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angelägenhet ända ner till individnivå. Men det är också en ideologisk fråga. På grund av 

detta går det inte att tillräckligt understryka den roll media och klimatjournalistiken har i 

förmedlingen av dessa frågor. Klimatjournalistiken har genom tiderna varierat i medial 

uppmärksamhet och ersätts främst av ekonomiska nyheter och rapportering kring 

internationella konflikter. Den senaste toppen för miljönyheter var kring FN:s 
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värderingar. 
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mellan de båda konferenserna. I diskursen 2009 sågs den som ett hot medan diskursen 

2015 såg klimatkrisen som just en kris. Båda fallen ansåg att klimatkrisen var ett problem 

för andra aktörer än Sverige, för “dem”.  
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The climate crisis is the most decisive challenge of our time due to its implications on 

survival of life as we know it. It is both an imperative political question on all levels of 

society as well as an ideological question. Crucial to the latter as well as influential on the 

former is the role played by the media. Journalistic coverage of climate change has never 

been perpetual but has fluctuated in attention due to other topics taking its place. The 

last, to date recorded, peak in attention was during the UN climate conference in 

Copenhagen 2009, in the beginning of the global financial crisis. The breakdown of the 

talks in 2009 has led to the greatest environmental conference yet, in Paris 2015, which 

shared news attention with the refugee crisis. This essay sets out to critically analyse the 

discourses in news coverage during the time leading up to each conference, with the goal 

of documenting the transformation of the discourse. The essay focuses on discursive 

framing of actors, responsibility and underlying structures and values. 

 

First off all the analysis found that both COP15 and COP21 were strongly influenced by 

financial aspects in their political reasoning. This challenges traditional research that has 

treated climate and economy as two completely separate subjects. Thus, this study 

recommends a new way of comparing media attention between these subjects. Secondly 

the analysis found that the framing of climate change differed in view, as a threat in the 

former conference and as a crisis in the latter. Both cases shunned climate change as a 

global problem in the sense of seeing it as a problem for others, for ‘them’. The discourses 

also found unity over highlighting the financial aspects of climate change. 
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1 Inledning  

 

 There are no passengers on Spaceship Earth. We are all crew. 

 - Marshall McLuhan  

 

År 2015 uppmätte det hittills varmaste året i modern tid. Innan dess var år 2014 det 

temperaturmässigt varmaste. Trenden visar tydligt i vilken riktning vårt klimat är på väg; av 

de sexton varmaste åren infinner sig femton under 2000-talet (National Oceanic and 

Atmospheric Administration, 2016). Hand i hand följer utvecklingen över mängden utsläpp 

av växthusgaser som bara blir högre varje år (Carbon Dioxide Information Analysis Center, 

2016). Sambandet dessa två händelser emellan, den mänskliga närvaron i globala 

miljöförändringar, är för tydlig att bortse ifrån. Av den anledningen konstaterar en mängd 

forskare att vår planet har inträtt, eller sedan ett tag befunnit sig i, en ny geologiska epok. 

Denna omnämns som antropocen och syftar till att människans handlingar påverkar jordens 

naturliga processer på ett sätt som de inte gjort tidigare (Stockholm Rescilience Center, 

2016). Detta är till följd av en värld driven av en kapitalism med ekonomisk tillväxt som 

främsta intresse. Världens i-länder har länge förlitat sig på fossila bränslen som sina främsta 

energikällor och u-länderna följer redan nu eller står i valet av att följa detta exempel mot en 

ohållbar framtid. För att tillägga är inte en övergång från till exempel kolkraftverk till 

kärnkraftverk heller lösningen. Greenpeace (2016) understryker den långsamma och 

kostsamma process som kärnkraftverk innebär från beslut till färdigställd anläggning, för att 

inte tala om det radioaktiva avfallet. Pristrenden för förnybara energikällor pekar nedåt 

medan det motsatta kan sägas för fossila bränslen. Hoppet för en hållbar framtid ligger i att 

den politiska arenan, lett av FN, ska reglera utsläppen och förhindra fortsatt 

klimatförändring. Redan nu sker detta på individnivå genom klimatsmarta val i vardagen. 

Även världens ledande företag såsom Ikea, Coca-Cola, Google etc har lagt sina löften för 100 

procent förnybar energi i sina respektive verksamheter (The Climate Group, 2016). Nu gäller 

det för politiken på internationell och nationell nivå att inte hamna efter för att se till att alla 

drar sitt strå till stacken i vår globaliserade värld. Bäst att smida medan järnet är varmt.  

