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Abstract 

This multi-method study intends to identify the agents who have a voice in the media 

coverage of climate change in four Swedish newspapers, through quantitative content analysis 

and critical discourse analysis. The purpose is to examine the role of scientist in the climate 

debate. The study employs critical discourse theory to highlight how media by the choice of 

who gets to speak and what is discussed in contrast to who does not get to speak and what is 

not discussed, establishes the discourse about climate change as an actual issue and 

anthropogenic global warming as a hegemonic perception. It also reveals that the media on 

good grounds seems to overlook the traditional view of objectivity. IPCC is represented as an 

authority which the reporting relies on and politicians are, alongside the scientist, the most 

common agent to be quoted. 
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1 Inledning 

Klimatförändringar beskrivs ibland som en av vår tids största utmaningar (Berglez, Höijer & 

Olausson 2009). Forskare har under flera års tid lagt fram bevis på att jordens klimat är på väg 

att förändras till det varmare (Blanco Castilla, Teruel Rodríguez & Quesada 2014; Kunelius & 

Eide 2012; Laksa 2014; Parratt 2014). Medierna har förstås som förmedlare av information i 

samhället haft en stor del i att ämnet lyfts upp till den offentliga debatten, som har kommit att 

bli en del av vårt politiska-, ekonomiska-, kulturella- och sociala liv (Asayama & Ishii 2014; 

Boykoff 2011:1ff; Paratt 2014). 

 

Vi kanske inte tycker att vi märker av klimatförändringar i vårt vardagliga liv, vi kanske bara 

upplever förändringarna i vädret utanför vårt fönster. Men vid frukostbordet diskuterar vi 

fördelarna med att källsortera, betydelsen av att ta cykeln istället för bilen till jobbet och om 

hur mycket koldioxidutsläpp vår dagliga köttkonsumtion leder till. Det senaste decenniet har 

Hollywood bjudit oss på filmer så som ”Day After Tomorrow”, ”2012” och ”Noah” där 

naturkatastrofer och apokalypser skildras genom filmvärldens senaste specialeffekter. I 

riksdagen diskuterar man klimattullar och utvecklingen av svensk infrastruktur utifrån termer 

av klimatpåverkan. Inom EU och på transnationellnivå diskuterar man klimatåtgärder utifrån 

de resultat som FN:s klimatpanel publicerar. 

 

Medier fungerar som en länk mellan våra vardagliga liv och det som sker i vår omvärld 

genom ett ständigt informationsflöde. Medier bidrar också till att skapa och reproducera 

diskurser i samhället kring ett ämne som klimatförändring (Boykoff 2011:2f). Medier 

förväntas bistå med information om klimatförändringar på ett sätt som gör det möjligt för 

allmänheten att begripa de ofta komplexa processer och slutsatser som vetenskapen beskriver 

(ibid). Medier kan på så sätt tillskrivas stort inflytande över kommunikationen mellan 

allmänheten och vetenskapen. Därför är det intressant att studera klimatförändring utifrån 

medierad kommunikation. Avsikten är att underöka hur rapporteringen kring 

klimatförändringar ser ut i svenska medier, mer specifikt inom dagstidningsgenren, i relation 

till släppen av två av FN:s klimatpanels så kallade IPCC-rapporter under hösten 2013 och 

våren 2014. Denna studie kommer framför allt inrikta sig på att identifiera vilka aktörer som 

får komma till tals i mediedebevakningen av klimatförändringar, samt på vilket sätt detta sker. 

Forskarnas roll som kunskapskälla i mediebevakningen kommer att ägnas särskilt fokus. 
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1.1 Bakgrund 

Forskning visar att intresset för klimatet är stort i Sverige. Enligt opinionsundersökningar 

rangordnar det svenska folket klimatet som den tredje viktigaste frågan (Holmberg & Weibull 

2009:41, se även Roosvall 2010). 69 % av befolkningen anser att det är ”extremt viktigt” att 

Sverige agerar för att förhindra växthuseffekten och för att motverka konsekvenserna av 

klimatförändring, medan så många som 82 % tror att Sverige kommer att beröras av 

konsekvenserna (Berglez, Höijer & Olausson 2009). Med detta sagt är det förstås intressant 

att närmre studera den svenska mediebevakningen av ämnet klimatförändring, då det tycks 

vara något som intresserar en stor del av den svenska befolkningen. 

 

FN är en internationell inrättning vars ändamål inkluderar bland annat att upprätthålla 

gränsöverskridande fredliga relationer, att bistå med humanitär hjälp och främja demokrati 

samt att arbeta för hållbar utveckling för framtida generationers skull (UN). FN:s klimatpanel, 

The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, är en av FN:s underorganisationer 

vars funktion är att tillhandahålla den senaste kunskapen kring klimatförändringar (IPCC). 

Syftet är att ge en bred, objektiv och transparent kunskapsgrund utifrån såväl vetenskapliga 

som tekniska och socioekonomiska aspekter (ibid). Tusentals forskare från hela världen bidrar 

oavlönat av FN med studier till detta arbete. Materialet genomgår därefter en 

granskningsprocess och diskuteras under planeringssammanträden där representanter från 

IPCC:s förnuvarande 195 medlemsländer deltar. År 1990 kom den första av IPCC:s 

bedömningsrapporter. Rapporten betonade vikten av ett internationellt engagemang och 

gränsöverskridande samarbete för att hantera konsekvensera av klimatförändring. Den andra 

bedömningsrapporten kom 1995, den tredje 2001 och däremellan har en mängd vetenskapliga 

IPCC-rapporter publicerats. 2007 publicerades den fjärde bedömningsrapporten och i slutet av 

samma år tilldelades klimatpanelen Nobels fredspris, som ett bevis för det viktiga arbete som 

IPCC åstadkommer. Därmed är det av relevans att studera mediebevakningen av klimatet i 

förhållande till IPCC och IPCC-rapporterna, då klimatpanelen uppenbarligen har ett 

inflytande på klimatdebatten. 

 

Denna studie genomförs i relation till det internationella forskningsprojektet MediaClimate, 

där Anna Roosvall, docent i medie- och kommunikationsstudier vid Örebro universitet, utför 

de svenska undersökningarna. MediaClimate syftar till att studera mediebevakningen av 

klimatförändring kopplat till IPCC i ett tjugotal länder (MediaClimate). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna flermetodstudie är att identifiera och diskutera vilka aktörer som kommer 

till tals i mediebevakningen av klimatförändringar i svenska dagstidningar i samband med 

släppen av två IPCC-rapporter, samt att åskådligöra hur detta sker. Denna studie ämnar 

samtidigt undersöka hur man förhåller sig till objektivitetsprincipen. I studien tillämpas 

kvantitativ innehållsanalys och kritisk diskursanalys, i avseende att belysa vilka diskurser och 

intressen som genomsyrar rapporteringen. Vidare är avsikten att specifikt belysa vilken roll 

forskare har som auktoriteter, det vill säga att ta reda på vilket utrymme och vilken dignitet 

som deras kunskap på området får. 

 

Nedan följer de frågor som studien av medieinnehållet kring IPCC-rapporternas 

offentliggörande ämnar besvara: 

o Vilka aktörer får sin röst hörd i mediebevakningen av klimatförändringar i svenska 

dagstidningar? 

o Hur förhåller man sig till objektivitetsprincipen i rapporteringen? 

o Vilken roll har forskare i mediebevakningen av klimatförändringar, det vill säga när 

och hur refererar man till forskare? 

o Mer specifikt, framställs forskare som auktoriteter och i så fall på vilket sätt? 

1.3 Avgränsningar 

Flera har påvisat intresset för hur medier beskriver ämnet klimatförändring (Asayama & Ishii 

2014; Blanco Castilla, Teruel Rodríguez & Quesada 2014; Eide & Ytterstad 2011; Hiles & 

Hinnant 2014; Hoyos 2014; Kumpu 2013; Kunelius & Eide 2012; Russell 2013; Laksa 2014; 

Parratt 2014). Denna studie kommer emellertid lägga ett större fokus på vem som har makten 

över ordet i medierapporteringen och hur det påverkar rapporteringen. Det innebär därmed att 

denna studie ägnar ett intresse för hur dessa aktörer representeras medialt. Särskilt fokus 

kommer att ägnas forskarnas roll i detta sammanhang, eftersom den mediala rapporteringen 

kring klimatförändringar till viss del är beroende av forskningsresultat. De artiklar som ligger 

till grund för denna studie är dessutom publicerade under hösten 2013 och våren 2014, då 

FN:s klimatpanel har sammanträtt för att diskutera klimatet och utarbeta den femte 

bedömningsrapporten. I samband med detta har man publicerat två delrapporter, den första 

släpptes den 27 september 2013 och den andra den 15 april 2014. Eftersom IPCC-rapporterna 

bygger på forskningsstudier kan man förvänta sig förekomsten av forskare i 
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medierapporteringen. Det ska också klargöras att avsikten med denna studie inte är att göra 

några generaliseringar av mediebevakningen av klimatförändringar i stort, utan denna studie 

syftar till att identifiera eventuella tendenser i svenska nyhetstidningars rapportering av 

klimatförändringar, kopplat till IPCC-rapporternas publiceringar. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Denna studie inleds med en karaktärisering av forskningsområdet samt en redogörelse för de 

studier som utgör en grund för denna undersökning. Därefter följer en genomgång av studiens 

teoretiska utgångspunkter; klimatkommunikation, kritisk diskursteori och begreppet 

objektivitet, kopplat till studiens syfte och tidigare forskning. Sedan redogörs för urval och 

material följt av ett avsnitt om de metoder; kvantitativ innehållsanalys och kritisk 

diskursanalys, som tillämpas i studien. Sedan förs en diskussion kring tänkbara metodproblem 

samt reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Efter detta kommer inledningsvis en 

redogörelse samt analys av resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen, där studien 

ämnar göra en kartläggning över materialet och presentera medieinnehållet i form av vilka 

aktörer som kommer till tals, artiklarnas relevans samt forskare och IPCC:s roll i 

klimatrapporteringen. Det följs av resultaten och analysen av den kvalitativa delen där kritisk 

diskursanalys tillämpas, med avsikt att åskådligöra hur forskare citeras och hur olika ordval 

påverkar yttranden och de diskurser som etableras i artiklarna. Sedan förs en diskussion kring 

resultaten följt av en presentation av studiens slutsatser. Avslutningsvis återfinns en 

sammanfattning följt av käll- och litteraturförteckning samt bilagor. 
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2 Tidigare forskning 

Nedan följer en introduktion av det aktuella forskningsområdet och därefter en beskrivning av 

tidigare studier. Sedan återfinns fördjupande redogörelser av tre i detta avseende relevanta 

forskningsstudier samt avslutningsvis en sammanfattning av tidigare forsknings betydelse för 

denna studie. 

 

Det finns ett stort antal aktuella studier om medier i förhållande till ämnet klimatförändring. 

Intresset för denna typ av forskning tycks ha ökat på senare år, vilket delvis skulle kunna 

förklaras av att det länge varit ett tämligen outforskat område, vilket i sin tur kan bero på att 

debatten kring klimatförändringar varit relativt lågmäld fram tills på senare år (Olausson & 

Berglez 2014a, 2014b; Asayama & Ishii 2014). 

 

Den tidigare forskning som ligger till grund för denna studie kan huvudsakligen sammanfattas 

med att studierna framför allt inriktat sig på hur medierna framställer ämnet klimatförändring. 

Diskursteori är en återkommande teoretisk utgångspunkt och innehållsanalys en vanligt 

förekommande metod för såväl kvantitativa som kvalitativa studier. Det bör noteras att det 

nästan uteslutande är tidningsjournalistik som kommit att få representera medierna, då 

studierna bygger på analyser av utvalda nyhetstidningar i länder som USA, Storbritannien, 

Norge, Finland, Spanien och Japan. Forskning inom klimatvetenskaplig kommunikation har 

av tradition huvudsakligen fokuserat på studier av tryckta medier då de har ett stort inflytande 

på den massmediala dagordningen i samhället (Boykoff 2011:50). En annan orsak är förstås 

av det mer praktiska slaget då det oftast varit betydligt enklare att komma åt tryckt material 

(ibid). Forskning kring medier i relation till klimatet har emellertid expanderat under det 

senaste decenniet och idag tillämpas en bredare variation av såväl metoder som 

tillvägagångssätt (ibid). 

 

Ett tydligt mönster i den tidigare forskningen finns i resultaten som gång på gång påvisar att 

man inom den journalistiska verksamheten idag förhåller sig något annorlunda till begreppet 

objektivitet, åtminstone i relation till mediebevakningen av klimatdebatten. Många menar att 

journalister som strikt håller sig till begreppet objektivitet, utifrån en definition i stil med att 

”båda parter måste få komma till tals lika mycket”, riskerar att skapa en felaktig balans där 

den minioritet som motsätter sig idén om att människan skulle orsaka klimatförändringar, får 

ett felaktigt stort utrymme (Blanco Castilla, Teruel Rodríguez & Quesada 2014; Eide & 



9 
 

Ytterstad 2011; Hiles & Hinnant 2014; Kunelius & Eide 2012; Russell 2013). 

Mediebevakning av klimatet i relation till en politisk debatt är en annan gemensam nämnare 

på forskningsfältet. Flera uppmärksammar den roll som bland annat politiker, PR-branschen 

och intresseorganisationer spelar i mediebevakningen av klimatförändringar och 

konsekvenserna av dem (Asayama & Ishii 2014; Blanco Castilla, Teruel Rodríguez & 

Quesada 2014; Eide & Ytterstad 2011; Hiles & Hinnant 2014; Hoyos 2014; Kumpu 2013; 

Kunelius & Eide 2012; Laksa 2014; Parratt 2014). Samtidigt har flera studier observerat att 

medier tenderar att domesticera klimatdebatten för att skapa intresse och en kulturell 

anknytning (Asayama & Ishii 2014; Berglez, Höijer & Olausson 2009; Caravalho 2007; Eide 

& Ytterstad 2011; Kunelius & Eide 2012; Roosvall 2010). 

 

En annan tydlig tendens för rapporteringen kring klimatförändring har varit hur bilder 

används som ”vittnesmål” för klimatförändringar i olika medietexter (Boykoff 2011:15; 

Hahn, Eide & Ali 2012). Bilder på smältande glaciärer. Isbjörnar med bildtexter som refererar 

till smältande isar, minskade jaktmarker och isbjörnsungar som drunknar. Uttorkade insjöar 

och dramatiska bilder från där orkaner och tsunamis dragit fram och orsakat förödelse. Det är 

bara några exempel på bilder som fått porträttera klimatförändringar. Samtidigt har medierna 

prövats när det kommer till att riktigt och objektivt beskriva den osäkerhet som till viss del 

omgärdar klimatvetenskapen (Boykoff 2011:62f, 99f). Efter ett dataintrång under 2009 

offentliggjordes e-postmeddelanden mellan IPCC forskare som pekade på felaktigheter i de 

resultat som IPCC publicerat, denna incident kom att kallas ”climate gate” och resulterade i 

att klimatskeptiker fick ett ökat medialt utrymme (Asayama & Ishii 2014; Boykoff 2011, s.33, 

36; Duarte & Yagodin 2012). 

2.1 Mediebevakning av klimatet 

Klimatjournalisters syn på begreppet objektivitet undersöks i en studie av Hiles och Hinnant 

(2014), genom djupgående intervjuer där deltagarna reflekterar kring sin syn på objektivitet. 

Deras resultat tyder på att journalister, åtminstone inom det berörda klimatämnet, allt mer 

tillämpar en något modifierad syn på detta begrepp. Detta yttrar sig i att det blivit allt 

vanligare att man som reporter väljer ett tillvägagångssätt där den sida som har starkast 

bevisning får ta störst plats i rapporteringen (ibid). Det är intressant i förhållande till denna 

studie, då journalisters syn på objektivitet tydligt kan kopplas till vem som får sin röst hörd i 

mediebevakningen av klimatförändringar. 
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En studie av ledarsidorna i The New York Times och El País, en av USA:s respektive 

Spaniens mest prestigefyllda tidningar, påtalar en bristfällig rapportering om ämnet 

klimatförändring, då de gång på gång baserar sitt innehåll på otillräckliga källor (Blanco 

Castilla, Teruel Rodríguez & Quesada 2014). Detta menar de är särskilt problematiskt då 

ledarsidan reflekterar tidningens ideologiska ståndpunkt. Undersökningen framhåller att 

verkliga sakförhållanden ofta får stå tillbaka till fördel för politiska eller ekonomiska 

intressen, medan forskare i detta fall beskrivs som trovärdiga källor. Det är förstås av relevans 

för denna studie då avsikten är att närmre studera vilken roll forskare har bland de 

identifierbara aktörerna i klimatdebatten. 

 

Genom innehållsanalys har Kunelius och Eide (2012) studerat mediebevakningen av 

klimatdebatten i samband med ett par av FN:s klimattoppmöten. Medieinnehåll från 

sammanlagt 19 länder, vilka återfinns på olika kontinenter, har analyserats. De beskriver två 

förhållningssätt inom journalistiken. Dels ett där man tenderar att gynna en kosmopolitisk 

diskurs som genomsyras av hopp, där vikten av att många länder enas över ett avtal för att 

lösa klimatproblematiken framhålls. Det andra förhållningssättet tenderar däremot att gynna 

mer nationellt grundade diskurser som utgår ifrån de egna ländernas behov och utsikter. Här 

framhåller man alltså att det är olika aktörer som får komma till tals i mediedabetten om 

klimatförändringar, genom de diskurser som ges mest utrymme. 

 

Eide och Ytterstad (2011) har analyserat innehållet i de två största norska nyhetstidningarna i 

samband med FN:s klimattoppmöte på Bali 2007, för att undersöka relationen mellan globala 

och nationella perspektiv i mediebevakningen. De fann de norska ledarna på Bali i en 

inramning som beskriver dem som klimathjältar, samtidigt som Norges ställning som stor 

oljeproducent kritiseras. Eides och Ytterstads textanalys påvisar alltså likt studien ovan, ett 

resultat där delvis polära diskurser kommer till uttryck i klimatrapporteringen, vilka därmed 

gynnar olika aktörer. 

 

Med utgångspunkt i diskursteori har Kumpu (2013) studerat två finska nyhetstidningar för att 

undersöka hur framtidsutsikterna beskrivs i samband med FN:s klimattoppmöten under 2007, 

2009 samt 2010. Han konstaterar ett samfälligt resultat där man uttrycker en hoppfull ton vid 

inrättandet av ett internationellt avtal, men också vilka konsekvenser ett misslyckande skulle 

resultera i. Kumpus studie lägger likt de flesta studier tyngdpunkten på hur klimatdebatten 

beskrivs i media, tillskillnad från denna studie, vars perspektiv lägger större fokus på vem som 
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får beskriva klimatproblematiken och hur det påverkar klimatrapporteringen. Resultatet är 

intressant i relation till redan nämnda studier av Kunelius och Eide (2012) och Eide och 

Ytterstad (2011), då Kumpus studie likt deras bekräftar motsatta tongångar i 

medierapporteringen av klimatet och betonar vikten av globala åtgärder. 

 

Berglez, Höijer och Olausson (2009) konstaterar att klimatfrågan har fått ett ökat medialt 

utrymme i Sverige under den period mellan 2002 och 2007 som har undersökts genom 

kvalitativ studie av nyhetsdiskurser samt intervjustudier av journalister. De framhåller även 

att svenska medier beskriver klimatförändringar utan att diskutera de tvivel som 

klimatskeptiker trycker på kring klimatförändringarnas förekomst. Dessutom har man funnit 

att representationen av klimatet sker utifrån två ideologiska perspektiv som inkluderar 

individualisering och nationalisering. Här beskrivs individualiseringen i form av politiska 

diskurser för att på individnivå begränsa mänsklig klimatpåverkan (ibid). Nationaliseringen 

syftar i sin tur på betoningen av det nationella ansvaret för att minska koldioxidutsläpp, vilket 

delvis konstruerar en diskurs om den ideala nationen (ibid). Detta är av intresse för denna 

studie som ämnar identifiera de aktörer och de diskurser som dominerar i den svenska 

mediebevakningen av klimatförändringar idag. Det är samtidigt intressant i relation till 

studierna av Eide och Ytterstad (2011) samt Kunelius och Eide (2012) som också 

uppmärksammar nationella intressen i rapporteringen av klimatdebatten. 

 

Roosvall (2010) har studerat klimatrapporteringen i två svenska dagstidningar, Aftonbladet 

och Dagens Nyheter, i samband med FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn 2009 och noterar en 

tydlig tendens till domesticering. Resultaten visar att det framför allt är inhemska nationella 

politiker som kommer till tals i mediebevakningen. Roosvall framhåller även att det politiska 

spelet kring klimatfrågan blir mer synligt efterhand. Enligt studien beskrivs 

klimatförändringar och klimattoppmötet som viktiga frågor i de svenska tidningarna, fast inte 

i relation till andra samhällsaspekter. Återigen uppmärksammas alltså det nationella 

perspektivet samtidigt som denna studie betonar att politiker ges stort medialt utrymme i 

svensk dagstidningspress. Till skillnad från Roosvalls studie som inriktar sig på den mediala 

rapporteringen i samband med FN:s klimattoppmöte 2009, ämnar denna studie fokusera på 

den svenska mediebevakningen i samband med publiceringarna av två klimatrapporter under 

2013 och 2014. 
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2.2 Ett nytt journalistiskt landskap 

Innovation in hybrid spaces: 2011 UN Climate Summit and the expanding journalism 

landscape är titeln på den rapport som Russell (2013) producerat med avsikt att studera vad 

som beskrivs som ett nytt journalistiskt landskap. Studien tar sin utgångspunkt i en fråga om 

hur konventionella medier och nya medier skiljer sig åt samt kompletterar varandra när det 

gäller såväl innehåll som professionella principer. Som komplettering till denna formuleras 

ytterligare en fråga om vilka konsekvenser uppkomsten av nya medier får för journalistiken. 

Med hjälp av semistrukturerade intervjuer och diskursteori studerar Russell olika typer av 

medieinnehåll från New York Times, USA Today och tre icke-statliga organisationer i 

samband med FN:s klimattoppmöte i Durban 2011. 

 

Russel påpekar att journalistik enligt tradition bör bygga på objektivitet och journalisters 

främsta uppgift är att granska samhällets makthavare och deras företagande. Detta menar hon 

att man vanligtvis uppnår genom att låta båda sidor av en fråga eller en händelse få bli hörd. 

Russel utskönjer dock en negativ konsekvens av detta förhållningssätt, då det inneburit en 

skev framställning av klimatförändringar i media. Trots att det under en längre tid funnits 

övervägande vetenskapliga bevis för att klimatförändringar är ett faktum, framhåller Russels 

studie att de som motsätter sig denna idé fått ett lika stort medialt utrymme. 

 

Det är av yttersta intresse för denna studie, eftersom det skulle kunna tyda på att medierna 

genom sitt försök att upprätthålla en slags balans mellan de båda uppfattningarna om 

klimatförändringar, bidrar till att underminera forskares bevisbörda och i den aspekten även 

deras auktoritet. Russell menar emellertid att objektivitet enligt den klassiska bemärkelsen har 

kommit att modifierats då det journalistiska landskapet har utvecklats och blandats med nya 

former av medier. Till nya medier hör i detta avseende informationskanaler som Twitter och 

Facebook. Russells studie fokuserar främst på journalisternas roll, vilket lämnar utrymme för 

vidare analys av övriga aktörers roll i mediebevakningen, även om dessa oftast är 

sammanlänkade på ett eller annat vis. Det är emellertid med utgångspunkt i detta utrymme 

som denna studie avser att undersöka forskarnas roll i den svenska tidningsrapporteringen av 

klimatförändringar. 
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2.3 Klimatvetenskap och politik i fokus 

Genom diskursteori och kvalitativ textanalys beskriver Asayama och Ishii (2014) hur IPCC 

tillskrivs vetenskaplig auktoritet genom de diskurser kring klimatvetenskap och politik som 

vävs samman i tre japanska nyhetstidningar under åren 1988 till 2007. De uppmärksammar 

också att klimatetdebatten har domesticerats för att bättre kunna förstås utifrån nationella 

aspekter. Studiens syfte är att undersöka hur och varför klimatvetenskap framställs som den 

gör i japansk media, samt vilka konsekvenser detta får för den offentliga debatten. 

