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Abstract 

This paper aims to study Swedish newspapers and their reporting on climate change and the 

climate threat in regard to different discourses. The two discourses, one regarding rhetoric 

controlled by a mindset of chatastrophy and the other concerning responsibility were 

discussed in relation to the content of the Paris agreement. The agreement also functioned as 

the chosen time period for the essay. This means articles from 2015 and forward were 

analyzed and the discussed. The methods used for the study were critical discourse analysis 

which was created by Norman Fairclough in combination with theories regarding 

policymaking and represented problems, a theory and method created by Carol Lee Bacchi. 

The essay’s results focused on the two discourses and the content of the Paris agreement, in 

these the discourses were identified and analysed. The conclusions showed that the rhetoric 

surrounding climate change was influenced by a doomsday an chatastrophic influenced 

rhetoric that affected the articles and opinions. Another conclusion showed that in relation to 

the Paris agreement the question of responsibility was placed on the more developed countries 

in the agreement but in the media the responsibility was more abstract and concerned a more 

unclear version of humanity. Therefore the blame for climate change is unclear and uncertain.  

 

Key words: Critical discourse analysis, media analysis, climate change, Paris agreement.  
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1. Inledning 

I läroplanen för svensk skola finns förmågor som kritiskt tänkande, reflektion kring 

systemuppbyggnad och systemkritik samt medvetenhet om och förståelse för 

samhällsutvecklingen. Dessa specifika förmågor och kunskaper kan ses som en betydande del 

av den utbildning alla svenska elever och ungdomar ska ta till sig. Det blir därför också 

viktiga förmågor för framtida samhällsmedborgare.1 Det kritiska tänkandets manifestation och 

betydelse har studerats av Kristoffer Larsson vid Göteborgs universitet och förmågans 

betydelse för skolämnet samhällskunskap men även för rollen som samhällsmedborgare är 

tydlig och avgörande.2 Den är därför av betydelse för alla samhällsfrågor, inklusive miljön. 

 

Den problematik som uppstår är att skolan har som uppdrag att fungera som en arena som 

dels förklarar och belyser samhällets system och funktion men den ska också fungera för att 

uppmuntra samhällskritik, innovation och nya tankebanor. En av de främsta 

informationskällorna inom samhällskunskapsämnet är media och detta diskuteras av Christian 

Rydberg vid Malmös universitet och han har forskat kring de didaktiska dilemman som 

uppstår i samband med politik, religion och andra faktorer när det handlar om 

samhällskunskap.3 Även i resten av samhället tar vi till oss nyheter genom olika medier för att 

införskaffa kunskap som vi sedan använder för att förstå vår omvärld. Men vilken sorts 

rapportering möts vi av när det handlar om miljö och klimat? Den klimatagenda som 

presenteras i läroplanen kretsar kring de tidigare nämnda kunskaperna och förmågorna 

samtidigt som tidningar, sociala medier och andra medier står för den förmedlade bild och 

kunskap vi får om klimatet. Hur ska vi hantera och förstå medias rapporterade bild och hur 

komplex är den rapporterade bilden i relation till förståelsen av den?  

 

Modern klimatrapportering har på vissa håll mött kritik för att den inte ställer sig tillräckligt 

kritisk till samhällssystemet och konsumtionen.4 Den har även fått utstå kritik för att ge för 

                                                 

1 Skolverket (2011) Lgy 11, Läroplan för gymnasieskolan.  
2 Larsson, Kristoffer (2013): Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap, En fenomenografisk studie om 

manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9, Centrum för utbildningsvetenskap och 

lärarforskning, Göteborgs universitet. 
3 Rydberg, Christian (2018): Didaktiska dilemman i undervisning utifrån samhällsdilemman, Malmö: Malmö 

Universitet. 
4 D’angelo, Paul. & Kuypers, A. Jim. (2010): Doing news framing analyses – empirical and theoretical 

perspectives, s. 49. 
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mycket utrymme till klimatskeptiker eller förnekare.5 Rapporteringen brister i omfattning och 

omfamnar inte problematiken på den skala som skulle behövas, lösningarna landar ofta i 

alternativa bränslen eller förhoppningen om ny teknik som skulle förändra klimatsituationen 

utan att samhällen skulle behöva totalt omvandla sin ekonomi, sina normer och sin kultur.6 

Med utgångspunkt i att rapporteringen om klimatet och klimathoten utvecklas samt förändras 

med tiden, i takt med att nya rön dyker upp eller att förändringar i klimatsituationen eller den 

politiska situationen uppstår så väcks ett intresse för hur rapporteringen om klimatet ser ut. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera artiklar och identifiera diskurser i svenska 

dagstidningars rapportering om miljön och klimathoten i samband med Parisavtalet samt sätta 

dessa diskurser i relation till avtalets innehåll. 

1.2 Frågeställningar 

Uppsatsen kommer att följa ett antal forskningsfrågor för att skapa struktur och en disposition 

samtidigt som de bidrar till att bryta ned syftet i mer greppbara och hanterliga delar. Dessa 

frågeställningar formuleras som följande:  

 

- Vilka diskurser kan identifieras i svenska dagstidningars rapportering? 

 

- Vilka likheter och skillnader kan identifieras i rapporteringen och diskurserna samt hur 

kan de relateras och förstås i förhållande till Parisavtalets innehåll?  

1.3 Disposition 

Uppsatsen tar sitt avstamp i tidigare forskningen som presenterar relevant och aktuell 

forskning på aktuellt område. Med det tidigare presenterade syftet och inledningen i åtanke 

kan läsaren förstå den tidigare forskningens relevans. Efter den tidigare forskningen följer 

metod och teori, i dessa avsnitt utvecklas uppsatsens metodologiska ansats samt hur teorier 

från Norman Fairclough och Carol Bacchi kommer att användas för att skapa relevans i 

empirin samt utveckla den analys som kommer att genomföras. Efter dessa avsnitt kommer 

resultatdelen och analysen, här kommer teorierna presenterade i det teoretiska avsnittet att 

                                                 

5 Antilla, Liisa. (2005): Climate of Scepticism: US Newspaper Coverage of the Science of Climate Change, s. 

344–345. 
6 Rosengren, Lina. (2017-02-22): ”Så rapporterade media klimatfrågan 2016”, Aktuell hållbarhet. Hämtad 2019-

01-05:  https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-rapporterade-media-klimatfragan-2016/  

https://www.aktuellhallbarhet.se/sa-rapporterade-media-klimatfragan-2016/
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användas för att analysera och diskutera och resultaten kommer att presenteras tematiskt med 

varje tidning var för sig innan de relateras till varandra. Här kommer även Parisavtalets 

innehåll att analyseras även om delar av avtalet presenteras även i bakgrunden som följer 

nedan. Slutligen kommer således slutsatser att presenteras och syftet att slutgiltigt besvaras 

med hjälp av de nämna delarna och den analys som gjorts. 

2. Bakgrund 

2015 samlades världens nationer i Paris för att underteckna och förhandla fram ett nytt 

klimatavtal. Alla länder deltog inte men ett avtal förhandlades fram som kom att gå under 

namnet Parisavtalet. Successivt skriver länder som USA och Kina under och sedan bygger 

avtalet på att varje land ska i förhållande till de globala målen sätta upp egna mål med syfte 

att begränsa utsläppen och skapa en hållbar utveckling. De som väljer att skriva under och 

ratificera avtalet går med på flera punkter som handlar om klimathoten men även fattigdom 

och andra FN-relaterade frågor. Bland annat ställde länderna upp på: 

Recognizing the need for an effective and progressive response to the urgent threat of climate 

change on the basis of the best available scientific knowledge, 

Also recognizing the specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those 

that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, as provided for in the Convention, 

Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when 

taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human 

rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with 

disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, 

empowerment of women and intergenerational equity,
7
 

 

Med dessa mål och många andra som relaterar till klimatet och andra mål skulle nu nationerna 

världen över ta tag i klimatutvecklingen. På förhand fanns en optimism när det handlade om 

avtalets undertecknande och den period som skulle komma, trots allt så hade nu de flesta 

länderna ratificerat eller lovat att göra det, det var nu världen skulle satsa på miljön.8 Med 

optimism och ett avtal på plats så skulle man kunna tänka sig att världen blickade mot 

framtiden med gott mod. Medier rapporterade till en början om ratificeringarna, hur fler 

länder deltog och trots att USA lämnade påstod sig de andra länderna att arbetet skulle fortgå 

på ett bra sätt.9  

                                                 

7 FN (2015): Parisavtalet, hämtad (2019-01-02) från: 

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf s. 1–2.  
8 TT (2016-09-21): ”Parisavtalet nära att träda i kraft”, Aftonbladet, hämtad 2019-01-05:   

https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/a/ddjEAX/parisavtalet-nara-trada-i-kraft  
9 Bjerström, Erika (2017-06-01): ”Analys: Trumps klimatexit ställer världen inför ett helt nytt läge”, SVT, 

hämtad 2019-01-05: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-trumps-klimatexit-staller-varlden-infor-ett-helt-

nytt-lage  

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/a/ddjEAX/parisavtalet-nara-trada-i-kraft
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-trumps-klimatexit-staller-varlden-infor-ett-helt-nytt-lage
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-trumps-klimatexit-staller-varlden-infor-ett-helt-nytt-lage
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Hur vi pratar om saker och ting är viktigt, hur vi väljer att formulera oss och vilket budskap vi 

sänder varandra påverkar inte bara hur vi tänker men också hur vi kan tänkas agera. När man 

möter media, för det är genom media som människor får ta del av sin omvärld, så måste man 

förstå att ord och mening influeras av tid, kultur, politik och andra faktorer.10 Klimatavtalet i 

sig finns att tillgå och läsa men många människor tar sig inte den tiden utan förlitar sin 

kunskap till tidningars och andra mediers rapportering. Men det innebär att andrahandskällor 

för information dominerar vår världsbild och klimatrapporteringen har börjat ta större plats i 

nyhetsrapporteringen i modern tid.11 Medias roll i samhället är att undersöka och granska men 

det krävs också att media granskas eftersom de också ger uttryck för samhälleliga diskurser 

och normer. Det är med utgångspunkt i detta som denna uppsats hoppas kunna identifiera och 

problematisera diskurser i svenska dagstidningar för att utveckla förståelsen av svensk 

klimatrapportering med den avgränsning som dagstidningar och Parisavtalet ger. 

3. Tidigare forskning  

3.1 FN:s mål och klimatavtalens styrning 

Begreppet hållbar utveckling skapades av FN under senare halvan av 1900-talet och skulle 

sedan komma att populariseras inom flera kretsar och användas världen över. Problematik 

med begreppet uppstod dock i takt med att det spreds och att fler organisationer började 

anamma det men i olika versioner.12 Begreppet har betydelse för förståelsen av FN:s 

klimatmål och hur de arbetar med klimatfrågor. Det har adopterats för att fokusera i större 

utsträckning på ekonomiska faktorer, genom andra har det fokuserat på miljömedvetenhet och 

hur miljön relaterar till ekonomiska tillväxt men det har också skiftat mellan dessa trots att en 

övergripande definition existerar:  

Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts: 

• the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority 

should be given; and 

                                                 

10 Strömbäck, Jesper. (2009): Makt, medier och samhälle: En introduktion till politisk kommunikation, SNS: 

Stockholm. s. 90–121.  
11 Westander, Henrik, m.fl, (2009): Media och klimatförändringen, s. 5-9 Tillgänglig från: 

https://www.kommunikationsforum.dk/Profiler/ProfileFolders/Kkort/rapport_media_och_klimatforandringen.pd

f  
12 Nerdal, Kajsa. (2012): Hållbar utveckling och resiliens: En begreppsfördjupning. Hämtad från: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-223611 2018-12-11 

https://www.kommunikationsforum.dk/Profiler/ProfileFolders/Kkort/rapport_media_och_klimatforandringen.pdf
https://www.kommunikationsforum.dk/Profiler/ProfileFolders/Kkort/rapport_media_och_klimatforandringen.pdf
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-223611
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• the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's 

ability to meet present and future needs.
13

 

 

Att diskutera hållbar utveckling innebär således att diskutera FN:s världsbild och mål, det är 

den organisation som skapat begreppet och den ursprungliga idé som begreppet innebär. Det 

är genom FN:s mål och styrning som tanken på en utveckling innanför begreppets ramar har 

påverkat världen. Men samtidigt så finns det brister med dessa mål och formuleringar. Jill 

Bradbury och Jude Clark är två forskare som diskuterat utvecklingsmålens potential och faror. 

Den stora problematiken med detta är att genom att skapa en ram för utveckling som FN gjort 

så har de även definierat vad utveckling är och detta är problematiskt enligt de två författarna. 

De positiva aspekterna av det FN skapat är att de konstruerats en arena som utkräver ansvar 

gentemot länderna emellan. Nu finns det en agenda som kräver att varje land på grund av 

ansvarsutkrävande från de andra måste agera i förhållande till de mål som upprättats.14 

 

Graham Long har författat en artikel i vilken han analyserar FN:s utvecklingsmål och vilken 

betydelse teorin om universalism har för dessa. Det som är relevant för min egna uppsats i 

denna artikel är Longs ställning mot uppfattningen att alla bär lika ansvar utan hans fokus 

kretsar istället på hur FN är centralt ansvariga för att dels skapa utvecklingsmålen men även 

bära det centrala ansvaret för att de följs samt att distributionen sker rättvist. Long menar att 

utvecklingsmålen skapas på internationell nivå men de utkräver inte ett likvärdigt ansvar utan 

ansvaret skiftar beroende på nation vilket således innebär att det finns ett nationellt ansvar 

snarare än ett internationellt. Det ska dock poängteras att detta nödvändigtvis inte är negativt, 

Long applicerar sitt teoretiska ramverk och landar med sina slutsatser i att FN skapar genom 

universalism en förutsättning för samarbete och att detta är grunden för hur utvecklingsmålen 

kommer att utvecklas och mottas.15 Longs artikel är relevant för att den skapar en förståelse 

för FN:s roll i klimatarbetet och de mål som finns. Eftersom att denna uppsats placerar sin 

relevans i dagstidningarnas rapportering i anslutning till de klimatavtal som FN formulerar så 

behöver en relevans för FN och den organisationens arbete skapas samt utvecklas. De två 

                                                 

13 Holden, Erling, Linnerud Krisitin, Banister, David (2014): ”Sustainable development: Our Common Future 

revisited”, i Global Environmental Change, Volume 26, 2014, Pages 130–139, ISSN 0959-3780, 

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.006. s. 41. 
14 Bradbruy, Jill & Clark Jude (2009): The Millenium Development Goalposts: Researching the Score on and off 

the Field, i Journal of Health Management, vol. 11 no. 2, s. 391–404.  
15 Long, Graham (2015): ”The Idea of Universality in the Sustainable Development Goal” i Ethics and 

International Affairs, Issue 29.2, s. 203. 
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ovannämnda studierna av Bradbury och Clark samt Long menar att göra just detta. Det finns 

en reflektion om ansvarsutkrävande i denna studie som kommer att vara relevant för den här 

uppsatsens slutgiltiga diskussion.  

