that the majority of the articles presented a balanced reporting of the Instagram 

account Aningslösa Influencers. If positive or negative reporting were presented, it was 

presented in the same extent. The result also shows that the topics that got the most 

attention was influencers, air shame, guilt and shame, the readers responsibility, public 

opinion, and the threat due to flying.  
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Inledning 
I kapitlet följer en introduktion och presentation till det valda uppsatsämnet. Följande 

rubriker behandlas: Introduktion, problemformulering, syfte och frågeställningar. 

Observera att Instagramkontot @Aningslosainfluencers i denna uppsats benämns som 

”Aningslösa Influencers”. 

 
 
Introduktion 
Det är i slutet av mars 2019. Jag sitter vid min gate på Arlanda flygplats och ska flyga 

hem till Finland. För att fördriva tiden kikar jag genom alla Instagram stories som 

publicerats. Det där nya kontot som jag har precis börjat följa, Aningslösa Influencers, 

har lagt ut en storie som visar att influencern och entreprenören Isabella Löwengrip tagit 

flyget till Dubai vilket har bidragit till 1,8 ton CO2 i utsläpp. Jag börjar reflektera över 

varför jag själv flyger och tänker att jag bara har en ledig helg från jobbet, och att flyg 

är det snabbaste och smidigaste sättet för mig att ta mig hem. Hade jag valt att resa med 

båt eller tåg skulle det tagit mig nästan ett dygn för att komma hem till Finland. Jag 

måste ta flyget.  

 

Bredvid mig på flygplatsen sitter en dam, hon ser ut att vara i 50 års åldern och sitter 

och pratar i telefon. Hon verkar jobba på något företag där det ingår i deras jobb att 

flyga till möten. Jag hör hur hon pratar med någon som verkar vara hennes kollega eller 

chef, om att de ska ”passa sig” för att lägga ut något om flygresan på Instagram. Hon 

menar att det har börjat rulla in frågor på mailen om hur företaget ställer sig till allt 

flygande. Hon säger: ”Vi har ju frågat om vi kan ta mötet på en annan plats, men det 

verkar inte som att det blir någon ändring. Vi måste ta flyget.”   

 

Våren 2019 blossade flygdiskussionen upp i sociala medier och i tidningar. Ett 

Instagramkonto som hette Aningslösa Influencers hade skapats och bidragit till denna 

diskussion.  

 

I samband med det svenska riksdagsvalet år 2018 kom miljöfrågor att utgöra en central 

roll för den politiska debatten. Svenska folkets flygresors inverkan på miljön började 

ifrågasättas och nya flygskatter infördes för inrikesflygen (Naturvårdsverket 2019). 

Flygfrågan har idag svalnat lite på partipolitisk nivå men har istället börjat bedrivas av 
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privatpersoner och privata organisationer via sociala medier och våren 2019 hände 

något med flygdebatten. Granskningen av influencers och företags flygresor började stå 

i centrum för kritiken mot ett ”överdrivet flygande” och dessa personer målades upp 

som centralfigurer i flygandets miljöförstöring.  

 

En betydande kanal som bidrog till denna typ av kritik mot influencers flygvanor är 

Instagramkontot Aningslösa Influencers. De kändisar och influencers som anses bidra 

till miljöförstörningen via sina flygresor och publiceringen av dem, hängs ut av kontot 

via Instagram stories-funktionen. Kontot Aningslösa Influencers fick en enorm 

uppmärksamhet på grund av detta, och när dessutom de influencers som blivit 

omnämnda av kontot gick ut med försvar via sina egna sociala kanaler – resulterade det 

i att traditionella medier började skriva allt fler artiklar om fenomenet. Denna uppsats 

undersöker utvalda tidningars framställning av Instagramkontot Aningslösa Influencers 

samt vilka andra ämnen som tagits upp i debatten. 

 

Problemformulering  
Tidigare har det varit svårt att engagera människor i miljö och klimat-frågor, men under 

det senaste året har intresset ökat (Herold 2018). Trots att många svenskar vet att 

koldioxidutsläppen som orsakas av mänskliga faktorer ständigt ökar, har flygresorna i 

Sverige dubblat sedan 1990-talet (Naturvårdsvekret 2019). Att driva miljöfrågor på ett 

sätt som får folk att ändra sina vanor och agera har visat sig vara svårt, trots det ökade 

intresset.  

 

Det har blivit en trend att visa hur mycket man reser på sociala medier, men det är få 

som bidrar med information om de negativa effekterna dessa flygresor bidrar med. 

Istället glamouriseras flygandet av influencers och kändisar som ofta och gärna 

publicerar material från deras senaste resor på sociala medier. En Influencer eller 

Influerare är någon som inspirerar, motiverar eller påverkar vad andra gör genom sitt 

agerande (Framtid 2019). Genom att Aningslösa Influencers använder sig av Instagram 

för att ”hänga ut” influencers och ifrågasätta deras flygvanor, har ett nytt angreppssätt 

för att bedriva miljö och klimat-frågor framkommit. Detta har lett till ett intressant och 

ännu rätt outforskat område. 

 

Trots att sociala medier idag är en av de huvudsakliga nyhets- och informationskällorna 
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för ungdomar (TU 2018), har traditionella medier fortfarande en stor spridning och 

inflytande på allmänheten. Debatten om influencers inverkan på miljöförstöringen har 

således blivit en sakfråga som förenar de nya, moderna sociala medierna med 

traditionell medias rapportering. I den kontexten är det intressant att se hur tidningarna 

valt att framställa det nya sättet att bedriva opinion på, för att vidare kunna diskutera 

och forska i om det kan ha bidragit till förändring för miljökommunikationen.  

 

Denna studie försöker inte ta reda på om det har bidragit till förändring, utan ämnar 

undersöka hur frågan framställts i svenska tidningar genom att studera 

tidningsrapporteringen av Aningslösa Influencers. Denna studie försöker inte heller se 

hur medierna framställt kontot, utan enbart dessa artiklar i denna studie. Vad detta kan 

bidra till diskuteras vidare i uppsatsen. 

 

 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur det nya sättet att bedriva opinion inom klimat och 

miljö-frågan har lyfts fram i ett urval av svenska tidningar. Detta görs genom att 

undersöka hur 20 artiklar från Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens 

Nyheter har rapporterat om och framställt Instagramkontot Aningslösa Influencers 

mellan 1 januari – 31 mars 2019. 

 

 

Frågeställningar 

 
- Hur framställer 20 svenska artiklar Instagramkontot Aningslösa Influencers 

under tidsperioden 1 januari- 31 mars 2019?  

 

- Vad väljer tidningarna att lyfta fram? Vilka ämnen väljer tidningarna att 

fokusera på? 
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Bakgrund 

I detta kapitel presenteras information som är av betydelse för att sätta läsaren i kontext 

för det valda forskningsområdet. Kapitlet är till för att öka förståelsen av 

undersökningen. Följande rubriker presenteras: Flyget i Sverige, Aningslösa Influencers 

syfte och tillvägagångssätt, Instagram Stories och Koldioxid (CO2) utsläpp. 

 

 

Flyget i Sverige 

Förståelsen för i vilken utsträckning turism bidrar till miljöproblem har varit knapp, det 

är först under de senare åren som både allmänheten och politiker börjat intressera sig för 

miljön. Dessutom har många u-länder kämpat med hälsoproblem, utbildning och välfärd 

vilket inte har bidragit till att miljöfrågan prioriterats (Hall 2005, 260). 

 

I länder som till exempel Sverige, där levnadsstandarden varit högre har frågan fått mer 

utrymme. Trots det så är flyget det snabbast växande transportmedlet (Gössling & 

Peeters 2007, 402). I genomsnitt flyger svenskarna fem gånger mer än genomsnittet 

globalt (Naturvårdsvekret 2019). Utsläppen ligger på ca. 1,1 ton CO2 per person vilket 

Naturvårdsverket (2019) menar att man uppnår om man tar flyget till Gran Canaria. Det 

är just utlandsresorna som har ökat, medan inrikesresorna har minskat. De klimatmål 

som Sverige ska uppnå omfattar inte utsläppen från flyg, men utsläppen från flyget är 

betydande för att Sverige ska uppnå Parisavtalets mål för att jordens temperatur inte ska 

öka med två grader. 

 

Det finns olika sätt att mäta utsläppen och klimatpåverkan från flyget skriver 

Naturvårdsverket (2019). För Sverige baseras det på bränsleanvändningen som går åt 

till inrikesresor och för utrikesresorna räknas det bränsle som tankats i Sverige. År 2018 

infördes en flygskatt inom Sverige för att försöka minska utsläppen men globalt är 

flygskatt ännu inte tillåten (Naturvårdsverket 2019). 

 

 

Instagram stories 

Instagram stories är en funktion på Instagram som tillåter användarna att dela bilder 

eller videor i en ”storie”, även kallad ”händelse” (Instagram 2019). I denna studie 

benämns fenomenet som ”storie” och ”stories”. När man har publicerat en storie ligger 
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den kvar under 24 timmar, och försvinner sedan om den inte sparas ner under 

”höjdpunkter” på profilen. Höjdpunkter ligger kvar på profilen ända tills man väljer att 

ta bort den. När man publicerar en storie kan man använda sig av olika funktioner som 

olika filter, skrivlägen, musik eller nämna en person. När man nämner någon i sin storie 

får den en push-notis om att den har blivit nämnd, och ett meddelande där den kan gå in 

för att förhandsgranska bilden eller filmen. Har man blivit nämnd har man även 

möjlighet att re-posta den så länge storie-inlägget ligger uppe. (Instagram 2019).  

 

 

Aningslösa Influencers syfte och tillvägagångssätt 
Instagramkontot Aningslösa Influencers publicerade sitt första inlägg i december 2018. 

Instagramkontot drivs enligt deras Instagram (Aningslosainfluencers 2019) av två 

anonyma personer. De skriver de att de vill sätta klimatfrågan i fokus och har valt att 

rikta in sig på influencers för att de har en större räckvidd än t.ex. företag har. 

Aningslösa Influencers skriver själva i sin Instagrambio: ”Uppmärksammar influencers 

om klimatpåverkan av deras flygresor. Endast stories. Tipsa gärna om bra/dåliga 

förebilder.” (Aningslosainfluencers 2019). 

 

Hur kontot försöker skapa opinion är att genom Instagramkontots stories re-posta 

Influencers inlägg när de flyger/är på resa tillsammans med hur mycket 

koldioxidutsläpp (CO2) just den resan gav. Aningslösa Influencers skriver på sin 

Instagram (Aningslosainfluencers 2019) att de som har stort inflytande inte ska lägga ut 

inlägg på sociala medier som normaliserar nöjesflygande, och att detta är en orsak till 

att kontot startades. Sedan kontot startades ökade följarantalet snabbt och den 12 maj 

2019 hade kontot 62700 följare (Aningslosainfluencers 2019).  

 

I en storie-serie som Aningslösa Influencers skapat kallad ”Förbrännarna” lyfter de 

svenska, danska, finska och norska influencers koldioxidutsläpp i en lekfull tävling. 