 

Denna insikt (eller åsikt) är däremot inte global. Skepticism återfinns oftast bland nationer 

vars främsta energikällor huvudsakligen består av fossila bränslen (Olausson, 2009). Detta 

beror till stor del på lobbyverksamhet som drivs av intressenter som gynnas av fortsatt 

användning av fossila bränslen. Lobbyverksamheten drivs inte bara på politikens arena för 

att få beslut i sin favör utan också inom media, vars rapportering influerar både det offentliga 

rummet och politikens arena (Carvalho 2007). Av den anledningen går det inte att förbise 
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den roll som media har som informationskälla och opinionsledare för medborgare i 

samhället. Detta kallas dagordningsmakt och handlar om att media har inflytande över vilka 

frågor som anses viktiga (Strömbäck, 2009). Det är de som i slutändan bestämmer vilken 

vinkel ett problem kommer att få (Carvalho, 2007) men det är både medborgarna och 

politikerna som slutligen måste reagera på problemet (Strömbäck, 2015). Därför behövs 

objektiv och granskande journalistik för att allmänheten självständigt ska kunna ta ställning 

(ibid.) och i sin utsträckning påverka den politiska arenan för att nå en hållbar framtid. Bäst 

att skriva medan vädret är kallt. 

1.1 Bakgrund 

 A point has been reached in history when we must shape our actions 

 throughout  the world with a more prudent care for their environmental 

 consequences. Through ignorance or indifference we can do massive and 

 irreversible harm to the earthly environment on which our life and well-being 

 depend. (United Nations Environment Programme, 2016a) 

 

Citatet ovan är taget från deklarationen från det första internationella politiska mötet om 

bevarandet av vår omvärld som hölls 1972 i Stockholm. Redan då insåg världens ledare att 

människan formar sin miljö omkring sig och har makten att påverka den, på gott och på ont. 

På konferensen i Stockholm diskuterades den mänskliga utvecklingen och dess effekter på 

vår naturliga omvärld och mötet hade som syfte att sätta en agenda för att förhindra de 

katastrofala följder som okontrollerad utveckling kan medföra. Det hela resulterade i en 

deklaration bestående av 26 principer som på olika sätt berörde utveckling och miljö, allt från 

utsläppsminskningar till kärnvapenavveckling (ibid.). Tre år senare, 1975, myntades termen 

global warming av den amerikanska forskaren Wallace Broecker i rapporten Climatic 

change: Are we on the brink of a pronounced global warming? Studien förklarar att den 

naturliga nedkylning av klimatet som skett sedan 40-talet inom det närmaste decenniet 

kommer att avta. När förbränningen av “kemiska bränslen” inte längre kompenseras av 

naturliga klimatförhållanden kommer utsläppen av koldioxid att ge resultat i form av en 

global uppvärmning. Broecker skriver att den exponentiella stegringen av global temperatur i 

början av 2000-talet kommer att ha resulterat i årtusendets varmaste klimat.  

 

Den globala uppvärmningen och dess effekter var däremot inget nytt inom vetenskapen 

under 70-talet. Redan under slutet av 1800-talet skrev den svenske nobelpristagaren Svante 

Arrhenius (1897) en artikel om hur temperaturen på marken påverkas av kolsyror (äldre 

benämning på koldioxid) i luften. Dock dröjde det drygt 90 år in i modern tid tills 

forskningsfältet nådde FN som i sin tur grundade forskningsinstitutet Intergovernmental 
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Panel on Climate Change (IPCC) år 1988. Syftet var att förse världen med en tydlig och 

vetenskaplig syn på klimatförändringar och dess potentiella miljö- och socioekonomiska 

påföljder (IPCC, u.å.-b). Tusentals forskare världen över arbetar ideellt för att kartlägga 

klimatförändringar som slutligen sammanställs och publiceras i form av återkommande 

rapporter. Hittills har fem av dessa publicerats varav den första 1990 (ibid.). Med ökad oro 

över bland annat global uppvärmning och bristande integrering av miljötänk i internationell 

politik hade konventionen i Rio de Janeiro som syfte att tjugo år efter mötet i Stockholm följa 

upp och diskutera hållbar utveckling (FN, 1997).  