3.2 Diskursforskning i skolan 

Nedan presenteras en studie som rör diskursanalys men även skolans värld. Katarina 

Ottander, som är författaren, publicerade 2015 en studie där hon hade undersökt hur diskurser 

kring hållbar utveckling diskuterades av gymnasieelever i förhållande till processerna 

demokratiskapande, meningsskapande och naturskapande. Ottander använder sig av 

diskursanalys i sin studie men har även nyanserat studiens analys med hjälp av något som 

kallas diskurspsykologi, en utveckling av diskursanalysens ramverk som appliceras innanför 

psykologins vetenskapliga område. Ottander för också ett resonemang om hur diskursanalys 

har utvecklats för att tillämpas inom olika discipliner och områden och att metoden samt dess 

teoretiska ramverk är så pass omfattande och flexibelt att det kan användas för flera områden. 

Ett resonemang som är relevant för denna uppsatstillämpning av metoden och det teoretiska 

ramverk som tillkommer med diskursanalysen.16 Denna studies relevans för denna uppsats 

vilar i betydelsen av att förstå att hur vi tar emot budskap och förmedlingar och därigenom 

diskurser påverkar hur vi tänker och förstår saker.  

 

Urvalet för Ottanders studie är gymnasieelever och därför är skolan studiens fokusområde. 

Eleverna har fått diskutera hållbar utveckling och diskurserna som finns innanför detta 

begrepp och sedan har de haft som uppgift att koppla dessa till demokrati-, menings- och 

naturskapande processer. I dessa diskussioner som eleverna har haft har sedan Ottander 

kunnat analysera och identifiera trender och faktorer i hur elever möter hållbar utveckling och 

hur de själva ser på det i förhållande till de olika faktorerna som nämndes tidigare. Ottanders 

resultat är intressant och visar på komplexiteten i begrepp som hållbar utveckling och hur 

elever som möter diskurser och begrepp förstår och relaterar dessa. Denna studie, till skillnad 

från de tidigare som presenterats, ger exempel på hur budskap implementeras hos människor 

som tar emot dem. I denna studie handlar det om gymnasieelever som visserligen får som 

uppgift att arbeta med begreppen och diskurserna men samtidigt ger studien en insyn i hur 

budskapet och hur det formuleras påverkar och stimulerar tankarna hos de som mottar dem.17  

                                                 

16 Ottander, Katarina (2015): Gymnasieelevers diskussioner utifrån hållbar utveckling, Meningsskapande 

Naturkunskapande Demokratiskapande, Umeå universitet.  
17 Ibid. 
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3.3 Diskursforskning i media 

Anabela Carvalho samarbetade 2005 med Jacquelin Burgess i en större studie om 

medierapporteringen i England. Det som studerades i medierapporteringen var hur de större 

brittiska dagstidningarna framställde klimathotet och utvecklingen. Denna studie innefattade 

flera brittiska tidningar och författarna studerade innehållet i dessa i förhållande till diskursiva 

uttryck om klimat, miljö och utvecklingen. De två författarna studerade hur 

klimatförändringarna förmedlades i brittiska tidningar under tidsperioden 1985–2003 och de 

ville identifiera dels olika kulturella perioder och diskurser men deras mål var även att studera 

huruvida politiska aktörer hade någon eventuell påverkan på vad som rapporterades. Studien 

byggde på en tanke om att politisk agenda var i konflikt med den vetenskapliga om miljön 

och om så var fallet, påverkades medierapporteringen genom politiska aktörer?18  

 

Politiska influenser och aktörer utgjordes i empirin av exempelvis Thatcher, en av de större 

politiska aktörerna i Storbritanniens historia, men även andra personer diskuterades i studien. 

Resultatet som studien landade i är att politiska aktörer kunde påverka och till viss del styra 

klimatsituationen i media och att de influerade vad som skrevs och publicerades. Den diskurs 

som blev till största del genomgående för tidningarnas rapportering styrdes således av politisk 

agenda snarare än vetenskaplig. En viktig slutsats och något som är viktigt att förstå med 

studiens resultat är att det inte räckte med vetenskaplig kunskap och information, den 

politiska påverkade och influerade diskursen och budskapet i tidningarna. Detta innebär att i 

ett medium som tidningar kan läsare inte räkna med att vetenskapen får kontrollera 

informationen utan den utsätts även för politiska influenser.19  

 

Resultatet som Burgess och Carvalhos studie presenterar poängterar att vetenskapen hade 

betydelse för rapporteringen genom samtliga perioder även om tidningarnas förmedlade bild i 

början av urvalets tidsperiod inte gav uttryck för konsekvenser av den rådande 

klimatutvecklingen samt undvek att föra någon retorik som handlade om katastrof. Vad 

författarna drar för slutsats av detta blir att vetenskapen inte hade egen makt nog att dominera 

agendan, politiska aktörers inflytande och position var för stark för att låta vetenskapens 

diskurs bli den rådande. Detta innebar att ansvarsutgivandet uteblev och att individer, 

                                                 

18 Burgess Jacquelin & Carvalho, Anabela (2005): ”Cultural Circuits of climate change in UK broadsheet 

newspapers, 1985–2003” Risk analysis,25(6), s. 1457–1469. Doi: 10.1111/j.1539- 6924.2005.00692.x 
19 Ibid. 
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politiker, företag och nationalstater undvek att kritiseras eller hållas ansvariga för riskerna 

med den fortsatta samhällsutvecklingen.20 En annan intressant aspekt av författarnas 

reflektioner är att vetenskapen får statusen som en egen aktör i förhållande till de politiska. 

Aktörerna konkurrerar med varandra om inflytandet över diskurserna och författarnas resultat 

visar att mot slutet av den studerade perioden så lyckas vetenskapen utöka sitt eget inflytande 

och vinna mark gentemot de politiska aktörerna. Detta ger dem en chans att kontrollera de 

definitioner och diskurser som ryms inom klimatdiskussionerna men den nyvunna positionen 

kommer återigen att tappas och de politiska aktörerna och institutionerna kommer att återfå en 

del av kontrollen.21  

 

Slutligen ska tilläggas att i studiens slutskede, i början av 2000-talet så anammar den brittiska 

tidningspressen den fara som finns med klimatförändringarna och en förändring i ton sker. 

Det uppstår en brådska i rapporteringen och nu flyttas katastroferna närmare det egna landet. 

De börjar bli mer reella hot för människorna i Storbritannien, den europeiska individen som 

hållits så långt borta från de klimatkatastrofer som uppstått befinner sig nu i dess närhet. 

Värmeböljor och översvämningar drabbar Europa och dessa påverkar rapporteringen som i sin 

tur ger en geografisk angelägenhet för den brittiska befolkningen. Författarnas resultat landar 

således i att katastrofretoriken infinner sig och diskursen förändras.22  

 

Carvalho skulle 2007 återvända till samma studie och fortsätta diskutera den 

medierapportering som skett i England under 2000-talet och även här diskuterades hur media 

rapporterar kring klimatfrågan och den vetenskap som finns. Denna studie är inte lika 

omfattande och lång som den som gjordes 2005 med Burgess men den ger ändå en insikt i 

utvecklingen av de diskurser som finns. Publicerad i kortare form som en artikel återvänder 

Carvalho till diskurserna och reflekterar över dem ännu en gång. Mycket av artikeln är baserat 

på den större studien från 2005 men en del nya aspekter lyfts och en del av resultatet 

reflekteras över ytterligare trots att det stora hela landar i samma slutsatser som den tidigare 

studien.23 Vad som är intressant med artikeln är dock att det ger förståelse för 

diskursanalysens tillvägagångssätt. I takt med att samhälle och kontext förändras så kan också 

                                                 

20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Carvalho, Anabela (2007): ”Ideological cultures and media discourses on scientific knowledge: re-reading 

news on climate change”, i Public Understanding of Science, SAGE Publications, 16 (2), s. 223–243. 
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tolkningar och tidigare förståelser förändras. I detta fall faller slutsatserna ut på samma vis 

som tidigare men att återvända till och utveckla diskursanalyser är värdefullt just för att 

tolkningar utvecklas med annan kontext och med nya erfarenheter.  

 

Ulrika Olausson har vid ett flertal tillfällen analyserat medierapportering och har i en studie 

utgått från tre svenska tidningar men här har inte urvalet styrts av tidningarnas politiska 

tillhörigheter utan för deras riktade läsgrupper och omfattning. Olausson har till skillnad från 

Carvalho och Burgess riktat in sig på olika nivåer av samhällsrapporering för att kunna 

analysera skillnader mellan lokal- och riksnivå. Hennes mål har varit att försöka förstå 

ansvarsutkrävandet som finns mellan de olika nivåerna och i studien finns en reflektion kring 

kollektiva åtgärder gentemot individuella samtidigt som denna diskussion nyanseras med 

hjälp av reflektion kring globala insatser jämfört med lokala. Kort sagt handlar hennes studie 

om ansvarsretoriken kring klimatfrågor.24 Hon försöker även bena ut hur media rapporterar i 

förhållande till sin riktade målgrupp, skiljer sig tidningars rapportering av klimat och ansvar 

på riksnivå i jämförelse med den bild som förmedlas på lokalnivå i fråga om ansvar?  

 

Problembilden som ger relevans för studien vilar i att ansvaret för klimatutvecklingen och 

även för lösningarna inte har fått en tydlig placering i debatten och rapporteringen. Är det 

företag, politiker eller individer som ska klandras för klimathoten och vilka ska få bära 

ansvaret för att lösningar genomförs, detta är en av flera frågor som Olausson diskuterar. 

Hennes resultat landar i medias motvillighet när det handlar om klimatproblemen. Det vore 

kontraproduktivt att påstå att kollektiva åtgärder krävs för tidningarna och Olausson påpekar 

också att medias förmedlade bild påverkas av ideologiska attityder, detta påminner om 

Carvalhos och Burgess resultat som landade i liknande slutsatser. Dessa resultat är värdefulla 

för framtida diskussion om medierapporteringens förmedlade bild, det är trots allt den som 

allmänheten i största grad tar del av och baserar sin uppfattning genom.25 

  

Olaussons studie bygger på dels medieinramning men även diskursidentifiering som 

analysmetod. Hon utvecklar sin analys av empirin genom att relatera det till teorier om 

ideologiska hegemonier. 26 Den kritiska diskursanalysen kräver validitet som skapas genom 

                                                 

24 Olausson, Ulrika (2009): ”Global Warming - Global Responsibility? Media Frames of Collective Action and 

Scientific Certainty”, i Public Understanding of Science, 18(4), s. 421–436. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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författaren av studien och genom att man skapar en bred grund för sina tolkningar, detta 

bidrar Olaussons studie med. Hon har analyserat samma typ av material som denna uppsats 

ämnar göra samtidigt som hon bidrar med en kontextuell bakgrund för analys men även 

värdefulla slutsatser som kan vägas in i den egna diskussionen och analysen av det egna 

materialet. 

 

I studien ”Individualisation and Nationalisation of the Climate Issue” av Berglez, Höijer och 

Olausson fortsätter analysen av medier och i detta fall svenska medier. 

Undersökningsområdet är medierapporteringen i relation till vad som påverkat den och hur 

den har påverkats. En tydlig påverkan som lyfts är att politiska faktorer har betydelse för hur 

media kommer att behandla klimatet. I Sverige, menar studien, har den svenska regeringen 

haft en så insatt och engagerad position i klimatfrågan att de styrt agendan mot vad som ska 

göras, inte om saker ska göras. Svensk media har i och med det börjat diskuterat hur man ska 

agera när det handlar om klimathoten. Studien visar således ett annat exempel på hur politiska 

faktorer påverkar klimatrapporteringen. Detta stärker de tidigare nämnda studierna som 

presenterats och bidrar till en ökad förståelse för att medias rapportering är öppen för 

inflytande och påverkning i vissa fall och att utomstående faktorer man påverka.27 

 

Något som tidigare studier visar är att det finns risker med medias rapportering och förmedlad 

bild av klimathoten och de klimatförändringar som skett. Utöver politiska studier så trycker 

Olaussons studie från 2009 och ett citat av Carvalhos och Burgess från 2005 på att deras 

material påverkats av större klimathändelser som översvämningar, torka och andra liknande 

katastrofartade händelser. Även politiska möten relaterade till klimatevent påverkade det 

undersökta materialet. Globalisering som process och idé är också viktigt för de nämnda 

studierna. Det är även globaliseringen som gör att media fokuserar på större klimatmöten och 

katastrofers påverkan. I den rapportering som sker vid klimatmötena lägger media även ett 

stort fokus på ansvar. Här kommer ett citat från Carvalho och Burgess väl till hands, detta 

citat hämtas dock inte från den tidigare nämnda studien utan hämtas från en annan publikation 

men är skrivet av samma forskare. Citatet menar att klimatrapporteringen påverkas av faktorer 

utanför de vetenskapliga:  

Furthermore, as noted above, our analysis indicates that the media build particular 

                                                 

27 Berglez, Ulrika, Höijer, Birgitta & Olausson, Ulrika (2009): Individualisation and Nationalisation of the 

Climate Issue. In Boyce, T. & Lewis, J. (red.). Climate change and the media. New York: Peter Lang. s. 211–

224. 
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images of scientific knowledge, and emphasize or de-emphasize forecasts of impacts, in 

order to sustain their political preferences regarding the regulatory role of the state, 

individual freedom, and the general economic and social status quo. Dangerous climate 

change is thus politically defined and ideologically constrained.
28

 

 

En annan diskursanalytisk studie skriven av Weingart, Engels och Pansegrau fokuserade på 

diskurser kring klimatförändringarna i vetenskapliga och politiska texter. Studien menar att 

frågan har politiserats och att diskurserna står utanför de vetenskapliga i många fall. Som 

exempel väljer studien att fokusera på hur media ignorerat osäkerheter och istället omvandlat 

dessa osäkerheter till delar av en större händelsesekvens som skulle leda till katastrof. 

Tidningarnas diskurs blev således ett bestämt händelseförlopp med katastrofer som mål. Det 

fanns således ett dominerande narrativ. Det saknades nyans i artiklarna trots att vetenskapen 

dominerade texternas budskap och innehåll. Studien visar på den komplexitet som dominerar 

klimatfrågan, inte ens vetenskapliga skrifter klarar av nyansering. Utöver detta menar studien 

att forskare politiserade frågan medan politiker reducerat frågan till en agenda kring 

koldioxidutsläpp och hur dessa ska sänkas baserat på överenskomna mål:29 

It may be said that in German discourse on climate change, scientists politicized the 

issue, politicians reduces the scientific complexities and uncertainties to CO2 emissions 

reduction target, and the media ignored the uncertainties and transformed them into a 

sequence of events leading to catastrophe and requiring immediate action.
30

 

 

Med tanke på de studier som presenterats och deras fokus på media och tidningars 

rapportering så finns det ett värde i att komplettera detta med en studie som fokuserat på 

samhälleliga institutioner och hur dessa förmedlar budskapet kring klimatförändringarna. I 

denna studie av Nerlich, Koteyko och Brown analyserades och identifierades trender i 

kommunikationen. Språket utsätts därför av noggrann analys, inte olikt den analys som 

kommer att ske i denna uppsats även om den analysen inte är lika språkfokuserad. Kortfattat 

landar resultatet i att budskapets brister grundat sig i en osäkerhet, först på grund av huruvida 

klimathoten var så pass allvarliga som man trodde och sedan övergick detta till ett försöka att 

övertyga människor att vidta åtgärder. Studien avslutades således med en form av konstruktiv 

                                                 

28 Grundmann, Reiner & Stehr, Nico (2012) The Power of Scientific Knowledge: From Research to Public 

Policy, Cambridge: Cambridge University Press,. s. 166 
29 Weingart, Peter, Engels, Anita & Pansegrau, Petra (2002): Risk of communication: discourses on climate 

change in science, politics and the mass media, Public understanding of science, 9(3), s. 261–283. Doi: 

10.1088/0963-6625/9/3/304 
30 Ibid. s. 272. 
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kritik till de studerade institutionerna och ett försök att leda det hela mot ett mer rätt budskap 

även om ett helt rätt inte existerar.31 

4. Diskursteoretiskt ramverk 

Den kritiska diskursanalysen hämtas från dess skapare Norman Fairclough. Faircloughs 

teoretiska ramverk i egenskap av metod kommer även att presenteras under metodavsnittet. 