Genom att räkna ut varje influencers totala CO2-utsläpp ställs de emot varandra i 

kampen att hitta den som under året tagit flyget mest och bidragit till mest förbränning.  

 

För att vidare kommunicera Aningslösa Influencers budskap har de sparat ner en 

lathund i deras höjdpunkter på Instagramprofilen som lyder: 
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- ”Flyg inte” 

- ”Om du ändå väljer att flyga – posta inte inlägg på dina sociala medier” 

(Aningslosainfluencers 2019) 

 

Förutom att uppmärksamma de influencers som tar flyget ofta, så uppmärksammar de 

även de influencers som inte flyger, flyger väldigt sällan, eller väljer att ta tåget. De 

stories som sparats ner på profilen har sorterats i olika kategorier med datum och en 

tumme upp eller tumme ner beroende på om det är influencers som flyger mycket eller 

lite. Om en influencer eller kändis svarat på kritiken, eller blockat kontot brukar detta 

också leda till att Aningslösa Influencers re-postar inlägget och uppmärksammar 

följarna om att de blivit blockade.  

 

 

Koldioxid (CO2) utsläpp 
Enligt Globalis (2017) är CO2 koldioxid en gas som ingår i kolkretsloppet. Mänskliga 

faktorer har lett till att utsläppen av CO2 har ökat i atmosfären vilket i sin tur leder till 

att jordens temperatur ökat och klimatförändringar uppstått. Med de mänskliga 

faktorerna menas utsläpp till följd av fossila bränslen som till exempel olja, gas och kol 

(Globalis 2017). Förbränningen av dessa fossila bränslen är en av orsakerna till att 

koldioxidnivån ökar. År 2014 stod Sverige för 43,4 tusen ton CO2 utsläpp medan det 

landet som placerade sig högst upp på listan, Kina, stod för 10,2 miljoner ton CO2 

(Globalis 2017). 
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Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras den tidigare forskningen som varit av relevans för denna 

uppsats i en löpande text. Då uppsatsen försöker ta reda på vad pressen säger om ett 

visst ämne genom en innehållsanalys, har den tidigare forskningen som redovisas 

begränsats till forskning som främst rör innehållsanalyser av tidningarnas rapporteringar 

av miljön. Teorin, som presenteras lite längre fram kommer sedan istället att fokusera 

på sådant som är relevant för, och kunna kopplas till resultatet av undersökningen och 

de ämnen som lyfts i samband med rapporteringen av Aningslösa Influencers. 

 

Fem studier kommer att presenteras i detta kapitel som den tidigare forskningen. De tre 

första artiklarna kan kopplas till undersökningens kärna, det vill säga en innehållsanalys 

av pressbevakningen av miljön. Den två sista artiklarna som redovisas är inte 

innehållsanalyser, men fortfarande viktiga för denna uppsats på grund av att de handlar 

om flygdiskursen och normskapande. Detta kan senare kopplas till nyheternas förmåga 

att medvetet eller omedvetet skapa en norm genom att rapportera om ett visst ämne. 

 

Det som har varit särskilt intressant inom den tidigare forskningen har varit att försöka 

se hur pressen tidigare rapporterat om miljön för att kunna se likheter eller skillnader i 

denna undersökning. I studien ”The uncertainties of climate change in Spanish daily 

newspapers: content analysis of press coverage from 2000 to 2010” skriven av Emilia 

Lopera och Carolina Moreno (2014), undersöker de mediernas nyhetsrapportering av 

klimatforskningen genom att studera fem olika spanska nyhetstidningar. 

Undersökningen omfattar 363 artiklar som slumpmässigt samlats in för en tidsperiod på 

elva år. Genom att använda sig av en innehållsanalys baserar Lopera och Moreno (2014) 

sin studie på tre utgångspunkter: 

 

1. Tidningarna är den huvudsakliga informationskällan som kommunicerar 

klimatförändringar till allmänheten. 

2. På grund av detta kan informationen vinklas så att den allmänna förståelsen och 

riskuppfattningen förhindras. 

3. Den vetenskap som medierna framhäver är den som klimatpolitiken sedan 

grundar sig i. 
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På grund av detta menar de att det är av betydelse för klimatdiskursen hur medierna 

framställer denna information till allmänheten. De menar dock att ämnet 

klimatförändringar är problematiskt eftersom att de är så globalt täckande och abstrakta, 

att informationen kan gå förbi allmänheten. Enligt traditioner inom framing (Se 

teoriavsnitt) använder man i medierna en ”tolkningsordning” för att ge mening till en 

händelse genom att belysa vissa delar av verkligheten. Deras studie innehåller en 

kartläggning över hur framing har använts generellt i jämförelse med hur den i studien 

använts för att belysa klimatförändringar ur journalistens perspektiv för att förneka eller 

ifrågasätta klimatförändringarna. Lopera och Moreno (2014) menar  att deras studie ska 

bidra till en ökad förståelse för hur tidningarna översätter och formar kontroversiella 

och komplexa ämnen som klimatförändringar. 

 

Resultatet av deras innehållsanalys visar att 50% av de spanska tidningarna publicerade 

klimatforskningsartiklar under perioden 2005-2007 men eftersom rapporteringen om 

klimatet under denna tidsperiod var så frekvent, märkte de att nyheter om klimatet 

överlappat andra nyheter. Detta skedde på grund av att klimatartiklarna som 

publicerades var tvungna att dela plats med framkomsten av andra sociala problem. 

Majoriteten av nyheterna som handlade om klimatförändringar bedömdes vara vinklade 

som katastrofala och negativa, men de negativa artiklarna minskade från och med 2008 

framåt. Lopera och Moreno (2014) märkte även att de två klimatförändringar som det 

rapporterades om mest var temperaturhöjningen och den stigande vattennivån. Den 

spanska pressens försökte även måla upp klimatproblemen som längre bort i tid och 

rum, för att försöka minska ansvaret för individen och förhindra att de utformar 

responsåtgärder.  

 

Undersökningen upptäckte även brister i nyhetsbevakningen av klimatforskningen. För 

att förbättra nyhetsrapporteringen om medierna i framtiden menar Lopera och Moreno 

(2014) att mediebevakningen behöver se upp med att överlappa olika ämnen. Det är inte 

bra att klimatfrågorna överlappar andra ämnen exempelvis vid en katastrof, men 

klimatfrågorna får inte heller bli överlappade av andra ämnen. En av deras slutsatser var 

också att informationsflödet som handlade om klimatet, var begränsat till sådant som 

berörde den spanska allmänheten. 
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James Painter, Silje Kristiansen och Mike S. Schäfers (2017) studie ”How ‘Digital-

born’ media cover climate change in comparison to legacy media: A case study of the 

COP 21 summit in Paris” handlar om hur nya medier har vuxit fram och utmanat de 

traditionella medierna genom att hittat nya sätt att kommunicera miljö-och klimatfrågor. 

Precis som i Lopera och Morenos (2014) studie, menar de att många människor 

kommer i kontakt med information om klimatet främst genom att medierna rapporterar 

om det. Medielandskapen ändras drastiskt i takt med att nya sociala medier uppkommer. 

Den stora skillnaden mellan de traditionella och de ”digitalt-födda” medierna menar 

författarna (Painter, Kristiansen & Schäfers 2017) är omfattningen, hur många 

människor de når, mediets nisch och om de har ett nationellt eller internationellt fokus.  

 

I deras studie undersöker de eventuella skillnader i hur traditionella och de nya 

medierna rapporterat om COP21 konferensen i Paris 2015. Resultatet visar att de 

digitalt-födda medierna skiljer sig från de traditionella medierna strukturellt genom 

företagsorganisationen och redaktionen, men också genom att de använder sig av 

Pinterest, Snapchat, och andra sociala mediekanaler där de ger utrymme för att 

rapportera om miljön. Det studien försöker svara på är om det finns skillnader eller 

likheter mellan dessa gamla och nya sätt att kommunicera miljöfrågor, men också i 

vilken utsträckning de rapporterat om ämnet samt vad medierna prioriterat att skriva 

om. 

 

Genom en innehållsanalys med tolv olika kategorier kodades det insamlade materialet 

fån de olika medierna. Resultatet visade att det finns vissa skillnader mellan de 

traditionella medierna och de digitalt-födda medierna om vilka ämnen, och i vilken 

utsträckning de väljer att rapportera. Dessutom visar resultatet att det även finns 

skillnader mellan de digitalt-födda medierna sinsemellan. Resultatet visade att man inte 

borde se de traditionella medierna och de digitalt-födda som en och samma kategori 

eftersom de skiljer sig åt så pass mycket. Medierna ska ses var för sig eftersom de väljer 

att belysa olika teman och rapporterar i olika utsträckning. Genom att vidare studera de 

nya med de gamla medierna kan man få en förståelse för vilka olika teman som faktiskt 

blir publicerade i vilka kanaler, och varför.  
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I studien ” Beyond false balance: How interpretive journalism shapes media coverage 

of climate change” (Brüggemann & Engesser 2016) analyseras journalistens roll i att 

framställa debatten om klimatförändringar utifrån journalistens normer och tolkningar. 

Studien baseras på en innehållsanalys av mediernas innehåll samt en undersökning av 

journalisten i varje artikel. Studien omfattar de största tidningarna och online-nyheterna 

i Indien, Tyskland, Storbritannien, Schweiz och USA.  

 

I takt med att rapporteringen om klimatförändringar har ökat menar Brüggemann och 

Engesser (2016, 58) att osäkerheten för den allmänna opinionen som ser 

klimatförändringar som ett problem också har ökat. Det är många som förnekar 

klimatförändringarna, och orsaken menar författarna kan vara på grund av sättet 

medierna porträtterar dem på. 

 

För att förklara hur journalisternas roll i rapporteringen av klimatet spelar roll, 

presenteras något som heter ”The climate change frame” (Brüggemann & Engesser 

2016, 59).  Med det menas hur den globala uppvärmningen stigit sedan industriella 

revolutionen och att orsaken till temperaturökningen är både den mänsklig faktorn och 

andra CO2 utsläpp. Utsläppen anses skapa problem för både människan och 

ekosystemen och författarna hävdar att de måste minska för att förhindra skador i 

framtiden. Brüggemann & Engesser (2016) menar att det är journalistens ansvar att 

välja om de lyfter eller ignorerar dessa frågor. I tidigare innehållsanalyser visar 

resultaten att många tidningar gett en balanserad syn på klimatförändringar där olika 

åsikter lyfts, men under senare år visar studier att förnekande journalister och publikens 

förnekande röster fått mer och mer utrymme genom att de publiceras.  