 

IPCC är som bekant en gränsöverskridande organisation och har en betydelsefull roll som 

förmedlare av kunskap kring klimatförändringar och hur de påverka oss människor och vår 

planet, på såväl klimatvetenskaplig som politisk nivå. Trots detta visar resultaten från 

Asayamas och Ishiis studie på hur mediediskurser samverkar kring en formulering av IPCC 

som en genuint vetenskaplig organisation, vilket bortser från de politiska processer som kan 

kopplas samman med IPCC:s arbetsprocess. Detta har visserligen skett succesivt och som 

orsak till detta nämns publiceringen av IPCC-rapporterna, som följer efter klimattoppmötena, 

då rapporterna har beskrivits utifrån framför allt vetenskapliga termer. 

 

Under 1990-talet började japanska medier framställa IPCC som en ”varnings-forskargrupp”, 

vilket fick förnyad kraft i samband med att IPCC tillsammans med Al Gore tilldelades Nobels 

fredspris 2007. De klimatkonsekvenser som förutspås utifall att mänskligheten låter bli att 

agera, dramatiseras genom denna diskursiva konstruktion (ibid). Asayamas & Ishiis studie är 

av särskilt intresse för denna undersökning då den beskriver klimatvetenskap utifrån ett 

perspektiv där forskares arbete tillskrivs en större betydelse. Alltjämt saknas dock en mer 

ingående analys över hur forskare får komma till tals, det vill säga hur de citeras, i 

mediebevakningen av klimatförändringar. Detta ämnar denna studie belysa utifrån ett svenskt 

perspektiv. 

2.4 Ideologi och mediediskurser om klimatförändringar 

Caravalho (2007) belyser de sociala och politiska aspekter som påverkar medierapporteringen 

av klimatförändringar. Hon menar att olika ideologiska diskurser påverkar det mediala 

innehållet i form av vad som är av vetenskaplig betydelse, vem som tillskrivs auktoritet och 

vad som väcker engagemang. Hon framhåller även betydelsen av att förstå denna process då 
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mediernas representation av klimatförändringat i sin tur påverkar allmänhetens syn på 

klimatfrågan samt de politiska åtgärder som efterfrågas. 

 

Caravalhos studie fokuserar på det mediala innehållet i brittisk så kallad ”kvalitetspress”, med 

avsikt att identifiera de ideologiska ståndpunkter som dominerar på det vetenskapliga 

kunskapsområdet kring klimatet samt i framställningen av klimatförändringar. Som 

utgångspunkt för analysen formuleras en frågeställning om hur pass beroende 

medierapporteringen är av rådande diskurser och redan debatterade ämnen samt hur pass 

mycket inflytande politiken har på den vetenskapliga diskursen kring klimatet medialt. 

Studien bekräftar tidigare forskning som påvisat betydelsen av att förankra vetenskapliga 

nyheter i ett nära kulturellt sammanhang för att väcka intresse hos mediepubliken. Medier 

beskrivs vidare ha en betydelsefull ställning när det kommer till att bekräfta vetenskapliga 

resultat, genom den position de kan tillskrivas då de till viss del kan styra över vilka 

vetenskapliga resultat som blir nyheter samt vem som får möjlighet att yttra sig om dessa 

(ibid). 

 

Studien intresserar sig framför allt för hur ideologiska ståndpunkter påverkar vetenskapliga 

påståenden kring klimatförändringar i de brittiska tidningarna The Guardian, The Independent 

samt The Times, vilket analyseras genom tillämpandet av kritisk diskursanalys. Caravalhos 

resultat är av intresse för denna studie som också ämnar tillämpa kritisk diskursanalys med 

avsikt att belysa underliggande diskursiva maktstrukturer genom att identifiera de aktörer som 

kommer till tals i svenska dagstidningar. 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kan sammanfattas med att flera studier uppmärksammat en tendens 

till att domesticera klimatfrågan och klimatproblematiken. Det gör man genom att framför allt 

låta inhemska politiker komma till tals och genom att diskutera ämnet utifrån nationella 

intressen och konsekvenser (Berglez, Höijer & Olausson 2009; Eide & Ytterstad 2011; 

Kunelius & Eide 2012; Roosvall 2010). Det är intressant då denna tendens tyder på att 

politiker ges större medialt utrymme än exempelvis forskare, vars roll i den svenska 

mediedebatten denna studie ämnar belysa särskilt, i fårhållande till släppen av två IPCC-

rapporter. Det är också intressant eftersom klimatförändringar till stor del beskrivs utifrån 

vetenskapliga termer. Flera studier har även diskuterat medierapporteringen utifrån begreppet 

objektivitet, vilket även denna studie kommer att göra, då dess tillämpning är av betydelse för 
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det mediala innehållet vilket tidigare forskning påvisat (Blanco Castilla, Teruel Rodríguez & 

Quesada 2014; Eide & Ytterstad 2011; Hiles & Hinnant 2014; Kunelius & Eide 2012; Russell 

2013). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt återfinns en beskrivning av de teorier som ligger till grund för denna studie. 

Inledningsvis beskrivs olika aspekter av klimatkommunikation och betydelsen av en 

rapportering om klimatförändringar. Därefter följer en grundläggande redogörelse för de 

teoretiska aspekterna av kritisk diskursanalys i förhållande till begreppen ideologi, hegemoni 

och makt. Sedan följer ett stycke om begreppet objektivitet, vars innebörd redan diskuterats i 

den tidigare forskningen, men som här kommer att beskrivas mer ingående i relation till hur 

det kan appliceras i analysen. 

3.1 Klimatkommunikation 

Klimatförändringar har genom historien definierats på olika sätt och i medierapporteringen 

har man varit inkonsekvent när det kommer till benämningen av termen ”klimatförändring” 

(Boykoff 2011:6f). Idag används termen ”global uppvärmning” inom vetenskapen för att 

beskriva temperaturökningar över tid. Det görs en tydlig åtskillnad mellan definitionen 

”global uppvärmning” och ”klimatförändring” då den senare används i en något bredare 

omfattning som inkluderar förändrade havsnivåer, torka, nederbörd, etcetera (ibid). 

Klimatförändringar och global uppvärmning sker emellertid i förhållande till varandra (ibid). 

”Klimat” och ”väder” är exempel på två andra distinkta, men inte helt åtskilda begrepp som 

ofta beskrivs i relation till varandra (Boykoff 2011:43). Väder får ofta fungera som bevis för 

klimatförändringar (ibid). Väder är något vi alla upplever i vår vardag, medan 

klimatförändring är något mer diffust. Sambandet mellan väder och klimat har medialt 

rationaliserats med gestaltningen av klimatförändringar genom skiftningar i vädret (Boykoff 

2011:43f). FN:s klimatpanel definierar ”klimatförändring” som en förändring av klimatet över 

tid, oavsett om det är orsakat av oss människor eller ett resultat av naturliga processer 

(Boykoff 2011:7). 

 

Hur vi väljer att definiera ett fenomen som ”klimatförändring” och hur klimatförändringar 

skildras i medier är av betydelse för hur vi kommer att förstå oss på det (Berglez & Olausson 

2010; Boykoff 2011:8). Det påverkar därmed även vårt engagemang och hur vi väljer att 

handskas med klimatproblematiken (ibid). Medierapportering av ett ämne är inte ett 

nödvändigt omen för att det finns ett engagemang för det, utan kan snarare ses som en 

möjlighet till ökad medvetenhet och intresse för att engagera sig för det (Boykoff 2011:2). 

Därför är det också intressant att studera mediebevakningen av ett fenomen som 
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klimatförändring, för att belysa de olika aspekter som diskuteras och som i fallet med denna 

studie, identifiera de aktörer som ges utrymme att diskutera klimatproblematiken. 

 

Mediebevakning av klimatförändringar kräver att rapporteringen anpassas efter allmänhetens 

förväntade kunskap kring den vetenskapliga-, politiska- och ekonomiska problematiken. Det 

innebär också att medier blir tvungna att fatta beslut kring vem som ska få föra sin talan, vem 

som ska få agera ”expert” och ”auktoritär” (Boykoff 2011:59). Medier har också en 

betydelsefull roll då de har möjlighet att såväl kritisera som styrka vetenskapliga resultat 

(Caravalho 2007; Duarte & Yagodin 2012). Tillkomsten av nya sociala medier under framför 

allt det senaste decenniet har emellertid skapat ett nytt medielandskap där tillgången till 

information och möjligheten till att kommunicera med andra människor, relativt oberoende av 

tid och rum, har blivit nästintill obegränsad (Boykoff 2011:169). Samtidigt kan det innebära 

en risk, när det blir enklare för vem som helst att sprida information och agera ”expert” utan 

ibland tillräcklig kunskap (Boykoff 2011:59). Därför är det också av intresse att identifiera 

vilka aktörer som ges medialt utrymme och tillskrivs auktoritet i detta sammanhang. 

3.2 Teorier om diskurser 

Som utgångspunkt för denna studie används kritisk diskursteori, vilket är en inriktning som 

intresserar sig för relationen mellan språk och makt (Berglez & Olausson 2008; Berglez 2010; 

Machin & Mayr 2012:24).  Enligt detta perspektiv skapar vi vårt samhälle genom våra sociala 

relationer och språkliga handlingar (Berglez & Olausson 2008). Det beskrivs som en process 

där vår mänskliga kommunikation sker utifrån normer och således kommer vi med vårt språk 

upprätthålla maktstrukturer mer eller mindre omedvetet (ibid). Teorin har utvecklats ur kritisk 

lingvistik med intentionen att studera hur makt kan upprätthållas i samhället genom språkliga 

handlingar och representation av exempelvis klass och etnicitet (ibid). Detta perspektiv 

framhåller att mänskliga relationer aldrig är neutrala då vårt samhälle är format av konflikter 

och maktbegär (ibid). Det är av relevans för denna studie då den ämnar undersöka vem som 

har makten över kommunikationen kring klimatförändringar. 

 

Två centrala begrepp inom kritisk diskursteori, vilka också är tydligt sammankopplade med 

varandra, är ideologi och hegemoni (Berglez 2010; Richardson 2007:27; Williams 

2010:132f). Ideologi kan beskrivas utifrån ett traditionellt synsätt kopplat till marxistisk teori 

om makt, där man utgår ifrån att samhället präglas av en dominerande klass och de åsikter och 

intressen som den värnar om (Berglez & Nohrstedt 2009; Berglez & Olausson 2008; 
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Caravalho 2007). Begreppet har emellertid fått en vidare definition där ideologi kan beskrivas 

som en slags konstruktion av olika diskurser, det vill säga uppfattningar om saker och 

förhållanden, vilka olika samhällsklasser och -grupper förmedlar för att förstå sin omgivning 

(Berglez & Olausson 2008). Ideologi kan alltså förklaras som systematiska idéyttringar, vilka 

får varierat utrymme i samhället och här spelar förstås medierna en viktig roll i att producera 

och reproducera dessa meningsuppfattningar (Williams 2010:146f, 159, 164). Ideologiska och 

lingvistiska processer utgör grunden för diskurser och kan ses i relation till varandra, främst 

genom hur lingvistiska val i en text kan ses utifrån ideologisk betydelse (Fairclough 1995:25). 

 

Hegemoni är i sin tur något som uppstår genom en förhandlingsprocess där olika diskurser 

ställs emot varandra och samverkar till att främja en ideologi som på så sätt blir den 

dominerande i samhället (Allan 2005:109f; Berglez & Olausson 2008). Denna process är 

konstant och ter sig naturlig, vilket gör att rådande maktförhållanden kan undkomma kritik då 

de framställs som självklara (Allan 2005:109f; Berglez & Olausson 2008; Lindgren 

2009:161). Hegemoni gynnar alltså särintressen men dessa konkurrerar ständigt med andra 

och hegemonisk makt är på så sätt inget bestående (Lindgren 2009:162; Sturken & Cartwright 

2009:444). För att en ideologi ska uppnå en hegemonisk status i samhället krävs att den också 

beaktar andra ideologiska intressen för att på så sätt uppnå en bredare acceptans (Gramchi 

1971:161, se även Allan 2005:110; Richardson 2007:35). Nyhetsmedier kan fungera som 

mäktiga institutioner i vårt samhälle, från vilka hegemoni reproduceras (Boykoff 2011:4). 

 

Även makt är en viktig aspekt i detta sammanhang då kritisk diskursteori intresserar sig för 

hur konventionella förhållanden och regler som råder i samhället blir avgörande för vem som 

säger vad och på vilket sätt i ett visst samanhang (Lindgren 2009:111). Makt kan utifrån ett 

kritiskt diskurs-perspektiv ses som något som präglar alla våra sociala relationer och är 

därmed inte något som tillskrivs enskilda aktörer (Berglez & Olausson 2008; Foucault 

1977/2000:116, se även Lindgren 2009:111). Det kan ses i relation till begreppet hegemoni 

som beskrivits som något som gynnar särintressen, även om dessa särintressen är föränderliga 

precis som diskurserna (Lindgren 2009:162; Sturken & Cartwright, s.444). 

3.3 Objektivitet och medier 

Ett annat relevant begrepp för denna studie är objektivitet, vars innebörd det återkommande 

förts en diskussion kring i den tidigare forskningen (Blanco Castilla, Teruel Rodríguez & 

Quesada 2014; Eide & Ytterstad 2011; Hiles & Hinnant 2014; Kunelius & Eide 2012; 
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Russell, 2013). Det finns en historisk koppling mellan begreppet objektivitet och det 

journalistiska yrket. Det är emellertid värt att påpeka att objektivitetsprincipen inte enbart 

tillämpas inom den journalistiska verksamheten, utan även inom exempelvis forskning, 

samtidigt som synen på begreppet till viss del har kommit att förändras inom båda områdena 

(Bryman 2008:43, 45; Hiles & Hinnant 2014). Den främsta orsaken beskrivs som att det i 

praktiken är svårt att tillämpa objektivitet enligt den traditionella meningen, det vill säga att 

inte låta subjektiva tolkningar påverka en forskningsstudie eller det journalistiska arbetet 

(Bryman 2008:43, 45; Kovach & Rosenstiel 2007:81ff; Richardson 2007:86f).  Inom såväl 

forskning som journalistik måste man oundvikligen fatta subjektiva beslut om vad som ska 

underökas samt vilka metoder som ska tillämpas (ibid). För forskningen innebär detta att ett 

objektivt förhållningssätt framför allt handlar om att klargöra för det tillvägagångssätt man 

har i genomförandet av en studie för att resultaten ska uppfattas som tillförlitliga och 

replikerbara (Bryman 2008:45, 49ff). Inom journalistiken kan objektivitetsprincipen i sin tur 

snarast beskrivas som en strävan efter att skapa en nyanserad bild av en händelse eller en 

debatt, där motsatta sidor ges utrymme för att skapa en balans (Boykoff 2011:125; Kovach & 

Rosenstiel 2007:87ff). Denna strävan efter balans mellan konträra intressen kan visserligen 

medföra en viss problematik då det kan leda till att vissa idéer tillskrivs större intresse än vad 

de egentligen har, vilket tidigare diskuterats i relation till Russells (2013) studie. 

 

Med utgångspunkt i kritisk diskursteori kommer denna studie tillämpa kritisk diskursanalys, 

vars huvudsakliga syfte är att identifiera olika diskurser och maktrelationer samt belysa hur 

dessa samverkar till att skapa hegemoni (Lindgren 2009:119). Denna studie ämnar därmed 

identifiera vilka aktörer som kommer till tals i mediedabetten för att belysa vilka intressen 

som dominerar kring ämnet klimatförändringar samt att i detta avseende belysa hur 

objektivitetsprincipen tillämpas. 
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4 Material och metod 

Nedan redogörs inledningsvis för det urval och material som ligger till grund för denna 

flermetodstudie (Bryman 2008:351). Därefter redogörs för studiens metoder, vilket inkluderar 

kvantitativ innehållsanalys samt kritisk diskursanalys. Avslutningsvis redogörs för tänkbara 

metodproblem följt av en diskussion kring reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet. 

4.1 Urval och material 

Sverige ligger högt i topp på listan över antal sålda tidningsexemplar, i jämförelse med flera 

andra länder (Weibull & Wadbring 2009:132). Studier visar också att svenskar tillskillnad 

från många andra nationaliteter läser dagstidningar i stor omfattning (ibid:347ff). Traditionellt 

sett har det funnits en uppdelning av dagstidningar i form av morgon- och kvällstidningar. 

Morgontidningar har betraktats som mer seriösa jämfört med den modernare formen av 

kvällstidningar som i sin tur har beskrivits som ”populärpress” (ibid:73). Så kallade 

morgontidningar har en stor utbredning bland den svenska populationen och läses regelbundet 

av de flesta sociala grupper (ibid:348). Kvällstidningar har emellertid också en ganska bred 

spridning (ibid:349). Morgontidningar har sedan länge också varit en dominerande 

nyhetskanal bland svenska medier (ibid:377). Bland de tidningar som haft stor inverkan på 

svensk press genom såväl etablering som utveckling kan Dagens Nyheter och Aftonbladet 

nämnas (ibid:58ff). Med detta sagt, är det relevant att avgränsa denna studie till att fokusera 

på mediebevakningen av klimatförändringar i svensk dagspress, då dagstidningar av tradition 

har en stark ställning i samhället när det gäller informationsspridning. 

 

Som underlag för denna studie har artiklar inhämtats från Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet och Nerikes Allehanda. På så sätt omfattar materialet två så kallade 

morgontidningar som av tradition har beskrivits som ”kvalitetspress” och som även kan 

kategoriseras som storstadspress; Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Vidare består 

materialet av en så kallad kvällstidning i form av Aftonbladet som länge dominerat inom 

denna genre, samt en lokal morgontidning i och med valet av Nerikes Allehanda. På så sätt 

inkluderar urvalet olika typer av tidningar på nationell och lokal nivå. Dessa tidningar kan 

dessutom tillskrivas olika politiska beteckningar vilket också ger en annan bredd. Dagens 

Nyheter är ”oberoende liberal”, Svenska Dagbladet ”oberoende moderat”, Aftonbladet 

”obunden socialdemokratisk” och Nerikes Allehanda betecknas som ”liberal”. Dagens 

Nyheter ges ut sex gånger i veckan och har i genomsnitt en upplaga på 282 000 exemplar, 
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med 758 000 läsare per utgivningsdag (Dagens Nyheter). Svenska Dagbladet som ges ut sju 

dagar i veckan har i sin tur en upplaga på cirka 159 700 exemplar per dag, med en räckvidd på 

404 000 läsare (TS). Aftonbladet, som även den ges ut sju dagar i veckan, hade i augusti 2014 

en genomsnittlig upplaga på 168 500 och en räckvidd på 736 000 läsare per dag 

(Aftonbladet). Nerikes Allehanda som är den främsta lokaltidningen i Närke, där denna studie 

genomförs, ges ut sju dagar i veckan och har en upplaga på i genomsnitt 49 900 samtidigt som 

den når omkring 118 000 läsare per dag (Promedia). 

 

Materialet är hämtat från två olika perioder; 24 september – 15 oktober 2013 samt 29 mars – 1 

maj 2014, vilka man beslutat om inom projektet MediaClimate. Under dessa två perioder har 

IPCC offentliggjort två klimatrapporter, en släpptes den 27 september 2013 och den andra den 

15 april 2014. FN har inrättat IPCC med avsikt att förse världen med aktuell vetenskaplig 

kunskap kring klimatförändringar. Därför är det relevant att undersöka hur 

medierapporteringen av ämnet ser ut i samband med dessa klimattoppmöten och 

offentliggörandena av IPCC-rapporterna. 

 

Materialet har valts ut genom ett målstyrt urval kopplat till studiens forskningsfrågor och 

teoretiska utgångspunkter med avseende att besvara syftet genom ett relevant urval av 

material (Bryman 2008:350f, 394, 434). Det kan även beskrivas som ett strategiskt urval, 

vilket tillämpas för att studiens frågeställningar och urval ska överensstämma (Bryman 

2008:434). Totalt har 78 artiklar granskats, vilket är ett relativt litet antal artiklar för en 

kvantitativ innehållsanalys. Resultaten är emellertid intressanta då materialet är inhämtat 

under två tidsperioder då man kan förvänta sig ett särskilt stort medialt intresse för 

klimatdebatten. Därmed ämnar denna studie påvisa eventuella tendenser i den svenska 

mediebevakningen av klimatförändringar. 

 

Artiklar har inhämtats från de utvalda dagstidningarna och inom de utvalda tidsperioderna 

med hjälp av sökorden; klimatförändring, global uppvärmning, Intergovernmental Panel on 

Climate Change samt förkortningen för det sistnämnda, IPCC. Dessa sökord tillämpas inom 

projektet MediaClimate. De är också av relevans för att besvara denna studies syfte då det ger 

en tämligen bred sökning av artiklar som beskriver klimatförändringar i någon form i de 

aktuella tidningarna. Sökningen efter artiklar har gjorts i mediearkivet Retriver på webben, 

genom att tillämpa de redan nämnda kriterierna, det vill säga genom att begränsa sökningen 

till de utvalda tidningarna, tidsperioderna samt sökorden. 
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4.2 Metod 

I beskrivningen av forskningsområdet bör det ha framgått att innehållsanalys varit en vanligt 

förekommande metod för såväl kvantitativa- som kvalitativa studier av medier och 

kommunikation i relation till ämnet klimatförändring. Denna undersökning är en 

flermetodstudie, det vill säga den är uppdelad i två delar (Bryman 2008:351). Den första delen 

innefattar en kvantitativ innehållsanalys med avsikt att genomföra en kartläggning över 

materialet och identifiera olika aktörer i artiklarna (Bryman 2008:351, kap. 6, 12). I den 

andra, tillämpas kritisk diskursanalys inom ramen för kvalitativ metod med avsikt att specifikt 

studera forskarnas roll i artiklarna (Bryman 2008:351, kap. 15). 

4.2.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Innehållsanalys är en metod som används för att på ett systematiskt sätt kvantifiera ett 

innehåll utifrån förutbestämda teman på ett sådant sätt att det är möjligt att replikera studien 

(Bryman 2008:281). Det gör det också möjligt att koda materialet utifrån teman som är av 

relevans för studien (Bryman 2008:290). Det material som analyseras i denna studie kodas 

utifrån ett redan beprövat kodschema, vilket innebär att det finns ett stöd för att kodschemat 

går att tillämpa (Bryman:169). ”En kvantitativ innehållsanalys syftar alltid till att lyfta sig upp 

från det enskilda, med sikte på det generella” (Nilsson 2010). I det här avseendet syftar till att 

identifiera de tendenser som går att utläsa av mediebevakningen av klimatförändringar i 

svenska nyhetstidningar, i relation till publiceringar av två IPCC-rapporter. Avsikten är alltså 

att genom kvantitativ innehållsanalys göra en deskriptiv, det vill säga en beskrivande 

redogörelse av medieinnehållet utifrån studiens syfte för att sedan övergå till en mer 

explanativ, nämligen en förklarande redogörelse, genom att tillämpa kritisk diskursanalys i 

den kvalitativa delen av studien. I enlighet med syftet för denna studie är kodningen av 

aktörerna i medieinnehållet av stort intresse för en innehållsanalys (Bryman 2008:287f). 

 

Då denna studie genomförs i relation till MediaClimate har materialet kodats utifrån ett redan 

beprövat kodschema som innehåller fler kategorier än de som är av relevans för 

undersökningens syfte. Därefter har de variabler som är av betydelse för att besvara det 

aktuella forskningsproblemet sållats ut för vidare analys. Kodschemat innehåller två delar, där 

den första delen inriktar sig på ”uppmärksamhet och röster”. Den andra delen i kodschemat 

fokuserar i sin tur på att identifiera olika teman i artiklarna som exempelvis 

”katastrof/varning”, ”rättvisa” och ”möjlighet att agera”. De flesta variablar har olika värden 
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som gör det möjligt att notera på vilket sätt exempelvis temat ”katastrof/varning” 

förekommer, det vill säga om det sker genom direkta- eller indirekta uttalanden som kan 

kopplas till negativa effekter av klimatförändringar samt var i texten dessa uttalanden finns. 