Faircloughs kritiska diskursanalys som teori förutsätter vissa dimensioner och det är också 

dessa som utgör grundpelarna för analysen. Den första av dessa är den språkliga och med den 

menas att i formuleringar, begrepp och språk vilar värderingar och främst maktstrukturer. 

Denna dimension utgörs av text och med det menas alla de olika typer av text som finns. Den 

andra dimensionen utgörs av diskursiv praktik och denna finns i konsumtionen och 

produktionen av texter, i denna uppsats fall är det svenska dagstidningar och konsumtionen av 

dessa. Den sista dimensionen utgörs av social praktik och detta definieras som möjliga 

handlingar inom en verksamhet och dessa möjliga handlingar regleras således av 

diskurserna.32  

 

Det som är viktigt att förstå med den teori som hämtas från Fairclough är att de tre 

dimensionerna inte är frånskilda varandra eller att de i sig själva inte är komplexa. Det sker 

ständigt kommunikativa händelser mellan dimensionerna men även innanför. Detta är viktiga 

aspekter att förstå i arbetet med diskurserna, att inte särskilja dem från varandra utan försöka 

relatera dem till varandra som en kommunikation. Det betyder att diskurser är föränderliga 

och svårfångade, de identifieras och skapas i läsandet av en text men också i produktionen. 

Diskurser existerar i mötet med texten men förändras varje gång läsaren möter texten, det är 

därför man som forskare måste möta texten flera gånger och återkomma till den upprepande 

gånger, detta för att fånga och analysera diskurserna så bra som möjligt.33  

 

Nigel Faircloughs metod och teorier kommer att kompletteras av Carol Bacchi och hennes 

teori kring policymaking och problemrepresenation. Carol Bacchi har utvecklat en egen 

metod för att analysera problemrepresentationer och policymaking. Hennes metod kan ses 

                                                 

31 Nerlich, Brigitte, Koteyko, Nelya & Brown, Brian (2010): Theory and language of climate change 

commmunication. WIREs Clim Change, 1: 97–110. doi:10.1002/wcc.2 
32 Fairclough, Norman (2010): Critical Discourse Analysis - The Critical Study of Language, Second edition, 

Pearson Education 
33 Ibid. 
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som en utveckling av diskursanalysen. Genom att analysera vilka förslag till policy eller hur 

policys formuleras och riktas kan man identifiera underliggande representerade problem. 

Exempelvis kan man studera könsnormer inom företag, var skulden placeras inom vissa 

organisationer och förhoppningsvis kan metoden också användas för att analysen rapportering 

i media. Med denna metod blir det möjligt att undersöka och synliggöra dolda värderingar, 

agendor eller normer.34  

 

Ett exempel på Bacchis metod är exempelvis hur Bacchi diskuterar en policy som rör 

kvinnors möjligheter till befordran och jobbstatus och den bygger på att de ska få 

arbetsrelaterad träning men detta innebär att det representerade problemet för dessa kvinnor är 

deras brist på träning. Det är genom att analysera vad som bestäms och diskuteras som man 

kan ana de outtalade problemen. Som i fallet med kvinnornas karriärs-situation eller 

möjligheter så blir problembilden att de saknar rätt kompetens som kan fås genom träning 

men denna kompetens saknas inte hos männen eftersom policyn menar gynna kvinnorna 

samtidigt som den pekar på vad kvinnorna saknar.35 Detta exempel visar på hur Bacchis 

metod kan appliceras och fungerar således som en teoretisk konkretisering av teorins och 

metodens möjligheter men även som metodologisk inspiration och exemplifiering. Bacchi 

fungerar således som en teori kring identifiering, något som fungera väl i samband med 

analysen av tidningsmaterialet. Konkret innebär detta att Bacchi används för att analysera 

innehållet i Parisavtalet samt dagstidningarnas innehåll, genom att studera underskriven 

policy kan representerade problem analyseras, de som inte är skrivna rakt ut i dokumentet.  

5. Material och metod 

Studien kommer att begränsa empirin till ett visst antal svenska dagstidningar. Tidningarna 

kommer att vara Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Expressen. Som tidigare nämnt kommer 

den medierapportering som utgör empirin att koncentreras till det internationella 

klimatavtalets verkställande samt undertecknade datum. I kombination med detta kommer 

innehållet i Parisavtalet att presenteras dels i bakgrunden för att skapa kontext men det 

kommer också att utsättas för samma metod som tidningsrapporteringen. Rapporteringen i de 

                                                 

34 Bacchi, Carol Lee (2009). Analysing policy: what's the problem represented to be?, Frenchs Forest, N.S.W.: 

Pearson. 
35 Bletsas, Angelique & Beasley, Chris (eds.) (2012): Engaging with Carol Bacchi: Strategic Interventions & 

Exchanges. Adelaide: University of Adelaide Press.  
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utvalda tidningarna utsätts sedan för kritisk diskursanalys, med denna metod kommer empirin 

kunna analyseras och sättas i relation till de valda teorierna. 

5.1 Material 

Materialet utgörs av svenska dagstidningar samt Parisavtalet och anledningen till att valet föll 

på dagstidningar kan främst kopplas till ett bekvämlighetsurval. Exempelvis har en studie av 

lokala tidningar i jämförelse med mer rikstäckande redan gjorts av Ulrika Olausson.36 

Eftersom Olausson redan studerat lokala tidningar, som är den enda tidningen för vissa 

medborgare valde denna uppsats att studera rikstäckande tidningar då omfånget på uppsatsen 

kräver en avgränsning men den valda avgränsningen skulle generera en god mängd material. 

Av de tre tidningarna som valdes var SvD en morgontidning och de andra två kvällstidningar. 

Aftonbladet är obunden socialdemokratisk, SvD är obunden moderat medan Expressen är 

obunden liberal och därför täcker de tre stora delar av det politiska spektrumet i det svenska 

samhället. En tidning som Dagens Nyheter kan anses saknas men uppsatsen upplever att det 

politiska spektrumet täcks med de valda tidningarna. Det handlar även om tidsfrist samt 

begränsad möjlighet att studera ytterligare en tidning och då föll valet på SvD för dess 

politiska tillhörighet, av samma anledning valdes DN bort.  

 

Tidningsartiklar och särskilt sådana publicerade inom den tidsperiod som jag ämnar 

undersöka finns lättillgängliga och detta innebär att studien inte kommer stöta på problematik 

när det handlar om att finna empiriskt material. Det är även så att de tidningar som valts ut 

tillhör de största i Sverige och utgör därför en stor del av den medierapportering som sker 

innanför Sveriges gränser. Även Parisavtalet finns tillgängligt och med FN som ansvarig 

utgivare och med ratifikation från flera länder är det smidigt att få tag avtalets innehåll.  

 

Studien använde sig av sökmotorn på respektive tidnings hemsida för att finna artiklar eller 

genom tidningens egna kategorisering. Exempelvis har SvD en egen funktion där man kan 

välja områden och ett av dessa är klimat och miljö. Begrepp eller ord som miljö, klimat och 

Parisavtalet har använts för att söka och finna relevanta artiklar.  

 

Tidningsdatabaserna i Sverige är omfattande och välarbetade och detta gör att man kan 

kontrollera sitt urval på ett bra sätt. De faktorerna som styrt urvalet grundar sig i att tidningar 

                                                 

36 Olausson, U. (2008). 
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är en dominerande mediekanal som når ut till stora delar av befolkningen dagligen. 

Tidningarna som valts har valts ut på grund av sin omfattning, de är på riksnivå och tillhör de 

största inom Sverige. Detta innebär att det som publiceras i dessa och således förmedlas till 

människor är av betydelse för analys, det når många och kan därför antas påverka den 

generella massan av människor.37 Flera aspekter är viktiga i hänsyn till forskning om texters 

innehåll. Textanalysen är en till viss del problematisk metod och dels är trovärdigheten ett 

problem eftersom artiklar ibland saknar författare men detta kan i denna studie garderas med 

att det finns en ansvarig utgivare för tidningarna och detta är en lösning på den problematiken 

samtidigt som tidningarnas trovärdighet alltid är öppet för diskussion. Parisavtalet har goda 

grunder för tillit då det ratificerats av nationer och dokumentet är även publicerat av FN och 

öppet för allmänheten men även via nyhetskanaler.  

 

Det ska också tilläggas att det finns en problematik med rapportering i och med att den kan 

vara felaktig, missförstådd eller vinklad men det är snarare positivt i vissa undersökningar, 

något som Alan Bryman påpekar. Ibland kan det vara den missvisande representationen, den 

vinklade händelsen eller de underliggande agendorna som är av intresse och då är det positivt 

att det finns brister med artikeln för det är bristerna som är intressanta för analysen.38 Med 

representation och vinkling i åtanke har uppsatsen valt att täcka det politiska spektret i 

Sverige genom att välja dagstidningar efter detta. Likt den studie som presenterades under 

tidigare forskning av Carvalho och Burgess så har urvalet fallit på rikstäckande tidningar som 

täcker det politiska spektrumet.39  

5.2 Avgränsningar 

När det handlar om de specifika artiklarna har inget speciellt urval gjorts, detta innebär att det 

granskade materialet kan vara ledare, korta notiser eller längre artiklar. Detta för att typen av 

artikel inte är relevant för studiens analys, det är innehållet som publiceras i tidningen som är 

av relevans. Debattartiklar kommer också att analyseras och även här finns en problematik då 

de inte är anställda representanter för tidningen men de faller innanför tidningens 

publikationer och således innanför tidningens ansvar och valda rapportering.  

                                                 

37 Bryman, Alan (2012): Social research methods. 4. ed. Oxford: Oxford University Press. s. 543–562. 
38 Bryman (2012) s. 552. 
39 Carvalho & Burgess (2005) 
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5.3 Tillvägagångssätt och analysmetod 

Målet med kvalitativa studier är att nå intersubjektivitet, en form av överenskommen 

förståelse. Intersubjektivitet betyder att uppfattningen av resultatet kan delas av flera 

medlemmar i en större grupp, i detta fall skulle det innebära att den här uppsatsens resultat ska 

kunna bedömas lika oavsett vem som genomför studien, därför är transparensen och 

noggrannheten viktig för studien. Detta uppsatsresultat ska alltså vara applicerbara på ett 

större teoretiskt plan samtidigt som en intersubjektiv förståelse ska skapas, på samhällsnivå 

ska det finnas en överenskommelse kring resultatets hållbarhet och likvärdighet.40 

 

Diskursanalys är en bred metod och risken för att missa viktiga aspekter blir därför trolig i 

studerandet av artiklarna men den begränsade studien som denna uppsats ämnar göra i 

kombination med den tidigare forskningens konsensus innebär att tematisk kodning är ett gott 

val. Detta val skapar en mer välriktat studie och bidrar med ytterligare forskning till de 

diskurser som presenterats i tidigare forskning. Uppsatsen testar således om samma diskurser 

tar sig uttryck i svenska dagstidningar i kombination med Parisavtalet och under den utvalda 

tidsperioder. Det är förbestämt vad som kommer att studeras och identifieras och på grund av 

detta uppstår risken att man missar andra viktiga aspekter. På grund av studiens syfte är dock 

denna avgränsning nödvändig. Resultaten är senare menade att föras in i diskussioner och på 

så vis in i större teoretiska ramar, detta är en del av den intersubjektiva målsättningen. Nedan 

följer den tabell som styr kodningen av artiklarna och den kodning som gjorts i uppsatsens 

resultat finns tillgängligt i bilagan till denna uppsats.41 

Kodningen av diskurserna och hur de identifieras och struktureras. 

Diskurs Nyckelord Beskrivning 

Katastrofretorik Undergång, domedag, 

dränka, torka, katastrof, 

översvämningar, stormar, 

flyktingar, stigande 

vattennivåer, smälta isar.  

De nyckelbegrepp som 

används för att identifiera 

katastrofretoriken i kurserna 

bygger på användandet av 

valda begrepp eller 

formuleringar som anspelar 

på katastrofer eller 

stundande undergång. Om 

artikeln talar om klimatet 

som ett händelseförlopp 

innanför katastrofretoriken 

                                                 

40 Molander, Bengt (2003). Vetenskapsfilosofi: en bok om vetenskapen och den vetenskapande människan. 2. 

uppl. Stockholm: Thales, s. 160–162. 
41 Bilaga 1.  
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som hämtades från Burgess 

och Carvalhos stora studie.42 

Ansvarsutkrävande Skuld, ansvar, lasta, fel, 

skyldig(het), skada,  

Den andra diskursen som 

kommer att identifieras och 

studeras rör sig om 

ansvarsutkrävande, vilka 

belastas för 

klimatutvecklingen. Här 

kommer formuleringar som 

yrkar på att skuldbelägga att 

vara av betydelse samt också 

Bacchis teori om 

policymaking då den kan 

assistera i identifikationen 

av ansvar. 

 

Mer konkret kommer först de utvalda tidningsartiklarna att granskas med varje artikel 

granskad var för sig innan några gemensamma drag eller diskurser märks och diskuteras, detta 

görs först i analysen av uppsatsen.43 Under den diskursanalys som sker kommer liknande drag 

och gemensamma normer och värderingar antagligen visa sig i artiklarna.44 Det dominerande 

tillvägagångsättet för analys blir Bacchis teori och hennes tillvägagångssätt. Det är i hennes 

anda som problemformuleringarna ämnas studeras och analyseras.  

 

Tanken är att försöka identifiera dolda ansvarsutkrävanden eller problemrepresentationer i 

tidningars formuleringar genom att studera det som Bacchi kallar för ”what’s the problem 

represented to be?”, det vill säga vilket problem som representeras i ”lösningarna” Detta 

perspektiv går under namnet poststrukturell policyanalys och det är med den analysen 

kommer breddas.45 Mer konkret innebär Bacchis metod att uppsatsen kommer studera 

Parisavtalets innehåll för att med hjälp av de lösningar som länderna skriver under på studera 

vilka problem som representeras. Det handlar om att studera de policys som formulerades i 

avtalet för att på så vis studera de representerade problemen när det handlar om det globala 

arbetet. Det är främst på avtalets innehåll Bacchi kommer användas men detta kommer även 

att göra i dagstidningarnas rapportering och sedan kommer resultaten från de olika 

dokumenten att relateras och diskuteras.  