 

Resultatet av deras undersökning visar att klimatjournalisters tolkningar av 

klimatförändringar dels går i linje med ”The climate change frame” och förstår att 

mänskliga faktorer lett till temperaturökningen, men att journalisterna fortfarande ger en 

betydande röst till förnekarna. Medierapporteringen har gått från ett balanserat 

rapporterande där både förnekares och aktivisters röster fått komma fram till att ge mer 

utrymme för förnekarna i debatten. Dessutom fokuserar många av artiklarna på 

”varnarna vs förnekarna” istället för den faktiska klimatförändringsdebatten 

(Brüggemann & Engesser 2016). 
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I en studie av Irwansyah (2016) med namnet ”What do scientists say on climate 

change? A study of Indonesian newspapers” studeras Indonesiens nyhetsrapportering av 

klimatförändringarna. Författaren menar att Indien kommer drabbas av 

klimatförändringarna på många sätt de kommande åren. Det är inte bara naturen som 

kommer påverkas av klimatförändringarna, utan människor kommer också behöva göra 

livsstilsförändringar för att rädda klimatet. Irwansyah (2016) menar att det är viktigt att 

få en förståelse för hur medierna kommunicerat klimatförändringarna till allmänheten 

och hur publiken kommer att se på de förändringar som är nödvändiga. För att försöka 

ta reda på mediernas betydande roll i influerandet av samhället, studeras tidningar med 

en tidsavgränsning på ett år. 

 

Totalt 75 artiklar analyseras utifrån två kategorier, en inramningsanalys av vilket ämne 

som lyfts mest samt en närhetsanalys. Studien visar att klimatförändringar som ämne 

inte passar in i medias kommunikation av politiska frågor. Irwansyah (2016) menar att 

vetenskapliga artiklar som handlar om miljön inte når ut till allmänheten via medierna i 

den utsträckning som han anser skulle behövas i Indien. Resultatet visar också att 

nyhetsredovisningen av klimatförändringar som framträdde var miljö-och vetenskapligt 

utformade medan rapporteringen om de individer som berördes av klimatförändringarna 

var statligt eller vetenskapligt utformade. Studien påvisade också att de nyheter som 

handlade om klimatförändringar rapporterades utifrån vad som var relevant ur ett 

indiskt sammanhang. Samma resultat konstaterades också i studien av 

nyhetsrapporteringen i Spanien (Lopera och Moreno 2014). 

 

 

Peeters Paul och Stefan Gösslings (2007) undersökning med namnet ”‘It Does Not 

Harm the Environment!’ An Analysis of Industry Discourses on Tourism, Air Travel and 

the Environment” undersöker flygdiskursen och hur vissa påstår att flyget inte skadar 

miljön, medan andra menar att det visst gör det. Genom att analysera flygbolags externa 

kommunikation. I diskursen om flyget, som är det snabbast växande transportmedlet, 

anses förnekelsen av klimatpåverkan vara extra stor (Peeters & Gössling 2007, 402). 

Resultatet av undersökningen visar att det finns fyra åsikter gällande flygandet. 
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1. Att flyga är energi-smart och bidrar bara till en liten del av CO2 utsläppen. 

2. Att flyga är så viktigt socialt och ekonomiskt att flygningen inte bör minskas. 

3. Bensinanvändningen minskar hela tiden och de nya teknikerna kommer lösa 

problemet. 

4. Flygningen behandlas orättvist i kontrast till andra transportmedel. 

 

Resultatet visar att det finns stora luckor mellan dessa diskurser och den verkliga 

påverkan flyget har på miljön. Detta kunde förklara den kontroversiella förståelsen och 

diskursen bland allmänheten. Analysen av diskurserna visar också att i diskursen om 

hållbarhet och miljöprestanda försöker flygbolagen att sträva efter att ge en positiv bild 

av flygandet. Genom att använda sig av ett vetenskapligt språk och fakta presenterades 

tekniska framsteg av flygbolagen. Detta menar Peeters & Gössling (2007) kan leda till 

att allmänheten får bristande information om de negativa effekterna av flygande, vilket 

inte ger en rättvis bild. De menar också att informationen som når allmänheten genom 

den offentliga debatten, som till exempel nyhetsartiklar, inte verkar leda till att politiken 

eller beteenden ändrar. 

 

I en studie med namnet ”The Constructive, Destructiove, and Reconstructive Power of 

Social Norms” (Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein & Griskevicius 2007) görs en 

undersökning där 290 hushåll ges normativ feedback angående hushållens 

energiförbrukning. Tidigare studier inom Sociala-Norm kampanjer har fått olika resultat 

och genom studien försöker de få reda på om hushållen anpassar sin energikonsumtion 

till normen genom att ge feedback på två olika sätt. 

 

1. Information om hur mycket energi deras hushåll konsumerat och en beskrivande 

normativ information om hur de andra hushållen i området hade presterat. 

2. Samma information som ovan och dessutom en negativ eller positiv reaktion i 

form av en glad (J) eller ledsen (L) smiley.  

 

Smileyn de fick berodde på om de låg över eller under normen. En glad smiley fick de 

som låg under normen och en ledsen smiley fick de som låg över normen. Efter att 

hushållen hade fått sin feedback kunde man se resultatet i hur de hade agerat utifrån 

normen och om det var någon skillnad mellan de som endast hade fått beskrivande 

information och de som dessutom hade fått smileyn. Hushållen delades upp i hälften var 
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och de fick sedan sin feedback beroende på vilken grupp de befann sig i.  

 

Resultatet visade sedan att de hushåll vars energikonsumtion låg över genomsnittet som 

bara hade fått den beskrivande informationen, minskade sin energikonsumtion avsevärt. 

De hushåll som låg under genomsnittet innan de fick sin normativa-beskrivande 

information höjde istället sin förbrukning. De hushåll som fått information att de låg 

under genomsnittet tillsammans med en glad smiley fortsatte att hålla ner 

energiförbrukningen. De hushåll som låg över genomsnittet i energiförbrukning och fick 

feedback samt en ledsen smiley minskade sedan sin förbrukning.  

 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
För att sammanfatta den tidigare forskningen, har den bland annat visat att många 

människor kommer i kontakt med nyheter som handlar om klimatet mestadels på grund 

av tidningarnas rapportering. Därför är det är av vikt för klimatdiskursen hur medierna 

framställer denna information till allmänheten. Journalisten har dessutom ett stort 

ansvar i hur informationen vinklas, och vilka nyheter som får ta plats då det har visat sig 

att klimatet tidigare blivit vinklat ur en katastrofal, negativ vinkel. Andra problem som 

den tidigare forskningen har funnit har varit överlappningar av nyheter, att information 

om klimatförändringar går förbli allmänheten, förnekelse av klimatpåverkan och att 

sociala normer kan styra människors beteende till önskat eller oönskat resultat. 

 

Slutligen menar forskningen att nya medier har uppkommit som utmanar de gamla. Man 

har kunnat konstatera att det finns skillnader mellan nya och gamla medier, men att det 

fortfarande finns utrymme för att studera deras korrelation med varandra. Denna studie 

fyller på så sätt en funktion och ett kunskapsglapp. Trots att denna undersökning endast 

omfattar 20 artiklar och resultatet inte går att generalisera, kan studien bidra till att 

formera frågan i framtiden. 
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Teori 
I detta kapitel presenteras teorier med relevans för den tidigare forskningen och 

uppsatsens forskningsfrågor. Teorierna som presenteras har dels hämtats från den 

tidigare forskningen men också styrts av resultatet från innehållsanalysen. Följande 

rubriker behandlas: Framing, Nyhetsvärdering – Elitpersoner, Social-Norms Theory och 

Boomerang-effekts. 

 

 

Framing 

Robert M. Entman (1993) är en av grundarna till begreppet ”framing”, även kallad 

gestaltning i denna uppsats. I sin text från 1993 skriver han: ”Whatever its specific use, 

the concept of framing consistently offers a way to describe the power of a 

communicating text” (Entman 1993, 51). Analyser av gestaltning ser på vilket sätt 

informationen genom exempelvis nyhetsrapportering influerar människans psyke. Med 

gestaltning avses att man väljer ut vissa aspekter av verkligheten som man vill belysa. 

De typiska gestaltningsramarna utvärderar, diagnostiserar och föreskriver menar 

Entman (1993, 51-53). 

 

Entman (Fiske &Taylor 1991 se Entman 1993, 53) tar också upp begreppet ”salience”. 

Med salience menas att man framhäver viss information som mer meningsfull, eller 

värd att minnas. Genom att repetera vissa ord eller genom att medvetet placera dem, kan 

informationen bli mer framträdande. Texterna kan således använda sig av olika 

gestaltningsramer för att få önskad effekt och de har använts brett i olika studier från 

public opinion till psykologiska studier. I undersökningar av medietexter har 

gestaltningsramar använts för att analysera den föredragna, dominanta betydelsen. 

Entman (1993) menar att en journalist kan försöka vara objektiv, men samtidigt välja att 

endast belysa en sida av en debatt vilket hindrar läsaren från att få en balanserad bild av 

ämnet.  

 

När man använder sig av gestaltning i en innehållsanalys menar Entman (1993) att det 

viktigaste för analysen är att identifiera och beskriva texten eller dokumentets 

gestaltningsramar. Han menar att ett vanligt misstag man kan göra i en innehållsanalys 

är att endast belysa positiva eller negativa meddelanden man funnit och att man 
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glömmer ta i beaktande texternas ”salience”, det vill säga den information som 

framhävs som meningsfull. 

 

 

Nyhetsvärdering – Elitpersoner 

Nyhetsvärdering strävar efter att hitta en balans i det som är intressant och det som är 

viktigt (Häger 2009, 96). Björn Häger (2009, 95) menar att det finns sju faktorer att ta i 

beaktande när man pratar om nyhetsvärdering. Dessa sju är vikt, icke-normalt, närhet, 

nytt, konflikt, lättbegripligt och elitpersoner. Med ”vikt” menas inte att nyheten är 

viktig, utan att nyheten berörs av många och är av vikt. Ju fler som berörs av nyheten, 

desto högre nyhetsvärde har den. Med ”icke-normal” menas sådana nyheter som avviker 

från det normala. Med ”närhet” avses flera aspekter som geografisk närhet, tidsmässig 

närhet och kulturella identifikationer. Geografiska närheter har i den tidigare 

forskningen för denna uppsats använts för att försöka nå fram med miljöfrågor.  

 

Med den fjärde faktorn ”nytt” gäller det att nyheten fortfarande är ny när man 

rapporterar om den, och att andra medier inte hunnit täcka rapporteringen i stor 

utsträckning. Faktorn ”konflikt” är en central del av nyhetsrapporteringen, menar Häger 

och innefattar till exempel krig. Med ”lättbegripligt” menas att en nyhet måste vara 

enkel att förstå för allmänheten för att den ska nå fram och journalisten måste även 

förstå den själv för att kunna rapportera om den (Häger 2009, 95-103). 

 

Det som är mest intressant för denna uppsats är nyhetsvärderingens faktor 

”elitpersoner”. Häger (2009, 104) hävdar att en ”vanlig” människa inte blir nyheter, 

men personer som tillhör kungafamiljen, sitter i riksdagen eller är elitidrottsspelare är av 

nyhetsvärde för tidningarna. Desto fler av dessa kriterier personen uppfyller, desto 

högre nyhetsvärde. Häger (2009, 104) menar att en förklaring till att tidningar ofta 

rapporterar om kändisar är på grund av deras influerande och förmåga att influera och 

inspirera människor. En känd människa blir ännu mer intressant när man kan identifiera 

sig med den (2009, 104). Detta är något som tidningarna är medvetna om och kan 

använda sig av om de känner sin publik rätt. Det som skapar ännu mer nyhetsvärde än 

en sympatisk, känd person är en osympatisk, känd person eller brottslingar menar Häger 

(2009, 105). 
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Social Norms-Theory   
Berkowitz (2005, 197) menar att sociala normer är en indirekt metod som försöker 

övertyga individens tankar och agerande, utan att direkt behöva säga till den vad den 

ska tänka eller göra. Att använda sig av sociala normer implementerades på 1980-talet 

av Berkowitz och Wesley. Social Norms-Theory kallas även sociala norm-teorier i 

denna studie. 