Se bilaga nummer 1 för ytterligare detaljer kring kodningen. 

 

Denna studie inriktar sig på att identifiera de olika aktörer, benämnt som röster i kodschemat. 

Med röster avses alla de personer som citeras direkt eller indirekt. En förutsättning är att 

dessa personer nämns vid namn. Journalister som eventuellt skulle kunna tillskrivas en röst i 

sina egna krönikor och kolumner har inte räknats med då det i detta fall är av större intresse 

att identifiera de ”yttre röster” som ges utrymme att komma till tals i artiklar kring ämnet 

klimatförändring. Det vill säga de aktörer som genom skribentens val får uttala sig. Detta val 

är av intresse utifrån avsikten att belysa hur objektivitetsprincipen tillämpas. Alla artiklar har 

även kodats utifrån genre, vilket innebär att det går att utläsa vilka artiklar som är skrivna av 

respektive tidnings personal alternativt av utomstående personer samt vad för typ av artikel 

det är frågan om. Då debattartiklar eller liknande har författats av person utanför tidningen har 

denne räknats med som en röst i kodningen. Som ett komplement har varje röst även kodats 

utifrån om denne har någon uttrycklig koppling till IPCC och arbetet med IPCC-rapporterna. 

Eftersom artiklarna är publicerade i samband med offentliggörandet av rapporterna är det 

intressant att identifiera aktörerna utifrån såväl profession som koppling till IPCC. 

4.2.2 Kritisk diskuranalys (CDA) 

Inledningsvis har den kvantitativa innehållsanalysen fokuserat på att identifiera de olika 

aktörerna utifrån profession, varpå forskarnas roll har studerats närmre genom att undersöka 

vilket förtroende IPCC tillskrivs medialt. Den andra delen av denna studie belyser därefter 

mer specifikt på vilket sätt forskarna kommer till tals och hur det eventuellt påverkar 

framställningen av dem som auktoriteter. Av den anledningen har ytterligare ett urval gjorts 

inför den andra analysdelen för att få fram ett relevant material som möjliggör en mer 

detaljerad analys av hur forskare citeras. I detta urval har de artiklar där inga forskare 

förekommer sållats bort. Sedan har de artiklar som kodats som att de innehåller mindre än 300 

ord valts bort för att få fram artiklar med ett tillräckligt stort innehåll för att kunna genomföra 

en utförlig analys. Det resulterade i att alla Aftonbladets 7 artiklar föll bort. Därefter gjordes 

ett sista urval baserat på artiklarnas relevans, det vill säga vad det huvudsakliga ämnet för 

artiklarna är, för att få fram artiklar som handlar om klimatförändringar utifrån flera olika 

aspekter. Samtidigt är det av intresse att dessa artiklar har någon form av koppling till IPCC, 
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vars roll i detta sammanhang redan beskrivits som betydande. Därför har de artiklar vars 

huvudsakliga ämne är klimatförändring mer generellt, men med referenser till IPCC och 

IPCC-rapporterna valts ut, varpå även alla Nerikes Allehandas artiklar föll bort. Resultatet av 

detta urval blev därmed ett material på 6 artiklar då den kritiska diskursanalysen tar vid, varav 

1 är publicerad i Svenska Dagbladet och 5 i Dagens Nyheter. Två av artiklarna från Dagens 

Nyheter är publicerade under den första perioden som varade mellan 24 september och 15 

oktober 2013, medan artikeln från Svenska Dagbladet och tre av Dagens Nyheters artiklar är 

publicerade under den andra perioden, det vill säga; 29 mars – 1 maj 2014. Då Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet tillsammans utgör 56 av de totalt 78 artiklar som kodats är 

det också av större intresse att analysera artiklar som publicerats i dessa två tidningar. 2 av 

artiklarna är kodade som nyhetsartiklar, 1 som ledare och 3 som krönikor skrivna av någon 

utanför tidningsredaktionen. 

 

Genom att analysera svensk mediebevakningen av klimatförändringar är avsikten att 

identifiera vilka aktörer som kommer till tals och hur detta sker för att på så sätt blottlägga de 

maktstrukturer som ligger bakom de diskurser som förs, det vill säga vilka grupper, idéer och 

intressen som genomsyrar debatten om klimatförändring i Sverige (Berglez & Olausson 2008; 

Richardson 2007:26; Lindgren 2009:118). Diskurser kan i detta avseende beskrivas som 

uppfattningar om verkligheten och denna studie ämnar därmed identifiera de uppfattningar 

om klimatförändringar som beskrivs i medierapporteringen. I denna studie tillämpas därför 

kritisk diskursanalys. Det är en metod som intresserar sig för hur vi skapar vårt samhälle 

genom språkhandlingar då vi genom våra samtal och sociala relationer ofrånkomligt, såväl 

medvetet som omedvetet, befäster och förtrycker olika diskurser, det vill säga uppfattningar 

om vad som är normalt i vårt samhälle (Berglez & Olausson 2008¸ Berglez 2010; Richardson 

2007:42; Fairclough 2005).  Intentionen är att ta reda på om några aktörer kan tillskrivas en 

dominerande position i rapporteringen av klimatförändringar samt att i detta avseende 

underöka hur objektivitetsprincipen tillämpas. 

 

Med utgångspunkt i kritisk diskursteori och genom tillämpandet av kritisk diskursanalys är 

det alltså möjligt att identifiera vilka aktörer som dominerar i mediebevakningen av 

klimatförändringar samt hur detta sker (Williams, 2010:159). Det handlar alltså om att 

exponera de diskurser som är frekvent förekommande i medieinnehållet, vilket i sin tur 

synliggör vilka intressen och röster som dominerar i den svenska mediedebatten kring 

klimatförändringar (Berglez & Olausson 2008; Richardson 2007:26; Williams 2010:159). 
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Kritisk diskursanalys är alltså en lämplig metod för denna studie då avsikten är att undersöka 

vem som får komma till tals i den svenska mediebevakningen av klimatförändringar samt för 

att belysa på vilket sätt detta sker. Genom kritisk diskursanalys är det möjligt att förstå en text 

utifrån en större kontext, vilket bättre skapar en förståelse för hur språk och makt hänger ihop 

(Richardson 2007: 37; Berglez och Olausson 2008; Berglez 2010). 

 

Det finns flera strategier att tillgå inom kritisk diskursanalys, hädanefter förkortat CDA efter 

engelskans critical discourse analysis. Som utgångspunkt för denna studie har emellertid det 

tillvägagångssätt som lingvisten Norman Fairclough förespråkar valts ut. Denna metod lägger 

stort intresse vid hur text produceras och tas emot utifrån dess kontext, det vill säga hur olika 

diskurser konstrueras utifrån sitt sammanhang (Berglez & Olausson 2008; Richardsson 

2007:37). Det är av relevans för denna studie då det inbegriper att identifiera hur olika 

yttranden får olika betydelse beroende på i vilken kontext det appliceras (Berglez & Olausson 

2008). Det vill säga, det är av intresse att åskådligöra vilka aktörer som kommer till tals och 

på vilket sätt de gör det. Tidigare forskning har påvisat den betydelsefulla roll som politiker 

spelar i rapporteringen kring klimatet, där annars forskare kan förväntas ha en viktig roll i att 

förklara de vetenskapliga aspekterna av klimatförändringar. En målsättning är att genom CDA 

inte enbart identifiera maktrelationen mellan de aktörer och de diskurser som ges medialt 

utrymme, utan att även belysa hur dessa diskurser genom aktörernas yttranden framstår som 

mer än tolkningar (Olausson & Berglez 2014a).  Nämligen som transparenta beskrivningar av 

verkligheten (ibid). Kritisk diskursteori har i de teoretiska utgångspunkterna redan beskrivits 

utifrån begrepp som ideologi, hegemoni och makt. Dessa kan ses som verktyg för att förklara 

hur medier och olika aktörer i medieinnehållet är en del av produktionen och reproduktionen 

av diskurser som gynnar olika ideologiska perspektiv (Berglez & Olausson 2008¸ Berglez 

2010; Richardson 2007:42; Fairclough 2005). Denna studie ämnar specifikt belysa vilken roll 

forskare kan tillskrivas i den svenska tidningsrapporteringen om klimatförändringar, men det 

görs oundvikligen i relation till övriga aktörer som figurerar i relation till forskarna. 

4.2.3 Textuell analys, diskursiv praktik och sociokulturell praktik 

Faircloughs metod kännetecknas av tre analytiska steg; textuell analys, diskursiv praktik och 

sociokulturell praktik (Fairclough 1995:57ff, se även Berglez & Olausson 2008; Richardsson 

2007:37). Inledningsvis kan man med fördel ägna sig åt den textuella analysen, vilken ämnar 

blottlägga de ideologiska intressen som styr det språkliga innehållet genom valet av vad som 

ska ges utrymme respektive vad som utelämnas (Berglez & Olausson 2008; Richardsson 
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2007:37). För Fairclough handlar det om att undersöka vad som förutsätts i texten genom de 

ideologiska förhållningssätten (Fairclough 1995:14). 

 

Den diskursiva praktiken inriktar sig mer på diskurserna som figurerar i texten, tillskillnad 

från det första steget, som fokuserar på textens lexikala struktur (Richardsson 2007:39). 

Denna dimension handlar alltså om de meningsskapande processer som utgör produktionen 

och mottagandet av texten (Berglez & Olausson 2008). Med andra ord innebär den diskursiva 

praktiken att man intresserar sig för att identifiera de val som producenten av en text gör, på 

grundval av exempelvis normer och rutiner (ibid). Det handlar vidare om hur vi som 

mottagare kan komma att tolka texterna på andra sätt än de för producenten tilltänkta, vilket 

visserligen sker inom vissa ramar, vilka styrs av den sociokulturella praktiken (ibid). 

 

Det leder oss således vidare till det tredje steget i Faircloughs analysmodell, den 

sociokulturella praktiken. De samhällsstrukturer som utgör grunden för vad som produceras 

och konsumeras medialt utgör även grunden för den sociokulturella praktiken. Den 

sociokulturella praktiken har i sin tur betydelse för hur texten och den diskursiva praktiken 

konstrueras (ibid). Därmed är det också viktigt att betona att det är själva relationen mellan 

dessa dimensioner som är intressant när man tillämpar CDA. Det är först när medieinnehållets 

kontext analyseras utifrån dessa steg som maktstrukturer tydligt uppenbarar sig (Berglez & 

Olausson 2008; Richardsson 2007:42f). Det är alltså av betydelse att genom CDA:n belysa 

den textuella strukturen och de ordval som görs i artiklarna utifrån vilka aktörer som kommer 

till tals och i vilket sammanhang som detta sker. 

 

Den textuella analysen och den diskursiva praktiken kan också beskrivas utifrån en annan 

dimension, som Teun Van Dijk förespråkar, där texten delas upp i en makro- och en 

mikrostruktur (Van Dijk 1988:26f, se även Berglez & Olausson 2008, Richardsson 2007:47). 

Makrostrukturen inkluderar de ämnen, teman och kategorier som används på bekostnad av 

andra, medan mikrostrukturen syftar på de ordval som används för att konstruera orsak och 

verkan (Berglez & Olausson 2008). Det är emellertid inte ordvalen i sig som är av intresse 

utan snarare i vilken kontext de appliceras för att befästa eller förtrycka diskurser och på så 

sätt erhålla social makt (Richardsson 2007:38f). 

 

I denna studie ägnas störst utrymme den textuella analysen av Faircloughs modell, med andra 

ord van Dijks mikrodimension, som alltså fokuserar på det lexikala i texterna. Det sker 
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emellertid i förhållande till de två övriga analysstegen. Studien kommer därmed inrikta sig på 

att identifiera betydelsen av de ordval som görs i artiklarna samt hur meningar är 

strukturerade i relation till varandra (Fairclough 1995:57; Berglez & Olausson 2008). Det är 

av intresse att belysa vad som ges utrymme respektive vad som utelämnas samt hur 

påståenden konstrueras, för att på så sätt urskilja vad som beskrivs som självklart (Richardson 

2007:38). Adverb kan exempelvis användas för att förstärka propositioner och ge uttryck för 

olika åsikter (Machin & Mayr 2012:187; Richardson 2007:59f).  Det är vanligt 

förekommande inom opinionsgenren, vilka fyra av den kritiska diskursanalysens artiklar 

tillhör (Richardson 2007:59f). En text som ger uttryck för någons åsikter kan beskrivas utifrån 

modalitet, vilket inkluderar användandet av exempelvis pronomen och modala verb 

(Fairclough 1995:27, se även Machin & Mayr 2012:186). Modalitet kan också användas för 

att ge uttryck för auktoritet (Machin & Mayr 2012:190f). Därför är det av intresse för denna 

studie att åskådligöra hur olika ordklasser som verb, adjektiv och pronomen tillämpas i 

artiklarna för att konstruera diskurser som på olika sätt påverkar framställningen av aktörerna. 

Det är också av intresse att undersöka hur eventuella bilder påverkar texten genom den miljö 

som porträtteras i dem och på så sätt påverkar inramningen av innehållet i artiklarna (Machin 

& Mayr 2012:52, 56). Analysen kommer framför allt fokusera på hur forskare citeras och hur 

man refererar till dem i artiklarna. Vidare kommer analysen intressera sig för sådant som 

genom sin framställning kan beskrivas som teman i artiklarna och är återkommande i flera av 

dem. 

4.3 Metodproblem 

En kritik som framförts mot den kvantitativa grenen av innehållsanalys är att den ibland 

underminerar möjligheten att skaffa sig ett helhetsperspektiv av det som studeras, då man 

ofrånkomligt fokuserar på olika delar av materialet i sin analys (Nilsson 2010). Metoden har 

också kritiserats för att den, tillskillnad från den kvalitativa grenen av innehållsanalys, inte 

lägger någon större vikt vid att tolka innebörden av det innehåll som granskas (Nilsson 2010; 

Bryman 2008:171). Kvalitativa studier har i sin tur generellt kritiserats för att ofta ha ett 

alltför tolkande perspektiv (Bryman 2008:368). Då denna studie involverar såväl kvantitativ- 

som kvalitativ metod bör innehållsanalysen och CDA:n komplettera varandra i att vara 

beskrivande respektive tolkande. 

Denna studie tar inledningsvis sin utgångspunkt i den kvantitativa grenen av innehållsanalys 

och fokuserar på det manifesta, det vill säga det som tydligt går att utläsa oavsett vem som gör 

observationen (Nilsson 2010). Det innebär ett systematiskt tillvägagångssätt utifrån bestämda 
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kriterier, vilket möjliggör ett objektivt förhållningssätt (ibid). Det finns emellertid en 

begränsning, då kodningen oundvikligen innebär en avvägning av hur ofta de teman som 

finns med i kodschemat förekommer, det vill säga hur ofta ett tema som ”osäkerhet” 

konstrueras genom generella eller specifika uttalanden, se bilaga nummer 1. Kodningen av 

samma tema kan inte heller säga något om vad artikeln uttrycker osäkerhet kring, då resultatet 

av kodningen enbart visar på i vilken utsträckning som temat förekommer. Detta påverkar 

emellertid inte det resultat som är av intresse för att besvara denna studies syfte, det kan dock 

vara bra att ha i åtanke så att inga slutsatser utöver de som resultat som presenteras dras. 

 

Den kvalitativa analysen är mer djupgående med fokus på det latenta, det vill säga det dolda 

innehållet (Bryman 2010:474ff). Under detta moment är det viktigt att språkanalysen redogör 

för alla tänkbara detaljer av relevans för studien och inte enbart de element som kan kopplas 

till de teoretiska utgångspunkterna (Berglez 2010). Det är därmed viktigt att det finns en 

balans mellan den språkliga analysen och teorin (ibid). Det är vidare av betydelse att tydligt 

särskilja på själva analysarbetet och presentationen av analysresultatet, vilket ibland kan 

uppfattas som problematiskt (ibid). 

4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Eftersom kodningen sker genom ett redan beprövat kodschema med detaljerade och 

beprövade instruktioner för vad som ska analyseras i det inhämtade materialet bör det i hög 

grad vara möjligt att replikera studiens kvantitativa del med samma utfall, vilket gör 

resultaten mer pålitliga och talar för studiens reliabilitet (Bryman 2008:161, 169, 352). På 

grund av detta, samt på grund av brist på resurser för arrangerande av reliabilitetstest har 

ytterligare reliabilitetstest inte genomförts på just denna studie. 

 

Validitet är ett mått som förutsätter tillförlitlighet, det vill säga att studien också är reliabel, 

därför är studiens mått av reliabilitet också av betydelse för studiens validitet (ibid:167, 169). 

Måttet av validitet kan beskrivas utifrån om studien verkligen beskriver det som den avser 

göra, det vill säga om studiens resultat verkligen besvarar syftet. Då syftet med denna studie 

är att undersöka vilka aktörer som hörs i mediebevakningen av klimatförändringar, i relation 

till publiceringen av två IPCC-rapporter, är det relevant att med utgångspunkt i tidigare 

forskning och med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna undersöka vilka röster och 

intressen som genomsyrar rapporteringen, för att på så sätt uppnå syftet med denna studie och 

öka måttet av validitet (ibid:163, 352). 
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Det är vanligt att tala om en strävan efter att uppnå transparens i studier. Det är ett viktigt 

begrepp då det syftar till att en studie tydligt beskriver hur relevanta begrepp har tillämpats för 

att komma fram till de slutsatser som konstateras (ibid:370). Därför är det viktigt att analysen 

och diskussion för ett resonemang kring resultaten utifrån de begrepp som sedan tidigare 

beskrivits och att resultatet av denna studie tydligt går att förstå utifrån detta resonemang. Det 

är därmed viktigt att den som tar del av denna studie kan förstå tillvägagångssättet och 

resonemanget som leder fram till studiens resultat, varpå det vid det här laget bör ha framgått i 

metoddelen vad denna studie ämnar undersöka och hur studien har strukturerats och 

genomförts. Denna studie ämnar exempelvis fokusera på hur framställningen av de aktörer 

som förekommer påverkas av användningen av olika ordklasser samt hur eventuella bilder 

påverkar artiklarnas inramning, det vill säga det som artiklarna huvudsakligen fokuserar på att 

få fram. 

 

Att generalisera resultat är ofta av intresse för en kvantitativ studie, men anses ofta 

problematiskt för en kvalitativ studie (ibid:168,369). Syftet med denna studie är emellertid 

inte att göra någon bred generalisering av hur mediebevakningen av klimatförändringar ser ut 

vare sig globalt eller i Sverige då det utrymmet inte finns (ibid:352). En global generalisering 

skulle kräva jämförelser med liknande studier i andra länder och en svensk generalisering att 

analysen inkluderade fler medier (Berglez, Höijer & Olausson 2009). Det krävs helt enkelt 

fler fall och mer material för att kunna generalisera utöver denna studies resultat. Det är 

däremot möjligt att visa på de förhållanden som råder i det material som ligger till grund för 

denna studie, det vill säga de utvalda svenska nyhetstidningarna, för att på så sätt besvara 

syftet med denna studie, vilket stärker måttet av validitet (Bryman 2008:163f ). Denna studie 

intresserar sig också för mediebevakningen vid de undersökta tidpunkterna, i den närmaste 

nutiden då rapporterna publiceras. Därmed är inte intresset att generalisera till andra 

tidpunkter. För tiden runt rapporternas publicering är studiens material ett totalurval från de 

tidningar som valts ut och därmed blir inte generaliseringsmått aktuella. 
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5 Resultatredovisning och analys 

I detta avsnitt följer en redogörelse och analys av studiens resultat. Inledningsvis kommer 

utfallet av den kvantitativa innehållsanalysen att presenteras, följt av redovisningen av 

resultaten från den kvalitativa delen av studien där CDA tillämpats. 

5.1 Resultat från den kvantitativa innehållsanalysen 

Inledningsvis kommer denna resultatdel redogöra för vilka aktörer som återfinns i artiklarna 

samt i vilken grad forskare förekommer. Därefter kommer studien redovisa för artiklarnas 

relevans, varpå den kvantitativa resultatdelen avslutningsvis redogör för i vilken utsträckning 

artiklarna diskuterar förtroendet för IPCC, sannolikheten för de av IPCC förutspådda 

konsekvenserna av klimatförändringar samt IPCC:s koncept för sannolikheten. Det bör 

noteras att artiklarna som kodats i vissa fall innehåller flera aktörer med olika profession. Det 

innebär att diagrammen och tabellerna som visar på resultat där forskare kommer till tals inte 

utesluter förekomsten av andra aktörer i samma artikel. Totalt har 78 artiklar granskats och 

kodats utifrån kodschemat. Av dessa är 33 publicerade i Dagens Nyheter, 23 i Svenska 

Dagbladet, 15 i Nerikes Allehanda och 7 i Aftonbladet. I diagrammen och tabellerna står N 

för antalet studerade artiklar. 

5.1.1 Aktörer 

Då studiens syfte är att inledningsvis identifiera de aktörer som kommer till tals i 

rapporteringen av klimatförändringar i de fyra dagstidningarna, är det lämpligt att först 

presentera en sammanställning av de röster som får uttala sig i de artiklar som granskats. Av 

de 78 artiklar som analyserats har totalt 48 artiklar kodats som att de innehåller åtminstone en 

röst och totalt 89 röster har identifierats. Det innebär att 62 % av artiklarna innehåller minst en 

aktör och i motsvarande 38 % av artiklarna, det vill säga 30 av dem, återfinns inga aktörer 

alls. 

 

I diagram 1 går det att utläsa att det framför allt är inhemska politiker som ges utrymme i de 

svenska dagstidningsartiklarna, vilket överensstämmer med resultaten från Roosvalls (2010) 

studie. I 17 fall förekommer en svensk politiker, utan direkt koppling till IPCC kan tilläggas. I 

12 fall får representanter för FN och dess underorganisationer med anknytning till IPCC uttala 

sig. I 9 fall citeras svenska forskare eller experter inom naturvetenskap och därefter är det 
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tankesmedjor följt av forskare eller experter inom ekonomi med koppling till IPCC som är 

flest till antalet, se diagram 1.  

 

Detta resultat stämmer väl överrens med de resultat som tidigare forskning påvisat, där 

politiker beskrivs ha en betydande roll i mediedebatten (Asayama & Ishii 2014; Berglez, 

Höijer & Olausson 2009; Blanco Castilla, Teruel Rodríguez & Quesada 2014; Eide & 

Ytterstad 2011; Hiles & Hinnant 2014; Hoyos 2014; Kumpu 2013; Kunelius & Eide 2012; 

Laksa 2014; Parratt 2014; Roosvall 2010). Att det främst är politiker som kommer till tals i de 

granskade artiklarna tyder på att situationen är densamma även i Sverige. Att andelen svenska 

politiker dessutom är störst bekräftar tidigare forskning som påvisat tendenser till 

domesticering av klimatdebatten (Asayama & Ishii, 2014; Berglez, Höijer & Olausson 2009; 

Eide & Ytterstad, 2011; Laksa, 2014 Kunelius & Eide, 2012; Roosvall 2010). Det vill säga att 

medier ofta tydliggör klimatproblematiken utifrån ett nationellt perspektiv även om 

klimatförändring oftast beskrivs i termer av ett globalt problem. 