 

                                                 

42 Carvalho & Burgess (2005). 
43 Ibid. 
44 Fairclough (2010).  
45 Bacchi (2009). 
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Tabell för läsningen 

Läsning Beskrivning 

Första läsningen Vid den första läsningen identifieras de 

nyckelbegrepp som den första tabellen 

redovisade. Här kommer således en 

kategorisering av artiklarna att ske för att 

kunna placera dem innanför rätt diskurs. 

Artiklarna placeras sedan i tabellen för 

struktur.46 Det ska också tilläggas att vissa 

artiklar kan komma att röra sig innanför de 

båda diskurserna. 

Andra läsningen Den andra läsningen bygger på en 

utveckling av den första, varje artikel måste 

analyseras ytterligare med diskurserna i 

åtanke, det är i detta skeende som 

Faircloughs tillvägagångssätt används.47 

Artiklarna ska analyseras ytterligare och 

dolda och uttalade värderingar ska 

presenteras och analyseras samtidigt som 

diskursanalysens essentiella del med att 

möta texten flera gånger respekteras.  

Tredje läsningen Den tredje läsningen är mer inriktad på 

diskursen om ansvarsutkrävande snarare än 

katastrofretoriken även om den kan influera 

båda. Under den tredje läsningen är det 

Carol Bacchi och hennes teori om 

policymaking som står för analysens 

metod.48 Dolda ansvarsutkrävanden och 

skuldbeläggande ska identifieras och 

presenteras. 

Fjärde läsningen Förhoppningen är att efter de tre första 

stegen kommer studien att återvända till 

texterna för att göra en reflektion mellan 

Bacchi och Fairclough i en kombination 

mellan teorierna för att göra en ytterligare 

djupdykning i artiklarnas innehåll och språk.  

 

5.4 Bacchi och Fairclough – kombinerad analys.  

I analysen kommer de två teoretiska utgångspunkterna som hämtats från Fairclough och 

Bacchi att kombineras. Som tidigare nämnt är Fairclough den dominerande teoretikern då 

textanalysen som uppsatsmetoden vilar på är just kritisk diskursanalys även om Bacchi 

                                                 

46 Bilaga 1. 

47 Fairclough (2010). 
48 Bacchi (2009). 
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kommer väl till användning för att bredda problembilden och analysen. När empirin granskats 

och resultatet presenterats så kommer en analys att ske med en diskussion kring de resultat 

som inhämtats. Det är under denna analys som det främsta samspelet mellan Bacchi och 

Fairclough kommer att synas, det är då resultaten utvecklas med hjälp av de två teorierna och 

en djupare och mer nyanserad analys kan genomföras.  

5.5 Vetenskaplig kvalitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet 

När det handlar om textanalys och diskursanalys så behöver man först utgå från att diskurser 

existerar och att de kan identifieras och exemplifieras. Detta kräver att man tar en ställning 

inom det kvalitativa forskningsfältet där målet är att nå en intersubjektivitet snarare än att 

presentera någon sanning eller fakta, det handlar om att skapa förståelse. För att göra detta 

måste man som forskare vidta vissa steg samt motivera och reflektera kring sina egna val. Det 

handlar om flera faktorer som avgör huruvida forskningen och studien har validitet och 

reliabilitet och i vilken mån man kan göra anspråk på någon generaliserbarhet.  

 

När det handlar om uppsatsens trovärdighet och vetenskapliga rättfärdighet så kommer Alan 

Brymans bok att återigen fungera som auktoritet. När man talar forskning talar man om 

validitet och reliabilitet, detta är främst grundat i kvantitativa studier där kriterierna för 

trovärdig forskning är lättare att kontrollera då man oftare studerar mätbara faktorer, konkreta 

siffror och data. Dock poängterar Bryman att många av dessa kriterier kan överföras på 

kvalitativa studier. Kriterier som extern och intern reliabilitet kan appliceras på kvalitativ 

forskning och detta innebär möjligheter till replikering respektive andra forskares intyg för 

studiens kvalité. I fallet med denna uppsats existerar inte intern reliabilitet eftersom studien 

utförs av en ensam författare som bearbetar empiri och analyser på egen hand. Intern 

reliabilitet innebär en samstämmighet mellan de forskare som deltar i ett projekt. Däremot kan 

uppsatsen göra anspråk på en extern reliabilitet då empirin redovisas utförligt precis som det 

metodologiska avsnittet. Detta innebär att någon kan replikera studien i den mån att samma 

tidningsartiklar kan analyseras med samma metoder och teoretiska ramverk, detta för att 

intersubjektivitet ska kunna uppnås.49 

 

Det andra man talar om är validitet, även validitet har två sidor, den interna och externa. Den 

interna validiteten bygger på en form av teoretisk bekräftelse av studiens resultat, kan den 

                                                 

49 Bryman (2012) s. 389–395.  
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analys som gjorts placeras in i större teorier? Detta är ett av de vanligare kriterierna att arbeta 

med inom kvalitativ forskning för att samhällsvetenskaplig forskning ofta ämnar relatera 

fenomen in i större teorier. På denna punkt så fungerar denna uppsats väl då den studerar ett 

socialt konstruerat fenomen. Det är dock på den externa validitetspunkten som uppsatsen har 

mindre anspråk, det handlar om generaliserbara resultat och på den punkten saknar uppsatsen 

tyngd. En så specifik och begränsad studie som denna, trots att den fungerar som ett fenomen 

innanför en större teoribildning, gör inte några större generaliseringsanspråk. Generaliserbara 

resultat är oftast betydande för studiens värde och kvalitet men i detta fall lämnas det kriteriet 

åt sidan, det är inte applicerbart som försvar för denna studie.50 

 

Slutligen det sista kriteriet, som också är det viktigaste för denna uppsats, är det som Bryman 

kallar för transparens. Transparens innebär att man utförligt och ärligt redovisar hur studien 

gått till, vilka analyser man gjort och hur man gått tillväga. Det ska finnas en genomgående 

detaljrikedom och motiveringen till studiens utveckling och slutresultat. Detta är extra viktigt 

för denna uppsats då den grundar sig i forskarens egna tolkningar av empirin och den egna 

utvecklingen av analysen. Dessa sker individuellt utan någon annans påverkan eller insyn 

vilket innebär att insyn måste finnas i efterhand för att det ska kunna ses som god 

forskningskvalitet. Transparens blir därför den huvudsakliga linjen för att uppsatsen resultat 

och analys ska kunna anses som relevant och bra.51  

6. Resultatredovisning och analys 

6.1 Parisavtalet 

Parisavtalets innehåll är ett avtal som binder länder till gemensamma mål och skyldigheter 

men det finns inga delar som berör bestraffning, moralen binder nationerna till avtalet. De mål 

som formuleras berör klimatarbetet men även utveckling av fattigare länder och teknologisk 

utveckling. En av de första punkterna berör just de nationella förutsättningar som influerar 

arbetet och målen: ”In pursuit of the objective of the Convention, and being guided by its 

principles, including the principle of equity and common but differentiated responsibilities 

and respective capabilities, in the light of different national circumstances,”.52 Med 

utgångspunkt i den första valda punkten kan det konstateras att avtalet tar hänsyn och 

                                                 

50 Ibid.  
51 Ibid. s. 405–409.  
52 FN (2015) sid. 3.  
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poängterar de olika nationella förutsättningarna och omständigheterna. Det innebär att det 

representerade problemet som kan identifieras berör ojämlikheten och skillnaderna mellan de 

olika länderna. Punkten berör rättvisa som princip, ”equity” handlar om anpassad rättvisa 

efter förutsättning vilket är punktens huvuddrag. Det är således inte samma för alla utan 

utformad hjälp till alla efter omständigheter. Det representerade problemet blir således att det 

finns en skillnad och ojämlikhet i världen som försvårar arbetets gång.  

 

Under analysens gång så kommer ansvarsfrågan att diskuteras och analyseras och även detta 

har sina uttryck i avtalets policymaking. Där uttrycks tydligt att det är skillnad på länder och 

deras behov, något som påverkar avtalets utformning och dess ansvarsbild: 

”Also recognizing the specific needs and special circumstances of developing country Parties, 

especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, as 

provided for in the Convention”.53 Även hänsyn till speciella behov och situationer som kan 

finnas hos de fattigare länderna ska tas i hänsyn: ”Taking full account of the specific needs 

and special situations of the least developed countries with regard to funding and transfer of 

technology,”54 Med samma metod som i det tidigare stycket sker analysen av dessa punkter 

och de representerade problemen handlar även här om ojämlikheten och skillnaderna mellan 

länderna. Men här uttrycks ett mer ansvarsutkrävande på de mer utvecklade länderna och mer 

hänsyn till de som behöver resurser men också de som är mest utsatta för 

klimatförändringarna. Det representerade problemet i det andra citatet berör de bristande 

resurserna som finns i utvecklingsländer, de har inte möjlighet att ställa om sin ekonomi och 

sina samhällen samtidigt som de är mest utsatta för effekterna av klimathoten. Det handlar 

även om att mer utvecklade länder som sitter säkert måste ta hänsyn, något som de tidigare 

brustit i om det nu krävs i avtalet.  

 

Den livsstil och konsumtion som sker i västvärlden eller de mer utvecklade länderna nämns 

också och är något som parterna skriver under på har betydelse för det arbete som kommer att 

göras: ” Also recognizing that sustainable lifestyles and sustainable patterns of consumption 

and production, with developed country Parties taking the lead, play an important role in 

addressing climate change,”.55 Här visar sig konsumtion och produktion ha betydelse och de 

                                                 

53 Ibid. s. 3 
54 Ibid. s. 3 
55 Ibid. s. 3 
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mer utvecklade länderna förväntas ta ledningen i vad som måste bli hållbar ekonomi. Denna 

punkt kan anses visa på ett skuldbeläggande på de mer utvecklade länderna, att de borde 

ändra sig i första hand och det är något punkten uttrycker genom att ta ledningen. Men det 

representerade problemet blir således en bristande konsumtion och produktion men att den 

brister i större utsträckning i de mer utvecklade länderna. Det är således producenterna i den 

rikare delen av världen, tillsammans med konsumenterna som är problemet.  

6.2 Expressen 

I uppsatsens avsnitt om tidigare forskning nämndes ett antal studier vars resultat landat i att 

det finns ett narrativ kring miljön och klimathoten som bygger på katastroftänk eller att 

utvecklingen är en sekvens i ett händelseförlopp mot undergång. I Expressens artiklar som 

återfinns på deras hemsida från 2015 då Parisavtalet undertecknades har det kretsat mycket 

kring katastrofer och i vissa fall jordens undergång. Det finns flera exempel på hur artiklar 

skrivna i olika samband eller innanför tidningens olika delar fokuserar på en stundande 

undergång och i vissa fall har den undergång de pratar om redan börjat. Den andra delen av 

studien berör ansvarsutkrävande och därför följer presentationer av sådana diskurser. Nedan 

följer en beskrivning och sammanställning av de utvalda artiklarna från Expressen. De utvalda 

artiklarnas identifiering med nyckelord finns att läsa under medföljande bilaga.56 

Så kan jorden gå under 

I artikeln ”Det är värre än du tro – åtta sätt jorden kan gå under på” kan läsaren ta del av åtta 

olika sätt som jorden kan gå under på. Artikeln är publicerad den tredje november 2017 och 

beskriver åtta scenarier där jorden kommer gå under. Denna artikel stämmer väl in på vad 

denna uppsats funnit i tidigare forskning när det handlar om katastrofinspirerad diskurs. 

Artiklen innehåller ett flertal av de nyckelbegrepp som denna uppsats använder för att 

identifiera en retorik som fångar diskursen. Bland annat ser vi i artikeln: översvämningar, 

undergång, torka och andra väderkatastrofer som faller innanför klimathotens ramar.57 Tydligt 

för denna artikel är att katastrofen och undergången är ledmotivet och likt den analys som 

Burgess och Carvalho gjort finns en diskurs om händelsesekvenser kopplade till katastrofer.58 

Denna artikel är det tydligaste exemplet på den beskrivning av klimatutvecklingen som faller 

                                                 

56 Se Bilaga 1.  

57 Wallace-Wells, David (2017-11-03): ”Det är värre än du tror – åtta sätt jorden kan gå under på”, Expressen, 

hämtad 2019-01-13: https://www.expressen.se/nyheter/qs/klimat/reportage/det-ar-varre-an-du-tror--atta-satt-

jorden-kan-ga-under-pa/  
58 Burgess & Carvalho (2005). 

https://www.expressen.se/nyheter/qs/klimat/reportage/det-ar-varre-an-du-tror--atta-satt-jorden-kan-ga-under-pa/
https://www.expressen.se/nyheter/qs/klimat/reportage/det-ar-varre-an-du-tror--atta-satt-jorden-kan-ga-under-pa/
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innanför en serie händelser som oundvikligen leder till någon katastrof. Artikeln förhåller sig 

till den diskurs som tidigare presenterats, åtta scenarier för hur jorden kan gå under förhåller 

sig tydligt till den retorik som bygger på katastrof. Artikeln måste förhålla sig till klimathoten 

och har konstruerat olika händelseförlopp som leder mot undergång.   

Hotet har blivit verklighet 

I en annan artikel från 29 augusti 2017 skriver Gustav Fridolin om hur hotet om miljön nu 

blivit verklighet och det som människor befarat skulle ske har nu börjat hända. Artikelns titel 

”Klimathotet har blivit verklighet” och dess innehåll fungerar som en form av bekräftelse på 

att katastroftiderna nu är nådda. Även denna, likt den tidigare, fokuserar på ett sorts 

händelseförlopp där miljöutvecklingen inte nyanseras eller utvecklas utan utgör endast en 

enda stor utvecklingskurva som pekar mot katastrof och undergång. Skillnaden mot den 

tidigare är dock att denna befinner sig i mer av ett slutskede av händelseförloppet där tanken 

är att det redan skulle vara för sent. Katastroftiden har börjat och påtagligt i artikeln är 

användandet av katastrofrelaterade begrepp och domedagsprofetior som exempelvis: ”Två 

tredjedelar av Europas befolkning kommer årligen drabbas av extremväder. Enligt deras 

beräkningar kommer 150 000 människor här dö i havsöversvämningar, värmeslag, hjärt- och 

andningsbesvär, ökade infektioner och matbrist. Årligen.”59. Även här fokuseras det på 

Europa trots att det inte är det första området att drabbas men även här syns det som tidigare 

forskning landat i, katastrofen rör sig närmare i rapporteringen och rapporterna. Det är 

oundvikligt att inte förhålla sig till de katastrofer som kan inträffa eller kommer att göra det, 

det verkar således som att klimatet är en diskussion om katastrofens ankomst eller inte, det 

handlar inte om andra faktorer. 