 

För att försöka minska alkohol-och tobakskonsumtionen bland amerikanska studenter 

gjordes en kampanj där man använde sig av sociala normer för att få fram önskat 

beteende. Studenterna som medverkade i studien trodde att normen var att ha ett högt 

alkoholintag vilket ledde till att den upplevda normen styrde deras beteenden och gjorde 

att fler drack för att försöka nå upp till den. Genom att avslöja den faktiska siffran på 

hur många studenter som använde sig av alkohol och tobak, såg man att användningen 

minskade eftersom ingen ville konsumera över genomsnittet eller normen. Information 

om hälsosamma alkoholvanor har på så sätt visat sig minska individers 

alkoholkonsumtion eller göra att den helt upphör. (Berkowitz 2005,194).Sociala norm-

teorier beskriver således situationen när individer tror att de är en del av en majoritet 

och agerar så som de tror att majoriteten gör, när de i verkligheten är av minoritet.  

 

Studien om alkohol-och tobakskonsumtionen visade att sociala normer var en 

framgångsrik metod att använda sig av för att ändra beteende (Berkowitz 2005, 193). 

Efter studien har flera andra studier gjorts för att få fram önskat beteende genom sociala 

norm-kampanjer. Dessa sociala norm-kampanjer är specifika för sin kontext, men 

Berkowitz (2005, 213) menar att de kan replikeras om man tar kontexten i beaktande. 

 

 

Boomerang-effects  

En oönskad effekt av sociala norm-teorier och sociala norm-kampanjer är något som 

kallas ”Boomerang-effects” även kallad boomerang-effekten i denna studie (Schultz et 

al. 2007, 430-431). Normer leder till en önskan om att befinna sig inom den och att inte 

avvika från andra. De som ligger över eller under normen strävar på så sätt efter att bli 

en del av den. Normen fungerar därför som en magnet från både över och underskottet 

vilket kan leda till att även oönskade beteenden påvisas. Om målet är att minska 

alkoholförbrukningen bland ungdomar genom att påvisa den faktiska normen, kan de 
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ungdomar som redan ligger under den höja sin alkoholkonsumtion för att uppnå norm 

och passa in i gruppen. En bieffekt som inte är önskvärd. 

 

I Schultz et al. (2007) experiment om hushållens energiförbrukning kunde en 

boomerang-effekt konstateras. De hushåll som låg under genomsnittet höjde sin 

energiförbrukning för att uppnå normen. Det som konstaterades var dock att 

boomerang-effekten kunde elimineras om man använde sig av emotionella reaktioner, i 

deras experiment genom en smiley.  

 

I Ulrich Becks (2012, 51) bok ”Risksamhället: mot en annan modernitet” nämner även 

han något som heter ”bumerangeffekten”. Med det menar han att riskerna hinner ifatt de 

som dragit nytta av dem. Han menar att ingen kan komma undan en bumerangeffekt, 

inte ens de som är ”rika ”eller har ”makt”. Beck (2012, 53) menar att följderna av en 

ekologisk kris och en bumerangeffekt är tydliga och drabbar främst miljön, men sedan 

också människans hälsa och ekonomi. Becks begrepp har utvecklats i kontexten av att 

miljöförstöringen till följd av industrialiseringen och ett modernare samhälle, något som 

även kan kopplas till flyget och utsläppen. 

 

Sammanfattning av teorier  
Sammanfattningsvis bidrar de olika teorierna till olika delar av denna studie. Framing 

bidrar till att förstå hur tidningarna vinklat Instagramkontot Aningslösa influencers och 

för att se vilka ämnen och teman som journalisten och tidningarna valt att lyfta. 

Nyhetsvärdering kompletterar framing, genom att ta andra faktorer i beaktande till 

varför tidningarna sett ett värde i att rapportera om ett visst ämne. Social Norms-Theory 

eller sociala norm-teorier bidrar till att få en förståelse till hur medierna kan skapa en 

norm genom att gå ut med information om hur människor beter sig, till exempel genom 

att flyga ofta eller sällan. Boomerang-effects beskriver motreaktionen av denna ”norm” 

rapporteringen kan bidra till.  

 

Eftersom denna studie endast undersöker 20 artiklar går det inte att prata om en generell 

norm. I denna studie kommer istället begreppet ”norm” användas i kontexten av sociala 

normer, och hur artiklarna vinklar en åsikt eller ett beteende som den dominerande. De 

normer som undersökningen beskriver omfattar inte en norm som gäller en hel 
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population, utan i den specifika kontexten av flygande och hur flyganvändningen 

framställs i artiklarna.  
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Metod 
I detta kapitel diskuteras och motiveras metoden och avgräsningarna för uppsatsen. 

Följande rubriker behandlas: Innehållsanalys, Material och avgränsningar, Tidsperiod 

och tidningar, Kodning. Reliabilitet och validitet. 

 

 

Innehållsanalys 
Eftersom denna uppsats analyserar tidningars artiklar kommer en innehållsanalys att 

tillämpas som metod. Enligt Bryman (2018, 357) är innehållsanalys en bra metod för att 

anlaysera texter och dokument. Fördelen med att använda sig av en innehållsanalys är 

att det är en transparent forskningsmetod (Bryman 2018, 377). Eftersom det är möjligt 

att beskriva på ett tydligt sätt hur man har gått tillväga med kodningen i en 

innehållsanalys, är det enkelt för andra att upprepa studien. Innehållsanalysen beskrivs 

ibland som en objektiv analysmetod just på grund av dess transparens. Den etiska 

granskningen krävs inte på samma sätt som när man till exempel gör en intervju och 

man behöver inte heller ta hänsyn till forskarens närvaro eller de etiska aspekterna på 

samma sätt (Bryman 2018, 378).  

 

En innehållsanalys kan betraktas som en forskningsmetod, men också som ett 

angreppssätt. Genom bestämda kategorier försöker innehållsanalysen att ta reda på 

kvantitativa eller kvalitativa variabler i texten. Den kvalitativa metoden söker efter 

ordens och meningarnas betydelse och innebörd, medan den kvantitativa söker efter hur 

ofta dessa ord och meningar förekommer i en text. Eftersom är av intresse för denna 

studie att få reda på båda dessa aspekter kommer studien bygga på både kvalitativa och 

kvantitativa aspekter av innehållsanalysen.  

 

Innehållsanalysen har, som vilken annan metod som helst, också sina svagheter. 

Bryman (2018, 372) menar att dimensionerna måste vara åtskilda från varandra. De 

kategorier och frågor man ställer ska inte kunna överlappa varandra, även om de liknar 

varandra. Kategorierna ska vara heltäckande för det man vill undersöka, det skall finnas 

tydliga instruktioner av hur kodningen har gått till och det ska också finnas en tydlighet 

i analysenheterna. Om de dokument och texter som man studerar inte är av god kvalitet, 

kommer inte heller uppsatsen hålla god kvalitet. Det är därför viktigt att göra en 
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bedömning av autenticitet, trovärdighet och representativitet (Bryman 2018, 379). 

Genom att ta innehållsanalysens svagheter i beaktande har uppsatsen strävat efter att 

vara tydlig i hur kodningen gått till, vilka kategorier som tagits upp och varför.  

 

 

Material och Avgränsningar  
Materialinsamlingen för att hitta den tidigare forskningen bland annat tagits fram genom 

att göra en sökning i Discovery med hjälp av sökorden ”content analysis”, ”newspaper”, 

”climate”, ”social media” och ”environment” vilket gav 18 träffar. För att hitta 

artiklarna gjordes först en sökning via Retriever med hjälp av sökorden ”aningslösa 

influencers” från 1 januari 2019 till 31 mars 2019 och med filtren ”svensk tryckt press” 

och ”svensk webb”. Resultatet av sökningen skiljde sig en sökning med samma sökord 

på tidningarnas egna hemsidor och med hjälp av deras sökmotorer. Retriever visade i 

några artiklar som inte fanns med vid en sökning på tidningarnas hemsida, men några 

artikar som hade hittats på tidningarnas hemsida fanns heller inte med i Retriever. 

Därför gjordes beslutet att endast utgå från tidningarnas sökmotorer, för att säkerställa 

att de artiklarna som undersökningen utgick ifrån skulle vara tillgängliga via 

tidningarnas hemsidor. Med samma sökord som tidigare använts blev resultatet totalt 21 

artiklar, varav en artikel togs bort på grund av att innehållet inte handlade om det som 

studien ämnar undersöka.  

 

 

Tidsperiod och tidningar 
Avgränsningen av tidsperioden som uppsatsen utgått ifrån har varit styrd av två 

faktorer. Förutom att ta i beaktande när Instagramkontot startades och artiklar börjat 

publiceras, så har avgränsningen också behövt ta i beaktande tidsperioden när 

uppsatsarbetet inletts. Att undersöka hur medierna rapporterat om ett nytt fenomen har 

både sina för- och nackdelar. Skulle studien ha gjorts ett år senare skulle det kanske 

funnits mycket mer material att analysera, men då skulle det kanske också redan finnas 

andra liknande studier.  

 

De tidningar som har studerats är Aftonbladet (sex artiklar), Expressen (fem artiklar), 

Svenska Dagbladet (sex artiklar) och Dagens Nyheter (tre artiklar). Dessa tidningar 

omfattar de fyra största tidningarna i Sverige (TU 2018). Samtliga tidningar som valts 
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ut är även rikstäckande och av relativt stora upplagor. Urvalet gjordes efter en 

förundersökning av vilka tidningar som rapporterat mest om Aningslösa Influencers. 

Inför kodningen namngavs alla artiklar (exempelvis Aftonbladet artikel 1, Aftonbladet 

artikel 2…) och finns alla listade i den ordningen under referenser. 

 

 

Kodning  
Kodningen utgör en viktig del av en innehållsanalys menar Bryman (2018). Kodningen 

för denna uppsats gjordes manuellt i Excel där ett frågeschema först utformades. Varje 

artikel har sedan analyserats och kodats in i detta schema. Kodningsschemat finns listad 

som bilaga för att öka studiens transparens, men har varit ett arbetssätt för att göra 

innehållsanalysen och analysera materialet. Utan tydliga anvisningar till hur kodningen 

ska avläsas, skulle läsaren förvirras. Därför kommer resultatet och analysen som 

presenteras i texten istället presenteras i löpande text med hjälp av visuella element. 