 

Det så kallade Earth Summit i Rio de Janeiro resulterade i ett internationellt miljöfördrag 

kallat United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC) vars främsta mål 

är att stabilisera koncentrationen av växthusgaser i atmosfären till en nivå som förhindrar 

farlig mänsklig störning av naturliga klimatsystem. Detta var starten för vad som har kommit 

att bli ett flertal försök till bindande avtal mellan UNFCCC:s nuvarande 197 medlemsnationer 

som sedan 1995 sammanträder varje år under Conference of Parties (COP) (UNFCCC, u.å.-a). 

I Kyoto 1997 enades medlemsnationerna om det första bindande avtalet om 

utsläppsminskningar för i-länder (UNFCCC, u.å.-b). I Köpenhamn 2009 sammanträdde 

medlemsnationerna delvis för att enas om ett långsiktigt mål om att begränsa den globala 

uppvärmningen till två grader Celsius. Tyvärr misslyckades parterna att enas om hur detta 

skulle praktiskt förverkligas och ett bindande avtal uteblev (UNFCCC, u.å.-c). I Paris 2015 

kom dock alla parter att enas och det så kallade Paris-avtalet slöts (UNFCCC, u.å.-d).  

1.2 Begreppsdefinition 

1.2.1 Klimatkrisen 

I studien använder vi frekvent uttrycket klimatkrisen. I stället för att använda oss av det mer 

etablerade uttrycket klimathotet anser vi att beteckningen kris bättre belyser de 

klimatförändringar som sker redan nu. Vi kommer nedan att motivera omnämnandet av 

klimatförändringarna som kris genom att förklara och konkretisera innebörden av 

terminologin. Detta för att klassificeringen av klimatförändringar som kriser inte är vanligt 

förekommande.  

 

Ordet hot är starkt kopplat till ordet risk. När man talar om en risk (eller ett hot) syftar man 

på ett eventuellt framtida problem. Därför ses en risk som ett förstadium till en kris 

(Falkheimer, Heide & Larsson, 2009). Vad innebär då en kris? Falkheimer et al. skriver att en 

kris, oavsett typ, är något allvarligt som vanligtvis inträffar plötsligt och utan förvarning. Det 

är något som antingen är vållat av naturen eller människan och som ifrågasätter rådande 
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värderingar. De vanligaste kristyperna är naturkriser, teknologiska kriser, sociala kriser, 

ledningskriser och ekonomiska kriser (ibid). Bland de kristyper sammanställda av 

Falkheimer et al. återfinner vi inte någon typ av miljö- eller klimatkris. Detta för att 

(beroende på ställningstagande till klimatförändringar) flertalet av ovanstående kriser räknas 

in i en miljökris.  

 

Till sist bifogar Falkheimer et al. en checklista över typiska attribut för en kris. En kris ska 

vara synlig, få omedelbar uppmärksamhet, innehålla inslag av överraskning, framtvinga 

handling och vara direkt okontrollerbar. Kortfattat säger Falkheimer et al. att kriser sker 

plötsligt. Vi vill argumentera för att detta även går att säga om klimatförändringar. Ett 

misstag som förekommer i folkmun är att förväxla väder och klimat. Enkelt förklarat, den 

variabel som skiljer dessa åt är tid. Väder syftar till kortsiktig förändring medan 

klimatförändringar mäts över flera tiotals år (National Aeronautics and Space 

Administration, 2016). Sett till vår planets historiska klimatförändringar har aldrig någon 

inträffat på lika kort tid som i dag. Därför anser vi att de klimatförändringar som media talar 

om i dag kan klassas som plötsliga och därmed bör omnämnas som påtagliga kriser snarare 

än passiva hotbilder. 

1.2.2 Conference of Parties  

FN:s årliga klimatkonferenser hålls varje år, vanligtvis i olika städer runtom i världen. Dessa 

konferenser kallas Conference of Parties och förkortas till COP följt av en siffra som indikerar 

vilket nummer konferensen har i ordningsföljden, till exempel hölls den första konferensen i 