Göteborg kan dränkas 

En annan artikel publicerar samma typ av skräckscenarier som ytterligare bidrar till den 

domedagskänsla som kopplas till miljön sedan 2015. Jens Andersson skriver om Göteborg 

den femte december 2016 och rubriken vittnar om negativa utkomster: ”Skräckscenariot: Så 

kan Göteborg dränkas”. Denna artikel har sitt fokus på Sverige och beskriver ett scenario där 

Sveriges näststörsta stad Göteborg skulle kunna komma att dränkas. Ett mer specifikt exempel 

men även ett tydligt exempel som placeras innanför den katastrofdiskurs som återfinns i delar 

av rapporteringen från Expressen. Detta är också ett exempel på när katastroferna har flyttats 

närmare, det är inte de i första hand drabbade områdena som står i fokus utan istället är 

                                                 

59 Fridolin, Gustav (2017-09-29): ”Klimathotet har blivit verklighet”, Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/debatt/klimathotet-har-blivit-verklighet/ 

https://www.expressen.se/debatt/klimathotet-har-blivit-verklighet/
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katastrofen här och nu.60 Den artikeln nämnd ovan i kombination med denna om Göteborg 

fyller väl i de nyckelord som den tematiska kodningen sökt efter samtidigt som att de lyfts in i 

den diskurs som behandlar katastrofretoriken.  

 

Att placera katastrofen nära läsaren och skapa en känsla av otrygghet är inte unikt för 

Expressens medierapportering. Även detta såg Burgess och Carvalho vid studier av de 

brittiska tidningarna.61 Det kan därför antas att diskursen om en annalkande katastrof inte är 

unik för svensk media, den har bedrivits i brittisk media också. Detta ger insikten att det finns 

en diskurs som grundar sig i katastrof och undergång och att den dominerar en stor del av de 

artiklar som publiceras om miljön, den kan säkerligen identifieras i många av de publicerade 

artiklarna. Det är svårt att förneka att det finns en viss brådska när man pratar om att rädda 

miljön och klimatet, att det behöver göras snarast men den katastrofdiskurs som dominerar 

vissa artiklar influerar både debattartiklar och tidningens egna artiklar.  

Vi sviker våra barn 

Andra artiklar fokuserar inte på specifika scenarier som innebär förstörelse av planeten utan 

istället på mänskligheten och det ansvar som vilar på oss. Krönikan ”Det känns som om vi 

sviker våra barn” av Lars Lindström från 20 november 2017 fokuserar på sveket mot 

kommande generationer och de barn som ska växa upp i den här världen. Det handlar om att 

de äldre och de vuxna idag ”sviker våra barn”. Denna artikel handlar mer om 

ansvarsutkrävande och skulden läggs på gemene man. Sveket är mot kommande generationer, 

här ställs konflikten mellan dagens människa mot framtidens.62 Diskursen här handlar dels om 

ansvarsutkrävandet där det nuvarande oss belastas för utvecklingen men det är också 

katastrofretorik i texten där artens överlevnad eller åtminstone mänsklighetens levnadskvalité 

står på spel. Om det handlar om ett svek och ett ansvar som vilar på nuvarande generation 

människor kan antagandes göra att det också är den nu levande generationen som är 

problemet. Även här rör sig retoriken om en stundande undergång formulerad i artens 

överlevnad. Fokus placeras på mänskligheten som art och dess ansvar som reproducerande 

art. Sättet som vi idag lever och agerar på är anledningen till varför klimathotet finns.  

Det var otänkbart 

                                                 

60 Andersson, Jens (2016-12-05): ”Skräckscenariot: Så kan Göteborg dränkas”, Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/gt/skrackscenariot-sa-kan-goteborg-drankas/ 
61 Carvalho & Burgess (2005). 
62 Lindström, Lars (2017-11-20): ”Det känns som om vi sviker våra barn”, Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/det-kanns-som-om-vi-sviker-vara-barn/  

https://www.expressen.se/gt/skrackscenariot-sa-kan-goteborg-drankas/
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I ”Otänkbart att människan kunde förstöra nåt så stort” från tredje april 2018 kan man läsa om 

hur man inte kunde tänka sig att människan skulle klara att förstöra något så stort som vår 

egen planet. Det var ”otänkbart” att vi kunde låta miljöhotet nå den nivå det har, hur stoppade 

vi inte utvecklingen tidigare eller såg till att vi inte skulle hamna här. Det står också om ett 

gemensamt vi eller oss, det existerar en generell mänsklighet som måste ta ansvar för 

planetens situation. Det vilar inte på företag, stater eller andra institutioner utan det handlar 

om ett ”vi”.63 Denna artikel och den nämnd ovan är intressanta eftersom att de kretsar kring 

ansvar och skuld, det placeras en generell skuld på ”oss” och ”människan” men samtidigt 

utkrävs inga specifika organisationer, företag eller grupper på något ansvar. Det är vi som är 

aktörer men även vi eller det framtida vi som är offren. I analysens bearbetning av de två 

artiklarna kring ansvar verkar det som att skulden läggs på ett generellt plan, det pekas inte 

finger och det innebär att ingen kan klandras. Problemet som representeras är vår passivitet. 

Genom att ”vi” skulle räddat ”oss” genom att stoppa miljöhotet menas det att vi lät någonting 

ske. Problemrepresentation handlar här om människans passivitet, brist på handling. Det är 

vår oförmåga till handling som tagit världen hit.  

Orimliga krav 

Flera artiklar behandlar specifika sakfrågor, exempelvis en debattartikel från 17 oktober 2018 

som behandlar den börda som landar på lastbilsindustrin i och med nya miljöregleringar och 

lagändringar. Artikelns titel handlar om försvaret av industrin, ”Ställ inte orimliga miljökrav 

på lastbilstillverkarna”. En politiker skriver i artikeln att strävan efter minskade utsläpp inte 

får skada sektorn finansiellt. Tillväxt och arbete är viktigt och får inte skadas av 

miljöarbetet.64 En sådan lagändring eller policyförändring ett sätt att säga att det är 

lastbilsindustrins fel att klimathoten är så allvarliga. Det är genom konstruktionen av 

lösningen problemet avslöjas. Problemrepresentationen blir således att transportindustrin ska 

ta ansvar och betala för den klimatvändning som måste ske. Det är genom policyförändringen 

i villkoren för lastbilsindustrin som Bacchis metod ger oss en förståelse för att ansvar och 

problem vilar hos den industrin, det är trots allt detta problem som representeras i lagförslaget 

och diskussionen. 

Skatter och konsumtion 

                                                 

63 Sörlin Sverker (2018-04-03): ”Otänkbart att människan kunde förstöra nåt så stort”, Expressen, hämtad 2019-

01-13: https://www.expressen.se/kultur/ide/otankbart-att-manniskan-kunde-forstora-nat-sa-stort/ 
64 Fjellner, Christofer (2018-10-17): ”Ställ inte orimliga miljökrav på lastbilstillverkarna”, Expressen, hämtad 

2019-01-13: https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/stall-inte-orimliga-miljokrav-pa-lastbilstillverkarna/  
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En annan artikel ”Köttskatt splittrar regeringen inför valet” diskuterar skatt på kött och hur en 

sådan sak splittrar de politiska partierna. Den är publicerad 24 februari 2018 och diskuterar 

skattepolicys om flyg och kött. Även frågor som antibiotikaskatt nämns.65 Det är också en 

diskussion kring policymaking och huruvida man ska beskatta, begränsa eller på andra sätt 

kontrollera konsumtionen av kött. Detta pekar då på hur köttkonsumtionen är ett 

problemområde där ansvaret ligger på konsumenternas vanor. Det är konsumenterna som blir 

problemet och med politisk styrning hoppas man åtgärda det men här råder delade meningar 

mellan partierna om konsumenterna eller den specifika konsumtionen är att hålla ansvariga 

eller om det ska kontrolleras. Köttkonsumtionen representeras således vara ett problem i 

denna artikel och därför bör man ta i hänsyn att även skattepolitik är en form av policy som 

staten har som maktmedel, det är därför av värde att nämna. 

Grön politik 

Den gröna politiken som kretsar kring miljön brukar oftast försöka tas in av eller tas över av 

andra politiska tillhörigheter. Ett exempel finns från 17 november 2017 i Expressen och är en 

debattartikel av två liberala politiker där man försöker sammansvetsa liberal och grön 

politik.66 Idén om en hållbar utveckling verkar råda i de nämnda artiklarna, det handlar om att 

skruva på saker inom systemet för att tillgodose de ekonomiska faktorerna men även skapa 

goda miljöförutsättningar. Artiklarna diskuterar inte systemkritik och det kan verka orättvist 

att placera kritik av artiklarna som grundar sig i större diskursiva ramar men samtidigt med 

hänvisning till läroplanens idéer om systemkritik så verkar artiklar som dessa inte ta i hänsyn 

den verklighet som klimatfrågan utgör.67 Detta är en av få artiklar som behandlar hållbar 

utveckling som begrepp, det verkar ha övergivits i rapporteringen och debatten. Den har 

ersatts, baserat på de tidigare nämnda artiklarna av förhållandet till en eventuell undergång. 

Trots FN:s myntade begrepp och målbild har den lämnat diskussionen.  

USA och Trump 

Det verkar också råda en diskussion kring USA:s roll som inspiratör eller problem med 

Donald Trumps som president. I ”Trump är inte unik, bara osofistikerad och okunnig” från 4 

juni 2017 syns en tanke om att de som missköter eller motarbetar klimatarbetet skuldbeläggs 

samtidigt som samma kritik inte riktas mot egna beslutsfattare som inte når målen för 

                                                 

65 Jakobson, Hanna (2018-02-24): ”Köttskapp splittrar regeringen inför valet”, Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/kottskatt-splittrar-partierna-i-riksdagen/  
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13: https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/liberal-politik-ar-gron-politik/  
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Parisavtalet. USA och Donald Trump verkar fungera som en syndabock och en fokuspunkt 

för miljödiskussionens skuldbeläggande trots att många fler statsledare och nationer deltar i 

Parisavtalet. Trump och USA hålls ansvariga för klimatutvecklingen och deras uttåg ur 

Parisavtalet, Trumps uttalande och andra faktorer gör att de hålls ansvariga för att det inte går 

vägen och skuldbeläggs kraftigt.68 I Parisavtalets utformande finns inte bestraffningar i 

ekonomiska eller politiska termer eller villkor utformade utan avtalet binds samman av 

moraliska skäl i form av underskrift och ett löfte samt löfte om en transparens.69 Detta innebär 

att man inte kan råka ut för konkreta bestraffningar utan istället, som i artikelns fall arbetar 

man med moralisk skuldbeläggning. Det är tydligt att den moraliska biten tar sig uttryck i 

personangrepp på Donald Trump men även en frustration i USA:s agerande. Det ter sig som 

att svenska tidningar skuldbelägger Trump som person snarare än USA som nation. 

Parisavtalet i punkter 

Attityden som finns om Parisavtalet sammanfattas väl i artikeln ”Parisavtalet i 7 punkter – 

experten förklarar” från 12 december 2015. Det som är intressant är att det saknas egentliga 

straff trots att länderna enats om villkoren: ” Vi lever i en transparent globaliserad värld, och 

en stor majoritet av världens befolkning ställer krav på ansvar och hållbar utveckling. Man 

accepterar inte att ett land underminerar hälsan och utvecklingen för andra länder. Därför tror 

jag att skampålen kommer att spela en stor roll.”70 Lösningen verkar vara att hålla länder 

ansvariga för klimatavtalet, inte genom ekonomiska eller politiska straff eller belastningar för 

den felande nationen utan genom den moraliska skyldigheten. Lösningen för att avtalet 

faktiskt ska hållas ligger således i de moraliska områdena, ländernas kollektiva samveten.  

USA:s uttåg ur Parisavtalet 

Det finns också en gemenskap som dessa klimatavtal verkar skapa, ett exempel är ännu en 

gång Trump och hans attityd till miljön och klimatet. Artikeln ”Experter: Trump hade orsakat 

mer skada i Parisavtalet än utanför” från andra juni 2017 behandlar när USA lämnade 

Parisavtalet och världen reagerade med ilska och besvikelse, det verkade ligga någon form av 

ledarskapsförväntning på USA, det var dem som skulle dra klimatarbetet framåt. Denna 

tolkning baseras på den besvikelse och ilska som riktades mot Trump och USA efter uttåget 

                                                 

68 Stranne, Frida (2017-06-04): ”Trump är inte unik, bara osofistikerad och okunnig”, Expressen, hämtad 2019-
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69 FN (2015). 
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ur avtalet.71 Den här typen av reaktion verkar vila över miljöarbetet, alla nationer förväntas att 

delta i avtalet och när länder talar om att lämna eller kliva ut så möts de av besvikelse och 

ilska. Ansvarsutkrävande verkar finnas överlag i media, baserat på flera artiklar.  

6.3 Aftonbladet 

Parisavtalet räcker inte 

I Aftonbladet återfinns även den katastrofinriktade rapporteringen som vi kunde se i 

Expressen. Artikeln ”Merkel: Parisavtalet inte nog” från 15 november 2017 behandlar dystra 

rapporter från FN om klimatutvecklingen och miljömålen rapporteras ofta samtidigt som flera 

världsledare också uttrycker besvikelse över hur klimatavtalet fungerat och hur det gått.” 

Ytterligare åtgärder behövs för att tackla klimatförändringarna, enligt Tysklands 

förbundskansler Angela Merkel.” Det som slogs fast vid Parisavtalet räcker således inte till 

och takten arbetet fortgår i är för trög. Även Emmanuel Macron uttalar sig i artikeln men med 

mer optimism och en tanke om att Frankrike och Europa kan förbättra sitt arbete och 

kompensera USA:s uttåg ur avtalet och klimatarbetet.72 Artiklarna behandlar en viktig aspekt 

som kommer att avhandlas senare i uppsatsen under diskussionen men det rör sig om 

begränsningarna som Parisavtalet har. Det anses inte vara nog med de åtgärder som länderna 

ratificerat och skrivit under på, avtalet saknar tillräcklig kraft för att få bukt på klimatet. Med 

avtalet som det är skrivet i nuläget kommer inte klimatet att kunna räddas och ländernas 

gemensamma arbete räcker inte till.  

Det är för sent 

En rapport från FN som Aftonbladet rapporterat i artikeln ”FN: Snart för sent för att nå 

klimatmålen” om påpekar att i den takt som det arbetas med målen inte räcker till för att nå 

klimatmålen och att deadline för att rädda klimatet snart är nådd och efter det finns inte någon 

återvändo. Artiklen är publicerad 27 november 2018 och är därför nära i tid med denna 

uppsats. Det finns dock hopp och flera positiva utvecklingar lyfts, som exempelvis att på lokal 

nivå har det gått bra: ”- Vi ser att det händer väldigt mycket underifrån på lokal nivå. Där ser 

vi en vändning, och våra analyser visar att om städer och företag gör så mycket som de lovat 

så skulle det räcka långt, säger Oscar Widerberg”73. Även om det lyfts positiva aspekter kan 
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man inte bortse från att artikels stora budskap kretsar kring problematiken som är 

ineffektiviteten med miljöarbetet. Det arbetats inte så snabbt och effektivt som skulle behövas 

och även om denna nämnda artikel skiljer sig från tidigare faller den fortfarande innanför en 

kategori som handlar om en katastrof eller negativ framtidstro. Diskursen av de analyserade 

artiklarna hamnar således innanför den på förhand kodade kring katastrof och undergång. 

Även de hoppfulla artiklarna förhåller sig till händelseförloppet mot en undergång eller 

kollapsad miljö där räddningen måste komma.  