 

Eftersom dessa artiklar är publicerade i anknytning till släppen av två IPCC-rapporter under 

hösten 2013 och våren 2014, är det inte heller konstigt att en stor andel aktörer är 

representanter för FN och dess underorganisationer, med anknytning till IPCC. Enligt tidigare 

forskning om mediebevakning av klimatet i samband med FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn 

2009, där såväl forskare som politiker samlades, var tendensen att rapporteringen förlitade sig 

på auktoriteter med anknytning till framför allt IPCC och UN Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC), bland flera andra transnationella organisationer (Boykoff 

2011:108). 
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Diagram 1. Fördelningen av alla 89 röster i de totalt 78 artiklarna (absoluta tal) N=78. 
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Det ska emellertid påpekas att av de 89 röster som förekommer är totalt 35 forskare utspridda 

på olika forskningsområden, vilket kan jämföras med det totala antalet politiker som är 33, se 

diagram 2. Det tyder på att forskare har en betydelsefull roll i mediebevakningen, även om 

kategori 3 med inhemska politiker är störst till antalet aktörer utifrån de uppdelade kategorier 

som återfinns i kodschemat, se diagram 1 samt bilaga nummer 1. Representanter från 

tankesmedjor har exkluderats från kategorin ”politiker” även om dessa ofta har en politisk 

anknytning. Ytterligare 21 röster förekommer i artiklarna och kan alltså kopplas till någon av 

kategorierna ”media”, ”övriga” samt ”civilsamhälle”; vilket inkluderar ”inhemskt NGO”, 

”utländskt NGO”, ”vanligt folk” och ”tankesmedjor”. Detta går att utläsa i diagram 2 nedan. 

 

Diagram 2. Fördelningen av de totalt 78 artiklarnas samtliga 89 röster utifrån sammanslagna kategorier 

(absoluta tal) N=78. 

 

 

Diagram 3 redogör för antalet artiklar som forskare återfinns i. Resultatet visar att forskare 

förekommer i 26 av de totalt 78 artiklarna, det vill säga en tredje del (33,3%) av det totala 

antalet artiklar.  
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Diagram 3. Förekomsten av forskare i de totalt 78 kodade artiklarna (absoluta tal) N=78. 

 

5.1.2 Artiklarnas relevans 

I tabell 1 redogörs för artiklarnas relevans. Eftersom denna studie mer specifikt ämnar belysa 

forskarnas roll i mediebevakningen har en uppdelning gjorts utifrån om forskare förekommer 

i artiklarna eller inte. Resultatet tyder på att artiklar som huvudsakligen handlar om IPCC eller 

IPCC-rapporter dominerar oberoende av om forskare kommer till tals eller inte, vilket är 

rimligt med tanke på att artiklarna är publicerade i samband med publiceringar av IPCC-

rapporter. 

 

Tabell 1. Artiklarnas relevans utifrån om forskare förekommer i artiklarna eller inte (absoluta tal) N=78. 

 Artiklarnas relevans 
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rapport 
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IPCC/IPCC-rapport 

Annat 
huvudsakligt 
ämne med 
koppling till 
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rapport 

Totalt 

Artiklar där 
forskare 

förekommer 

Antal 15 9 1 1 26 

% 19,2 % 11,5 % 1,3 % 1,3 % 33,3% 

Övriga 
artiklar 

Antal 33 9 6 4 52 

% 42,3 % 11,5 % 7,7 % 5,1 % 66,6% 

Totalt 
Antal 48 18 7 5 78 

% 61,5 % 23 % 9 % 6,4 % 99,9% 
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5.1.3 Forskare och IPCC 

Resultaten från innehållsanalysen visar vidare på om artiklarna diskuterar förtroendet för 

IPCC, sannolikheten för de konsekvenser som klimatpanelen förutspår samt IPCC:s koncept 

för sannolikheten. Detta är relevant att studera i avseende att belysa forskarnas roll i 

klimatrapporteringen, då de till stor del utgör klimatpanelen. Resultaten säger också något om 

hur ofta man uttalar sig om forskare och forskningsresultat då forskare har en betydelsefull 

roll i IPCC-processen.  

 

Asayama och Ishii (2014) har påvisat den betydelsefulla roll som IPCC kan tillskrivas i 

klimatrapporteringen i japanska medier genom olika diskurser. I tabell 2 nedan går det att 

utläsa hur ofta de svenska artiklarna diskuterar förtroendet för IPCC och IPCC-rapporternas 

resultat. 

 

Tabell 2. Fördelningen av hur ofta förtroendet för IPCC och IPCC-resultat omnämns i artiklarna 

(absoluta tal) N=78. 

Tar artikeln itu med ”förtroendet för IPCC och IPCC-resultat? 

  Nej Ja Totalt 

Artiklar där 
forskare 

förekommer 

Antal 16 10 26 

% 20,5 % 12,8 % 33,3 % 

Övriga artiklar 
Antal 44 8 52 

% 56,4 % 10,3 % 66,7 % 

Totalt 

Antal 60 18 78 
% 76,9 % 23,1 % 100 % 

 

Resultaten som redovisas i tabell 2 visar att förtroendet för IPCC och IPCC-resultat diskuteras 

i högre utsträckning i de artiklar där forskare citeras. Det ska emellertid noteras att dessa 

tabeller inte redogör för vilket förtroende IPCC och IPCC-resultaten tillskrivs i dessa artiklar, 

utan enbart visar på i vilken grad som förtroendet diskuteras. Det skulle dock kunna tyda på 

att forskare i större utsträckning uttalar sig om IPCC och IPCC-resultat, vilket är rimligt med 

tanke på deras profession. Det vill säga att forskare uttalar sig om forskning och 

forskningsresultat är knappast förvånande. Vissa forskare som kommer till tals i artiklarna kan 

dessutom kopplas samman med IPCC och processen att sammanställa IPCC-rapporterna, se 

även diagram 1. 
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Tabell 3 redogör för hur ofta artiklarna tar upp sannolikheten för de konsekvenser som IPCC 

förutspår. Resultatet tyder på att de artiklar där forskare förekommer oftare diskuterar 

sannolikheten. 11 av totalt 26 artiklar där forskare återfinns tar upp sannolikheten. Det kan 

jämföras med 5 av totalt 52 övriga artiklar. Skillnaden mellan resultatet för de artiklar där 

forskare återfinns respektive övriga artiklar är därmed märkbar då 42 % av artiklarna där 

forskare förekommer diskuterar sannolikheten jämfört med 10 % av de övriga artiklarna. 

 

Tabell 3. Fördelningen av hur ofta sannolikheten för att de konsekvenser som förutspåtts av IPCC 

omnämns i artiklarna (absoluta tal) N=78. 

Tar artikeln upp ”sannolikheten” för de konsekvenser som IPCC förutspår? 

  Nej Ja Totalt 
Artiklar där 

forskare 
förekommer 

Antal 15 11 26 

% 19,2 % 14,1 % 33,3 % 

Övriga artiklar 
Antal 47 5 52 

% 60,3 % 6,4 % 66,7 % 

Totalt 
Antal 62 16 78 

% 79,5 % 20,5 % 100 % 
 

I tabell 4 redogörs för hur ofta artiklarna diskuterar IPCC:s koncept kring sannolikheten eller 

IPCC:s tillit för de egna resultaten. Detta omnämns i 6 av de totalt 26 artiklar där forskare 

återfinns, det vill säga i 23,1 % av artiklarna där forskare förekommer. Det kan jämföras med 

övriga artiklar där 3 av totalt 52 förklarar konceptet eller diskuterar IPCC:s tillit, vilket utgör 

5,8 % av de totalt 52 övriga artiklarna. 

 

Tabell 4. Fördelningen av hur ofta artiklarna tar upp IPCC:s koncept kring sannolikheten för de 

förutspådda konsekvenserna eller diskuterar IPCC:s tillit till de egna resultaten (absoluta tal) N=26. 

Förklarar artikeln IPCC:s koncept kring sannolikheten för de förutspådda konsekvenserna eller 
IPCC:s tillit till de egna resultaten? 

  Nej Ja Totalt 

Artiklar där 
forskare 

förekommer 

Antal 20 6 26 
% 25,6 % 7,7 % 33,3 % 

Övriga artiklar 
Antal 49 3 52 

% 62,8 % 3,8 % 66,6 % 

Totalt 
Antal 69 9 78 

% 88,4 % 11,5 % 99,9 % 
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Tabell 3 och 4 visar alltså på ett resultat som stärker tendensen som påvisats i tabell 2, där de 

artiklar där forskare kommer till tals oftare tycks diskutera IPCC och IPCC-rapporterna, 

eftersom de tycks diskutera sannolikheten för att de förutspådda konsekvenserna ska bli 

verkliga samt IPCC:s koncept för sannolikheten oftare än övriga artiklar. 

5.1.4 Sammanfattning av den kvantitativa innehållsanalysen 

Resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen kan sammanfattas med att av de artiklar 

som publicerats mellan 24 september – 15 oktober 2013 samt 29 mars – 1 maj 2014 står de så 

kallade morgontidningarna, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, för en majoritet av de 

publicerade artiklarna om klimatet med sina 33 respektive 23 av totalt 78 artiklar. Det vill 

säga ungefär 42 % respektive 29 %. 

 

Medieinnehållet har i stor utsträckning berört IPCC och IPCC-rapporterna vilket bekräftar 

IPCC:s betydelsefulla roll i klimatrapporteringen och därmed även forskarnas betydelse. 

Förtroendet för IPCC och sannolikheten för de av klimatpanelen förutspådda konsekvenserna 

av klimatförändringar tycks emellertid inte tas upp i stor omfattning i mediebevakningen. 

Förtroendet tas upp i totalt 23,1 % och sannolikheten i 20,5 % av de totalt 78 artiklarna. I 

relation till detta kan också noteras att vid de fall då skepticism kodats i artiklarna, har det 

främst varit frågan om tvivel över de konsekvenser som förutspås av global uppvärmning och 

klimatförändringar och alltså sällan skepticism inför klimatförändringar som verkliga 

företeelser. 

 

Inhemska politiker är den enskilt största kategorin då de totalt utgör 17 av 89 röster som 

kodats i de 78 artiklarna, även om det totala antalet forskare är 35 i förhållande till det totala 

antalet politiker som är 33. Det tyder alltså på en ny tendens tillskillnad från vad tidigare 

forskning visat på, eftersom forskare i denna studie visat sig få ett lika stort medialt utrymme 

som politiker, vilka tidigare dominerat i klimatrapporteringen. Skillnaden dem emellan är 

liten då 39 % av de aktörer som kommer till tals i de 78 artiklarna är forskare, vilket kan 

jämföras med de 37 % som politikerna utgör. Klimatförändringar tycks därmed beskrivas 

utifrån såväl vetenskapliga- som politiska aspekter. Det stora antalet inhemska politiker 

bekräftar också tidigare forskning som påvisat en domesticering av klimatdebatten (Berglez, 

Höijer & Olausson 2009; Eide & Ytterstad 2011; Kunelius & Eide 2012; Roosvall 2010). 
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Det är intressant att vidare studera forskarnas roll i detta sammanhang då de möjliggör IPCC-

rapporterna och den politiska debatten kommer således att åtminstone i viss grad bygga på 

vetenskapliga grunder. Denna studie ämnar härmed mer ingående belysa hur och när forskare 

kommer till tals genom att tillämpa CDA. 

5.2 Resultat från den kritiska diskursanalysen 

Nedan följer en redogörelse av vad den kritiska diskursanalysen resulterade i. 

Analysresultaten kommer först presenteras för respektive artikel utifrån den ordning som de 

publicerats i, varpå en sammanfattning av analysresultaten presenteras i slutet. Fokus för 

analysen är framför allt hur forskare citeras och blir refererade i artiklarna. Det är även av 

intresse att identifiera eventuella teman och diskurser som genom sin framställning kan 

tillskrivas en dominerande position. Därmed är det också av intresse att belysa de teman och 

diskurser som är ett återkommande inslag i artiklarna då dessa på så sätt kan komma att 

tillskrivas en hegemonisk ställning. 

5.2.1 Värdeladdade ord som alarmerar 

I nyhetsartikeln ”Surare hav hotar hela ekosystem”, som publicerades i Dagens Nyheter den 

13 oktober 2013, uppmärksammas flera negativa konsekvenser av människans användning av 

fossila bränslen. Sam Dupont, marinbiolog vid Göteborgs universitet, citeras vid sju tillfällen i 

artikeln och däremellan refererar Gunther Axelsson till honom vid ett par tillfällen. På så sätt 

blir Dupont en viktig aktör i artikeln då han genom såväl egna citat som journalistens 

refererande fungerar som expert. Artikeln bygger därmed på Duponts vetenskapliga kunskap 

och hans uppgift är att dela med sig av denna. Dupont framhåller riskerna och talar om 

allvariga konsekvenser som även kommer att påverka oss människor, vilket konstruerar en 

alarmerande diskurs i artikeln. Artikeln tar upp både globala och lokala aspekter av global 

uppvärmning när konsekvenserna beskrivs utifrån kedjereaktioner som drabbar hela 

ekosystem. Dupont beskriver människan som klimatbov medan havet gör oss en stor tjänst 

genom att absorbera koldioxid på egen bekostnad. 

 

Artikeln konstruerar diskursen om antropogen global uppvärmning, det vill säga att 

människan orsakar den globala uppvärmningen, som självklar. Journalisten Maria Gunther 

Axelsson beskriver konsekvenserna av den globala uppvärmningen genom att frekvent 

använda sig av värdeladdade ord genom adjektiv som ”förödande”, ”allvarliga” och ”giftiga”, 

genom verb som ”försurar”, ”drabbas” och ”kollapsa” samt genom komparativ som ”längre 
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tid”, ”surare vatten” och ”värre för haven”. I texten återfinns även adverb som ”visar tydligt” 

och ”drabbas hårt”, vilka förstärker beskrivningen av konsekvenserna (se även Machin & 

Mayr 2012:187; Richardson 2007:59f). Dessa värdeladdade ord stärker också Duponts 

uttalanden, varpå han som forskare och expert tillskrivs större auktoritet. 

 

En annan tydlig tendens är diskussionen om osäkerheten som omgärdar klimatvetenskapen. 

Framtida konsekvenser beskrivs som osäkra av både journalisten och experten. Ord som 

”kan”, ”verkar” och ”kanske” återfinns och såväl Gunther Axelsson som Dupont använder sig 

av ordet ”om” vid flera tillfällen. Samtidigt understryker Dupont att det inte enbart finns 

tvivel; ”Även om vi ännu inte vet exakt vad som kommer att hända har vi ändå tillräckligt 

med information för att säga: Livet i havet kommer att förändras, med allvarliga konsekvenser 

för oss människor”. I beskrivningen av konsekvenserna av klimatförändring använder han sig 

av ordval som ”det är” och ”blir uppätna”, vilka stärker hans uppfattning om att det inte finns 

några tvivel för att klimatförändringarna medför negativa konsekvenser. Dupont beskriver 

också vilka aktörer som behöver agera för att stoppa försurningen av haven; ”Det krävs 

samarbete mellan alla aktörer: industri, sjöfart, fiskerinäring, politiker och forskare”, vilket tar 

upp ansvarsfrågan. 

 

I anknytning till artikeln finns tre illustrationer som fungerar som beskrivningar av hur 

människans koldioxidutsläpp påverkar den omgivande miljön. I den första illustrationen har 

en brun buss målats framför vad som ser ut som industrier, målat i svart, med svart rök som 

stiger mot en brandgul, orangefärgad himmel. I den andra illustrationen återkommer dessa 

färger när brandgult regn faller mot havet målat i blått. På så sätt illustreras försurningen av 

havet. I den tredje bilden syns en vit krabba, en färgglad fisk och ett kräftdjur samt en 

sköldpadda. Dessa tre illustrationer fungerar som visuella beskrivningar av det som Dupont 

talar om (se även Machin & Mayr 2012:52ff). Valet att illustrera industrierna i svart i kontrast 

till det vackert blåa havet styrker också expertens alarmerande uttalanden om att vi håller på 

att förstöra vår planet. 

5.2.2 Kapitalism som orsak till klimatförändringar 

Kajsa Borgnäs, doktorand i miljöpolitik och statsteori, framhåller kapitalismen som orsak till 

klimatförändring i krönikan ”Därför kan klimatfrågan inte lösas vid kyldisken” som 

publicerades i Dagens Nyheter den 15 oktober 2013. Hon menar att det är bättre att kritisera 

kapitalismen än den enskilda individen; ”För snarare än att debattera den kapitalistiska 



40 
 

produktionens mekanismer och kapitalinvesteringarnas konkreta logik läggs 

hållbarhetsansvaret på stressade småbarnsföräldrar vid kyldisken”. En konstruktion av orsak-

verkan beskrivs genom underförstådda antaganden i beskrivningen av kapitalismens 

mekanismer som ”… leder till miljöförslitning och en alltmer ojämlik global fördelning av 

resurser och avfall”.  

Margot Wallström och Johan Rockström, en politiker och en professor i miljövetenskap, 

nämns vid namn för att tydligöra att fler ställer sig frågan om ” hur vi kan leva med de risker 

som är förknippade med klimatförändringarna”. Borgenäs refererar senare till en tredje person 

som gjort en animerad dokumentär om konsumtion, Annie Leonard, för att styrka sin 

argumentation om att det är kapitalismen som måste tyglas och inte den enskilda individen. 

Artikeln består annars huvudsakligen av Borgenäs egna resonemang, vilka emellertid är av 

intresse då hon själv räknas som aktör i artikeln, se bilaga nummer 1. Hennes resonemang 

bygger inte på några direkta vetenskapliga resultat, men det tycks heller inte vara avsikten 

med artikeln, som istället fokuserar på att föra en diskussion kring varför klimatdebatten inte 

tycks tas på allvar politiskt. Borgenäs använder sig av komparativ för att förstärka adjektiv vid 

flera tillfällen som ”större bilar”, ”smartare datorer” och ”bättre glödlampor”.  Vid sex 

tillfällen beskriver hon människan som ”rationell” och konstaterar samtidigt att ”Den sorgliga 

slutsatsen verkar vara att kunskap och information sällan räcker särskilt långt för att skrämma 

oss till handling”. 

5.2.3 Forskare som expertis 

I nyhetsartikeln med rubriken ”Internationell handel driver skövlingen”, som publicerades den 

30 mars 2014, skriver journalisten Maria Gunther om hur skövlingen av tropisk regnskog 

leder till koldioxidutsläpp. I ingressen står det ”Avverkning av tropisk regnskog står för en 

tiondel av våra utsläpp av växthusgaser…” och längre ner i artikeln skriver hon ”Ungefär en 

tiondel av världens utsläpp av koldioxid kommer från avverkning av skog”. På så sätt 

konstrueras precis som i Borgenäs krönika en relation av orsak-verkan, här i form av att 

tropisk avverkning orsakar koldioxidutsläpp (se även Berglez & Olausson 2008). Samtidigt 

talar detta än en gång om att människan bär skuld till klimatpåverkan, eftersom det är 

människans avverkning som orsakar utsläppen. Gunther skriver ”våra utsläpp” i ingressen 

varpå hon definierar vilka hon menar med ”våra” när hon senare i texten skriver ”världens 

utsläpp”. På så sätt framställer hon utsläppen av växthusgaser som ett globalt problem, även 

om artikeln använder tropiska regnskogar som exempel. Detta kan också ses som en 

beskrivning av klimatförändringar utifrån aspekten av ett globalt ansvar. 
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Gunther skriver ”Klockan två svensk tid i morgon bitti ska klimatpanelen IPCC presentera en 

rapport om hur växthusgaser och klimatförändringarna påverkar oss”, vilket är en formulering 

som förutsätter att vi faktiskt påverkas av klimatförändringarna då rapporten syftar till att 

beskriva hur detta sker. På så sätt framstår klimatförändringar som något otvivelaktigt. 

Samtidigt framställer det också IPCC och forskare på ett positivt sätt då det inte finns någon 

antydan till tvivel inför rapportens resultat. Forskare från hela världen har bidragit med studier 

som fungerar som underlag till rapporten. IPCC framställs på så sätt som en trovärdig källa, 

från vilken vi får betydande kunskap om klimatförändringar och därmed tydliggörs även 

forskarnas betydelsefulla roll i arbetet med att få fram ny kunskap på det klimatvetenskapliga 

området. Forskarnas insats är alltså betydande och vilket innebär att de kan tillskrivas 

auktoritet i klimatrapporteringen. 

 

Vid fyra tillfällen citeras forskaren Martin Persson, tre gånger genom att Gunther skriver 

”säger” som en hänvisning till att det är Persson som uttalat sig. På så sätt lägger hon ingen 

värdering i varken det han har sagt eller i hur han har uttalat sig (se även Machin & Mayr 

2012:57ff). Det kan också ses som ett accepterande av hans kunskap och uttalanden, eftersom 

hon inte ifrågasätter honom. Hade hon exempelvis skrivit att Persson påstår någonting hade 

det framstått som om hans uttalande innehåller vissa tvivel. Persson får som expert uttala sig 

om hur det går att uppnå förändring genom citat som ”Men att vi bidrar till avskogning på 

andra sidan jordklotet gör att vi också har möjlighet att påverka den” och ”… För att nå hårda 

klimatmål är det viktigare att komma åt vår användning av fossila bränslen”. 

 

Till artikeln hör en stor bild som föreställer en skövlad regnskog. I förgrunden har marken 

brunnit och allt som återstår är stubbar av de forna träden. I bakgrunden växer gröna träd i ett 

kulligt landskap. Denna bild fungerar som ett bevis för den skövling som beskrivs i texten, 

samtidigt som den också kan illustera det hopp som forskaren ger uttryck för då han talar om 

att det fortfarande går att åstadkomma förändring.  Den gröna regnskogen i bakgrunden kan 

ses som ett bevis på att det inte är för sent än. 

5.2.4 Forskare trycker på betydelsen av mer kunskap 

Anders Ekström, professor i idé och lärdomshistoria och Henrik H Svensson, seniorforskare 

inom geologi, skriver i krönikan ”Så skapar vi kunskap om framtidens katastrofer”, 

publicerad i Dagens Nyheter den 2 april 2014, om betydelsen av att skapa kunskap och 

förståelse för hanteringen av naturkatastrofer. Det gör de med utgångspunkt i den 
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naturkatastrof som drabbade flera miljoner filippinier när tyfonen Haiyan drog fram över den 

filippinska ögruppen 2013. På så sätt exemplifierar de betydelsen av det resonemang som de 

för i egenskap av forskare. Den filippinska naturkatastrofen kan samtidigt ses som ett exempel 

på aggregation, då filippinierna får fungera som statistik för hur många människor som har 

drabbats och kommer att drabbas vid liknande katastrofer (se även Machin & Mayr 2012:83). 

 

Artikelförfattarna, tillika forskarna, tydliggör skillnaden mellan vad som kan beskrivas som 

”vår” utsatthet respektive ”deras”. De skriver, ”Samma dag satt vi, en idéhistoriker och en 

geolog, i ett auditorium på universitetet i Oslo. Vi lyssnade på föredrag om naturkatastrofer”. 

Ekström och Svensson understryker emellertid vikten av att diskutera naturkatastrofer för att 

”… förstå hur dessa händelser tolkas och hanteras av myndigheter och av dem som drabbas”. 

I artikeln ifrågasätter forskarna diskursen om vad som beskrivs som det logiska 

händelseförloppet vid en naturkatastrof med referenser till orkanen Katrina som 2005 drog in 

över New Orleans i USA. De menar att medierna felaktigt överdrev hur de sociala 

strukturerna kollapsade, vilket de skriver fick ”förödande konsekvenser” då desperation kom 

att tolkas som plundring när människor sökte efter förnödenheter. Det beskriver vidare en 

situation där ”katastrofisering” gjort att ”extrema naturhändelser” blivit en norm. 