Berlin 1995 (COP1).  COP är det högsta beslutande organet i United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) vars yttersta mål är att förhindra farlig mänsklig 

påverkan av klimatet. Detta görs av gemensamma politiska beslut av de 196 deltagande 

länderna genom att reglera mängden utsläpp av växthusgaser i atmosfären. De konferenser 

som är fokus för denna uppsats är konferenserna som hölls i Köpenhamn 2009 (COP15) 

respektive Paris 2015 (COP21). (UNFCCC, 2016) 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Med anledning av ämnets politiska angelägenhet och journalistikens roll i densamma anser 

vi det intressant att granska vad som egentligen skrivs om klimatet i media. Därför väljer vi i 

denna uppsats att kritiskt granska de underliggande maktstrukturer som döljer sig inom 

diskursen klimatjournalistik. Vi vill även se hur utvecklingen av klimatjournalistiken 

förändras över tid. För att åstadkomma detta kommer vi att fokusera på svensk 

nyhetsjournalistik från Sveriges fem största webbtidningar. De händelser vi valt att granska 
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är FN:s klimatkonferenser i Köpenhamn 2009 (COP15) och Paris 2015 (COP21). Dessa 

konferenser är intressanta på grund av deras politiska och mediala storhet men även det 

faktum att konferenserna infaller i en tid då klimatrapporteringen är i en medial svacka. Till 

vår hjälp kommer vi använda oss av kritisk diskursanalys och gestaltningsteori för att svara 

på vårt syfte och våra frågeställningar nedan. 

 

Syftet med uppsatsen är att analysera ideologiska förändringar över tid inom diskursen 

klimatjournalistik. För att analysera det mediala innehållet använder vi följande 

frågeställningar: 

- Hur gestaltas deltagarna och deras tillskrivna ansvar? 

- Vad finns det för underliggande strukturer och värderingar i texterna?  
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2 Tidigare forskning 

I det här kapitlet redogör vi för forskning som vi anser relevant för just vår uppsats. 

Eftersom vi syftar till att undersöka utvecklingen av diskursen klimatjournalistik över tid 

börjar vi med att fokusera på hur den traditionellt har sett ut i avsnittet Klimatkrisen i 

media. I det följande avsnittet Medias makt går vi djupare in på hur ideologi och politik i 

Storbritannien och Sverige tidigare påverkat gestaltningen av miljöfrågan.  

2.1 Klimatkrisen i media 

2.1.1 Uppmärksamhetscykler genom tiderna 

Miljörapportering har inte alltid varit ett naturligt inslag i media. Det är snarare ett ämne 

som har vuxit fram med tiden och blivit alltmer närvarande i nyhetssändningarna. Däremot 

har utvecklingen inte varit kontinuerlig. Den har cykliskt gått upp och ned i uppmärksamhet. 

Djerf-Pierre har i tre likartade studier undersökt den uppmärksamhet som miljöfrågor har 

fått i media. I dessa studier granskas de svenska public service TV-kanalerna Aktuellt och 

Rapport. En av studierna sträckte sig över en tidsperiod på 30 år (1979-2009) medan de 

resterande studierna (2012b; 2012c) sträckte sig över en tidsperiod på 50 år (1961-2010). 

Djerf-Pierre valde att analysera den nyhetssändning som var populärast just då, därför 

analyserades Aktuellt fram till 1969 och sedan Rapport från 1970. För att kunna sortera ut 

vilka nyheter som klassas som miljöämnen gjorde Djerf-Pierre en tidlös definition: 

 

 [T]he growing public concern over the negative and unwanted effect of human 

 activity on the natural world, and the notion that environmental problems 

 comprise the anthropogenic impact on living organisms (humans, animals, 

 plants) and the natural environment in which they exist (2012b:499). 

 

De tre studierna behandlar samma ämne, dock med olikt vinklade frågeställningar. The 

crowding-out effect (2012a) undersöker hur rapporteringen kring miljöämnen står sig emot 

ekonomiska ämnen och internationella konflikter. I Green metacycles of attention (2012b) 

utvecklar Djerf-Pierre hur miljörapporteringen i stort (metacycles) involverar och samspelar 

med individuella miljöämnen. Till sist beskrivs i When attention drives attention (2012c) hur 

ämnesdynamiken (issue dynamics) ger upphov till att vissa ämnen drar till sig 

uppmärksamhet till närbesläktade ämnen i nyhetsrapportering. Gemensamt för alla studier 

är att de visar hur miljörapporteringens metacykler går i vågor. I jämförelse med 

ekonomiämnen och internationella konflikter gick det att se hur även de fluktuerade över tid. 