Aldrig tidigare skådade ansträngningar 

”– Men det kräver aldrig tidigare skådade ansträngningar i hela samhället, tillade han.” 

Länderna har förpliktat sig med avtal och IPCC:s ordförande har sagt att det ”inte är omöjligt” 

att begränsa planetens uppvärmning men ”det kräver aldrig tidigare skådade ansträngningar i 

hela samhället, tillade han”. I artikeln ”FN:s klimatrapport: Dubbla insatser krävs” från 

åttonde oktober 2018 diskuterar man punkter i utvecklingen då fenomen blir bortom räddning. 

”Dessutom skulle risken för "tipping points" öka, säger Markku Rummukainen och syftar på 

de klimatologiska brytpunkter bortom vilka utvecklingen hos vissa delar av klimatsystemet, 

till exempel delar av landisar, inte längre går att vända.”74 Denna artikel behandlar likväl en 

stundande katastrof där vissa punkter kommer bli omöjliga att vända. Det handlar således om 

möjligheter att stoppa en utveckling som annars blir ohejdbar. Katastrofen är dels på väg men 

den kan också nå punkter då den är irreversibel, förhållandet till en stundande katastrof syns 

även här. 

Isarnas kollaps 

Kollapsen av Arktis är ett annat katastrofretoriskt fenomen i Aftonbladets rapportering som 

ingår i en artikelsamling om miljökatastrofer. Datum för artikelns publikation saknas men 

även denna artikel rör sig inom domedagsretorikens ramar och här vilar fokus på den stora 

ismassa som utgör Arktis på det norra halvklotet. ”Varningen – Arktis är på väg att kollapsa” 

handlar om området Arktis, ett essentiellt område för miljön och klimatet, särskilt för oss i 

norr. Det är med den här isen vårt klimat kan förändras drastiskt även om inga konkreta bevis 

finns men forskare har talat om isens påverkan på det norra klimatet och det finns anledningar 

att vara orolig. ”Det beror på hur mycket man tycker om Arktis. Är man orolig för all 

påverkan på klimatet, då ska man vara jätteorolig.” Arktis påverkan på klimatet är inte 

fastställd men det finns grund för oro samtidigt som utvecklingen endast kan begränsas om 
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rätt saker görs, själva utvecklingen i sig är inte reversibel.75 Ord som kollaps och 

formuleringar om irreversibla utvecklingar och kraschade ekosystem placerar även denna 

artikel innanför den kodade katastrofdiskursen som färgar denna artikel och den kommande.  

Planeten hålls som gisslan 

På andra sidan jorden, på den södra fortsätter domedagsutvecklingen. I samma artikelserie 

som artikeln ovan tillhör talar man om att isarna eller mer specifikt två glaciärer håller världen 

gisslan. Det innebär att om utvecklingen går åt fel håll kommer det att straffa planeten och 

klimatet på ett drastiskt sätt. Här menar artikeln att om inte isarna får den utveckling de 

behöver och de två glaciärerna kollapsar så kommer världen att betala ett högt pris. Likt 

tidigare artiklar vilar en diskurs om utvecklingen mot en undergång eller katastrof även här.76 

Kollaps, gisslan och andra ord med en retorik som för läsaren till tragik och olycka är 

påtagliga och därför befinner sig artikeln innanför samma diskurs som tidigare, den 

katastrofdikterade som uppsatsen identifierat i tidigare och kommande artiklar. 

Civilisationens slut 

Det kanske tydligaste exemplet på en domedagsretorik finns i artikeln ”Vår civilisation är 

kanske redan död” och även denna artikel hämtas från Aftonbladets artikelserie om klimatet. 

Förhållandet till domedagen i denna artikel är tydligt men inte på ett likartat sätt som i de 

tidigare nämnda. Här är det samhället som vi känner det som är dödsdömt och enligt 

författaren kanske redan dött. ”Vår civilisation är kanske redan död” säger artikelns författare 

Therese Uddenfeldt och domedagsretoriken visar sin närvaro även i denna artikel. Även om 

det inte är planeten eller klimatet som är på väg mot en undergång utan snarare samhället som 

existerar frånskilt klimatet. Det går inte rädda det vi känner till idag i form av ekonomisk och 

social struktur och en omställning är den enda räddningen för att klara av framtidens 

utmaningar som klimatet kommer att skapa. Det är i detta som domedagen ligger och 

katastrofens annalkande tvingar det moderna samhället till en förändring.77 

Domedagsretoriken syns tydligt och diskursen har starkt influerat författaren vars tes bygger 

på en stundande och eventuellt oundviklig katastrof som är civilisationens slut.  

Parisavtalets mål 
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Med Expressens artiklar i åtanke och nu Aftonbladets fortsätter spåret på ansvarsutkrävande 

och huruvida länder är skyldiga och riskerar bestraffning om målen inte höjs. Med det 

konkreta i Parisavtalet i åtanke förklarar Aftonbladet i artikeln ”Viktigaste punkterna i 

Parisavtalet” från 12 december 2015 att det fungerar på följande sätt: ”Det finns inget globalt 

utsläppsminskningsmål som definieras i siffror och årtal. Där står i stället att länderna siktar 

på att utsläppen ska ha nått sin högsta nivå "så snart som möjligt" och att snabba minskningar 

ska göras därefter för att nå utsläppsneutralitet under den andra delen av århundradet.”78 En 

annan artikel ”Avtalet punkt för punkt” på samma ämne från samma datum av Lena Mellin 

berör samma ämne. Här återfinns en diskurs kring det moraliska i avtalets skyldigheter. Utan 

risk för bestraffning ekonomiskt eller politiskt ratificeras avtalet av stater och med endast 

moralisk skyldighet träder avtalet sedan i kraft. I en annan genomgång av Parisavtalet 

tydliggörs en aning mer ansvarstagande eller fördelning av ansvar. De utvecklade länderna 

ska stå för mer ambitiösa klimatmål medan de mindre utvecklade ska kunna ha mer vänliga 

mål.79 Policyn skapad kring avtalet landar i ett ansvarstagande av de utvecklade länderna, här 

används främst Bacchis metod för att identifiera representerade problem och med hjälp av den 

kan flera analyser göras av de lästa artiklarna. Dels fokuseras problemet som en brist på 

resurser i de fattigare länderna för att klara en omställning, detta identifieras med avtalets krav 

på utvecklade länder att bistå med pengar men också att de fattigare länderna ska ha en god 

chans till ekonomisk utveckling och tillväxt. En annan del menar att utan den omfördelning av 

resurser som avtalet behandlar kan inte världen som helhet åtgärda klimathoten och detta 

innebär att klimatet inte kan räddas, problemet är således den globala ojämlikheten. 

Parisavtalets innehåll som analyserats i början av uppsatsens resultat stödjer dessa teser.  

Världsledarnas samarbete 

Den tolkning att ansvaret placerats på de mer utvecklade länderna stöds av ytterligare en 

artikel ”Världsledarna har sagt ja till historiskt klimatavtal” som skrevs i samband med 

avtalets undertecknande, 12 december 2015. Här rapporteras tydligt en struktur med större 

ansvarsutkrävande på de rikare länderna: ”Det nya avtalet är tydligare med att rika länder 

måste hjälpa fattigare att betala för den klimatanpassning som behövs. Samtidigt har 

långsiktiga mål för utsläppsminskningar blivit luddigare. Vilket ses som en eftergift till stater 
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som Saudiarabien, världens främsta oljeland.”80 Citatet visar även på en annan komplexitet 

som återfinns i artiklarna, hur mycket makt de större länderna har ekonomiskt och politiskt. I 

citatet fall nämns Saudiarabiens inflytande då en eftergift gjorts till dem och stater som liknar 

dem. Här är kopplingen olja och fossila bränslen och där har alltså avtalet tagit hänsyn och 

gjort kompromisser trots att målsättningen borde legat på att bekämpa fossila bränslen. Det är 

alltså mer komplext på grund av ekonomiska och politiska faktorer.  

6.4 Svenska Dagbladet  

Vi har tappat kontrollen 

En krönika från 13 augusti 2018 behandlar den katastrofretorik som tidigare diskuterats, även 

om denna snarare pratar om den i brist på vilja än att katastrofen är oundviklig. Krönikan ”Vi 

har tappat kontrollen – klimatångest vårt enda hopp” behandlar både ansvar och katastrof. 

Ansvaret ligger bortanför människan men inte som ett abstrakt vi utan istället pratar 

författaren om människan som ett offer för den hyperindividualistiska liberala ideologi som 

dominerar samhället. Det är individualismen som dödar hoppet om en räddad miljö snarare än 

den oundvikliga katastrofens utveckling. Krönikan har samhällskritik och mycket av den och 

resonemanget suddar ut gränsen som finns mellan individ och samhälle, det blir mer komplext 

än så med ett abstrakt vi. ”Vi håller på att förstöra världen vi lever av. Det går inte att sälja in 

ett sådant budskap. De flesta kommer aldrig frivilligt att kliva ur sin liberalindividualistiska 

bubbla av jag, mitt och mina drömmar. De fattar nog att de borde, men de vill inte.” Det finns 

en förståelse men ingen vilja, det är det som kommer att knäcka miljön och hoppet om ett 

räddat klimat.81 Även i denna diskuteras behovet av räddning från människor men att de är 

fångade i strukturen de lever i. Det är ideologin och tiden som hindrar klimatets räddning, inte 

de levande aktörerna i vår värld. Även om artikeln har en tydligare systemkritik så förhåller 

den sig till händelseförloppet som går mot undergång. Katastrofens vara eller icke-vara styr 

även denna krönika. 

Vi måste agera nu 

” Världens länder måste agera nu, skriver forskare i en rapport där det beskrivs som "extremt 

osannolikt" att temperaturökningarna hålls så låga till år 2100.” Ytterligare en artikel 

”Parisavtalet: ”Extremt osannolikt att målet nås” från 13 januari 2018 poängterar brådskan 
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och bristen på handling. Det verkar osannolikt att den stundande katastrofen ska förhindras 

och även här vilar ansvarsutkrävandet på ”världens länder”. ”Med nuvarande utveckling spår 

forskarna i rapporten att 1,5-gradersgränsen kommer att passeras redan någon gång under 

2040-talet.” Detta skulle innebära att målen riskerar att brista redan inom 25 år snarare än att 

de ska klaras av innan nästa århundrade tar vid. Även denna artikel diskuterar brytpunkter då 

det är för sent att rädda eller ta sig tillbaka när det handlar om miljön. Det kan vara isar som 

smälter eller torka och andra katastrofer som inte kan repareras.82 Nyckelord om katastrofen 

är tydliga i artikeln men även ansvarsutkrävande och diskursen kring detta kan identifieras 

och lyftas. De kodade diskurserna som förväntades finnas behandlas i artikeln.  

Vi är den första och sista generationen 

En relativt nyligen publicerad artikel, 29 november 2018, behandlar också den de mål som 

satts upp av FN och världens länder. 20 av de varmaste åren på planeten har inträffat under de 

senaste 22 åren och även 2018 gick mot ett rekordår. Detta i kombination med att 

växthusgaserna nått nya rekordnivåer. Havsnivån steg och isen i Arktis sjönk till rekordlåga 

nivåer. Ansvaret placeras på den nu levande generationen, inte olikt tidigare nämnda artiklar 

som behandlar ansvaret för klimatet som ett ansvarsområde för nuvarande ”vi” för att rädda 

kommande ”oss”. ”– Vi är första generationen som till fullo begriper klimatförändringarna – 

men den sista generation som verkligen kan göra något åt det.” Det handlar om den nu 

levande och verkande generationen och det är också den sista, innan undergången i 

klimattermer kommer. ” Larmen kommer nu slag i slag. En amerikansk rapport framhålls som 

visar hur klimatförändringarna kan leda till stora förluster av USA:s infrastruktur och bromsa 

den ekonomiska tillväxten. En brittisk studie varnar att sommartemperaturerna kan öka med 

5,4 grader medan sommarregnen minskar med 47 procent framtill 2100. En schweizisk 

rapport konstaterar att den globala uppvärmningen gör alplandet varmare och torrare, och 

skidorterna kommer att hotas av snöbrist.” Utöver den bilden levererar rapporten långa listor 

på tänkta scenarier som alla rör katastrofer: översvämningar, värmeböljor, torka, tropiska 

stormar, bränder och andra katastrofer. Det är också främst Europa och Västvärlden som 

diskuteras, katastrofen hålls alltså nära.83 Här förhåller sig retoriken till generationskampen 

och konflikten, att den nu levande generationen är den fullt ansvariga för utvecklingen som 

                                                 

82 TT-AFP (2018-01-13): ”Parisavtalet: ”Extremt osannolikt att målet nås”, Svenska Dagbladet, hämtad 2019-

01-13: https://www.svd.se/paris-tuffaste-klimatmal-snart-ouppnaeligt  
83 Von Hall, Gunilla (2018-11-29): ”Larmet: ”Vi är den första och sista generationen”, Svenska Dagbladet, 

hämtad 2019-01-13:https://www.svd.se/forskare-slar-larm-planetens-temperatur-ar-rekordhog  

https://www.svd.se/paris-tuffaste-klimatmal-snart-ouppnaeligt
https://www.svd.se/forskare-slar-larm-planetens-temperatur-ar-rekordhog
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likt tidigare bygger på eventuell katastrof. Den sista generationen som har handlingsmöjlighet 

annars uteblir räddningen tyder på en relation till undergång.  

Glaciärerna och permafrosten  

”Himalayas glaciärer påverkas mer av klimatförändringar än man tidigare trott. Permafrosten 

smälter och regnskog dör i Amazonas. Detta är bara några av de klimathändelser som kan 

resultera i tröskeleffekter i SvD:s artikel från 28 oktober 2018. Effekter som fungerar som 

dominobrickor – så fort en bricka trillar, så puttar den jorden mot nästa.” Denna artikeln 

handlar om samma typ av katastroftänk som de tidigare som faller innanför samma diskurs 

men här diskuteras även klimatet i sig som ett möjligt händelseförlopp där en händelse utlöser 

nästa och på så vis förstör eller skadar jorden. Det diskuteras exempelvis hur permafrostens 

eventuella upptining skulle komma att bidra med ytterligare koldioxid i atmosfären vilket 

skulle innebära ett ytterligare tillskott av växthuseffekter. Regnskogsdöd i Amazonas är en 

annan ”tipping point” då träden bidrar till att konservera och fånga upp koldioxid men i 

samband med att skogen huggs ner så stoppas jordens egna förmåga att ta hand om 

överskotten av koldioxid. Arktis och Antarktis is- och snötäcken är också essentiella för en 

skyddad och räddad miljö och uppvärmningen riskerar att skada detta vilket skulle ge 

ytterligare katastrofala effekter för klimatet på andra platser. Isen på Arktis exempelvis 

komplicerar saker för Sverige ifall den skulle smälta: ”Det här påverkar Sverige, särskilt 

Norrland, eftersom uppvärmningen är betydligt högre här än det globala genomsnittet, vilket 

leder till mer allvarliga konsekvenser. Ett mycket varmare klimat ökar till exempel risken för 

bränder i de svenska skogarna, vilket vi kunde se under årets sommar.”84 Ett närliggande 

katastroftänk som faller innanför den katastroffokuserade närliggande undergångsdiskursen 

som tidigare diskuterats och visats, denna artikel utgör ännu ett exempel. 