 

Forskarna för en diskussion kring vad som orsakar naturkatastrofer och ansvarsfrågan tas upp, 

”Klimatretoriken i tolkningen av katastrofens orsaker satte fokus på det globala ansvaret”. De 

skriver senare, ”Efter den femte IPCC-rapporten 2007 förändrades tolkningen av 

naturkatastrofer på nytt. Det stod nu klart att vi påverkar jorden och klimatsystemet i en sådan 

utsträckning att skillnaden mellan det naturliga och det människoskapade raderas ut”. På så 

sätt konstruerar de, likt i nyhetsartikeln ”Surare hav hotar hela ekosystem”, diskursen om 

antropogen global uppvärmning, vilket de senare styrker genom att referera till två andra 

forskare; Paul Crutzen och Eugene Stoermer som introducerat begreppet ”antropocen”. IPCC 

framställs på så sätt också som en auktoritet då Ekström och Svensson inte ifrågasätter IPCC-

rapportens resultat. Återigen framstår IPCC som en betydelsefull kunskapskälla för 

klimatvetenskapen. De påpekar emellertid, ”Det är fortfarande problematiskt att koppla ihop 

enskilda katastrofer med klimatförändringarna, men tendensen är klar. Vi kan vänta oss fler 

värmeböljor, större översvämningar, kraftigare orkaner”. 

 

I texten återfinns exempel på modalitet i form av användandet av verb som i meningen”… 

extrema naturhändelser kommer att bli vanligare…” och ”Därför måste…”, vilket 
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understrycker att det inte finns några tvivel kring vare sig vad som kommer att hända och vad 

som måste göras (se även Machin & Mayr 2012:187; Richardson 2007:59f). På så sätt är det 

också underförstått att klimatförändring är ett otvivelaktigt faktum. Samtidigt stärker det 

forskarnas egna resonemang om att det behövs mer kunskap om klimatförändringar och om 

hur man bäst hanterar naturkatastrofer. 

5.2.5 Svensk forskare om ansvarsfrågan 

Dagens Nyheter publicerade en ledare med rubriken ”Vi har lösningarna” den 15 april 2014 i 

relation till släppet av en IPCC-rapport. I artikeln skrivs det ut att miljöekonomen Thomas 

Sterner som är en av dem som arbetat med rapporten är svensk. På så sätt tydliggörs en 

svensk anknytning till IPCC samtidigt som Thomas Sterner beskrivs som en av ”oss” 

svenskar. 

 

Genom referat till Thomas Sterner, som fungerar som artikelns expert, uppmärksammar 

artikeln svårigheten med att få såväl forskare som politiker att godta det innehåll som 

formulerats i rapporten. Det refereras även till en del ekonomiska åtgärder som Sterner 

föreslagit, vilket likt Borgenäs krönika tydliggör klimatproblematiken utifrån ekonomiska 

aspekter. Det innebär indirekt också en hänvisning till IPCC och de resultat som presenterades 

i IPCC-rapporten. Artikelns brödtext inleds också på följande vis; ” Här gäller det att hantera 

de fakta som den månghövdade skaran av klimatforskare redan har presenterat: Hur ska vi 

göra för att minska utsläppen?”. Denna mening påminner om att det är ett stort antal forskare 

som ligger bakom de resultat som presenteras i klimatrapporten, vilket därmed blir ett 

argument för att resultatet inte behöver ifrågasättas. Såväl forskare som IPCC tillskrivs 

därmed auktoritet. 

 

I artikeln förs en diskussion som avfärdar moralisk skuld för vad som beskrivs som 

västvärlden; ”Det finns en sak som inte hör hemma i klimatdebatten, och det är det dåliga 

samvetet för en historisk utveckling”. En annan mening lyder; ”Vi står inte i skuld till 

utvecklingsländerna för att vi under århundraden har släppt ut koldioxid, ovetande om risken 

med dagens koncentration”. På så sätt konstrueras ett ”vi” och ”dem”, där ”vi” beskrivs som 

västvärlden medan utvecklingsländerna beskrivs som ”dem” (se även Machin & Mayr 

2012:84; Richardson 2007:47f, 51). Tidigare i artikeln framhålls dessutom att globala 

klasskillnader påverkar klimatet i form av ökade utsläpp, ”Det är framför allt 

medelinkomstländerna som står för ökningarna: Kina, Indien, Brasilien med flera”. 
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Sveriges ansvar ifrågasätts delvis i ett led av tre meningar; ”Trots att vi gjort en hel del på 

klimatområdet här hemma går utvecklingen åt fel håll i världen. Alltså måste vi göra mer i 

Sverige. Det är ingen självklar slutsats”. Det följs av ett citat från Sterner; ” Sverige är mycket 

litet och vad vi gör är bara betydelsefullt som ett exempel - effekten beror helt på om vi 

lyckas berätta för världen vad vi gjort”. På så sätt framställs Sveriges arbete för klimatet på ett 

positivt sätt, samtidigt som Sveriges inflytande på klimatpolitiken beskrivs som liten. 

Samtidigt konstrueras återigen ett ”vi” och ”dem”, men i det här fallet kan ”vi” identifieras på 

ett nationellt plan i form av ”Sverige” medan den övriga världen i detta fall kan räknas till 

”dem”. Det internationella ansvaret tycks sträcka sig till att ”Sveriges koldioxidskatt borde 

inspirera”. Detta uppenbarar även betydelsen av att inkludera expertutlåtanden oavsett vad 

som diskuteras inom klimatdebatten. Här i form av ett uttalande från Sterner, som genom sin 

delaktighet i IPCC-rapportens framställning i detta sammanhang kan tillskrivas auktoritet. 

 

Till denna ledare finns en bild föreställande en väg som leder fram till något slags kraftverk. I 

förgrunden syns ryggen av en man på en cykel och en bit framför honom är ett fordon med trä 

flak på väg, likt cyklisten, mot kraftverket. Det tycks vara dammigt där och bilden har en 

gråaktig ton vilket skapar känslan av att miljön är förorenad. Kraftverket, fordonet och miljön 

väcker associationer om att bilden är tagen utomlands. Bilden kan därmed kopplas till 

resonemanget om utsläpp i andra länder, troligtvis ett av de länder som i texten beskrivs som 

”medelinkomstländer”. 

5.2.6 Antropogen global uppvärmning kräver ansvarstagande 

”Därför är inte klimatfrågan löst” är en krönika publicerad den 21 april 2014 i Svenska 

Dagbladet, skriven av Billy Larsson som är filosofie doktor i psykologi. Han har därmed 

kodats som en röst i artikeln under kategorin ”inhemsk forskare eller expert inom 

samhällsvetenskap och humaniora”, se bilaga nummer 1. Artikeln refererar till IPCC:s 

klimatrapport från den 15 april 2014 utan att ifrågasätta en viktig syntes av innehållet i 

rapporten, det vill säga att global uppvärmning, vars definition tidigare diskuterats i avsnitt 

3.1, är ett säkerställt faktum. På så sätt framställs IPCC återigen som en auktoritet vars 

kunskapsspridning inte enbart är av stor betydelse, utan i detta sammanhang även kan 

beskrivas som självklar. Vid det här laget bör det ha framgått att detta indirekt också 

tillskriver forskare stor betydelse i klimatdebatten.  
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Larsson fokuserar istället på problematiken med att finna en lösning som kan begränsa 

utsläppen som förorsakar den globala uppvärmningen. På så sätt framställs klimatförändringar 

också som ett utan tvivel verkligt förhållande. Artikelns rubrik ”Därför är inte klimatfrågan 

löst” förutsätter att klimatfrågan går att lösa, vilket i artikeln beskrivs som möjligt genom att 

erkänna klimatfrågan som en etisk fråga och vidta åtgärder därefter, oavsett hur andra länder 

väljer att agera. Detta resonemang konstruerar samtidigt en nationell identitet, där Sverige 

beskrivs som ”vi” i relation till ”dem”, det vill säga övriga länder. Genomgående för artikeln 

är att forskarrösten, tillika författaren av artikeln, skriver utifrån pronomen ”vi” som vid 

enstaka tillfällen ersätts av ”vår” och ”oss”, utan att han definierar vilka det inkluderar. Vid 

fem tillfällen ersätts emellertid pronomen med egennamn i form av Sverige genom att Larsson 

skriver exempelvis ”Då gör också Sverige klokt i att sluta klaga på andra länder”, vilket enligt 

föregående exempel hade kunnat ersättas med ett vi istället. Genom att skriva Sverige skapas 

alltså en definition av vilka ”vi” inkluderar. 

 

Ansvarsfrågan beskrivs som en av de viktigaste aspekterna för att lösa klimatfrågan samtidigt 

som Larsson påpekar att varken riksdagen eller tv-programmet Agenda har fört upp den till 

diskussion. På så sätt kritiserar han såväl politiker som medier, men forskare ställs i bättre 

dager då han skriver, ”Däremot tar FN:s klimatpanel upp den etiska aspekten i senaste 

rapporten.”, vilket framställer IPCC på ett positivt sätt. Larsson refererar till en professor i 

industriell omvandling på KTH, Staffan Laestadius, genom att nämna en bok som denne 

skrivit, men varken Staffan Laestadius eller någon annan aktör kommer till tals i form av citat 

i artikeln. Skribenten kan i egenskap av sin profession emellertid fungera som expert i sina 

resonemang och refererandet till syntesen i IPCC:s klimatrapport fungerar som en trovärdig 

grund eftersom uppfattningen att den globala uppvärmningen är antropogen numera är 

allmänt vedretagen. 

 

I anknytning till texten återfinns en mindre bild som porträtterar ett industrilandskap med 

rykande kraftverk på avstånd. Bilden har en gråbrun ton och himlen tycks mer grå en blå. 

Återigen får industrier porträttera människans klimatpåverkan och det är förstås ett effektivt 

sätt att illustrera det resonemang som Larsson för kring människans påverkan på klimatet och 

sin omgivning. 
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5.2.7 Sammanfattning av den kritiska diskursanalysen 

Sammanfattningsvis går det att utskönja några återkommande tendenser i de sex artiklar som 

publicerats under 24 september – 15 oktober 2013 samt 29 mars – 1 maj 2014 i Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet. Artiklarna innehåller uteslutande aktörer som talar utifrån 

det underförstådda antagandet att klimatförändringar och antropogen global uppvärmning är 

ett otvivelaktigt faktum. Inga aktörer som motsätter sig dessa uppfattningar ges utrymme att 

uttala sig i kontrast till de etablerade diskurserna. Tre av artiklarna har också skrivits av 

personer som själva kodats som aktörer i egenskap av forskare eller expert. På så sätt kan 

forskare tillskrivas ett stort inflytande på det mediala innehållet som denna analys bygger på. 

Forskare och experter har även en betydelsefull roll i övriga artiklar då skribenterna genom 

referat och citat använder sig av deras expertis. 

 

Människans påverkan på naturen och klimatet förklaras återkommande genom konstruktionen 

av orsak-verkan (se även Berglez & Olausson 2008). Det tydliggörs även genom referat och 

citat från forskare, som ofta får uttala sig om de konsekvenser av klimatförändringar och 

global uppvärmning som går att se idag, men även de som kan förväntas bli verklighet i 

framtiden. Forskarna beskriver olika konsekvenser utifrån sin expertis. IPCC framställs 

upprepade gånger på ett positivt sätt och klimatrapporternas resultat som odiskutabla och av 

stor betydelse. På så sätt framställs IPCC som en auktoritet och därmed får även forskare en 

större betydelse i klimatdebatten eftersom det är forskningsstudier som ligger till grund för det 

material som presenteras i IPCC-rapporterna. 

 

Det finns emellertid en viss osäkerhet som omgärdar klimatvetenskapen, i form av hur 

allvarliga konsekvenserna verkligen kan förväntas bli. Denna osäkerhet beskrivs emellertid 

inte i relation till några specifika IPCC-resultat och i detta avseende framstår IPCC anseende 

som oförändrat. En alarmerande diskurs kan utskönjas i flera artiklar då man återkommande 

beskriver konsekvenserna av klimatförändringar och global uppvärmning utifrån 

värdeladdade ord som understryker det negativa. Samtidigt kan det ställas i kontrast till en 

diskurs som uttrycker en oro för att vi inte tar klimatfrågan och klimatproblematiken på allvar. 

 

Klimatförändringar beskrivs som ett globalt problem och ansvarsfrågan diskuteras i flera 

artiklar, det går emellertid att utskönja två tendenser.  Dels att globala åtgärder förespråkas, 

vilket kan vara ett bevis på att forskare trots sin betydelsefulla roll som förmedlare av kunskap 
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kring klimatvetenskap, ändå har ett begränsat inflytande på klimatdebatten då det i slutänden 

är politiker som fattar de avgörande besluten kring vilka åtgärder som ska vidtas. Den andra 

tendensen är att det nationella ansvaret ifrågasätts, då Sverige beskrivs som en förebild för 

andra länder då ”vi” redan åstadkommit mycket i form av åtgärder till förmån för klimatet. 

Konstruktionen av ”vi” och ”dem” är också en återkommande tendens i artiklarna, även om 

de definieras på olika sätt. 

Bilder används i vissa fall för att illustrera det som beskrivs i artiklarna. Bilderna porträtterar 

uteslutande konsekvenserna av klimatförändringar och global uppvärmning, återkommande 

genom illustrationer av industrier som genomgående är gråbruna och mörka i tonen. På så sätt 

blir de ett bevis för de konsekvenser som forskare och IPCC-rapporterna förutspår och 

beskriver. 
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6 Diskussion 

I CDA:n identifierades konstruktionen av orsak-verkan, där människan gång på gång beskrivs 

som orsak till den globala uppvärmningen och klimatförändringar, vilket också bekräftar 

IPCC:s förhållningssätt som framhåller den mänskliga påverkan på klimatet, även om 

klimatförändringar i viss mån sker naturligt. Det kan också ses som ett bevis på IPCC:s 

inflytande över klimatrapporteringen och därmed även forskares inflytande på 

mediebevakningen då det är forskningsstudier som ligger till grund för IPCC:s rapporter. 

Resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen kan till viss del stärka detta, då artiklarna i 

liten omfattning diskuterar förtroendet för IPCC, sannolikheten samt IPCC:s koncept för 

sannolikheten av de förutspådda konsekvenserna av klimatförändringar, se kapitel 5.1.3. Det 

bör emellertid påpekas att resultaten av innehållsanalysen inte säger något om vilket 

förtroende IPCC tillskrivs, utan enbart att det inte diskuteras. Det tyder dock på att förtroendet 

för IPCC inte kritiseras i stor omfattning. Betydelsen av IPCC har beskrivits som betydande, i 

såväl den tidigare forskningen som genom resultaten av CDA:n, där IPCC kan tillskrivas 

auktoritet. Innehållsanalysen visar också att IPCC och IPCC-rapporterna diskuteras i stor 

omfattning i artiklarna, oavsett om forskare kommer till tals eller inte, vilket tyder på att 

artiklarna ofta utgår ifrån IPCC-rapporterna oavsett vad artiklarna avser berätta, se avsnitt 

5.1.2. Alla artiklar är som bekant publicerade under antingen den första perioden; 24 

september – 15 oktober 2013 eller den andra; 29 mars – 1 maj 2014, vilket är två perioder då 

klimatpanelen har samlats inför publiceringarna av två klimatrapporter. Därför är också 

intresset för IPCC och IPCC-rapporterna under dessa två perioder väntat. 

 

Intresset för klimatet har ökat på senare år och klimatförändringar beskrivs nu som ett av vår 

tids största hot mot mänskligheten (Berglez, Höijer & Olausson 2009; Boykoff 2011: 2f, 50; 

Olausson & Berglez 2014a, 2014b; Asayama & Ishii 2014). Det kan ses som en förklaring till 

att klimatförändring kommit att bli mer än ett enbart vetenskapligt problem. Det politiska 

intresset för klimatförändring har påvisats i såväl den tidigare forskningen som i resultatet av 

innehållsanalysen, där inhemska forskare var den enskilda kategori vars aktörer förekom flest 

gånger, se diagram 1 i avsnitt 5.1.1. Forskare var emellertid fler till det totala antalet röster då 

alla politiker respektive forskare, oavsett område, slogs samman till varsin kategori och 

jämfördes tillsammans med en tredje kategori som innefattar övriga aktörer, se diagram 2 

under kapitel 5.1.1. Forskare och politiker utgör tillsammans en majoritet av det totala antalet 

aktörer som är 89, då 33 politiker och 35 forskare kodats i de totalt 78 artiklarna. I grund och 
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botten är klimatförändringar något som diskuteras utifrån vetenskapliga termer och det 

underlag som politiker fattar sina beslut om klimatåtgärder bygger på vetenskapliga resultat, 

vilket förklarar forskarnas roll i klimatdebatten. Fast den makt som medierna har över 

klimatrapporteringen beskrivs ibland som problematisk (Duarte & Yagodin 2012). Precis som 

Berglez och Olausson (2010) uppmärksammat finns det en risk att vetenskapliga aspekter 

glöms bort när klimatförändring går från att vara ett vetenskapligt problem till att plötsligt 

hamna högt upp på den politiska agendan. Politiska åtgärder är förstås betydande för att lösa 

klimatproblematiken, men det krävs också vetenskaplig förståelse för att finna relevanta 

lösningar. Därför är forskarnas roll i klimatdebatten så viktig. 

 

CDA: n identifierade forskare som de aktörer, vilka har till uppgift att beskriva 

konsekvenserna av klimatförändring. Medierna kan däremot tillskrivas möjligheten att 

validera respektive kritisera de vetenskapliga resultaten, genom sättet på vilket forskarna 

kommer till tals (Duarte & Yagodin 2012). Det tydliggör återigen mediernas inflytande på 

klimatrapporteringen. Genom sin expertis inom olika områden uppmärksammar forskarna 

olika konsekvenser och potentiella risker av klimatförändringar och global uppvärmning. Det 

görs genom uttalanden som innehåller värdeladdade ord, något som även tillämpas i övrigt i 

texterna. Det görs också genom användandet av bilder som fungerar som bevis för de 

konsekvenser som beskrivs. På så sätt konstrueras en alarmerande diskurs som dock kan 

ställas i konstrast till beskrivningarna av att vi människor inte tar klimatproblematiken på 

allvar. De alarmerande beskrivningarna av vad som är på väg att hända med klimatet tycks 

inte bita på människan, i varje fall inte tillräckligt för att världens länder ska lyckas enas över 

globala åtgärder, det är den tendens som kan utskönjas i de artiklar som granskats genom 

kritisk diskursanalys. I detta avseende tycks forskarnas auktoritet minska då deras inflytande 

på klimatpolitiken inte tycks leda till några direkta åtgärder. Forskarnas roll kan i stället 

beskrivas som en betydelsefull kunskapskälla, vilken politiska åtgärder kommer att baseras 

på. 

 

CDA:n har också uppenbarat relationen mellan globala och nationella diskurser samt 

diskussionen om vem som bär ansvaret för att förhindra de negativa konsekvenser som 

förutspås av människans klimatpåverkan. För även om vi i det närmsta tycks ha accepterat 

uppfattningen om att mäniskan till stor del bär ansvaret, beskrivs inga politiska krafttag och 

det tycks oklart vilka länder som är villiga att ta på sig ansvaret för att se till att eventuella 

politiska åtgärder fullföljs. I artikeln ”Vi har lösningarna” ifrågasätts Sveriges ansvar då 
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nationen beskrivs som en inspirationskälla för andra länder då nationen redan åstadkommit 

mycket för klimatet. Detta uppenbarar problematiken med att få länder att engagera sig i 

klimatfrågan, oberoende av hur mycket man redan bidragit med och har möjlighet att bidra 

med i arbetet för att förhindra klimatförändringar. En annan viktig aspekt i detta resonemang 

är att det ofta förs en diskussion kring vilka länder som är och varit den största klimatboven 

historiskt, vilket i sin tur beskrivs som avgörande för var ansvaret bör hamna.  

 

Det finns också en annan aspekt, vilket tydliggörs i artikeln ”Så skapar vi kunskap om 

framtidens katastrofer”, där skribenterna, tillika forskarna, tydliggör skillnaden mellan att 

drabbas eller enbart se på. För faktum är att vi i Sverige varit relativt förskonade från 

naturkatastrofer, åtminstone i relation till liknande den som beskrivs i den nämnda artikeln, 

där tyfonen Haiyan drog in över Filippinerna, vilket fick förödande konsekvenser för flera 

miljoner människor. Det är möjligt att vårt intresse för klimatproblematiken inte sträcker sig 

längre än inom nationens gränser, så länge vi inte drabbas värre än vad vi gjorde när 

exempelvis orkanen Gudrun drog in över landet. Tidigare forskning har påvisat behovet av att 

skapa en slags kulturell närhet i medierapporteringen för att väcka intresse (se avsnitt 2.1, 2.3, 

2.4). På så sätt skapas en igenkänningsfaktor. Kanske spelar det också roll om 

konsekvenserna av en naturkatastrof  kan mätas i materiella kostnader eller människoliv. För 

stormen Gudrun fick framför allt materiella efterverkningar.  

 

Artikeln ”Så skapar vi kunskap om framtidens katastrofer” belyser samtidigt behovet av att 

över nationsgränser skapa gemensam kunskap och förutsättningar för att på bästa sätt hantera 

naturkatastrofer i framtiden, vilket Berglez, Höijer och Olausson (2009) bekräftar. Om vi ska 

tro på det som IPCC-rapporterna ger uttryck för, vilket vi uppenbarligen gör, kommer 

klimatförändringarna drabba oss alla i slutänden.  I artikeln ”Surare hav hotar hela 

ekosystem” beskrivs konsekvenserna av koldioxidutsläpp i form av en kedjereaktion som 

drabbar hela ekosystem. Vi bör nog inte bortse ifrån att vi är en del av jordens ekosystem, det 

skulle motsäga diskursen om antropogen global uppvärmning, vilket såväl forskarna inom 

IPCC som en stor del av artiklarna som analyserats i denna studie framhåller. 

 

Mediernas roll är liksom alltid att förmedla samhällsinformation, nyheter och kunskap. På så 

sätt blir medietexter också en del i processen där diskurser och ideologiska ståndpunkter 

produceras och reproduceras (Caravalho 2007). Det tydliggör mediernas makt över vad som 

förs upp till ytan i samhällsdebatten, vilket i sin tur påverkar vad som blir allmänt vedertaget i 
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samhället och därmed kan tillskrivas hegemonisk makt. I detta avseende är också 

objektivitetsprincipen en intressant aspekt. De artiklar som ligger till grund för CDA:n 

diskuterar alltså inte huruvida klimatförändring och global uppvärmning är ett verkligt 

förhållande, utan snarare konsekvenserna av dem. Forskarnas bevis har därmed accepterats. 

Ingen klimatskeptiker kommer till tals i de sex artiklarna och i detta avseende tycks 

objektivitetsprincipen, enligt traditionell mening, inte tillämpas, se avsnitt 3.3. Det bör 

emellertid ha framgått att många numera anser att det faktiskt inte är objektivt att balansera 

vedertagen kunskap och vetenskapliga resultat med uppfattningar som utan vetenskaplig 

grund betvivlar det allmänt accepterade (Blanco Castilla, Teruel Rodríguez & Quesada 2014; 

Eide & Ytterstad 2011; Hiles & Hinnant 2014; Kunelius & Eide 2012; Russell, 2013). 

Därmed kan inte klimatskeptiker förväntas få samma mediala utrymme som forskare som 

konstaterat att klimatförändringar och global uppvärmning är ett verkligt faktum. På så sätt 

framstår också diskurserna om antropogen global uppvärmning och klimatförändringar som 

allmänt vedertagna. Medierna har därmed också en betydelsefull roll i upprätthållandet av 

dessa diskurser då det är dessa som ges utrymme. Kodningen av övriga artiklarna som 

återfinns i innehållsanalysen visar på samma tendens, även om en del artiklar tog upp 

skepticism, då främst i form av uttalanden som nämner att det finns klimatskeptiker eller 

genom tvivel gentemot IPCC:s förutspådda konsekvenser av klimatförändringar. Denna 

skepticism har emellertid inte riktats mot IPCC:s auktoritet. 