 

Kodningen innefattas av 20 stycken frågor som dels har utformats efter 

frågeställningarna, men också efter en genomgång av artiklarna. Efter en genomgång av 

artiklarna kunde ämnen och teman som förekom uppmärksammas och sedan tas med i 

kodningen för att få reda på mer. Efter att genomgången av de teman och ämnen som 

förekom ofta konstaterats, utformades frågor som ”Vad sägs om skuld och skam?” och 

”Vad sägs om att flyga?”. För att ta reda på hur Instagramkontot Aningslösa Influencers 

har framställts används frågor som ”Ur vilken vinkel framställs Aningslösa 

Influencers?” och ”Vad uppmanar Aningslösa Influencers till enligt artikeln?”. För att få 

en överblick av artiklarnas kontext har även generella och journalistiska frågor tagits 

med i undersökningen. Detta är frågor som ”Vad handlar texten om?”, ”Vilka namn 

(första- resp- andra-) namn nämns i texten?”.  

 

 

Reliabilitet och Validitet  
Lindstedt (2017, 115-116) menar att reliabiliteten och validiteten handlar om att 

diskutera en uppsats kvalité. Man bör granska om undersökningen stämmer överens 

med verkligheten. Validitet menar Lindstedt (2017, 116) handlar om att man undersöker 

det man säger man ska undersöka. Väljer man fel metod eller utför metoden fel kommer 
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det påverka resultatet för undersökningen. Eftersom denna uppsats behandlar analys av 

text anses innehållsanalys vara en lämpad metod.  

 

Att inkludera kvalitativa och kvantitativa aspekter av innehållsanalysen ger en bredd till 

studien, och gör att det ena inte styrs av det andra. Trots att undersökningen främst 

fokuserat på kvalitativa aspekter ges då fortfarande möjligheten till det kvantitativa, så 

som att analysera hur många gånger något förekommer. Detta har gjort att resultatet har 

kunnat redovisas och analyserats på ett djupare plan samtidigt som det även varit 

möjligt att se om skillnader mellan tidningars rapportering förekommit i form av hur 

många artiklar som till exempel publicerats, eller hur många gånger ett ord förekommit. 

 

För att försöka säkerställa att rätt saker har mätts har skapandet av kodningen utgått från 

frågeställningarna och de vanligaste förekommande ämnena som hittats i artiklarna. 

Efter att kodningen har gjorts och frågorna besvarats, har de frågor som inte passat in 

eller bidragit med något för undersökningen strukits. På det sättet har studien försökt 

sträva mot att mäta rätt saker. Efter en genomgång av den tidigare forskningen och efter 

att kodningen var gjord har även teorierna för uppsatsen växt fram. På så sätt blir de 

teoretiska begreppen en representation av det som undersöks. 

 

Bryman (2018, 358) menar att det som gör en studie replikerbar är att en forskare kunna 

komma fram till samma resultat. För att komma fram till samma resultat skulle en 

tolkning av materialet behöva göras på samma sätt som i denna uppsats. Detta kriterium 

är svårt att uppfylla då tolkningar är oundvikliga i ett kvalitativt arbete menar han. Han 

hävdar också att forskaren behöver utgå från ett tolkande perspektiv när kodningen ska 

utgöra olika teman. 

 

Den ena aspekten av reliabiliteten handlar om de fel som kan uppkomma utan att man 

kan påverka resultatet (Lindstedt 2017, 116). Slumpmässiga fel gör att en forskare inte 

kan göra samma undersökning och komma fram till samma resultat, detta kan vara att 

empirin ändras eller inte finns tillgängligt längre. Det man också brukar prata om när 

man pratar om reliabilitet är transparens, och eftersom innehållsanalysen har 

transparenta egenskaper ökar uppsatsens reliabilitet. 
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Källkritik 

Att vara källkritisk handlar enligt (Lindstedt 2017, 156) om att granska sina källor. Det 

handlar om att vara kritisk till det man läser, de dokument man kommer i kontakt med. 

Man behöver göra en bedömning om materialet är pålitligt, vem som säger vad och om 

det stämmer. Uppsatsen har tagit källkritiken i beaktande vid val av tidningar, artiklar, 

tidigare forskning och alla andra källor som nämns. Sedan är det upp till var och en att 

göra en bedömning av källorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

Resultat och Analys 

I detta kapitel presenteras resultatet från undersökningen som också analyseras och 

kopplas till tidigare forskning och teorier. Resultatet och analysen presenteras i följande 

rubriker: Tidningskontext, Flygskam, Gör influencers klimatdebatten intressant?, Hur 

framställs och värderas Aningslösa Influencers?, Opinionsbildare som skapar debatt, 

Debatten om skuld och skam, Att skapa en norm av icke-flygande, En boomerang-effekt 

och Flyget är ett hot.  

 

 

Tidningskontext  
Eftersom att uppsatsens syfte är att undersöka hur det nya sättet att bedriva opinion 

inom klimatfrågan har gett avtryck i svensk nyhetsrapportering, utformades först frågor 

som har att göra med tidningskontexten. Dessa frågor finns till för att få en 

övergripande bild av nyhetsrapporteringen och för att lättare kunna se skillnader eller 

likheter mellan tidningarna. 

 

Resultatet av de 20 artiklar som studerades visar att de flesta artiklar som nämnde 

Aningslösa Influencers publicerades i februari. Endast 4/20 artiklar publicerades i mars, 

vilket kan tyda på att intresset för att rapportera om ämnet inte längre blev lika aktuellt 

och intressant längre. Enligt Häger (2009) är en av nyhetsvärderingens faktorer att 

ämnet ska vara nytt, och om tidningarna upplevde att ämnet inte var nytt längre kan det 

betyda att antal publicerade artiklar minskade. Detta skulle eventuellt gå att bekräfta 

eller avslå om man också skulle se på antalet artiklar publicerade i april och maj 2019, 

men eftersom tidsavgränsningen för arbetet bara sträcker sig till mars är det svårt att 

avgöra. Undersökningen visar att uppkomsten av det nya sättet att driva opinion har 

lyfts i svensk nyhetsrapportering, eftersom flera artiklar har publicerats.  

 

 

Flygskam  
I de rubriker som undersöktes återkom ordet ”Flygskam” i tre av de publicerade 

artiklarna: 

 

- ”Flygskam kan få oss att flyga i smyg” (Aftonbladet 1, 2019). 
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- ”Psykolog: Flygskam kan få oss att flyga i smyg” (Svenska Dagbladet 2, 2019). 

- ”Flygskam får fotvandringar att kliva fram på sociala medier” (Dagens Nyheter 

1, 2019). 

 

Lopera och Caroline (2014) skriver att det är medierna som ger allmänheten information 

om klimatförändringar. Genom att flera tidningar implementerar ordet ”flygskam” 

vinklar tidningarna flygandet till att vara något skamligt. Lopera och Caroline (2014) 

menar att beroende på hur informationen vinklas, kan den allmänna förståelsen 

förhindras. Den allmänna förståelsen kan då leda till att man ser flygningen som något 

negativt. Förutom att använda sig av ordet ”Flygskam” i rubrikerna, fann 

undersökningen också att miljöaktivisten Greta Thunberg och Isabella Löwengrip 

förekom i fem av artikelrubrikerna: 

 

- ”Kritiken mot Löwengip- efter nya lyxresan” (Aftonbladet 3, 2019) 

- ” Löwengrips jobberbjudande till Greta Thunberg "Sträcker ut en hand” 

(Aftonbladet 4, 2019) 

- ”Klimatkollen: Alla vill slå mynt av Greta Thunberg- varför är det ett problem?” 

(Svenska Dagbladet 3, 2019) 

- "Tror Löwengrip att hon kan värva Thunberg?" (Svenska Dagbladet 6, 2019) 

- ” Isabella Löwengrips förslag till Greta Thunberg "vänder om"” (Expressen 4, 

2019) 

 

Genom att se vad artiklarna valde att belysa i sina rubriker kan man enligt framing 

ytterligare ta reda på det som tidningarna väljer att framhäva. Enligt nyhetsvärderingen 

Häger (2009) pratar om kan man se att flera tidningar väljer att använda sig av 

elitpersoner som Löwengrip och Thunberg för att öka nyhetsvärdet. 

 

Artiklarnas huvudaktörer var i de flesta fall Aningslösa Influencers, men i många 

artiklar fann även undersökningen att Isabella Löwengrip och Greta Thunberg var i 

centrum. Studien fann ett samband mellan att en influencer eller kändis uttalat sig om 

Aningslösa Influencers, och att en artikel publicerades. Ett nyhetsvärde sågs alltså i att 

rapportera om uttalandet. En annan orsak till att tidningarna rapporterade om 

Aningslösa Influencers var uppkomsten av kontot som kan kopplas till 

nyhetsvärderingens faktor ”icke-normalt”.  Detta kan ha att göra med att angreppssättet 
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Aningslösa Influencers använder för miljökommunikationen är avvikande och på sätt 

”icke-normalt”. 

 

 

Gör influencers klimatdebatten intressant?  
Vid rapporteringen i samband med Aningslösa Influencers har samtliga artiklar som 

studerats också valt att lyfta kändisar och influencers namn i artikeltexterna. Något som 

inte var förväntat i så stor utsträckning som resultatet av kodningen har påvisat. Listan 

nedan redogör för vilka 29 namn som tidningarna nämnt i sina texter. 

 
Fig.1: Lista på namn som tidningarna nämnt i de undersökta artiklarna, n=20 

 

Av de namn som artiklarna nämnt är 8 av 29 män och 21 av 29 kvinnor. En ojämn 

fördelning vilket kan tyda på att influenceryrket, eller i alla fall i rapporteringen av 

influencers, är kvinnorna i majoritet. 

 

För att svara på uppsatsens frågeställning ”Vad väljer tidningarna att lyfta fram?” kan 

man genom tabellen ovan konstatera att tidningarna väljer att lyfta fram influencers och 

kändisar. Precis som Björn Häger (2009) skriver om nyhetsvärderingen, så har de 

svenska tidningarna sett ett värde i att rapportera om elitpersoner genom att lyfta deras 

”dåliga” eller osympatiska beteende att ta flyget. Många av de namn som nämns är 

svenska, vilket kan tyda på att tidningarna tagit i beaktande nyhetsvärderingens faktor 
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”närhet”. Detta kan också bekräftas från tidigare studier som Irwansyah (2016) och 

Emilia Lopera och Carolina Morenos (2014) där de märkte att geografin hade betydelse 

för rapporteringen. Fördelen med att rapportera om svenska influencers i Sverige är att 

det kan nå ut till publiken på ett annat sätt än om de skulle rapportera om okända namn. 

En nackdel med att rapportera om influencers och ämnet bara i Sverige är att 

rapporteringen blir geografiskt vinklad och publiken kan gå miste om annan viktig 

information för sammanhanget. Med ”publiken” menas de som kommit i kontakt med 

dessa artiklar, eftersom det inte går att dra ett resultat för allmänheten. 

 

Förutom de svenska namnen som texterna nämnde, fanns även två icke-svenska. Dessa 

är ”Leonardo Di Caprio” och ”Bono” (Fig.1). Dessa elitpersoner har inte nämnts i 

kontexten av skadligt flygande i Sverige, utan kan istället handla om att tidningarna 

nämnt dem på grund av deras inflytande och förmåga att inspirera andra. Enligt Häger 

(2009) är en av orsakerna till att tidningarna rapporterar om elitpersoner just på grund 

av att de har inflytande och man kan identifiera sig med den. 