Blir som en turkisk bastu 

Att det är undergången som väntar, att man talar om framtiden som förödande syns även i 

experters uttalande från 10 december 2018 kring klimatet och eventuella möjligheter att rädda 

miljön. Även om artikelns titel: ”Klimatvarningen: ”Blir som en turkisk bastu” inte vittnar om 

samma allvar som innehållet är katastrofretoriken närvarande. Om rapporterna från FN 

stämmer och det inte går att begränsa temperaturhöjningarna så kommer det vara förödande: 

Enligt Erik Pihl skulle sådana effekter bland annat radera ut alla korallrev i världen, och stora 

delar av Amazonas regnskog. Men även skapa extrem torka och värme. 

                                                 

84 Johnsson, Ann-Cathrine (2018-10-28): ”Åtta punkter som avgör: ”Blir omöjligt att stoppa”, Svenska 

Dagbladet, hämtad 2019-01-13:https://www.svd.se/brytpunkterna-for-klimatet--omojligt-att-stoppa-sedan#sida-

8  

https://www.svd.se/brytpunkterna-for-klimatet--omojligt-att-stoppa-sedan#sida-8
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– Vi kommer se värmeböljor som aldrig uppmätts tidigare, främst runt tropikerna. Luftfuktigheten och höga 

temperaturer kommer göra att det blir varmt som en turkisk bastu, där människor inte kan reglera värmen genom 

att svettas. Det är livsfarligt, och kommer vara ganska vanligt vid en global uppvärmning på fyra grader. 

– Sedan kommer vi se omfattande torka där flera hundra miljoner människor riskerar att drabbas av vattenbrist.
85 

 

Amazonas 

”Forskning visar att om 25 procent av Amazonas skogar avskogas riskerar hela systemet tippa 

över en tröskel som får regnskogen att ofrånkomligen röra sig mot kollaps.” Även i den här 

artikeln från första januari 2019 som utgår från det specifika exemplet med avskogningen av 

Amazonas i Brasilien visar på hur det vilar en sorts domedagstänk över vissa aktioner. Att det 

leder kollaps och andra katastrofer om skogen försvinner eller avverkas. Det finns också ett 

tydligt exempel på hur SvD flyttar katastrofen närmare Sverige i artikeln: ” När skogen 

avverkas kommer koldioxiden ut i atmosfären och bidrar till växthuseffekten, med varmare 

klimat och extrema väderförhållanden såsom global torka och översvämningar, vilket även 

drabbar Sverige.” Det finns alltså en tendens att flytta katastrofen även nära hit och ännu en 

gång talar man om hur man måste rädda någonting, det vill säga, stoppa någonting från att gå 

förlorat.86 De två tidigare artiklarna diskuterar eventuella väderkatastrofer och det gör även 

denna. Förhållandet till katastrofer är uteslutande i den empiri som identifierats och granskats.  

Ekonomi vs klimatet 

Den kampen som pågår mellan ekonomiska faktorer och klimatets lösningar presenteras ofta i 

medierna och så även i denna artikel från 18 december 2018. Det kan vara som i tidigare 

nämnda artiklar att vissa industrier hamnar i konflikt med de politiska ledarnas förslag och 

viljor att skapa andra förutsättningar för utsläpp och klimatarbete. Ett sådant exempel finns 

även med EU:s arbete, de vill begränsa utsläppen men den begränsning de föreslår räcker inte 

för att rädda miljön och argumenten mot en sådan begränsning överhuvudtaget hörs med jobb 

och ekonomi som motargument.87 Apropå ekonomiska faktorer så innebär en del av den 

katastrofretoriken som dominerar att det också kommer att kosta pengar och 2018 kostade 

katastroferna som kommit av klimatförändringarna totalt 900 miljarder kronor, detta är pengar 

som betalas av världens statsmakter. Dessa siffror presenterades i en artikel av SvD den 27:e 

december 2018. ”Beräkningarna har gjorts av Christian Aid, som hävdar att årets täta följd av 

skogsbränder, översvämningar och storma bara är "en skugga" av vad som komma skall om 

                                                 

85 Arvidsson, Joel (2018-10-10): ”Klimatvarningen: ”Blir som en turkisk bastu”, Svenska Dagbladet, hämtad 

2019-01-13:https://www.svd.se/klimatvarningen-blir-som-en-turkisk-bastu/om/klimatforandringar  
86 Antonelli, Alexandre m.fl. (2019-01-01): ”Sverige kan rädda Amazonas”, Svenska dagbladet, hämtad 2019-

01-13:https://www.svd.se/sverige-kan-radda-amazonas   
87 Fröberg, Jonas (2018-12-18): ”En käftsmäll – men det är inte tillräckligt”, Svenska Dagbladet, hämtad 2019-

01-13: https://www.svd.se/en-kaftsmall-for-bilindustrin--men-inte-tillrackligt  
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ingenting görs…”88 Ekonomiska argument är inte vanligt förekommande i rapporteringen 

men katastroferna som stundar kommer att kosta samhällena mycket pengar och en ekonom 

har i denna artikel räknat ut kostnaderna för sådana under 2018. Den ekonomiska aspekten har 

inte utforskats flitigt i media men denna artikel är ett av få exempel när ett perspektiv lyfts i 

förhållande till stundande klimatkatastrofer.  

Företagens ansvar 

Företag har inte nämnts i så stor utsträckning i de artiklar som presenterats och analyserats 

men i en artikel från tredje juli 2016 riktas kritik mot just storföretagens bristande 

engagemang för miljön och hur de inte anpassat sina egna klimatmål för att matcha FN:s och 

de nationella. Artikeln är skriven året Parisavtalet trädde i kraft och ansvarsfrågan var aktuell i 

samband med avtalet. ”Det här visar att klimat fortfarande inte är en del av affären.” Den 

ekonomiska sektorn är inte lika effektiv och saknar ofta ledning från politiker. Det diskuteras 

mål som skulle gälla för de olika sektorerna företagen befinner sig i så som banker eller It-

företag. De skulle behöva komma överens inom branscherna och detta vittnar om att 

problematiken ligger i den konkurrensmarknad som råder, alla företagen måste anpassa sig 

samtidigt eller klara en omställning samtidigt som de kan konkurrera.89 Detta kommer att 

diskuteras ytterligare senare men viktigt är att företag är låsta till ett system som kräver 

konkurrenskraft utöver det som måste göras av andra skäl. Detta försvårar deras situation när 

det handlar om klimatarbete trots att många företag är skyldiga till stor klimatpåverkan. 

De rikare ländernas ansvar 

Ansvaret för klimatet vilar på i-ländernas axlar, eller snarare de rikaste av ländernas axlar om 

man ska tro SvD:s artikel från den femte december 2015. Det måste finnas resurser för en 

ekonomisk omställning och många av de fattigare länder som nu går genom en omställning 

med ökad tillväxt, produktion och således utsläppsexpandering har inte råd med den 

omställning som Parisavtalet skulle innebära. Detta har inneburit att krav och anklagelser 

riktas från utvecklingsländerna mot västvärlden kring finansiering av omställningen och på 

förhand inför Parisavtalet var detta en av de avgörande frågorna. Här finns ett försök till ett 

ansvarsutkrävande från de fattigare länderna.90 De fattiga länderna blir i en sådan förhandling 

och överenskommelse ansvariga för en förändring de också är offer för. Genom en guide 

                                                 

88 Rönning, Joakim (2018-12-27): ”Kostnaden för klimatkatastrofer 2018: 900 miljarder”, Svenska Dagbladet, 

hämtad 2019-01-13: https://www.svd.se/kostnaden-for-klimatkatastrofer-2018-900-miljarder  
89 Johansson, Sandra (2016-06-03): ”Svenska storbolagen struntar i klimatavtalet”, Svenska Dagbladet, hämtad 

2019-01-13: https://www.svd.se/svenska-storbolagen-struntar-i-parisavtalet  
90 Alestig, Peter (2015-12-05): ”Kamp om pengar kan stjälpa klimatavtalet”, Svenska Dagbladet, hämtad 2019-

01-13: https://www.svd.se/kamp-om-pengar-kan-stjalpa-klimatavtalet  
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publicerad av SvD den 12:e december 2015 kan man få en översikt av villkoren. De rikare 

länderna har drivit utvecklingen men tvingar nu fattigare länder att stå till svar för det på 

samma sätt som de rika, bortsett från det ekonomiska. Nu vet vi att i det slutgiltiga avtalet 

som antogs och började gälla så skulle de rikare länderna ta det ekonomiska ansvar som 

utkrävdes och bidra med den finansiering som krävs för en omställning. Ansvaret 

accepterades således av de utvecklade länderna.91 De rikare länderna har skrivit under på 

ansvaret när det handlar om resurser och omfördelning, samt att de ska ta täten i förändringen 

av ekonomi, produktion och konsumtion.  

7. Avslutande diskussioner och slutsatser 

Att det skulle råda diskurser över de artiklarna som presenterats och analyserats ter sig efter 

resultatet tydligt. Det verkar existera en form av domedagsprofetia över miljön och 

klimathoten och även om artiklarna inte alltid stöttar den eller förstärker den diskursen så 

förhåller de sig ständigt till den. Det ter sig vara så att man som journalist antingen lägger sitt 

fokus på ett oundvikligt händelseförlopp som tar oss mot undergången eller domedagen eller 

så ser man möjligt att bryta händelseförloppet och rädda det som kan räddas. Just användandet 

av formuleringen ”rädda” miljön eller ”stoppa” katastrofen är uttryck som dyker upp i flera 

artiklar och det handlar om hjälteaktioner och insatser som ska förhindra katastrofer snarare 

än en samhällelig utveckling. Hjältarna i artiklarna blir vi, alla individer tillsammans som 

människor. Det finns ett abstrakt vi som ska stoppa och förändra utvecklingen men det 

konkretiseras sällan, det blir inte tydligt om artiklarna menar vi svenskar, européer eller alla 

på jorden. Att något behöver räddas innebär även att någonting är på väg mot något ohållbart 

och även detta stödjer katastrofretoriken. 

 

Miljöns retorik kretsar kring tanken på domedagen, trots att andra samhällsfrågor nämns 

handlar det om en mer generell undergång där exemplen som presenteras ständigt flyttas nära 

tidningens riktade målgrupp, svenskar och européer som tydliga exempel i de analyserade 

artiklarna. Likt det som presenterats i tidigare forskning så finns det tendenser att placera 

katastrofen nära, något som enligt Carvalho och Burgess studie92 skett gradvis och slutsatsen 

kring den aspekten av svensk klimatrapportering är att katastroferna har flyttats nära. De 

                                                 

91 Svensson, Frida (2015-12-12), ”SvD guidar: Här är det viktigaste i Parisavtalet”, Svenska Dagbladet, hämtad 

2019-01-13: https://www.svd.se/det-behover-du-veta-om-parisavtalet  
92 Burgess & Carvalho (2005). 
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befinner sig på ett europeiskt plan eller i vissa fall på ett nationellt plan, tongången bygger på 

att vi svenskar är hotade och i vissa fall är exemplet med Sverige påtagligt då artikeln 

egentligen behandlar faktorer som ligger långt borta, som med exemplet om avskogningen av 

Amazonas. Det verkar som att miljön och klimatet har på något vis personifierats i diskursen, 

det är något som behöver räddas. Det har en position av något levande ting som rört sig förbi 

en abstrakt natur.  

 

Men om utvecklingen eller bristen på utveckling i miljöfrågan då lämnar mänskligheten i ett 

bestämt händelseförlopp som leder mot undergång och detta blir den rådande diskursen så 

begränsar det vad vi kan tänka och känna kring miljön. Det är på den punkten som Fairclough 

kommer in med den kritiska diskursanalysen.93 Som tidigare nämnt i uppsatsen finns flera 

delar av en diskurs och den språkliga begränsningen är en av de effekter en diskurs får och i 

det här fallet blir det katastrofen som oundviklig. Det blir en kamp som förflyttas från 

vetenskap och praktiska handlingar som kan specificeras och i dess ställe landar debatten i 

förmågor som inte exemplifieras. Människan kan antingen rädda miljön eller stå ansvarig för 

att den gick under, händelseförloppet kan stoppas eller inte men det kommer inte att ersättas 

av ett nytt händelseförlopp. Antingen stannar vi som mänsklighet i det vi befinner oss nu eller 

så träder vi in i undergången. 

 

Den hållbara utvecklingen som FN från början hade som målsättning och ram för klimatet 

nämns knappt i de analyserade artiklarna utan verkar vara något som övergetts för att istället 

ersättas med en utveckling som innebär antingen undergång eller inte. Den hållbara 

utvecklingen med fattigdom och andra målsättningar som presenterades tidigare i uppsatsen 

har åsidosatts i rapporteringen även om Parisavtalet innehåller vissa aspekter av det.94 

Weingart, Engels och Pansegraus slutsatser kring att osäkerheter har placerats in i 

förbestämda händelseförlopp blir aktuellt då klimatets faktorer är osäkra och de placeras in i 

ett händelseförlopp som leder mot katastrof.95 Det fokus på domedagsretorik som smittat 

medierna innehåller många osäkra moment men dessa har snarare använts för att stärka 

domedagsretoriken snarare än tvärtom. Flera exempel på detta lyftes i artiklarna där 

                                                 

93 Fairclough (2010). 
94 FN (2015). 
95 Weingart, Engels och Pansegrau (2002). 
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exempelvis diskussioner om isarnas påverkan vilade på osäkra prognoser men dessa lyftes 

trots detta in i den förutspådda utvecklingen. 

 

Den andra delen av uppsatsens resultat landade ansvarsutkrävande, här har diskursen kring 

detta analyserats med Fairclough men också med hjälp av Bacchis teorier om policymaking. 

Genom att formulera policy skapar man problem som representeras i lösningarna. Det som 

kan utläsas i de artiklar som analyserats är att man dels använder moraliska medel för att 

kontrollera och bestraffa dem som missköter miljön. Men det handlar också om att 

skuldbelägga de som har störst ansvar för den utveckling som skett, detta blir i Parisavtalets 

delar de rikare utvecklade länderna som tar på sig att betala mer för att förändra 

utvecklingen.96 Detta formuleras i såväl FN:s dokument som i artiklarna. Genom att detta blir 

policy kan man göra analysen att det är också ett av problemen att vissa länder är rikare än 

andra och därför har större möjlighet att förändra, men även ett större ansvar att också göra 

det. Aktörerna blir de mer välutvecklade länderna vars målsättningar med klimatet drabbar de 

mindre utvecklade ekonomiskt samtidigt som de mindre utvecklade länderna är de som är mer 

utsatta för klimatkatastrofer.  