 

Resultatet av CDA:n  uppmärksammade också till viss del en diskurs om osäkerhet. Den 

riktar sig inte mot kontentan om antropogen global uppvärmning eller att klimatförändringar 

kommer att fortsätta leda till negativa konsekvenser. Osäkerheten handlar snarare om i vilken 

utsträckning konsekvenserna kommer att bli verkliga. Det tycks alltså som om skepticismen 

och osäkerheten kring klimatförändringar och global uppvärmning främst handlar om i vilken 

grad vi kommer att drabbas. Klimatskeptikernas, tillika objektivitetsprincipens frånvaro, i 

mediebevakningen har sin förklaring i att global uppvärmning och klimatförändringar 

accepteras som verkliga förhållanden. Rapporteringen bör snarare inrikta sig på att beskriva 

de konsekvenser som beskrivs som möjliga och ta upp diskussioner kring eventuella lösningar 

på klimatproblematiken. Då är det förstås av betydelse att olika röster får komma till tals för 

att rapporteringen ska bli transparent. Som Berglez och Olausson (2010, 2011) påpekar är det 

problematiskt att helt och hållet blunda för de kunskapsluckor som ännu inte är fyllda. För 

faktum kvarstår att vetenskapen i dagsläget inte kan besvara alla de frågor som yttrats kring 

de konsekvenser som vårt levnadssätt har på vårt klimat och vår planet. Därmed bör medierna 
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också undvika att blunda för den osäkerhet som trots allt återfinns i delar av IPCC-

rapporterna. Berglez och Olausson (2011) hävdar att IPCC i annat fall riskerar att 

transformeras till en politisk instans. Då är risken att den klimatkunskap som presenteras av 

IPCC kommer att framstå som inget annat än ren och skär ideologi av politisk karaktär, vilket 

helt riskerar att rasera förtroendet för klimatpanelen. 

 

En nämnvärd upptäckt är även det faktum att Aftonbladet, en av Sveriges största tidningar, 

enbart publicerade 7 artiklar under dessa två perioder, vilket kan jämföras med Dagens 

Nyheters 33 artiklar, vilket också var flest. Roosvall (2010) fann ett liknande resultat i sin 

studie. Kanske är en förklaring att Aftonbladet tillhör vad som beskrivs som ”populärpress” , 

vilken ofta förknippats med sensationsjournalistik och som mindre seriös, se avsnitt 4.1. 

Aftonbladets intresse är eventuellt större för klimatförändringar då det kommer till 

rapporteringen om naturkatastrofer, jämfört med bevakningen av klimatmöten och 

klimatrapporter. Nämnvärt är också att Nerikes Allehanda publicerade 15 artiklar, vilket är 

dubbelt så många jämfört med Aftonbladet. En annan intressant observation av Nerikes 

Allehandas artiklar är att de sällan hade en lokal prägel, utan istället diskuterade klimatfrågan 

i stort, i relation till IPCC:s klimatrapporter. En förklaring kan förstås vara att klimatpåverkan 

syns i väldigt liten omfattning ur det lokala perspektivet i Närke. 
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7 Slutsatser 

Resultaten av denna studie tillskriver IPCC stort inflyttande på klimatrapporteringen då 

klimatpanelen ifrågasätts i liten omfattning. Det stärker i sin tur även forskarnas roll eftersom 

de är en viktig del i IPCC-processen och framtagandet av det material som ligger till grund för 

det som presenteras i klimatrapporterna. Konsekvenserna av global uppvärmning och 

klimatförändringar beskrivs i medierna utifrån IPCC-rapporternas resultat och genom referat 

och citat från forskare. På så sätt tillskrivs såväl forskare som IPCC auktoritet i 

mediebevakningen av klimatförändringar. Trots att IPCC tillskrivs stort förtroende och 

klimatproblematiken oftast diskuteras utifrån IPCC-rapporterna, tycks det emellertid vara 

svårt att få till några politiska åtgärder för att förhindra den negativa utvecklingen som 

beskrivs. Därmed tycks det också som om politikerna med sin verkställande makt 

underminerar forskarnas auktoritet. Det skulle emellertid vara ännu svårare för politikerna att 

fatta beslut kring rimliga åtgärder om de inte hade det forskningsunderlag som IPCC-

forskarna från världens alla hörn producerar. På så sätt skulle politikernas auktoritet 

undermineras. Därför har forskare fortsatt en betydande roll och kan därmed tillskrivas 

auktoritet i form av den betydelsefulla klimatkunskap som de även i fortsättningen kommer 

att bidra med. 

 

Denna studie har identifierat diskurserna om en antropogen global uppvärmning och 

klimatförändringarnas existens som väletablerade uppfattningar. Medierna har en viktig roll i 

produktionen och reproduktionen av dessa diskurser då klimatskepticism får litet medialt 

utrymme. I detta avseende tillämpas inte objektivitetsprincipen, vilket emellertid är av mindre 

betydelse då det främst är konsekvenserna av klimatförändringar och den globala 

uppvärmningen som väcker osäkerhet och debatt. Därför är det också av större betydelse att 

medierna tillämpar ett objektivt förhållningssätt i rapporteringen kring dessa aspekter samt att 

klimatdebatten fokuserar på att finna lösningar som kan förhindra den negativa 

klimatutvecklingen. 

 

Ingen profession tycks dominera i den svenska mediebevakningen av klimatförändringar, 

klimatfrågan tycks emellertid ha tagit plats på den politiska agendan. Politiker och forskare är 

de som allra främst kommer till tals, medan NGO:s och övriga aktörer kommer i skymundan. 

I och med dagens sociala medier är det emellertid möjligt att dessa syns mer i andra medier än 

de fyra tidningar som denna studie undersökt. Det är något som fortsatta studier skulle kunna 
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intressera sig för. Vidare vore det intressant att studera den svenska medierapporteringen 

kring klimatförändring under en period som inte kan sammankopplas med offentliggöranden 

av klimatrapporter eller klimatmöten, för att på så sätt jämföra intresset för klimatdebatten, 

framför allt i relation till IPCC och IPCC-rapporterna. 
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8 Sammanfattning 

Denna flermetodstudie syftar till att identifiera de aktörer som kommer till tals i 

mediebevakningen av ämnet klimatförändring, i förhållande till släppen av två IPCC-

rapporter, genom kvantitativ innehållsanalys och kritisk diskursanalys. Vidare är syftet att 

belysa forskarnas roll i rapporteringen, eftersom klimatförändring i grund och botten beskrivs 

som ett vetenskapligt fenomen och problem. Målsättningen är att belysa hur och i vilket 

avseende forskarna kommer till tals och om de kan tillskrivas auktoritet. Med utgångspunkt i 

kritisk diskursteori ämnar denna studie även belysa vilka diskurser som konstrueras som 

självklara och på så sätt kan tillskrivas hegemonisk makt, det vill säga vilka uppfattningar 

som beskrivs som otvivelaktiga. Studien ämnar samtidigt belysa hur objektivitetsprincipen 

tillämpas, det vill säga om olika sidor av en uppfattning får komma till tals eller om några 

aktörer och intressen utesluts. 

 

Innehållsanalysen fungerar inledningsvis som en kartläggning av materialet som består av 78 

artiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Nerikes Allehanda samt Aftonbladet. De 

två första tidningarna står för en majoritet av innehållet. Resultaten visar på en relativt jämn 

fördelning mellan forskare och politiker som aktörer i mediebevakningen. Inhemska politiker 

är den enskilt största kategorin, medan forskarna är fler till det totala antalet. Artiklarna kan i 

stor omfattning  kopplas till IPCC och IPCC-rapporterna, men förtroendet för klimatpanelen 

och rapporterna diskuteras  i mindre omfattning. 

 

Resultaten av den kritiska diskursanalysen tyder på att IPCC framställs som en auktoritet i de 

svenska medierna, vilket i sin tur stärker forskarnas auktoritet eftersom de producerar det 

underlag som presenteras i klimatrapporterna. De kan emellertid inte tillskrivas betydande 

makt över de politiska åtgärder som beskrivs som viktiga för att lösa klimatproblematiken, då 

det är politikerna som på grundval av IPCC-rapporterna kommer att fatta beslut kring vilka 

åtgärder som bör vidtas för att stoppa den negativa klimatutvecklingen. Politikerna skulle 

emellertid inte ha mycket att komma med om det inte vore för den forskning som forskare 

världen över ägnar sig åt. Därmed kan forskare tillskrivas auktoritet i klimatrapporteringen. 

 

Klimatförändringar beskrivs utan tvivel och detsamma gäller uppfattningen om att människan 

orsakar den globala uppvärmningen. Det kan därmed konstateras att ett objektivt synsätt 

enligt den traditionella meningen, numera är av mindre betydelse i fråga om att beskriva dessa 
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diskurser, eftersom de kommit att bli allmänt vedertagna genom forskarnas vetenskapliga 

bevisning. Det hade därmed varit olyckligt att ge klimatskeptiker ett större utrymme när det 

faktiskt är bevisat att klimatet under mänsklig påverkan är på väg att förändras. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1. Kodschema för den kvantitativa innehållsanalysen. 

 

 

MEDIACLIMATE 

NEWSPAPER ARTICLES CODEBOOK FOR IPCC AR5 STORIES 

 

PART ONE: Attention and voices 

We have agreed to code two mainstream newspapers form each country. If you can, also keep the 

third newspaper as a “popular” option.  

 

The periods for gathering the data are as follows: 

WG1: The Physical Science Basis 

(24 September – 15 October 2013) 

WG2: Impact, Adaptation and Vulnerability and WG3: Mitigation on Climate Change 

(29 March – 1 May 2014) 

 

We code all stories with individual headlines as separate stories ( i.e. if there is: 1. a short lead story 

in the front page, 2. a new headline inside paper for a news story, 3. a new analysis of reporter 

comment and 4. a news graph or info box with a caption, this means four separate stories). It is thus 

best if you can reach a PDF- or printed version of the coverage. If this is not possible, we code stories 

and other elements as they appear in the web archive versions. 

 

1. Medium 

Name of the Newspaper 

1(Name) Elite paper  

2 (Name) Elite paper   

3(Name) Popular paper (optional) 

 

2. Date      

With six digits: day, month, year (ex. 011113 = Nov 1
st
, 2013) 

 

3a. Title  

Main headline of the story (National language) 

 

 



 

3b. Title in English 

Please translate the headline into English 

 

3c. Name of the journalist (as written in byline)’ 

 

3d. Gender of journalist 

1  Female 

2  Male 

3  Both (if two reporters of different gender, excluding photo journalists) 

4  Not known 

 

4. Front page connection  

These categories refer to different ways in which a story inside the paper is referred to or 

mentioned in the front page (or not). Category 20 is for stories inside the paper with no 

reference to front page. In tricky cases following rules then apply: If the front page story 

refers to several news stories inside the paper, only the front page story is considered to be a 

front page story and so coded as 13. Stories inside arte then coded as 20. If the front page 

story clearly refers to only one story inside the paper, the inside story is coded as 10 or 11. If 

you can't code the front page connection (for example because you don't have the actual 

papers, only the stories), code 30 "placement not known". 

10 Headline or other mention on front page  

11 Separate summary on front page 

12  Story begins from front page (jump to inside)  

13  Front page story itself 

20 No mention on the front page  

30 Placement not known 

 

5. Story relevance   

This item aims at sorting out the explicit connection of the story to the report or to climate change. 

(There are sometimes stories where climate issues are only a side-theme). If you code 4 on this item, 

all following items are to be coded using only the section of the story relevant to climate change 

or the report as a coding unit. (Thus, a parliamentary debate on all kinds of questions where climate 

issues would appear would only be coded for the climate part). 

1 IPCC/AR5 report is the main story 

2 General Climate Change, with reference IPCC/AR5 

3 General climate story, no reference to IPCC/AR5 

4  Other main topic, reference to either IPCC or climate (may be less relevant in some 

countries, but we still keep it). 



 

6. Story size (word count)   

If you can, use a simple word count. If this is not doable, estimate. 

1 Small   (Less than 300 words) 

2 Medium  (300-600 words) 

3 Major (more than 600 words) 

 

7. Genre  

In a news story (11), the visible role of the journalist is minimal. In a reportage or feature 

(12), such elements are more prominent (sense on being present, detailed observations).  In 

an interview (13) there is clear focus on person (news is also often made of interviews, but 

that is not the point here). Portraits/profiles (14) describe people and actors without 

interviewing them. Background stories (15) provide background information with no clear 

news lead. News graphics (16) and other visual combinations with texts are coded separately 

as individual stories.  We are aware that in some journalistic culture the news (11) can 

include more opinionated sections: code this according to the local logic, and if there are 

problems write notes for further discussion. 

 

Reporting genres 

11 News  

12  Reportage (sense of being there) or feature 

13 Interviews (question and answer, one person),  

14 Portraits or profiles 

15  Background pieces 

16 News graph with text, fact boxes, etc. 

17  Other reporting genres 

 

Opinionated genres 

21 Editorial 

22  Column or Comment by a staff journalist (including "post-editorial" in some    

countries) 

23   Column, comment or op-ed story by outside writer (including the longer forms, 

such as the "chronicle" in some countries) 

24 Letters to the Editors 

25 Other Opinionated genres (quotes from others, tweets etc.) 

31 Unclear 

 

 

 



 

8. a-e. Future orientation 

Write down future years mentioned in the story. If the article contains more than five years, 

write the first five from the beginning. Several mentions are listed mentioned separately (so in 

one story, there can be for example three references to the year 2020).  This means including 

for example "Turn of the century" to 2100. Translate exact verbal descriptions into numbers 

(five years from now = 2019).  

 

9. a-o. Voices (coding unit: one voice) 

By 'voices' we mean people who are quoted either directly or indirectly.  We only code 

when a person with a name people is mentioned. Institutions appear in the coding only 

when their representatives talk. We want to be able to create a trustworthy broad picture of 

how the discursive space constructed by journalism around such an international event is 

structured: who gets to speak, and to what kind of representative roles and positions this right 

to speak and to be heard by journalism is based on. This means that in addition to looking at 

who speaks, we need to pay attention to what 'authority' their speech act is based on.  All 

different voices (different people) are coded separately (say two different Finnish MPs). If 

one person is quoted many times, we only code it once.  

National refers to the level of representation (e.g. representative of a national party or 

institution) and thus is different from the separation between domestic and foreign. (e.g. In 

Finnish newspapers Barack Obama is considered as a foreign national political actor in US 

papers as domestic national political actor). The item thus tracks the relationship between 

journalism's home nationality and that of the voices. Experts are situated in the same category 

as scientists because (and when) they talk on the authority of their expertise (as opposed to 

political position, for example).  

 

How to treat the journalists' 'own' voice? We follow this logic: The voice of staff writers and 

the journalistic 'institution' is not coded. Thus, in opinionated columns by staff writers, in 

editorials and in reportages and features, despite however 'visible' the narrator of the story is 

(and there is a temptation to see the journalist as a voice), we only code the 'voices' that the 

journalist quotes. (Code 71 will be used when a columnist refers to another journalist). In 

letters-to-editor or op-ed stories, however, we code the author as the first voice, and voices 

quoted by the author as additional voices. (We wish to generally track the decision to offer 

'space' in the news -- or the author of the letter, for the external op-ed columnist, or for voices 

in the news. This aims at capturing the overall voice-structure of the space opened up in the 

coverage. 

 

In addition to coding all voices in terms of their role and competence, we will distinguish 

between voices that are explicitly linked to the procedures related to the IPCC report (as 

national representatives in negotiating and accepting the final text, working group 

authors or participants, for example, when it is made explicit in the text). We assume that 

many voices are somehow linked, but want to distinguish those who are in the story presented 

as somehow independent from the IPCC. 

 

NOTE: The voices part is clearly the most important part of the first part of the codebook.  

Code this particularly carefully!! and make notes about problematic cases.  



 

National political system  

11   Domestic national political actor (eg. presidents, ministers etc.) 

111 Domestic national political actor (with IPCC connection) 

 

12 Foreign national political actor  

121 Foreign national political actor (with IPCC connection) 

13 Other national political system  

131 Other national political system (with IPCC connection) 

 

Transnational political system 

21 Regional institution (EU, ASEAN, NAFTA, AU, OIC, League of Arab States, etc.)  

211 Regional institution (EU, ASEAN, NAFTA, AU, OIC, League of Arab States, etc.) 

(IPCC) 

 

22 United Nations and its sub-organizations  

221 United Nations and its sub-organizations (with IPCC connection) 

 

24 Other transnational political system  

241 Other transnational political system (with IPCC connection) 

 

Civil society 

31 Domestic NGO  

 

32 Foreign NGO  

 

33 Think tank  

 

34 Domestic grassroots actor ("ordinary people")  

 

35 Foreign grassroots actor ("ordinary people")  

 

36  Other civil society  

 

Business 

41 Domestic industry or business  



 

42 Foreign industry or business  

 

43 Other business  

 

Scientists and other experts 

51 Domestic scientist or expert (technology)  

511 Domestic scientist or expert (technology) (with IPCC connection) 

 

52 Domestic scientist or expert (natural science)  

521 Domestic scientist or expert (natural science) (with IPCC connection) 

 

53 Domestic scientist or expert (social science and humanities)  

531 Domestic scientist or expert (social science and humanities) (with IPCC connection) 

 

54 Domestic scientist or expert (economics)  

541 Domestic scientist or expert (economics) (with IPCC connection) 

 

55 Domestic Scientist or expert (other than those mentioned above or field unknown)  

551 Domestic Scientist or expert (other than those mentioned above) (with IPCC 

connection) 

 

56 Foreign scientist or expert (technology)  

561 Foreign scientist or expert (technology) (with IPCC connection) 

 

57 Foreign scientist or expert (natural science)  

571 Foreign scientist or expert (natural science) (with IPCC connection) 

 

58 Foreign scientist or expert (social science and humanities)  

581 Foreign scientist or expert (social science and humanities) (with IPCC connection) 

 

59 Foreign scientist or expert (economics)  

591 Foreign scientist or expert (economics) (with IPCC connection) 

 

60 Foreign scientist or expert (other than those mentioned above)  

601 Foreign scientist or expert (other than those mentioned above) (with IPCC 

connection) 



 

Media (journalists) 

71 Media  

 

81  All others not coded above  

 

10. Institutions and people named 

Write in ONE excel cell, separate with a comma 

 

1) Names of all the voices quoted above (just the names as they appear in the text, with no 

further explanations or titles) 

2) Names of all the institutions quoted directly or indirectly in the story (just the names as 

they appear in the text, with no further explanations or titles) 

 

 

PART TWO: THEMES  

This part of the coding scheme looks at specific themes and how they appear in the IPCC reporting.  

Items 11-14 open general issues related to the reception of the IPCC report.  

 

11. Policy measures  

Pay attention to the wording “specific”, it is not enough if politicians mention that some “measures” 

have to be taken. Explicit may mean energy saving, fuel taxation etc. 

 

11a. Did the story mention specific policy measures which arise from the scientific findings of 

the IPCC report?  

1 Explicit policy measures were mentioned 

2 No policy measures were mentioned 

 

11b. If you coded 1 above (yes): who does the article suggest should have responsibility for 

following up on the policy implications? 

1 Politicians 

2 Business Sector 

3 Consumer/citizens  

4 Several/all 

5 Other 

6 Not specified 

 



 

12. Language of confidence (level of trust to IPCC results) 

A key issue in reporting is how certain or reliable are the IPCC scientific results are.  

The IPCC itself uses the following terminology:  Very high confidence (At least 9 out of 10 chance), 

High confidence (about 8 out of 10 chance), Medium confidence (about 5/10), Low confidence (about 

2/10), Very low confidence (less than 1/10).  

 

Does the story address the “confidence” issue of IPCC results or climate science in general? 

1 No  

2 Yes 

 

13. Language of likelihood of consequences (probability of IPCC predictions) 

Another key issue is the question of how likely some consequences of global warming are. IPCC itself 

uses the following terminology: Virtually certain (> 99% probability), Extremely likely (> 95% 

probability), Likely (> 66% probability), More likely than not (> 50% probability), About as likely as 

not (33 to 66% probability), Unlikely (< 33% probability), Very unlikely (< 10% probability), 

Extremely unlikely (< 5% probability),  Exceptionally unlikely (< 1% probability). 

 

Does the story address to the question of “likelihood” of consequences predicted by IPCC. 

1 No  

2 Yes 

 

14. Did the article explain the IPCC concepts of likelihood or confidence? 

Explanation here means reference to the above mentioned explicit definitions used by IPCC 

1 No  

2 Yes 

 

 

II THEMES  

Items 15-22 look at the presence, salience or absence of seven themes that, based on earlier research, 

we anticipate to be relevant. Under each theme, a set of coding questions aims at looking how 

“strongly” this theme appears in a given story. We assume that several themes can be activated in one 

story. 

 

In coding the strength of the theme following guidelines apply:  

Unsourced statement refers to statements that are not attributed to any specific institution or person 

(e.g. “The whole basis for Inuit hunting culture is in danger of collapsing as Arctic ice melts”) or to 

statements that are only vaguely attributed (e.g. “According to sceptical views…”). 

Sourced statement refers to statements that are clearly attributed but not directly quoted in the text  



 

(e.g. “According to the new IPCC report alarming changes are on the way”) 

Direct, attributed quotation refers to direct quotes set in quotation marks and attributed to specific 

persons or institutions (note, we also include institutions here, unlike in item 9 on voices) (e.g. 

“Climate change is the greatest challenge of our time”, said Thomas F. Stocker…) 

 

15. Disaster/Alarm  

The disaster/alarm theme is built of statements of possible negative (dramatic) impacts or effects of 

global warming, such as sea level rises, more floods, water or food shortages, population 

displacements, damage to the coral reefs, diminishing ice sheets and so on.   

 

15a. How does the theme appear in the story? (code only the strongest variety) 

 0  Not at all 

1  General, unsourced statements/remarks 

2  Sourced statements  

3  Direct, attributed quotations  

  

15b. Does the theme appear in the headline? 

1 No  

2 Yes 

 

15c. Does the theme appear in the first paragraph (up to first five lines)? 

1 No  

2 Yes 

 

16. Uncertainty 

Uncertainty theme is built of statements related to the uncertainty of scientific results, such as 

problems related to modelling future scenarios and constructing predictions, including 

probability statements about concrete developments such as temperature increases, sea level 

rises etc., wordings such as ‘increasing certainty’, or ‘increasing evidence’ that portray 

movement to more certainty about aspects of the climate science are part of this theme. Both 

statements explicitly defending the small uncertainties and as well as statements highlighting 

uncertainties and the complexity of the issue are parts of this theme.  

 

16a. How does the theme appear in the story? (code only the strongest variety) 

0  Not at all 

1  General, unsourced statements/remarks 

2  Sourced statements  

3  Direct, attributed quotations  



 

16b. Does the theme appear in the headline? 

1 No  

2 Yes 

 

16c. Does the theme appear in the first paragraph (up to first five lines)? 

1 No  

2 Yes 

 

17. Scepticism  

Although doubt and the appearance of sceptical voices are often related to emphasizing 

uncertainties, we also wish to identify explicitly sceptical themes. These are built of 

statements that explicitly question the IPCC results and conclusion, talk critically about 

scientific consensus, offer criticism about political influence on the IPCC conclusions, etc. 

 

17a. How does the theme appear in the story? (code only the strongest variety) 

 0  Not at all 

1  General, unsourced statements/remarks 

2  Sourced statements  

3  Direct, attributed quotations  

 

17b. Does the theme appear in the headline? 

1 No  

2 Yes 

 

17c. Does the theme appear in the first paragraph (up to first five lines)? 

1 No  

2 Yes 

 

18. Risk 

Indicators of the risk theme are where the word ‘risk’ is used, or where the odds, 

probabilities or chance of something adverse happening were given or considered.  Inclusion 

of the IPCC’s confidence and likelihood terminologies also counts as a risk theme. Includes 

mention of the precautionary principle and risk management. 

 

 

 

 



 

18a. How does the theme appear in the story? (code only the strongest variety) 

 0  Not at all 

1  General, unsourced statements/remarks 

2  Sourced statements  

3  Direct, attributed quotations  

 

18b. Does the theme appear in the headline? 

1 No  

2 Yes 

 

18c. Does the theme appear in the first paragraph (up to first five lines)? 