 

Majoriteten av tidningar har inte bara nämnt en elitperson, utan listat upp flera i deras 

artiklar. En avvikelse kan ses för Svenska Dagbaldet med rubriken: ” Svårt avgöra 

effekten av att hänga ut influencers” som endast nämner Instagramkontot Aningslösa 

Influencers. Orsaken till att artikeln bara tagit upp Aningslösa Influencers kan ha att 

göra med att artikeltypen är en krönika som skiljer sig lite från de andra artiklarna och 

handlar mer om skribentens egna relation till flygning.  

 

 

Hur framställs och värderas Aningslösa Influencers? 

För att få reda på hur tidningarna framställer och värderar Aningslösa Influencers 

användes frågan ”Ur vilken vinkel framställs Aningslösa Influencers i texten?”. 

Artiklarna har kodats beroende på om vinkeln tolkats som neutral (saklig information 

har getts om Aningslösa Influencers), positiv (med hjälp av positiva ord eller positiva 

åsikter har kontot Aningslösa Influencers vinklats), negativ (med hjälp av negativa ord 

eller negativa åsikter har kontot Aningslösa Influencer vinklats), positiv och negativ 

(både positiva och negativa röster och beskrivningar av kontot har påvisats). 
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Resultatet visar att mer än hälften av artiklarna, 12 av 20, är neutrala. Med det menas att 

varken journalisten eller andra röster uttrycker några speciella åsikter om kontot. 4 av 

20 artiklar vinklar kontot både ur en negativ och positiv vinkel. Med det menas att 

journalisten lyfter både positiva och negativa sidor av kontot, eller att både positiva och 

negativa åsikter eller kommentarer framkommer. 2 av 20 artiklar har framställt kontot 

ur en positiv vinkel och 2 av 20 artiklar har framställt kontot ur en negativ vinkel. För 

att ge ett exempel på hur en tidning har framställt kontot ur en ”negativ” vinkel: 

 

- Forskarna är tvärsäkra – vårt flygande måste minska om vi ska nå klimatmålen. 

Opinionsbildare på nätet försöker nu få oss dit genom socialt tryck - att odla ett 

slags flygskam (Svenska Dagbladet 2, 25/2 2019). 

 

Meningen tolkas som negativ på grund av att kontot beskrivs tillsammans med orden 

”flygskam” och ”socialt tryck”. Brüggemann & Engessers (2016) undersökning som 

handlar hur journalisten vinklar ett ämne och vilken röst som journalisten väljer att lyfta 

fram kan kopplas till resultatet av detta. Journalisten/tidningen/författaren har vinklat 

majoriteten av artiklarna som berör Aningslösa Influencers ur en neutral vinkel. När 

positiva eller negativa vinklingar publicerats, har de båda sidorna fått lika stor 

uppmärksamhet och man kan dra slutsatsen att medierapporteringen har gett röst åt både 

förnekare och aktivister. Läsarna som kommer i kontakt med rapporteringen av debatten 

ges därför en balanserad rapportering och får möjligheten att bilda en uppfattning om 

Instagramkontot och debatten.  
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Fig.2: Liggande diagram som visar vem som framställts som ”ond” och i vilken 

utsträckning  

 

I över hälften, 12 av de 20 undersökta artiklarna framställdes någon ur en negativ 

vinkel. Diagrammet visar att 2 av de 20 artiklar som tidigare nämndes har vinklat 

Aningslösa Influencers ur en negativ vinkel, och det visar också vilka andra aktörer som 

blivit vinklade. Influencers och politiker vinklades negativt i samma utstäckning, och i 1 

av 20 artiklar vinklades företag som de ”onda”. Den som målades upp som ”ond” eller 

ur en negativ vinkel i störst utsträckning var ”den som tar flyget”. Begreppet innefattar 

både läsaren och andra som väljer att flyga. Att måla upp den som flyger ur en negativ 

vinkel kan därför ses som ett sätt till att försöka bilda opinion. 

 

I bara 5 av de 20 undersökta artiklarna framställdes någon som ”god” eller ur en positiv 

vinkel. Som tidigare nämnt, framställdes kontot Aningslösa Influencers positivt i två av 

artiklarna. Resterande tre vinklade miljöaktivisten Greta Thunberg ur en positiv vinkel 

eller benämnde henne som ”god”. Sammanfattningsvis har den negativa vinklingen fått 

mycket större utrymme i de undersökta artiklarna, men kontot Aningslösa Influencers 

har framställts och värderats neutralt eller i lika stor utsträckning positivt eller negativt. 

 

 

Opinionsbildare som skapar debatt 
Vid en första genomgången av artiklarna uppmärksammades det att flera av artiklarna 

nämnde Aningslösa Influencers som opinionsbildare eller folkbildare. Frågan togs 
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därför med vid kodningen och resultatet visar att en fjärdedel, 5 av 20 artiklar, 

beskriver/framställer Aningslösa Influencers som folkbildare eller opinionsbildare. För 

att inte endast belysa de negativa eller positiva meningarna som texterna framhävt, är 

det enligt Entman (1993) viktigt att även lyfta texternas ”salience”. Att benämna 

Aningslösa influencers som opinionsbildare kan därför ses som en av texternas salience, 

alltså något som de tyckt var av betydelse att lyfta fram. 

 

En annan beskrivning som var vanligt förekommande om Aningslösa Influencers var att 

Instagramkontot ”skapar debatt”, exempel ges nedan: 

 

- ”Instagramkontot ”Aningslösa influencers” skapar debatt” (Expressen 2, 9/2 

2019) 

 

Förutom att beskriva kontot som ”opinionsbildare” och att Aningslösa Influencers 

”skapar debatt” så kodades också en uppmaning till läsaren att ta mer ansvar. På olika 

sätt uppmanades läsaren till att ta mer ansvar. Fyra meddelanden till läsaren kunde 

avläsas från de olika artiklarna: 

 

- Ta mer ansvar för miljön, men inte genom att sluta flyga  

- Ta mer ansvar för miljön genom att minska eller sluta flyga 

- Ta mer ansvar för miljön genom att inte lägga ut bilder när man är utomlands 

- Ta mer ansvar för miljön, men i slutändan är det är politikerna som har det 

största ansvaret 

 

I Lopera och Morenos (2014) studie sågs resultatet att den spanska 

nyhetsrapporteringen försökt måla upp klimatförändringarna som längre bort i tid och 

rum för att försöka minska individens ansvar för att utforma responsåtgärder. I denna 

undersökning kunde man istället se en omvänd metod. Istället för att måla upp 

problemet som långt borta, målas problemet upp som nära i tid och rum. Detta kan vara 

på grund av att man vill uppmana läsaren till att agera. 
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Debatten om skuld och skam 
I flera av artiklarna som studerades diskuterades också skuld och skam och ifall det var 

ett effektivt tillvägagångssätt för att minska flygningen. Två åsikter fick utrymme i 

diskursen om skuld och skam. Den ena sidan ansåg att skuld och skam bidrar till 

förändring och är effektivt för att ändra beteende, medan den andra sidan ansåg att det 

var ineffektivt och inte bidrar till förändrat beteende.  

 

 
Fig.3: Cirkeldiagram som visar i vilken utsträckning diskursen om skuld och skam 

förekommit, n=20. 

 

Totalt förekom diskursen om skuld och skam i 7 av 20 av de undersökta artiklarna. 

Ämnet kommenteras av en psykolog i en av tidningarna: 

 

- ”Skam gör ibland att vi ändrar beteende, men det är inte säkert att vi alltid 

anpassar oss, förklarar hon. Den kan också göra så att vi gör saker i det fördolda 

– om flygande blir skamfyllt kan det få oss att "smygflyga" i stället.” (Svenska 

Dagbladet 2, 25/2 2019). 

 

I diskursen om skuld och skam är det flera som tar hjälp av forskning, psykologer, 

statistik eller lagen för att stärka sina påståenden. I Paul och Gösslings (2007) 

undersökning fann de också att ett vetenskapligt språk och fakta presenterades i 

samband med rapporteringen av flyget för att förstärka påståendet att ”flyget inte skadar 

miljön”. I diskursen om skuld och skam försöker åsikterna på samma sätt att stärkas och 
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argumenteras ”för” eller ”mot” att använda sig av skuld och skam för att driva 

miljöfrågor.  

 

Brüggemann och Engesser (2016) fann att många av deras artiklar fokuserade på 

”varnarna mot förnekarna” istället för att fokusera och ge plats för den egentliga 

debatten av klimatförändringar. I de analyserade artiklarna för denna uppsats hänvisar 

sig 20 av 20 artiklar till statistik, forskning, psykologer eller lagen. Majoriteten av 

artiklarna gör det dessutom flera gånger. 

 

Att skapa en norm av icke-flygande 
I en av de undersökta artiklarna skrivs det om kopplingen mellan skam och något man 

kan tolka som sociala normer: 

 

- ” Skam har som funktion att få oss att anpassa oss till gruppen. Den är en 

reglerare för sociala spelregler, säger hon.” (Svenska Dagbladet 2, 25/2 2019). 

 

Schultz et al. (2007) skriver om sociala normer och om hur de kan få oss att ändra 

beteende i hans experiment med hushållen och deras energiförbrukning. Det normer gör 

är att bidra till ett mått som folk inte vill avvika från eftersom det kan leda till 

utfrysning. Genom att tidningarna rapporterar om skuld och skam i samband med att 

flyga, kan läsarna av artiklarna uppfatta att ta flyget som skamfullt och därför välja att 

avstå eller sluta visa det på sociala medier. Detta kan i sin tur leda till att det skapas en 

norm av icke-flygande om den allmänna uppfattningen är att ”ingen tar flyget”. Ingen 

vill bryta den sociala normen som skapas. 

 

Det som dock också kan ske eftersom att medierapporteringen redogör för flygande och 

skapar en bild av att influencers flyger mycket, är att skapa en motsatt effekt, det vill 

säga att läsaren upplever att hen inte flyger tillräckligt. 

 

 

En boomerang-effekt? 
Eftersom att tidningarna rapporterat om influencers och kändisars frekventa flygande, 

kan rapporteringen leda till att det skapas en boomerang-effekt (Schultz et al. 2007). 

Resultatet av undersökningen visar att nästan en tredjedel av artiklarna 6 av 20 artiklar 
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behandlar koldioxid (CO2) utsläppen. Detta gör de antingen i form av att skriva ut exakt 

hur mycket influencers reser i form av CO2, eller genom att nämna att de bidrar till 

”mycket” utsläpp. I en av artiklarna kommenteras ämnet: 

 

- ”Det var ett ganska stort wake-up call för mig, jag har mest bara tänkt att det är 

härligt när influencers och lifestylebloggers är på Bahamas och så – att det är kul 

för deras skull. När de skriver ut svart på vitt hur mycket C02-utsläpp det är – 

det är något jag helt ärligt aldrig tänkt på, säger Penny Parnevik till Aftonbladet 

om kritiken.” (Aftonbladet 6, 29/1 2019). 