 

Parisavtalets struktur bygger på en omfördelning av resurser men även ett ansvarstagande från 

de rika till förmån för de fattiga, därför kan också ojämlikhet på globalt plan tänkas vara en 

orsak till problemen.97 Problemet som representeras är således den ojämlikhet som råder 

mellan länderna i världen, något som analyserades i resultatet. Den ojämlikheten lämnar 

länderna som ratificerar avtalet med olika stora handlingsmöjligheter men också olika stor 

mängd ansvar. De fattigare länderna behöver få genomgå den industrialisering som tog de 

utvecklade länderna till den position de är idag. Att stoppa den utvecklingen skulle innebära 

att begränsa deras befolkningars möjligheter till ökad levnadsstandard och välmående men 

samtidigt måste deras industrialisering ske i samråd med Parisavtalets ramar. Något som 

kräver de mer utvecklade ländernas insatser.  

 

Om nu Parisavtalets konstruktion indikerar att de mer utvecklade länderna är mer ansvariga 

för och därmed skyldiga till den nuvarande klimatutvecklingen som sker, kan det då antas att 

det också är den delen av världen som ska klandras för det hela? I flera av de artiklar som 

                                                 

96 FN (2015). s. 1–5. 
97 Ibid.  
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presenterats så handlar ansvar om abstrakta skuldbelagda ”vi” som svikit oss själva eller det 

framtida ”vi”. Det abstrakta i det hela landar således i en tanke på framtidens utsatta offer för 

aktörerna som då är det nuvarande vi. Det är dock inte som aktiva aktörer mänskligheten 

driver klimatutvecklingen framåt utan som passiva, det talas om att vi inte gör något snarare 

än att vi gör något. Diskursen här verkar vila på att utvecklingen sker på grund av vår 

passivitet snarare än vår aktivitet. Det är inte det vi gör som driver oss mot den undergång 

som dominerar diskursen utan det är det vi inte gör. Det faller på var land för sig att rädda sin 

del av miljön även om klimatavtalet kan ses som en form av global uppslutning. Det här 

reflekteras tillbaka till Graham Longs studie98 och hans resonemang kring universalism, att 

klimatet har skapat en slags enhet där vi som mänsklighet bildar den homogena identiteten 

snarare än nationella gränser och kulturer, även om det är som nation man undertecknar 

Parisavtalet och sedan arbetar med målen. Trots detta pratar de flesta artiklar om ett vi som 

människor och en framtida skyldighet mot kommande generationer av mänsklighet, en form 

av universalism verkar ha influerat klimatretoriken.  

 

Berglez, Höijer och Olausson och deras studie visade på en medvetenhet från den svenska 

staten när det gällde klimatet och det hot samhället står inför.99 Detta syns även i de svenska 

dagstidningarna, det finns en medvetenhet hos staten och hos svenska folket att agera och de 

är medvetna om vilka hot som kan uppstå med klimatförändringar. När det handlar om 

ansvaret och ansvarsutkrävandet vilket är den andra stora diskursen som upptäcktes vid 

studien av artiklarna så berör den inte svenskar eller svenska staten trots att katastrofen 

flyttats närmare. Det handlar om, som tidigare nämnt, generationers ansvar mot kommande 

och mänsklighetens ansvar mot sig själva. Företag, stater och andra samhällsledande 

institutioner skuldbeläggs inte i någon större utsträckning utan istället vilar diskursen på 

mänskligheten och de som lever nu ska stå till svars för vad som komma skall. 

 

För att sammanfatta kan man identifiera de två diskurserna i de svenska dagstidningarna. 

Diskurserna kan antas existera över nationsgränser då samma resultat identifierats och 

analyserats i Storbritannien. Om diskursen vilar på undergång och katastrof är det svårt att 

tänka nyanserat och nytt kring klimatfrågan, optimismen lyser med sin frånvaro och har 

ersatts av katastrof, undergång och skuld. De som lever idag ska stå till svars för de 

                                                 

98 Long (2015).  
99 Berglez, Höijer & Olausson (2009). 
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kommandes lidande trots att de som lever idag inte målas ut som aktiva förövare, snarare 

tvärtom.  

 

Ansvarsfrågan grundar sig i det representerade problemet med ojämlikhet och ansvaret vilar 

på de rikare och mer utvecklade länderna att leda och vända klimatutvecklingen. Men 

diskursen i media skyddar företag och världsledare och lägger fokuset på det generella vi, den 

abstrakta idén om en enad mänsklighet. Om skulden inte kan placeras på konkreta orsaker så 

försvåras debatten. Det enda konkreta som avtalet och rapporteringen kan nå handlar om 

generationers ansvar mot kommande men även de rikare nationernas ansvar. Men med den 

abstrakt placerade skuld och en stundande domedag är det svårt för elever, medborgare och 

även lärare att tänka samhällskritiskt, det är därför den behöver problematiseras och 

ifrågasättas. I problemet vilar lösningen och utan tydlig problembild saknas tydlig lösning och 

den hållbara utveckling som FN lanserade har fallit ur medias diskurs och även det senaste 

avtalets, nu handlar miljön om en räddningsaktion där en undergång ska stoppas, rädda det 

som räddas kan.  
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Bilaga 1  

Diskurs      Artikel Nyckelord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrofdiskurs 

Wallace-Wells, David (2017-11-03): ”Det är värre än du tror – åtta sätt 

jorden kan gå under på”, Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/nyheter/qs/klimat/reportage/det-ar-varre-an-du-

tror--atta-satt-jorden-kan-ga-under-pa/  

Svält, kollaps, obeboelig,  

domedagen, 

global katastrof,  

dystopi  

Fridolin, Gustav (2017-09-29): ”Klimathotet har blivit verklighet”, 

Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/debatt/klimathotet-har-blivit-verklighet/ 

Klimathot, obeboelig, 

extremväder, 

havsöversvämningar 

Andersson, Jens (2016-12-05): ”Skräckscenariot: Så kan Göteborg dränkas”, 

Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/gt/skrackscenariot-sa-kan-goteborg-drankas/ 

Extrema skyfall, dränkas, 

väderkatastrofer, torka, 

smältande polarisar, 

extrema värmeböljor 
TT-AFP-Reuters (2017-11-15): ”Merkel: parisavtalet inte nog”, Aftonbladet, 

hämtad 2019-01-13: 

https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/a/8w77A2/merkel-

parisavtalet-inte-nog 

Inte nog, öka takten, inte nå 

målet  

TT (2018-11-27): ”FN: Snart för sent att nå klimatmålen”, Aftonbladet, 

hämtad 2019-01-13: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EorAj5/fn-snart-

for-sent-att-na-klimatmalen 

Dystra åtgärder, för sent, 

”storskalig drastisk insats” 

TT (2018-10-08): ”FN:s klimatrapport: Dubbla insatser krävs”, Aftonbladet, 

hämtad 2019-01-13: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dd1xko/fns-

klimatrapport-dubbla-insatser-kravs 

”aldrig tidigare skådade 

ansträngningar”, 

klimatrisker, fattigdom, 

värmeböljor, ”tipping 

points”, extremväder 
Jeppsson, Jonathan (okänt): ”Varningen – Arktis är på väg att kollapsa”, 

Aftonbladet, Hämtad 2019-01-13: 

https://klimat.story.aftonbladet.se/chapter/varningen-arktis-ar-pa-vag-att-

kollapsa/ 

Kollaps, irreversibel, 

extremt vinterväder, 

extremväder 

Jeppsson, Jonathan (okänt): ”Glaciärerna som håller världen som gisslan”, 

Aftonbladet, hämtad 2019-01-13: 

https://klimat.story.aftonbladet.se/chapter/glaciarerna-som-haller-varlden-

som-gisslan/ 

Gisslan, smälta polarisar, 

kollaps 

Therese Uddenfeldt (okänt): ”Vår civilisation är kanske redan död”, 

Aftonbladet, hämtad 2019-01-13: 

https://klimat.story.aftonbladet.se/chapter/var-civilisation-ar-redan-dod/ 

Död, dödsprocess, 

återvändsgränd,  

Holmqvist, Anette & Svahn, Niklas (2015-12-12): ”Världsledarna har sagt ja 

till historiskt klimatavtal”, Aftonbladet, hämtad 2019-01-13: 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6nVElL/varldsledarna-har-sagt-ja-till-

historiskt-klimatavtal 

”rädda jorden”, 

klimatkrisen ”nästa 

generation” 

Koli, Lyra (2018-08-2018): ”Vi har tappat kontrollen – klimatångest vårt 

enda hopp”, Svenska Dagbladet, hämtad 2019-01-13: https://www.svd.se/vi-

har-tappat-kontrollen--klimatangest-vart-enda-hopp 

”tappat kontrollen”, 

”klimatångest”, ”förstöra 

världen”, dör,  
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https://www.expressen.se/nyheter/qs/klimat/reportage/det-ar-varre-an-du-tror--atta-satt-jorden-kan-ga-under-pa/
https://www.expressen.se/debatt/klimathotet-har-blivit-verklighet/
https://www.expressen.se/gt/skrackscenariot-sa-kan-goteborg-drankas/
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/a/8w77A2/merkel-parisavtalet-inte-nog
https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/a/8w77A2/merkel-parisavtalet-inte-nog
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EorAj5/fn-snart-for-sent-att-na-klimatmalen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EorAj5/fn-snart-for-sent-att-na-klimatmalen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dd1xko/fns-klimatrapport-dubbla-insatser-kravs
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dd1xko/fns-klimatrapport-dubbla-insatser-kravs
https://klimat.story.aftonbladet.se/chapter/varningen-arktis-ar-pa-vag-att-kollapsa/
https://klimat.story.aftonbladet.se/chapter/varningen-arktis-ar-pa-vag-att-kollapsa/
https://klimat.story.aftonbladet.se/chapter/glaciarerna-som-haller-varlden-som-gisslan/
https://klimat.story.aftonbladet.se/chapter/glaciarerna-som-haller-varlden-som-gisslan/
https://klimat.story.aftonbladet.se/chapter/var-civilisation-ar-redan-dod/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6nVElL/varldsledarna-har-sagt-ja-till-historiskt-klimatavtal
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6nVElL/varldsledarna-har-sagt-ja-till-historiskt-klimatavtal
https://www.svd.se/vi-har-tappat-kontrollen--klimatangest-vart-enda-hopp
https://www.svd.se/vi-har-tappat-kontrollen--klimatangest-vart-enda-hopp


45 

 

TT-AFP (2018-01-13): ”Parisavtalet: ”Extremt osannolikt att målet nås”, 

Svenska Dagbladet, hämtad 2019-01-13: https://www.svd.se/paris-tuffaste-

klimatmal-snart-ouppnaeligt 

Ouppnåeligt, ”hela existens 

kan hotas”,  

Von Hall, Gunilla (2018-11-29): ”Larmet: ”Vi är den första och sista 

generationen”, Svenska Dagbladet, hämtad 2019-01-

13:https://www.svd.se/forskare-slar-larm-planetens-temperatur-ar-rekordhog 

Havsnivåerna fortsätter att 

stiga, glaciärerna smälter, 

extremväder, katastrofer, 

larm,”den sista generation 

som verkligen kan göra 

något åt det.” hotar, 

katastrofala följder, 

stormar, översvämningar, 

bränder, torka, 

värmeböljor, 
Johnsson, Ann-Cathrine (2018-10-28): ”Åtta punkter som avgör: ”Blir 

omöjligt att stoppa”, Svenska Dagbladet, hämtad 2019-01-

13:https://www.svd.se/brytpunkterna-for-klimatet--omojligt-att-stoppa-

sedan#sida-8  

Bränder, destabilisering, 

uppvärmningen 

Arvidsson, Joel (2018-10-10): ”Klimatvarningen: ”Blir som en turkisk 

bastu”, Svenska Dagbladet, hämtad 2019-01-

13:https://www.svd.se/klimatvarningen-blir-som-en-turkisk-

bastu/om/klimatforandringar 

Extrema väderfenomen, 

torka, värmeböljor, 

översvämningar, 

skogsbränder, klimatkrisen 
Antonelli, Alexandre m.fl. (2019-01-01): ”Sverige kan rädda Amazonas”, 

Svenska dagbladet, hämtad 2019-01-13:https://www.svd.se/sverige-kan-

radda-amazonas   

Rädda, förödande, torka, 

extrema väderförhållanden, 

översvämningar 

 Lindström, Lars (2017-11-20): ”Det känns som om vi sviker våra barn”, 

Expressen, hämtad 2019-01-13: https://www.expressen.se/kronikorer/lars-

lindstrom/det-kanns-som-om-vi-sviker-vara-barn/ 

Sviker, ändra beteenden 

 

 

 

 

 

Ansvarsdiskurs 

Sörlin Sverker (2018-04-03): ”Otänkbart att människan kunde förstöra nåt så 

stort”, Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/kultur/ide/otankbart-att-manniskan-kunde-forstora-

nat-sa-stort/ 

Förstöra, ”människan 

påverkar”, människans 

epok 

Fjellner, Christofer (2018-10-17): ”Ställ inte orimliga miljökrav på 

lastbilstillverkarna”, Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/stall-inte-orimliga-miljokrav-pa-

lastbilstillverkarna/ 

Krav, miljökrav, 

spelreglerna, lagstiftningen 

Jakobson, Hanna (2018-02-24): ”Köttskapp splittrar regeringen inför valet”, 

Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/kottskatt-splittrar-partierna-i-

riksdagen/ 

Flygskatt, köttskatt, 

klimatbeskattning, 

antibiotikskatt 

Persson, Mats & Eklund, Louise (2017-11-17): ”Liberal politik är grön 

politik”, Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/liberal-politik-ar-gron-

politik/ 

Hållbar produktion, hållbar 

utveckling, spelregler, 

klimatinvesteringar,   

Stranne, Frida (2017-06-04): ”Trump är inte unik, bara osofistikerad och 

okunnig”, Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/kronikorer/frida-stranne/trump-ar-inte-unik-bara-

osofistikerad-och-okunnig/ 

Diktera villkoren, grön 

omställning, ideal och 

traditioner, ”stå utanför 

Parisavtalet” 
Holm, Gusten (2015-12-12): ”Parisavtalet i 7 punkter – experten förklarar”, 

Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/nyheter/parisavtalet-i-7-punkter--experten-

forklarar/   

Mål, globala 

uppvärmningen, 

https://www.svd.se/paris-tuffaste-klimatmal-snart-ouppnaeligt
https://www.svd.se/paris-tuffaste-klimatmal-snart-ouppnaeligt
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temperaturmål, punkter i 

avtalet, klimatåttaganden 
Rogvall, Filippa (2017-06-02): ”Experter: Trump hade orsakat mer skada i 

Parisavtalet än utanför”, Expressen, hämtad 2019-01-13: 

https://www.expressen.se/nyheter/experter-trump-hade-orsakat-mer-skada-i-

parisavtalet-an-utanfor/ 

Orsakat mer skada, 

internationella 

klimatpakten, globala 

uppvärmningen, stödja ett 

avtal, klimatfinansieringen, 

koldioxidsamarbeten 
TT:s utsände (2015-12-12): ”Viktigaste punkterna i Parisavtalet”, 

Aftonbladet, hämtad 2019-01-13: 

https://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/a/7lx8M3/viktigaste-

punkterna-i-parisavtalet 

Begränsa jordens 

uppvärmning, klimatplaner, 

utsläppsminskningsmål, 

klimatåtgärder, global 

översyn, transparens 
Mellin, Lena (2015-12-12): ”Avtalet punkt för punkt”, Aftonbladet, hämtad 

2019-01-13: https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/ngVE7a/avtalet-
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