1 No  

2 Yes 

 

19. Justice 

The justice theme is built of statements that refer to historical responsibility for emissions and 

differentiated burdens related to mitigation, adaptation or alleviation of the consequences of 

climate change, also normatively loaded statements about future generations build this theme. 

 

19a. How does the theme appear in the story? (code only the strongest variety) 

 0  Not at all 

1  General, unsourced statements/remarks 

2  Sourced statements  

3  Direct, attributed quotations  

  

19b. Does the theme appear in the headline? 

1 No  

2 Yes 

 

19c. Does the theme appear in the first paragraph (up to first five lines)? 

1 No  

2 Yes 

 

 

 



 

20. Opportunity of action  

The opportunity theme includes statements that refer to advantages of doing something to 

reduce the risks from greenhouse gas emissions (the advantages of any move to a low-carbon 

system),  

 

20a. How does the theme appear in the story? (code only the strongest variety) 

0  Not at all 

1  General, unsourced statements/remarks 

2  Sourced statements  

3  Direct, attributed quotations  

 

20b. Does the theme appear in the headline? 

1 No  

2 Yes 

 

20c. Does the theme appear in the first paragraph (up to first five lines)? 

1 No  

2 Yes 

 

21. Opportunity of inaction 

This alternative is meant for texts which include advantages from doing nothing and allowing 

climate change to take place (such as longer growing seasons in the northern hemisphere, or 

the prospects of new shipping routes and the possibility of mineral, gas and oil exploration in 

the Arctic).  

 

21a. How does the theme appear in the story? (code only the strongest variety) 

0  Not at all 

1  General, unsourced statements/remarks 

2  Sourced statements  

3  Direct, attributed quotations  

  

21b. Does the theme appear in the headline? 

1 No  

2 Yes 

 

 



 

21c. Does the theme appear in the first paragraph (up to first five lines)? 

1 No  

2 Yes 

 

22. Any other salient theme noticed in this article? 

If you noticed signs of a strong theme that was not included in the themes above, NAME IT 

and describe its strength 

 

22a. How does the theme appear in the story? (code only the strongest variety) 

0  Not at all 

1  General, unsourced statements/remarks 

2  Sourced statements  

3  Direct, attributed quotations  

  

22b. Does the theme appear in the headline? 

1 No  

2 Yes 

 

22c. Does the theme appear in the first paragraph (up to first five lines)? 

1 No  

2 Yes 

 

23. Gender 

Please count all voices in the story (see item 9, first part) and indicate with a number. 

 

23a. Number of female voices 

23b. Number of male voices 

 

 

END OF CODING 

  

 

 
 



 

Bilaga 2. Artiklar för den kvalitativa analysdelen där CDA tillämpats. 

 

 

Surare hav hotar hela ekosystem 

Klimatrapporten. 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-10-13.  

Maria Gunther Axelsson. - maria.gunther-axelsson@dn.se. Sektion: Vetenskap.  

Sida: 24.  

Del: 1.  
 

Våra utsläpp av koldioxid gör inte bara jorden 

varmare. De försurar också haven, med förödande 

konsekvenser. 
● För två veckor sedan släppte FN:s klimatpanel IPCC 

sin rapport om läget för världens klimat. Den visar 

tydligt att även haven drabbas av vår användning av 

fossila bränslen. De lagrar mycket av värmen från den 

globala uppvärmningen. Dessutom gör koldioxiden 

vattnet surare, och det är ett minst lika stort problem 

som klimatförändringarna. 

 

En fjärdedel av all koldioxid vi släpper ut tas upp av 

vattnet i haven. 

 

- Det är en stor tjänst havet gör oss. Annars skulle 

klimatet värmas upp ännu mer, säger Sam Dupont, 

marinbiolog vid Göteborgs universitet. 

 

Men det kostar också. I vattnet omvandlas koldioxiden 

till kolsyra som gör haven surare, och det påverkar 

livsvillkoren för många djurarter. Skaldjur, kräftdjur, 

koraller och plankton kan få svårt att underhålla och 

bevara skal och skelett. 

 

- Vissa arter drabbas hårt av detta, och har inte en 

chans att hinna anpassa sig till sin nya miljö. Inom 

några decennier är vi övertygade om att de kommer att 

vara utrotade, säger Sam Dupont. 

 

När djuren dör försvinner också maten för många fiskar, och många fiskarter förlorar hem och skydd i 

korallreven. Hela ekosystem kan kollapsa. 

 

Längs USA:s västkust har redan en stor del av ostronen försvunnit, och i våra svenska vatten kan ormstjärnorna 

snart vara borta. Men andra djur lider inte lika mycket av försurningen, och även en del arter som är beroende av 

kalk för att bygga skal verkar klara sig bra, tvärtemot vad forskarna från början trodde. Forskningsfältet är ungt. 

Det var först runt millennieskiftet som människor fick upp ögonen för vad som håller på att hända. 

 

Forskarna gör de flesta av sina 

 

försök inne på laboratorier. Men för att ta reda på hur ett mer komplext system kan påverkas av surare vatten 

deltog Sam Dupont i ett unikt tyskt projekt i Gullmarsfjorden utanför Kristinebergs Marina Forskningsstation. 

 

Tio 55 kubikmeter stora påsar sattes ut i fjorden och fylldes med allt från bakterier till fiskar som fanns i vattnet. 

Sedan stängdes påsarna till, och under sex månader följde forskarna noga vad som hände där inne dag för dag. I 

hälften av påsarna ändrade forskarna pH-värdet, så att vattnet blev lika surt som havet förväntas vara vid nästa 



 

sekelskifte. 

 

Ännu har inte Sam Dupont och hans kolleger så många färdiga resultat eftersom de fortfarande håller på att 

analysera sina data. Men de kan redan se att försurningen påverkar djurlivet dramatiskt. 

 

- Även om vi ännu inte vet exakt vad som kommer att hända har vi ändå tillräckligt med information för att säga: 

Livet i havet kommer att förändras, med allvarliga konsekvenser för oss människor. Vi måste agera för att hejda 

försurningen av haven, och den enda säkra vägen att göra det är att skära ned på kol 

 

dioxidutsläppen, säger Sam Dupont. 

 

Själv studerar Sam Dupont larver, och har sett att i surare vatten tar det längre tid för dem att utvecklas till vuxna 

djur. Det är förödande för deras chans att överleva. 

 

- Ju längre tid larverna lever i vattnet, desto större är risken att de blir uppätna. 15 procent av larverna blir 

uppätna varje dag, säger han. 

 

I framtiden kan det ta en vecka längre för en larv att bli färdigutvecklad. Det innebär att även om djuren lägger 

lika många ägg så kommer bara en tredjedel så många som i dag att leva tills de blir vuxna. 

 

Försurningen märks i alla världens hav. Vattnet har blivit nästan 30 procent surare sedan industrialiseringen 

började. Om utsläppen fortsätter att öka som nu kan det vara dubbelt så surt vid seklets slut. 

 

Det finns idéer om att hejda klimatförändringar med så kallad geo-engineering - till exempel att sprida ut 

småpartiklar i atmosfären för att reflektera bort solens strålar. Men det kan inte hjälpa mot havsförsurningen. 

 

- Det skulle göra saken värre för haven, för då koncentrerar vi oss bara på att hejda den globala uppvärmningen 

utan att dra ned på koldioxidutsläppen, säger Sam Dupont. 

 

Det finns inget annat sätt att stoppa försurningen av haven än att stoppa våra utsläpp av koldioxid. Men tills det 

sker kan vi göra ekosystemen i haven mindre känsliga genom att ta bort andra stressfaktorer, som giftiga utsläpp 

och överfiske. 

 

- Det kommer bara att köpa oss lite mer tid, några decennier kanske. Men det verkliga problemet är koldioxid, 

och kommer alltid att vara koldioxid, säger Sam Dupont. 

 

I Tyskland, Storbritannien, USA och andra länder finns nationella initiativ som arbetar för att begränsa 

havsförsurningen. Det behövs även i Sverige, enligt Sam Dupont. 

 

- Det krävs samarbete mellan alla aktörer: industri, sjöfart, fiskerinäring, politiker och forskare. Det är hög tid att 

även Sverige agerar för att hejda försurningen av haven. 

 

dn.se/vetenskap 

 

Se rörlig grafik om hur haven försuras. 

 

Bildtext: Mesocosm. En av tio 55 kubikmeter stora påsar som forskarna satte ut i Gullmarsfjorden i sex månader 

för att undersöka hur ekosystem påverkas av surare vatten. 

 
© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren. 

  



 

 

Därför kan klimatfrågan inte lösas vid kyldisken 

Efter IPCC. 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2013-10-15.  

Kajsa Borgnäs. - kulturdebatt@dn.se. Sektion: Helsidan.  

Sida: 8.  

Del: 3.  
 

Efter larmrapporten från FN:s klimatpanel IPCC om klimatförändringarna lade sig tystnaden snabbt 

igen. Varför? Det är hög tid att tala klar-språk om det system som förstör miljön - kapitalismen. Det 

skriver doktoranden Kajsa Borgnäs. 
Jag såg "World war Z" på bio i somras: en 

Hollywoodfilm om aggressiva zombier och Brad Pitt 

som försöker rädda sin familj genom att rädda hela 

världen. Halvvägs in i filmen fattade jag att den inte alls 

handlade om zombier, utan om klimatförändringarna. 

Men eftersom klimatförändringar saknar alla de 

egenskaper som skulle göra dem till bra fiender på film, 

gestaltas de lämpligast av zombier. Bara genom att 

konfrontera sin egen dödlighet lyckas Pitt i slutet av 

filmen läxa upp de levande döda (som ju är vi själva, 

förvandlade till monster). Memento mori - kom ihåg att 

du är dödlig - är den uppfordrande kontentan, så kan vi 

äntligen stirra vår mordiska sida (klimatförändringarna) 

i vitögat. 

 

Strikt evolutionärt är människan förmodligen en hyfsat 

rationell varelse. Fokusera på den egna familjen, se till 

att i möjligaste mån säkra de omedelbara livsvillkoren 

för den egna avkomman. Kampen om överlevnaden 

(mat, vatten, partner, status) pågår mellan människor här 

och nu, inte mellan människor nu och i framtiden. 

 

Det var därför ingen högoddsare att presentationen av 

IPCC:s klimatrapport tidigare i höstas skulle komma att 

mötas av en gigantisk rationell gäspning. 314 miljoner 

hyperrationella amerikaner ställde sig den i 

sammanhanget mest relevanta frågan: Gäller det här 

mig? 80 miljoner icke mindre rationella tyskar gjorde 

samma sak. Engelsmän och fransmän hakade på. 9 

miljoner extremistiskt rationella svenskar ville inte vara sämre. I en majoritet av fallen blev svaret på frågan som 

hundratals miljoner rationella människor i det privilegierade nordväst ställde sig: Nej, inte direkt. 

 

Det är en svårslagen motståndare - den mänskliga psykologiska självbevarelsedriften. FN:s klimatpanel, 

tiotusentals miljöforskare och miljöaktivister, Romklubben, den maldiviska regeringen, Världsbanken, 

Greenpeace och så vidare går sedan trettio år tillbaka gång på gång bet på att få genomslag för sina alltmer 

alarmistiska varningar. Vi har vant oss vid larmrapporterna som ett bakgrundsbrus i vardagen: 

koldioxidutsläppen ökar snabbare än någonsin, ingen tror längre på målsättningen att begränsa 

temperaturhöjningen till två grader Celsius. I stället pratar man allt oftare om fyra till sex grader och nära 

förestående "tipping points". Svält och konflikter om resurser hotar att helt kasta etablerade samhällsinstitutioner 

över ända. So what? Skadorna fördelar sig olika över jordklotet och de privilegierade människorna i det 

privilegierade nordväst kommer att klara sig relativt bra (ett tag) medan livsförutsättningarna för stora delar av 

världens övriga befolkning kollapsar. Ingen dramatisk rollförändring jämfört med i dag alltså. En 

konkurrensfördel, i bästa fall. 

 

För några veckor sedan frågade sig bland andra Margot Wallström och Johan Rockström på DN Debatt hur vi 

kan leva med de risker som är förknippade med klimatförändringarna. Svaret är antagligen att människor inte 

främst reagerar på objektiva risker, utan på subjektivt upplevda hot. Vi är utrustade med ett magnifikt batteri av 



 

försvarsmekanismer, säger psykologerna, som gör att vi inte uppfattar katastrofen som katastrof om den inte 

kommer abrupt, inte antar mänsklig skepnad (så att vi kan tänka på den som en fiende) och om den inte direkt 

drabbar folk i vår närhet. Människoliv har alltid värderats olika beroende på var i världshierarkin de finns. Den 

sorgliga slutsatsen verkar vara att kunskap och information sällan räcker särskilt långt för att skrämma oss till 

handling. 

 

Kommer klimatdebatten någonsin att verkligen ta fart? Jag tror att en viktig orsak till den ideologiska stiltjen är 

att klimatet hittills klämts fast mellan två storheter som både är så plågsamt konkreta och så omfattande att de 

förblir nästan metafysiska: å ena sidan naturvetenskapens "sanningar" om de geologiska och biologiska 

processerna (vilket vi ändå inte fattar mycket av), å andra sidan ett idealistiskt fokuserande på det individuella 

psyket, privatmoralen, konsumentansvaret och vår kultur (och vad finns då att göra? Vi kan ju inte ställa oss 

utanför oss själva!). 

 

Mitt emellan dessa två storheter saknas den mycket mer konkreta debatten om de ekonomisk-politiska 

mekanismer som leder till miljöförslitning och en alltmer ojämlik global fördelning av resurser och avfall. Det är 

symtomatiskt att i en tid som skakas av breda samhällskriser diskuteras dessa nästan alltid som om de vore de 

individuella rätterna på marknadens smörgåsbord, inte delar av kapitalismens meny. I själva verket nämns det 

ekonomiska systemet - kapitalismen - sällan ens vid namn. Och visserligen är kapitalism också ett otympligt 

fenomen som vi är innystade i på en mängd olika sätt, men det är i alla fall en mänsklig konstruktion som 

existerar (delvis) utanför oss själva, och därför, tänker jag, också möjlig att göra något åt. 

 

Var ska man börja? Här till exempel: I centrum för den politiska miljödebatten har "hållbar utveckling" alltmer 

kommit att ersättas av frågan om hur vi får "hållbar tillväxt", med fokus på "gröna investeringar". I princip all 

miljöpolitik som bedrivs i västvärlden i dag motiveras med idén om "hållbar tillväxt". Logiken är att om 

energianvändningen effektiviseras och resursförbrukningen per producerad enhet minskar, kan vi få både 

ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet. Men kapitalismens mekanismer fungerar inte så. Kapital som inte 

investeras i ny produktion ger ingen avkastning till kapitalägaren, det är "dött" kapital. Därför är kapitalismen ett 

system av evigt expanderande produktion, i syfte att göra vinst, som sedan vidareinvesteras i ytterligare 

produktion och därmed växande kapitalstock. När resursförbrukningen (via teknikutveckling) per producerad 

enhet går ned går priset per enhet också ned, och alltså måste fler enheter produceras och säljas för att ge vinst 

att återbetala investeringen med, det vill säga den totala produktionen (och resursförbrukningen) ökar. 

 

Vid närmare titt verkar det alltså som om man antingen kan resurseffektivisera utan att öka produktionen (då 

ökar hållbarheten men inte tillväxten), eller återinvestera vinsten i ytterligare produktion (då får vi 

produktionstillväxt, men inte mycket hållbarhet). Det är denna mekanism som bland miljöforskare kallas Jevons 

paradox och som förklarar varför världens mest energieffektiva länder (inklusive Sverige) samtidigt är de länder 

som totalt sett är mest resursförbrukande, sett till hela produktionskedjan. 

 

På vanlig svenska betyder det att vi får fler glödlampor, större bilar, och smartare datorer (med kortare livslängd) 

till lägre pris, vilka sedan ska ersättas av ännu bättre glödlampor, tyngre bilar och hypersmarta datorer (med ännu 

kortare livslängd), som i sin tur ersätts ytterligare en gång och så vidare, i en aldrig sinande ström av fler 

"smarta" och dessutom billiga produkter. Detta är ingen process som drivs av köphungriga konsumenter i första 

hand, utan av kapitalets behov av att växa via ökande produktion (och försäljning). Det är kapitalet som måste 

växa för att inte dö, även om det sker på bekostnad av människor och miljö. 

 

Till sitt försvar brukar marknadsoptimister hävda att miljöförstörelsen bara är ett gigantiskt 

marknadsmisslyckande och att bättre prissättning skulle kunna få miljön på rätt köl igen. Det är inte sant. Det är 

för att marknaden fungerar som den ska som den externaliserar mänskliga och miljömässiga kostnader. Just det 

kapital som lyckas externalisera störst kostnader blir mest vinstgivande, och varje kapital har därför incitament 

att hela tiden externalisera så stora kostnader som möjligt. "Externaliteterna", avfallen, är ingen sidoprodukt till 

marknadsekonomin, utan en integrerad funktion i konkurrensen mellan producenterna. 

 

Det är lovvärt att politiker stundtals vill beskatta miljöskadlig produktion eller avfall och på så sätt påverka hur 

priserna sätts. Men man kommer ändå inte ifrån grundproblemet: för att kapitalet ska ge vinst (och vilja investera 

och erbjuda arbeten) krävs ständigt växande produktion, vilket ger växande miljöförslitning. "Grön tillväxt" kan 

därför kanske fungera periodvis i vissa specifika sektorer eller företag, men aldrig i ekonomin i dess helhet. 

 

Tillbaka till den enskilda människan. För snarare än att debattera den kapitalistiska produktionens mekanismer 

och kapitalinvesteringarnas konkreta logik läggs hållbarhetsansvaret på stressade småbarnsföräldrar vid 

kyldisken. Annie Leonard menar dessutom i "The story of stuff" (2009) att hushållssopor i själva verket bara 



 

utgör ungefär 2,5 procent av det totala amerikanska avfallet. 97,5 procent kommer från företagens och statens 

aktiviteter (industriella, militära och kommersiella processer), över vilka konsumenterna har väldigt litet 

inflytande. Att bekämpa konsumismen (som vana, ideologi eller kultur) genom att be konsumenterna konsumera 

mer hållbart är därmed rätt meningslöst om man inte samtidigt tar tag i kapitalismen och dramatiskt förändrar 

villkor och makt inom produktion och distribution. 

 

Kan kapitalismen stävjas? Det är nog lättare sagt än gjort. Men jämfört med att skylla problemet på miljarder 

individuella val erbjuder kapitalismkritiken ändå en rätt konkret problembeskrivning. Om det nu är så att 

kapitalismen håller på att förstöra livsförutsättningarna på den här planeten är det rimligt att vi försöker förändra 

systemet, snarare än människan. Och för att förändra ett system krävs först och främst att man förstår dess 

mekanismer - det är alltså hög tid att börja prata om kapitalismen! Ingen Brad Pitt kommer heller någonsin att 

rädda oss från oss själva. Men så är vi, när det kommer till kritan, inga känslodöda zombier. Det ger väl om inte 

annat viss grund för optimism. 

 

Kan kapitalismen stävjas? Det är nog lättare sagt än g jort. Men jämfört med att skylla problemet på miljarder 

individuella val erbjuder kapitalismkritiken ändå en rätt konkret problembeskrivning. 

 

Kajsa Borgnäs doktorand i miljöpolitik och statsteori vid universitetet i Potsdam. 
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Avverkning av tropisk regnskog står för en tiondel av våra utsläpp av växthusgaser och drivs på av 

internationell handel med palmolja, soja och 

latinamerikanskt kött. Men lagstiftning och 

kampanjer från miljöorganisationer har minskat 

avskogningen i Brasilien med 70 procent sedan 
...2005. ● I en film som delats mycket på sociala 

medier de senaste veckorna lämnar en man jobb och 

familj och följer gps:en i sin mobil till hjärtat av 

regnskogen i Nicaragua för att på egen hand försöka 

rädda skogen. Han organiserar urbefolkningen, åkallar 

deras gudar och leder ett apokalyptiskt uppror mot 

arbetare och skogsmaskiner från multinationella 

storföretag. 

 

Två dagar senare vaknar han upp på ett sjukhus i El 

Salvador med bara tre tår kvar på vänster fot, haltar 

hela vägen genom Centralamerika och Mexiko hem till 

USA, bara för att upptäcka att en nyanställd redan 

sitter vid hans skrivbord på jobbet och att hans 

personlige tränare har flyttat in hos frun. 

 

Inget bra sätt att rädda regnskogarna, säger 

speakerrösten. Följ grodan i stället. 

 

Filmen är en reklamkampanj för märkningen 

Rainforest Alliance, ett märke med en grön groda som 

ska visa att kaffe, te, choklad, toalettpapper och 

bananer är odlade och framtagna på ett bra sätt för att 

skydda Amazonas och andra regnskogar. 

 

Rainforest Alliance har inte samma hårda kriterier som till exempel Bra Miljöval och Krav, och har kritiserats 

för att det drivs av företagen själva och inte av oberoende konsu-ment- eller miljöorganisationer. 

 

- Men märkningen visar ändå att i dagens värld har de stora företagen blivit alltmer känsliga för kampanjer och 

hur de målas upp, och det kan vara ett väldigt kraftigt verktyg att använda sig av, säger Martin Persson vid 

Chalmers avdelning för fysisk resursteori, som forskar om miljöeffekter av avskogning i tropikerna. 

 

Ungefär en tiondel av världens utsläpp av koldioxid kommer från avverkning av skog, främst regnskog i 

Latinamerika, Afrika och Sydostasien. 

 

Klockan två svensk tid i morgon bitti ska klimatpanelen IPCC presentera en rapport om hur växthusgaser och 

klimatförändringarna påverkar oss. Rapporten kan även gå in på andra konsekvenser av avskogningen: värre 

jordskred, mindre rent vatten och mer förorenat, och framför allt minskad biologisk mångfald. 

 

Det är lätt att, liksom mannen i reklamfilmen, bli frustrerad över hur lite vi gör för att förhindra att det sker. I 

själva verket bidrar vi till skövlingen av regnskogen eftersom den drivs på av internationell handel med nötkött 

och soja från Latinamerika och palmolja från Sydostasien. 

 

- Men att vi bidrar till avskogning på andra sidan jordklotet gör att vi också har möjlighet att påverka den, säger 

Martin Persson. 



 

 

Det finns goda exempel. För åtta år sedan lyckades flera miljöorganisationer förmå stora uppköpare att säga att 

de inte skulle köpa soja från Brasilien, odlad på mark som avskogats efter juni 2006. Samtidigt började landet 

tillämpa starkare lagar om skogsavverkning. 

 

- I princip skickade de ut polis och militär i Amazonas och hejdade avskogningen. Det tillsammans med 

uppköparnas stopp av inköp av soja har varit väldigt framgångsrikt. Avskogningen i brasilianska Amazonas har 

gått ned med 70 procent sedan 2005, säger Martin Persson. 

 

Men i övriga latinamerikanska länder pågår avverkning som förut, för nya sojaplantager och betesmarker åt 

köttkreatur. 

 

Tropisk regnskog avverkas även kring Kongofloden i Centralafrika, men där är det främst småjordbruk som 

fäller träd för att få ved och mer åkermark. I Indonesien och Malaysia pågår däremot storskalig skövling för 

plantager för oljepalmer. 

 

Regnskogarna innehåller mycket kol, och det mesta av det kommer ut i atmosfären som koldioxid när skogen 

fälls eller bränns ned. FN-programmet REDD (Programme on reducing emissions from deforestation and forest 

degradation) försöker hitta sätt att minska både utsläpp och avverkning. Ett förslag är att låta rika länder köpa 

utsläppsrätter genom att betala tropiska länder för att bevara skogen. 

 

Martin Persson tror att det kan finnas en fara i att koppla avverkningen av regnskogen alltför hårt till 

klimatutsläppen. 

 

- Det är viktigt att inte bara värdera skogen för kolet. Då tappar vi fokus på andra viktiga frågor och andra 

negativa konsekvenser av avskogningen, som att det är det största globala hotet mot att bevara den biologiska 

mångfalden. För att nå hårda klimatmål är det viktigare att komma åt vår användning av fossila bränslen. 