 

Boomerang-effects, som är en oönskad effekt i sociala norm-kampanjer, kan uppstå 

eftersom normen som tidningarna visar är att ”influencers flyger mycket”. Detta kan 

leda till att läsarna uppfattar att de ligger under genomsnittet, eller under ”normen” 

vilket kan leda till ett ökande flygande. Schultz et al. (2007) menar att normen fungerar 

som en magnet från både över och underskottet. I en av artiklar kommenterar 

influencern Kissie även känd som Alexandra Nilsson vad hon tror om det nya sättet 

Aningslösa Influencers försöker bilda opinion: 

 

- ”Jag tror inte att hänga ut människor, känd eller inte, kommer att fungera. 

Tycker det är osmakligt och barnsligt. Tror det faktiskt kan ge motsatt effekt. 

Det finns bättre sätt att diskutera flygning och konsekvenserna av det. Det bör 

dock ligga hos politiker först och främst, dom kan göra en riktig skillnad” 

(Expressen 2, 9/2 2019). 

 

Den boomerang-effekt som Beck (2012) talar om handlar om att riskerna hinner ifatt de 

som dragit nytta av dem. Beck (2012, 53) menar att följderna av en ekologisk kris och 

en bumerangeffekt är tydliga och drabbar främst miljön, men sedan också de mäktigas 

hälsa och ekonomi. De mäktiga som Beck pratar om kunde tolkas som influencers, och 

miljöförstörelsen kunde ses som att de förbrukar jordens resurser genom att flyga. Detta 

kunde tolkas som att en boomerang-effekt av flygandet även slår tillbaka på de 

influencers som väljer att flyga. 
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Flyget är ett hot 
Klimatförändringarna har varit en central del av rapporteringen i samband med 

Aningslösa Influencers. Det har beskrivits som en hot eller en kris i flera av tidningarna, 

speciellt i Aftonbladet där hälften av artiklarna som publicerades framställde eller gav 

röst till en vinklig av klimatförändringarna som en fara: 

 

- ”Läget är akut och vi måste vidta större åtgärder än någonsin för att vända på 

skutan.” (Aftonbladet 3, 9/2 2019) 

 

I Irwansyahs (2016) studie om nyhetsrapporteringen om klimatförändringar menar han 

att det är viktigt hur medierna kommunicerar klimatförändringar till allmänheten. Det 

kommer påverka publiken och deras attityd till hur de ser på förändringar som behöver 

göras för att rädda klimatet. Genom att framställa klimatförändringarna som ett hot eller 

kris och flygning som skamlig, kan det leda till en mättnad för publiken. 

 

Ulrich Beck (2012, 51) skriver också om hoter och risker och menar att: ”När allting 

förvandlas till ett hot är på sätt och vis ingenting farligt längre”. Klimatet och 

klimatförändringarna porträtteras ofta upp som en hot och en kris i medierna, och detta 

fall är inget undantag. Enligt gestaltningsteorier (Entman 1993) är det medierna som ger 

oss en bild och en uppfattning om ett ämne. Det medierna säger är sant kommer 

publiken tro är sant, medierna skapar verkligheten genom det de väljer att framhäva. 

 

I en av artiklarna som studerades belyser man inte klimatet och flygningen som ett hot, 

utan argumenterar istället för en framtid för flygandet. Peeters och Gössling (2011) 

redogör för olika åsikter gällande flygandet i deras diskursundersökning. En av dessa 

åsikter är att bensinanvändningen minskar hela tiden och de nya teknikerna kommer 

lösa problemet. Denna åsikt påvisades även i en av de undersökta artiklarna: 

 

- ”Utvecklingen i biobränslebranschen har ändå kommit långt, jämfört med 

planerna på elflyg och hybridflyg, som kan ta många decennier att förverkliga.” 

(Dagens Nyheter 2, 1/3 2019). 
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- ”Kraven på utsläppsminskningar ska trappas upp successivt, i takt med att 

tillgången på biobränsle förväntas öka. På tio års sikt kan koldioxidutsläppen 

från flyget minskas med 25-30 procent.” (Dagens Nyheter 2, 1/3 2019). 

 

I dessa meningar redogörs det för hur utsläpp orsakade av flyget ska minska, och kan 

tolkas som att man anser att flyget kommer bli mycket mer energi-smart och att man 

därför anses kunna fortsätta flyga.  
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Sammanfattning och Slutsatser 
 

Sammanfattningsvis visar studien att rapporteringen har gett en nyanserad framställning 

av Instagramkontot Aningslösa Influencers genom att majoriteten neutralt rapporterat 

om kontot. När positiva och negativa vinklingar förekommit, har de publicerats i lika 

stor utsträckning. Detta leder till att slutsatsen att båda sidor fått utrymme, och att 

rapporteringen varit balanserad. De ämnen som lyfts och fått uppmärksamhet är 

flygskam, influencers/kändisar, opinionsbildning, skuld och skam, läsarens 

ansvarstagande, opinionsbildning, och klimathotet av till följd av flygning.  

 

Vissa skillnader mellan tidningarna har funnits i rapporteringen av kontot, men inte i 

stor utsträckning. En betydande likhet mellan tidningarnas rapportering i samband med 

Instagramkontot som inte var väntat, är dock att elitpersoner nämnts i väldigt stor 

omfattning. Dessa svar som studien bidragit till har lett till att uppsatsen svarat på sina 

frågeställningar. Uppsatsen har därför uppnått sitt syfte att undersöka hur det nya sättet 

att bedriva opinion inom klimatfrågan har tagit sig i uttryck i de undersökta artiklarna.  

 

En övergripande sammanfattning av undersökningen är att tidningarna framställer 

Sverige som ett land som flyger mycket och då även bidrar till mycket utsläpp. Den 

statistik som Globalis (2017) publicerat visar dock inte att Sverige är en av de länder 

som globalt bidrar till mest utsläpp, utan placerar sig istället någonstans i mitten. 

Dessutom har utsläppen i Sverige minskat på de senaste åren vilket är en förbättring 

från hur många andra länder har presterat. Man kan därför fundera varför flygfrågan får 

en så stor plats i medierna, och varför frågan också målas upp som en hot eller en kris 

när länder som USA och Kina står för utsläpp som kunde klassas mer som en ”kris”. Är 

det bara i denna undersökning, eller är det så att tidningarna i Sverige har förstorat upp 

problemet och ger en vinklad bild av ämnet? 

 

Ett gott tecken på att rätt metodval har gjorts i denna studie, är att det funnits många 

likheter med den tidigare forskningen. Tidigare studier har visat att medierna har stort 

inflytande och kan skapa sociala normer genom att rapportera om ett visst ämne. I 

nyhetsrapporteringen av Aningslösa Influencers har dock olika åsikter fått utrymme, 

och det är svårt att se vilken social norm som anses vara den dominerande. Peeters och 

Gössling (2007) menar att information som når allmänheten genom den offentliga 



 

37 
 

debatten, som till exempel nyhetsartiklar, inte verkar leda till att politiken eller 

beteenden ändrar. Denna uppsats har inte haft som syfte att ta reda på om det lett till ett 

ändrat beteende, men det är ändå en viktig faktor i diskussionen kring rapporteringen.  
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Förslag till vidare forskning 
Till den vidare forskningen skulle det vara intressant att se om uppkomsten av 

Instagramkontot Aningslösa Influencers och diskussionen som följt faktiskt har bidragit 

till förändring.  Man kunde göra en analys av andra medier så som poddar för att 

försöka se hur diskursen har formats. Förutom de artiklar som valts ut har det även 

skrivits en del blogginlägg som kunde vara intressant för den vidare forskningen, till 

exempel genom att göra en innehållsanalys.  

 

Det skulle även vara intressant att forska i om flygresor ökat eller minskat efter 

Instagram-kampanjen och rapporteringen av det. Har det lett till förändring bland 

influencers eller till och med bland allmänheten? Genom en enkätundersökning skulle 

man kunna försöka ta reda på om vetskapen av Instagramkontot och flygandets effekt 

på klimatet faktiskt lett till en förändring.  

 

Har Instagramkontot Aningslösa Influencers lyckats skapa opinion? Har Instagram-

kampanjen och rapporteringen av det lett till en beteendeförändring? Har människor, 

som den kvinnan jag mötte på Arlanda, slutat ta flyget för miljöns skull? Och är det 

kanske så att det inte bara är influencers som är aningslösa, utan också de tidningar som 

väljer att rapportera om dem. 
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Nej, ingen 
specifik händelse  

Nej, ingen specifik 
händelse  

Nej, ingen 
specifik händelse  

Nej, ingen 
specifik händelse  

3 

Aningslosainflue
ncers skapades 
och 
uppmärksammad
es 

Nej, ingen specifik 
händelse  

En 
Influencer/kändis 
har uttalat sig 

Nej, ingen 
specifik händelse  

4 

En 
Influencer/kändis 
har uttalat sig 

Aningslosainfluenc
ers skapades och 
uppmärksammade
s 

Aningslosainflue
ncers skapades 
och 
uppmärksammad
es   

5 

Aningslosainflue
ncers skapades 
och 
uppmärksammad
es 

Nej, ingen specifik 
händelse  

Nej, ingen 
specifik händelse    

6 

En 
Influencer/kändis 
har uttalat sig 

Ett tv-program har 
behandlat ämnet 
aningslosainfluenc
ers     

Artikel 

Vilka övriga 
namn nämns i 
texten? 

Vilka övriga 
namn nämns i 
texten? 

Vilka övriga 
namn nämns i 
texten? 

Vilka övriga 
namn nämns i 
texten? 

1 Barbro "Lill-babs" 
Inga övriga namn 
nämns 

Kissie,Gina 
Tricot,Nelly.com Greta Thunberg 

2 Forskares namn Forskares namn 

Kissie,Angelica 
Blick,Clara 
Henry,Linnéa 
Claeson, Janni 
Delér, Felix 
Sandman,Happy 
Jankell,Nicole 
Falciani Greta Thunberg 

3 

Kenza,Greta 
Thunberg,Angelic
a Blick,Rickard 
Olsson Isabella Löwengrip 

Leonardo Di 
Caprio,Bono 

Angelica Blick 
,Nelly.com,Isabel
la 
Löwengrip,Greta 
Thunberg,Gina 
Tricot,Linnéa 
Claeson,Peg 
Parnevik,Victoria 
Törnegren,Katrin 
Brandt 
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4 

Leonardo Di 
Caprio,Bono,Arn
old 
Schwarzenegger 

Linnéa Claeson, 
Isabella Löwengrip 

Kissie, Jessica 
Almenas, Linda 
Lindorff,Tony 
Irving,Sandra 
Beijer,Katrin 
Zytomierska   

5 

Jessica 
Almenas,Forskar
es 
namn,Kissie,Sami
r 
Badran,Alexandr
a 
Pascalidou,Paula 
Rosas,Penny 
Parnevik 

Nelly.com,Gina 
Tricot,Robin 
Andersson Bono   

6 Peg Parnevik Greta Thunberg     

Artikel 

Ur vilken vinkel 
framställs 
aningslosainflu
encers i texten? 

Ur vilken vinkel 
framställs 
aningslosainflue
ncers i texten? 

Ur vilken vinkel 
framställs 
aningslosainflu
encers i texten? 