 

Tropisk avskogning 

 

Amazonas 

 

I Amazonas avskogades förra året ca 4,9 miljoner hektar, främst för att ge plats åt sojaodlingar och betesmark åt 

köttkreatur. 

 

Centralafrika 

 

I Centralafrika avskogades förra året ca 1,9 miljoner hektar, främst för att ge plats åt ved, virke och mer 

åkermark till småjordbruk. 

 

Indonesien och Malaysia 

 

I Indonesien och Malaysia avskogades förra året ca 1,9 miljoner hektar, främst för att ge plats åt virke och 

oljepalmsplantager. 

 

Avskogning i Brasilien 

 

Kvadratkilometer, per år 

 

4,9 

 

miljoner hektar/år 

 

Det röda området motsvarar arean som avskogas varje år i Amazonas. 

 

1,9 

 

miljoner hektar/år 

 

Det röda området motsvarar arean som avskogas i Centralafrika varje år. 



 

 

1,9 

 

miljoner hektar/år 

 

Det röda området motsvarar arean som avskogas i Indonesien och Malaysia varje år. 

 

Utsläpp av koldioxid 

 

Avskogningen släpper ut ca 3 miljarder ton koldioxid per år. 

 

Det är 9 % av den totala mängden utsläpp av koldioxid. 

 

Källa: IPCC, Martin Persson 

 

Bildtext: Regnskog i Bolivia som bränts ned för att ge plats åt teplantage.| 
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Veckans delrapport från FN:s klimatpanel visar att extrema naturhändelser kommer att bli vanligare i 

framtiden. Därför måste även vår syn på katastrofer anpassas till en helt ny tidsålder, skriver forskarna 

Anders Ekström och Henrik S Svensen. 

Fredagen den 8 november 2013 slog tyfonen Haiyan 

till med full kraft. På Filippinerna drog den in över 

land med en hastighet på över 300 km/h i de 

våldsammaste kasten. Tretton miljoner människor 

påverkades, mer än fyra miljoner blev hemlösa och 

uppskattningsvis 8 000 omkom. 

 

Samma dag satt vi, en idéhistoriker och en geolog, i ett 

auditorium på universitetet i Oslo. Vi lyssnade på 

föredrag om naturkatastrofer. Under intryck av 

rapporterna om Haiyan växte känslan av att våra 

diskussioner var tomt akademikerprat. Nu i efterhand 

vill vi understryka att det motsatta är fallet. I en tid när 

de klimatrelaterade naturkatastroferna ökar i antal är 

det viktigt att förstå hur dessa händelser tolkas och 

hanteras av myndigheter och av dem som drabbas. 

 

Nyhetsmediernas rapportering om Haiyan följde ett 

mönster som vi känner igen från andra händelser. 

Extremvädret och klimatruinerna har blivit stereotyper 

i den digitala bildfloden. Förmedlingen av katastrofen 

är global innan den blir lokal. Fokus ligger på 

förloppets snabbhet, på den omedelbara ödeläggelsen. 

Tacloban lades till raden av städer som förvandlats till 

högar av brädlappar och söndervriden plåt. Det är en 

estetik som vänder sig till oss i vår roll som åskådare, 

inte som aktörer. 

 

Samtidigt vet vi att bilderna av katastrofen omsätts i handling. En återkommande föreställning om katastrofers 

logik är att de sociala strukturerna bryter samman och öppnar för plundring och våld. Efter orkanen Katrina 2005 

överdrev medierna laglösheten i New Orleans. Liknande föreställningar låg till grund för hur myndigheterna 

organiserade katastrofhanteringen. Det fick förödande konsekvenser: spärrar sattes upp för de drabbades 

evakueringsvägar, desperata människors sökande efter förnödenheter feltolkades som plundring. 

 

I samtidens mediebilder av social söndring i katastrofers spår återkommer 1800- och det tidiga 1900-talets idéer 

om massans och kollektivets hotfulla psykologi: anarkin och barbariet lurar i ruinerna, plundrarna måste stoppas 

och militär makt är den enda lösningen. Men i samma bilder synliggörs också den nya och djupt oroande 

politiska legitimitet som undantagstillståndet fått under 2000-talet. Det är ett globalt mönster som tydligast 

framträdde i "kampen mot terrorismen", men som nu förstärks i relation till de klimat- och miljörelaterade och 

finansiella kriserna. Som flera ledande samhällsforskare har påpekat läggs en tilltagande "katastrofisering" av 

samhällsförståelsen nu till grund för en rad olika former av politisk interventionism. 

 

De extrema naturhändelserna är också på väg att normaliseras. Vi umgås närmast dagligen med bilder av 

översvämningar, extremtemperaturer och orkaner. Också lokala och mindre omfattande händelser rapporteras 

och namnges i allt större utsträckning av nyhetsmedierna. Bilderna av stormen Sven i december var estetiskt 

besläktade med bilderna av Haiyan; vinterstormarna och de kraftiga översvämningarna i Storbritannien beskrivs 

i ljuset av samma klimatkris som torkan i Kalifornien. 



 

 

Den till synes absurda associationen av händelser av helt olika magnitud är inte bara ett resultat av den mediala 

logikens smak för spektakulär realism. Den drivs av en mer djupgående kulturell omtolkningsprocess, där 

händelser som tidigare varit åtskilda från varandra nu förstås som en följd av globala klimatförändringar. 

Världen kopplas ihop på ett nytt sätt. 

 

Antropologiska och historiska studier visar vad som till slut gör att katastrofdrabbade samhällen återhämtar sig. 

Det är förmågan till improvisation och social organisering inom ramen för lokala kulturer som sätter samhället i 

rörelse igen. Centralt är att dessa improvisationer förutsätter och utvecklas genom det mödosamma skapandet av 

en gemensam förståelse av katastrofen i berättande och historiserande former. Vi vill understryka att det inte 

finns någon väg runt meningsskapandet. Utbytet av information, berättelser, intryck, vittnesmål är lika konkret 

som katastrofens materiella spår och mobiliserar de metaforer, genrer, former som samhällets kulturella repertoar 

tillhandahåller. 

 

På en punkt kan vi nu se hur lokala tolkningsprocesser och de globala mediebilderna sammanfaller. Efter 

flodvågen i Asien 2004 och orkanen Katrina 2005 har den övergripande tolkningsramen for naturkatastrofer tagit 

en ny vändning. Efter Katrina var det de sociala orsakerna till katastrofen, särskilt fattigdomen, som stod för de 

viktigaste lärdomarna. I november 

 

2013 sattes den regionala förödelsen på Filippinerna i stället in i en global ram av människoskapade 

klimatförändringar. 

 

I november 2013 möttes delegater från 190 länder på FN:s klimatkonferens i Warszawa. Det starkaste inslaget på 

konferensen var talet som hölls av den filippinske deltagaren Appel Naderev Sano (Yeb Sano). Han talade om 

hur hans familj hade drabbats av tyfonen, om sin bror som var ute på gatorna och sökte efter överlevande, och 

om att något måste göras åt klimatproblemen. Sano menade att Filippinerna hade stor erfarenhet av 

katastrofhantering efter tidigare tyfoner, men att Haiyan helt enkelt var för kraftig. Klimatretoriken i tolkningen 

av katastrofens orsaker satte fokus på det globala ansvaret. 

 

Länge betraktades naturen i sig som orsaken till naturkatastrofer. Men under 1980-talet kom ett annat synsätt 

alltmer i fokus där naturkatastrofers konsekvenser kopplades till sociala faktorer som fattigdom, 

befolkningstäthet, infrastruktur och politik. Naturkatastrofer blev onaturliga och "sårbarhet" ett nyckelbegrepp. 

 

Under de senaste decennierna har i stället "risk" dominerat förståelsen av samhällets sätt att möta katastrofer. 

Eftersom risk är en teknisk faktor som inrymmer både sociala och naturgivna aspekter, är det en komplex uppgift 

att förmedla kunskap om naturfaror till dem som lever i utsatta områden. Den rättsliga processen i spåren av 

jordbävningen i L'Aquila i Italien 2009, där sex forskare dömdes till fängelse för att ha gett oklara råd om 

risknivåerna, understryker detta. 

 

Efter den femte IPCC-rapporten 2007 förändrades tolkningen av naturkatastrofer på nytt. Det stod nu klart att vi 

påverkar jorden och klimatsystemet i en sådan utsträckning att skillnaden mellan det naturliga och det 

människoskapade raderas ut. De båda senaste rapporterna bekräftar slutsatserna från 2007. Det är fortfarande 

problematiskt att koppla ihop enskilda katastrofer med klimatförändringarna, men tendensen är klar. Vi kan 

vänta oss fler värmeböljor, större översvämningar, kraftigare orkaner. Därför har Sanos dramatiska ord i 

Warszawa - att "vi måste sluta kalla sådana händelser för naturkatastrofer... det är inte naturligt när 

mänskligheten redan har påverkat klimatet på ett grundläggande sätt" - också stöd i vår tids vetenskap och 

katastrofförståelse. 

 

År 2000 introducerades begreppet "antropocen" av forskarna Paul Crutzen och Eugene Stoermer för att 

understryka att de grundläggande förändringarna i jordens system motiverar införandet av en ny geologisk epok: 

Människans tidsålder. Och om människan är en aktiv del av jordens 

 

system, påverkar vi också alla extrema naturhändelser som är klimatrelaterade. Det är inte längre så att 

människan kämpar mot naturen, framhöll Crutzen och Christian Schwägerl 2011, nu är det "vi som bestämmer 

vad naturen är och vad den ska bli". 

 

Fram till för bara något decennium sedan betraktades naturprocesserna som något som låg utanför historikernas 

domän. Naturen var en förutsättning för den mänskliga kulturens utveckling, inte ett resultat av den. Nu uppstår 

nya sätt att tänka ihop natur och kultur, men också sambanden över tid. Till globaliseringens dimension - våra 

samhällens inverkan på varandra över stora rumsavstånd - läggs en kronologisk dimension som handlar om våra 



 

samhällens samband med det som är oss avlägset i tid. I den antropocena tidsåldern samlas alltmer kunskap om 

hur processer som inleddes i början av den industriella epoken, eller ännu tidigare, förändrar de atmosfäriska 

villkor vi lever under i dag. Vi får också mer kunskap om vilka inteckningar i framtiden våra samhällen gör. 

 

Begreppet "antropocen" är ännu inte accepterat som en formell indelning av geologisk tid. Inom 

historietänkandet är begreppet kontroversiellt främst på grund av sitt prognostiska element. Det skapar 

kopplingar mellan förfluten tid och framtid på ett sätt som många historiker aktivt skyr, och tvingar fram en 

djupgående omprövning av den kategori som är den historiska kunskapens kärna: tidsbegreppen. Men oavsett 

vilka periodiseringar våra vetenskaper accepterar har de extrema naturhändelserna redan antagit den dubbla 

innebörden av att både vara händelser i egen rätt och förebud om en framtid som redan är här. 

 

Det var som ett sådant tecken som Yeb Sano uppmanade världen att se katastrofen i spåren av tyfonen Haiyan. 

För oss ligger utmaningen i att omvandla det empatiska ruset från november 2013 till något annat. En viktig 

uppgift är att bidra till en bättre och fördjupad beskrivning av de nya kopplingar mellan natur och kultur, och 

mellan avlägsna tider, som uppstår i människans tidsålder. Diskussionen om de globala och atmosfäriska 

processerna är abstrakt och svår att mobilisera. Information och data blir inte kunskap förrän den ges ett 

historiskt djup. För forskare inom helt olika fält ligger det nu dessutom en central utmaning i att skapa 

förutsättningar för en överbryggande kunskapskultur. När natur och kultur löper samman i en process måste 

kunskapssökandets former överskrida samma gräns. 

 

"Nu uppstår nya sätt att tänka ihop natur och kultur, men också sambanden över tid. 

 

Anders Ekström är professor i idéoch lärdomshistoria i Uppsala. Henrik H Svensen är seniorforskare vid Senter 

for Jordens utvikling og dynamikk, Oslo universitet. 

 
© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren. 

  



 

 

Vi har lösningarna 

Klimatpolitik. Oberoende liberal 
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2014-04-15. Sektion: Ledare.  

Sida: 4.  

Del: 1.  
 

DN. I helgen presenterades den tredje rapporten från IPCC - ett slags po-litiskt-vetenskap-ligt 

grupparbete med utgångspunkt i de båda första. 

Här gäller det att hantera de fakta som den månghövdade skaran av klimatforskare redan har presenterat: Hur ska 

vi göra för att minska utsläppen? 

 

Svaret är inte så radikalt - ändå behövs ett radikalt 

skifte. 

 

Den svenske miljöekonomen Thomas Sterner, som har 

varit med och författat denna tredje rapport, berättade 

på DN Debatt i lördags om arbetet med att hitta 

formuleringar som accepteras av både forskare och de 

flera hundra regeringsrepresentanterna. 

 

Utsläppen behöver sannolikt halveras fram till 2050, 

för att koncentrationen av partiklar i atmosfären inte 

ska bli så hög att temperaturen stiger mer än två grader 

mot slutet av 2000-talet. Men utsläppen minskar inte 

globalt, tvärtom har de ökat drastiskt det senaste 15 

åren. Det är framför allt medelinkomstländerna som 

står för ökningarna: Kina, Indien, Brasilien med flera. 

 

Den svenska miljörörelsens logik är ungefär följande: 

Trots att vi gjort en hel del på klimatområdet här 

hemma går utvecklingen åt fel håll i världen. Alltså 

måste vi göra mer i Sverige. Det är ingen självklar 

slutsats. För som Thomas Sterner skriver: "Sverige är 

mycket litet och vad vi gör är bara betydelsefullt som 

ett exempel - effekten beror helt på om vi lyckas 

berätta för världen vad vi gjort." 

 

Han skriver också att det som behövs inte är fler ekonomiska styrmedel, utan att de mest kraftfulla får 

genomslag. Till exempel koldioxidskatten. Den svenska är närmast unik, över tusen kronor per ton, framhåller 

Sterner. Drivmedelsskatterna i EU och Japan hör också till de berömvärda undantagen. 

 

I andra delar av världen subventioneras i stället fossila bränslen för många hundra miljarder dollar årligen. Och - 

det måste erkännas - inte heller Sverige är helt rent från direkta och indirekta subventioner. Till exempel genom 

reseavdrag och särskilda undantag för flyg och sjöfart. 

 

Det finns en sak som inte hör hemma i klimatdebatten, och det är det dåliga samvetet för en historisk utveckling. 

En del av västvärldens "försyndelser", till exempel kolonialismen, borde ha föranlett mer moralisk reflektion från 

politiker och civilsamhälle medan de pågick. Men för industrialiseringen och de koldioxidutsläpp som sedan 

1750 har stigit mot skyn, finns inte samma moraliska dimension. Vi står inte i skuld till utvecklingsländerna för 

att vi under århundraden har släppt ut koldioxid, ovetande om risken med dagens koncentration. 

 

Vad vi däremot har är en teknisk utveckling som gör att utvecklingsländerna inte behöver gå samma långa 

energitekniska omväg som vi för att skapa välmående, relativt koldioxidsnåla samhällen. 

 

Argumentet för klimatbistånd är alltså inte att det finns en moralisk skuld utan att det kan vara ett effektivt sätt 

att minska de globala utsläppen, åtminstone indirekt. Det viktigaste vi kan bidra med är tekniköverföring. Men 

det kan också behövas en del good will i klimatförhandlingarna. Och om en särskild strömfåra av biståndspengar 



 

kan uttrycka de sedan länge rika ländernas goda vilja är det en bra investering. Men vi bör vara försiktiga med att 

dra för stora växlar på storleken av utsläppsminskningarna, eller att tillgodoräkna oss dem som egna reduktioner. 

För utvärderingar av den typen av projekt har pekat på hur svårt det är att slå fast klimatnyttan. Vilka 

vattenkraftverk skulle ha byggts ändå och vilka skulle aldrig ha tillkommit? Det är ofta omöjligt att säga. 

 

Klimatarbetet måste bedrivas på flera plan. En inte oviktig del handlar onekligen om att ge fattiga människor 

elektricitet och möjlighet att sluta laga mat över öppen eld. Men för länderna som släpper ut mest, och vars 

utsläpp stiger, krävs åtgärder som styr investeringar bort från beroendet av fossila bränslen. Sveriges 

koldioxidskatt borde inspirera. Och EU:s system för handel med utsläppsrätter ligger och väntar på att bli det 

kraftfulla styrmedel det skulle kunna vara. 

 

En sak som inte hör hemma i klimatdebatten är det dåliga samvetet för en historisk utveckling. 

 

Bildtext: Använd styrmedlen! 
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GLOBAL UPPVÄRMNING Om vi diskuterade 

klimatfrågan som en etisk fråga skulle skiljelinjer i 

politiken uppstå. Vissa partier skulle kanske anse att vi 

inte har några plikter mot kommande generationer. Då 

får de vara beredda på kommande generationers 
...kritik. I rapporten från FN:s klimatpanel som släpptes den 

15 april framhålls att vi kan begränsa den globala 

uppvärmningen till två grader. Att se till att utsläppen 

begränsas till de nivåer som forskarna förespråkar är dock 

psykologiskt sett den svåraste uppgift som mänskligheten 

ställts inför, svårare än att till exempel förebygga 

kärnvapenkrig. För att lyckas behövs tydligare svar på tre 

frågor: Vem ska göra vad och varför? Tre hinder för en 

fungerande lösning kan framhållas. 

 

För det första, vi har inte förstått vad klimatfrågan är för 

sorts frågeställning. Vi har trott att det är en fråga av samma 

typ som att minska utsläppen av de så kallade freoner som 

skadade ozonlagret. Därför har vi försökt lösa klimatfrågan 

på samma sätt: med internationella förhandlingar och ny 

teknik. Därmed har vi missat att det finns skillnader mellan 

ozonhålsfrågan och klimatfrågan som gör att klimatet inte är 

en teknisk fråga utan något annat: en fråga om rättvisa, om 

etik. 

 

För det andra har vi inte löst ansvarsfrågan. Nästan alla anser 

att utsläppen av växthusgaser ska minska, men beträffande 

åtgärder härskar "nån-annan-ismen": individer tycker att 

politikerna ska göra mer, politikerna betonar konsumenters 

ansvar och länder tycker att det är andra länder som borde göra mer. Vår statsminister personifierar nån-annan-

ismen genom att framhålla hur bra Sverige är på att minska utsläppen och att det är andra länder som ska bättra 

sig. 

 

För det tredje styrs politiken av kortsiktighet - att vinna så många väljare som möjligt i nästa val är det 

överordnade målet - snarare än att lösa långsiktiga samhällsproblem. 

 

Resonemanget kan förtydligas genom att belysa skillnaden mellan klimatfrågan och ozonfrågan. I ozonfrågan 

fanns en symmetri ur rättvisesynpunkt. De som genererade mest gaser som skadade ozonlagret via utsläpp från 

kylskåp och sprayflaskor, hade för egen del anledning att oroa sig för värsta konsekvensen: att få hudcancer och 

dö. I de internationella förhandlingarna fanns säkerligen en upplevelse av personlig utsatthet hos deltagarna från 

USA och Europa, vilket skapade motivation till åtgärder; såväl nationell teknikförnyelse som ekonomiska bidrag 

till ny teknik i fattigare länder. 

 

Klimatfrågan karaktäriseras däremot av en asymmetri ur rättviseperspektiv. De vars livsstil genererar mest 

utsläpp av växthusgaser är samma grupp som genererade mest utsläpp av freoner, alltså nu levande rika 

människor. Men i klimatfallet är de som drabbas mest andra än utsläpparna själva: fattiga människor och 

kommande generationer. Denna asymmetri gör att den egoistiska motiveringen för åtgärder som kunde finnas 

hos världens rika människor i ozonfrågan är svag i klimatfrågan. Det finns visserligen försök att ge klimatfrågan 

en egoistisk inramning genom att locka med nya gröna jobb, nya exportnäringar etc. Sådana löften är dock 

problematiska eftersom de förvandlar en rättvisefråga till en fråga om en förändring i klimatvänlig riktning ger 

fördelar eller ej för oss som lever nu. 

 



 

Motivation i klimatfrågan bör i stället främst komma från människans altruistiska sida, och mer specifikt, vår 

potential till omtanke om kommande generationer. För vilka åtgärder vi är beredda att acceptera för att minska 

utsläppen beror på vilket ansvar vi anser oss ha för kommande generationers välbefinnande. 

 

Frågan om vilket ansvar vi har för kommande generationer har dock hittills behandlats som en icke-fråga. Inte en 

riksdagsdebatt, inte ett av tv:s Agenda-program har ägnats frågan. I stället har klimatdebatten fokuserat på om 

kärnkraft är en del av lösningen och i vilken mån föreslagna åtgärder är bra eller ej för Sveriges ekonomi. 

Däremot tar FN:s klimatpanel upp den etiska aspekten i senaste rapporten. 

 

Den etiska frågan om ansvar gentemot kommande generationer har dock inget självklart svar - ytterst bestäms 

svaret av vad vi själva kommer fram till är rätt. Men om vi diskuterade klimatfrågan som en etisk fråga skulle 

skiljelinjer i politiken uppstå. Vissa partier skulle kanske anse att vi inte har några plikter mot kommande 

generationer. Då får de partierna vara beredda på kommande generationers kritiska inställning. Andra partier kan 

komma fram till att konsekvenserna för framtida generationer är viktiga i politiken. I stället för en 

högervänsterskala i politiken får vi en skala som handlar om graden av hänsyn till kommande generationer. 

 

Resultatet av att vi inte har diskuterat rätt fråga i klimatdebatten har blivit en moralisk kollaps som få tycks inse 

vidden av. Men om vi börjar diskutera klimatfrågan som en etisk fråga där alla individer som genererar för höga 

utsläpp har ansvar för att minska dessa, har vi bättre förutsättningar att lyckas. Då bryter vi nån-annan-ismens 

förlamande tvångströja. 

 

Då gör också Sverige klokt i att sluta klaga på andra länder. För en sådan kritik gör dessa länder bara mer 

benägna att försvara egna utsläpp och en destruktiv spiral av kritik och motkritik uppkommer. I stället behöver vi 

gå åt andra hållet; ta ansvar för våra egna utsläpp och göra Sverige till ett föregångsland, något som Staffan 

Laestadius, professor i industriell omvandling på KTH, beskrivit hur det skulle kunna gå till i boken Klimatet 

och välfärden: mot en ny svensk modell. 

 

Vi kan visserligen delta i internationella klimatförhandlingar. Men vi bör vara på det klara med att de inte 

kommer att vara lika framgångsrika som i ozonfrågan. Fler länder är inblandade och kortsiktig ekonomisk 

utveckling anses stå på spel. Förhandlingspsykologins kompromissande gör att resultaten blir som förut: mindre 

åtgärder än vad forskarna förespråkar. Och nån-annan-ismen blir ursäkten: misslyckandet var andra länders fel. 

 

Utifrån dessa resonemang finns svaren på frågan om vem ska göra vad och varför. Svaret är: alla som genererar 

för höga utsläpp har en plikt att aktivt försöka minska dessa till en hållbar nivå, både genom individuella åtgärder 

och genom arbete för radikala politiska beslut, och detta ska vi göra av etiska skäl. 

 

Vad gör vi i den situation vi hamnat i? Jo, vi erkänner att klimatförändringarna är en långsamt pågående 

katastrof och att vi är i kris eftersom den hittills förda klimatpolitiken har misslyckats. Vi erkänner att 

klimatfrågan är en etisk fråga och vi har ett ansvar för att få ner Sveriges utsläpp till hållbara nivåer så snabbt det 

går, oavsett vad andra länder gör. 

 

Sedan kan det stora förändringsarbetet börja. 

 

"Fler länder är inblandade och kortsiktig ekonomisk utveckling anses stå på spel i klimatfrågan. 

 
© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren. 
 