Ur vilken vinkel 
framställs 
aningslosainflu
encers i texten? 

1 
Ur en neutral 
vinkel  

Ur en neutral 
vinkel  

Ur en neutral 
vinkel  

Ur en neutral 
vinkel  

2 
Ur en negativ 
vinkel 

Ur en negativ 
vinkel 

Ur en neutral 
vinkel  

Ur en neutral 
vinkel  

3 
Både positivt och 
negativt 

Både positivt och 
negativt 

Ur en neutral 
vinkel  

Ur en positiv 
vinkel 

4 
Ur en neutral 
vinkel  

Ur en neutral 
vinkel  

Ur en negativ 
vinkel   

5 
Både positivt och 
negativt 

Både positivt och 
negativt 

Ur en positiv 
vinkel   

6 
Ur en neutral 
vinkel  

Ur en neutral 
vinkel      

Artikel 

Vad uppmanar 
Aningslosainflu
encers till 
enligt artikeln? 

Vad uppmanar 
Aningslosainflue
ncers till enligt 
artikeln? 

Vad uppmanar 
Aningslosainflu
encers till 
enligt artikeln? 

Vad uppmanar 
Aningslosainflu
encers till 
enligt artikeln? 

1 Flygskam 

Att inte lägga ut 
bilder på sina 
flygreseor och när 
man är utomlands Skapar debatt 

Att inte lägga ut 
bilder på sina 
flygreseor och 
när man är 
utomlands,Flygsk
am 

2 

Att inte lägga ut 
bilder på sina 
flygreseor och 

Att inte lägga ut 
bilder på sina Skapar debatt Nämns inte 
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när man är 
utomlands 

flygreseor och när 
man är utomlands 

3 Flygskam Nämns inte Nämns inte 

Att inte lägga ut 
bilder på sina 
flygreseor och 
när man är 
utomlands 

4 Skapar debatt Skapar debatt 
Skapar debatt, 
Flygskam   

5 

Att inte lägga ut 
bilder på sina 
flygreseor och 
när man är 
utomlands Flygskam Skapar debatt   

6 Nämns inte Nämns inte     

Artikel 

Aningslosainflu
encers anses 
hålla på med 
folkbildning/op
inionsbildning  

Aningslosainflue
ncers anses hålla 
på med 
folkbildning/opi
nionsbildning  

Aningslosainflu
encers anses 
hålla på med 
folkbildning/op
inionsbildning  

Aningslosainflu
encers anses 
hålla på med 
folkbildning/op
inionsbildning  

1 Nämns inte Nämns inte Nämns inte Nämns inte 
2 Ja Ja Nämns inte Nämns inte 
3 Nämns inte Nämns inte Nämns inte Ja 
4 Nämns inte Nämns inte Ja   
5 Ja Nämns inte Nämns inte   
6 Nämns inte Nämns inte     

Artikel 

Hur framställs 
influencers i 
texten? 

Hur framställs 
influencers i 
texten? 

Hur framställs 
influencers i 
texten? 

Hur framställs 
influencers i 
texten? 

1 
Ur en neutral 
vinkel 

Ur en neutral 
vinkel 

Ur en neutral 
vinkel 

Ur en neutral 
vinkel 

2 
Ur en negativ 
vinkel 

Ur en negativ 
vinkel 

Ur en neutral 
vinkel 

Ur en neutral 
vinkel 

3 

Företag som 
jobbar med 
influencers som 
reser mycket 
framställs som 
dåliga 

Företag som 
jobbar med 
influencers som 
reser mycket 
framställs som 
dåliga 

Ur en neutral 
vinkel 

Ur en positiv 
vinkel 

4 
Ur en neutral 
vinkel 

Ur en neutral 
vinkel 

Ur en negativ 
vinkel   

5 

Företag som 
jobbar med 
influencers som 
reser mycket 

Företag som 
jobbar med 
influencers som 
reser mycket 

Ur en positiv 
vinkel   
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framställs som 
dåliga 

framställs som 
dåliga 

6 
Ur en neutral 
vinkel 

Ur en neutral 
vinkel     

Artikel 

Uppmanar 
texten till att 
man som läsare 
bör ta mer 
ansvar? 

Uppmanar 
texten till att 
man som läsare 
bör ta mer 
ansvar? 

Uppmanar 
texten till att 
man som läsare 
bör ta mer 
ansvar? 

Uppmanar 
texten till att 
man som läsare 
bör ta mer 
ansvar? 

1 

Ja, men inte bara 
genom att sluta 
flyga 

Ja, genom 
livstilsförändringar Nej 

Ja, genom att 
inte lägga ut sina 
flygresor på 
sociala medier 

2 
Ja, genom att 
minska flygandet 

Ja, genom att 
minska flygandet Nej 

Ja, men det är 
politikerna som 
har det största 
ansvaret 

3 

Ja, men inte bara 
genom att sluta 
flyga Nej Nej Nej 

4 Nej 

Nej, men 
modeföretagen 
bör Nej   

5 Nej 

Nej, men 
modeföretagen 
bör Nej   

6 
Ja, genom att 
minska flygandet Nej     

Artikel 

Kan invidivden 
påverka 
klimatförändin
garna enligt 
artikeln? 

Kan invidivden 
påverka 
klimatförändinga
rna enligt 
artikeln? 

Kan invidivden 
påverka 
klimatförändin
garna enligt 
artikeln? 

Kan invidivden 
påverka 
klimatförändin
garna enligt 
artikeln? 

1 Nämns inte 

Individen har 
ansvar, men man 
kan inte göra allt Nämns inte Nämns inte 

2 Nämns inte Nämns inte Nämns inte 

Individen kan 
inte påverka så 
mycket, det är 
beslutsfattarna 

3 
Som den med 
störst ansvar Nämns inte Nämns inte Nämns inte 

4 Nämns inte 

Individen kan inte 
påverka så 
mycket, det är 
beslutsfattarna 

Individen har 
ansvar, men man 
kan inte göra allt   
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5 Nämns inte 

Individen har 
ansvar, men man 
kan inte göra allt 

Individen har 
ansvar, men man 
kan inte göra allt   

6 

Individen har 
ansvar, men man 
kan inte göra allt Nämns inte     

Artikel 

Vad sägs om 
skuld och 
skam? 

Vad sägs om 
skuld och skam? 

Vad sägs om 
skuld och 
skam? 

Vad sägs om 
skuld och 
skam? 

1 Nämns inte 

Kan leda till 
"Smygflygande" = 
oeffektivt 

Kan leda till 
"Smygflygande" 
= oeffektivt 

Kan leda till 
ändrat beteende 
= effektivt 

2 

Kan leda till 
ändrat beteende 
= effektivt 

Kan leda till ändrat 
beteende = 
effektivt Nämns inte Nämns inte 

3 Nämns inte Nämns inte Nämns inte 

Kan leda till 
ändrat beteende 
= effektivt 

4 Nämns inte Nämns inte 

Kan leda till 
"Smygflygande" 
= oeffektivt   

5 Nämns inte Nämns inte Nämns inte   
6 Nämns inte Nämns inte     

Artikel 

Beskrivs någon 
som "ond" i 
artikeln? 

Beskrivs någon 
som "ond" i 
artikeln? 

Beskrivs någon 
som "ond" i 
artikeln? 

Beskrivs någon 
som "ond" i 
artikeln? 

1 Influencers Nej Influencers Den som flyger 
2 Den som flyger Den som flyger Modeföretag  Politiker 

3 
Aningslosainflue
ncers, Politiker Nej Nej Den som flyger 

4 Nej Modeföretag  
Aningslosainflue
ncers   

5 Nej Modeföretag  
Influencers,Politi
ker   

6 Nej Nej     

Artikel 

Beskrivs någon 
som "god" i 
artikeln? 

Beskrivs någon 
som "god" i 
artikeln? 

Beskrivs någon 
som "god" i 
artikeln? 

Beskrivs någon 
som "god" i 
artikeln? 

1 Nej Nej Nej Nej 
2 Nej Nej Nej Nej 

3 Nej Greta Thunberg Nej 
Aningslosainflue
ncers 

4 Greta Thunberg Nej Nej   
5 Nej Nej     
6 Nej Nej Greta Thunberg   
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Artikel 

Vad sägs om 
klimatförändrin
gar? 

Vad sägs om 
klimatförändring
ar? 

Vad sägs om 
klimatförändrin
gar? 

Vad sägs om 
klimatförändrin
gar? 

1 
Beskrivs som ett 
hot eller en kris 

Beskrivs som ett 
hot eller en kris Nämns inte Nämns inte 

2 
Flygandet måste 
minska  

Utsläppen måste 
minska Nämns inte 

Beskrivs som ett 
hot eller en kris 

3 
Beskrivs som ett 
hot eller en kris Nämns inte 

Beskrivs som ett 
hot eller en kris Nämns inte 

4 Nämns inte Nämns inte Nämns inte   

5 
Beskrivs som ett 
hot eller en kris 

Utsläppen måste 
minska Nämns inte   

6 
Utsläppen måste 
minska Nämns inte     

Artikel 

Nämns 
klimatmål/Euro
paavtalet? 

Nämns 
klimatmål/Europ
aavtalet? 

Nämns 
klimatmål/Euro
paavtalet? 

Nämns 
klimatmål/Euro
paavtalet? 

1 Nej Nej Nej Nej 
2 Ja Ja Nej Ja 
3 Nej Nej Nej Nej 
4 Nej Nej Nej   
5 Nej Nej Nej   
6 Nej Nej     

Artikel 

Tar artikeln 
upp 
Forskning/stati
stik/lagen? 

Tar artikeln upp 
Forskning/statist
ik/lagen? 

Tar artikeln 
upp 
Forskning/stati
stik/lagen? 

Tar artikeln 
upp 
Forskning/stati
stik/lagen? 

1 Ja Ja, flera gånger Ja Nej 
2 Ja, flera gånger Ja, flera gånger Nej Ja, flera gånger 
3 Nej Nej Nej Ja 
4 Nej Ja Ja   
5 Ja Nej Nej   
6 Nej Nej     

Artikel 

Nämns 
koldioxidutsläp
pen? 

Vad sägs om 
koldioxidutsläpp
en? 

Vad sägs om 
koldioxidutsläp
pen? 

Vad sägs om 
koldioxidutsläp
pen? 

1 Ja Nej Nej Ja 
2 Ja Ja Nej Ja 
3 Nej Nej Nej Nej 
4 Nej Nej Ja   
5 Nej Nej Nej   
6 Ja Nej     
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Artikel 
Vad sägs om 
att flyga 

Vad sägs om att 
flyga 

Vad sägs om 
att flyga 

Vad sägs om 
att flyga 

1 
Man ska avstå 
från att flyga Nämns inte Nämns inte Nämns inte 

2 
Vi måste flyga 
mindre 

Vi måste flyga 
mindre Nämns inte 

Vi måste flyga 
mindre 

3 Att flyga är dåligt Nämns inte Nämns inte Nämns inte 
4 Nämns inte Nämns inte Att flyga är dåligt   

5 Nämns inte 
Man ska avstå från 
att flyga Nämns inte   

6 
Vi måste flyga 
mindre Nämns inte     

 
 