Slutsatsen Djerf-Pierre drar är att över lång tid fluktuerar uppmärksamhet för alla ämnen. En 
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analys finner även två anledningar till detta beteende, issue fatigue och issue competition 

(2012b). 

 

Issue fatigue förklarar hur ett ämne i media blir mättat vilket resulterar i minskad 

rapportering. Enligt Djerf-Pierre behöver det inte bero på att ett ämne blir upprepat tills vi 

tröttnar på det utan snarare när vi inte längre ser det som meningsfullt. På så vis kan man 

säga att issue fatigue är nedförsbacken för ett medialt ämnes uppmärksamhet. Detta är svårt 

att finna i nyhetstexterna själva om man inte ser från ett överskådligt perspektiv. Över tid kan 

det, som nämnt tidigare, snarare visa hur uppmärksamheten fluktuerar i media vilket Djerf-

Pierre kallar för issue attention cycles (2012b). Issue competition visar samspelet mellan två 

ämnen. Till skillnad från issue fatigue som förklarar nedgångar i uppmärksamhetscykler ser 

issue competition snarare på hur ett ämne får möjlighet att ta plats i media. När ett ämne ges 

mycket utrymme i media kan det utkonkurrera andra ämnen men även öka 

uppmärksamheten i likartade ämnen (2012b). 

 

Djerf-Pierre finner även en dynamik emellan ämnen. När ett ämne ges mer uppmärksamhet i 

rapporteringen kan nyhetsredaktionen centrera kring huvudämnet och därmed även andra 

närbesläktade ämnen (2012c). Exempel på detta skulle kunna vara flodvågskatastrofen 2004 

som ledde till en diskussion om Sveriges krisberedskap eller flyktingkrisen 2015 som gav 

upphov till att invandringsfrågan hamnade överst på dagordningen. Det ämne som har flest 

kopplingar till andra miljöämnen är just klimatförändringar och global uppvärmning 

(2012c). 

 

Som vi nämnde i början skriver Djerf-Pierre också om samspelet mellan gröna metacykler 

(miljöuppmärksamhet över tid) och ekonomiska samt konfliktcentrerade cykler. Det som 

undersöks i studien är hur miljö står sig gentemot ekonomi och internationella konflikter i 

uppmärksamhet i nyhetsrapporteringen. Resultatet visar att när miljön uppmärksammas i 

större utsträckning (utslaget på genomsnittlig rapportering årsvis) sjunker rapporteringen 

om ekonominyheter och internationella konflikter. Detsamma gäller i motsatt riktning; när 

ekonomi toppar dagordningen på nyhetsredaktionen, då minskar rapporteringen om miljö 

(2012a; 2012b; 2012c). Toppar i miljörapportering och dalar i ekonomisk och 

konfliktrapportering: 1979, 1986, 1997 och 2001. Dalar i miljörapportering och toppar i 

ekonomisk och konfliktrapportering: 1982, 1991 och 1999 (ibid). 

 

Den naturliga följdfrågan som Djerf-Pierre ställer i sin studie är om miljöämnen 

undantränger ekonomiämnen eller tvärtom. Resultatet visar en positiv relation till minskad 

miljörapportering vid tillväxt av ekonomirapportering – ekonomiska ämnen tränger alltså 
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undan miljön från dagordningen (2012b). Djerf-Pierre finner också att den växlande 

rapporteringen (beroende på enskilda ”händelser”) går att klassificera in i fyra kategorier: 

katastrofer, skandaler, varningar och kontroverser. Katastrofer är plötsliga (och ofta) 

olyckor vilka når en direkt men snabbt försvinnande uppmärksamhet. Skandaler är 

avslöjanden om företeelser med etisk, moralisk eller rättslig tveksamhet som ofta 

uppmärksammas i vågor, exempelvis allteftersom mer bevis läggs fram. Varningar kommer 

oftast från vetenskapen och berör långvariga risker vars uppmärksamhetscykler likt 

skandaler rör sig i vågor och återkommer (till exempel klimatkrisen). Kontroverser utmärker 

sig oftast som politiska och polariserade bestämmelser eller dylikt som kan uppmärksammas 

under kortare eller längre period beroende på slutgiltigt beslut och debattens fortgående 

(2012b). 

 

Till sist finner vi tre övriga intressanta fakta i Djerf-Pierres texter. För det första finns det ett 

samband mellan ekonomisk nyhetsrapportering och verklighetens ekonomiska välstånd. I 

lågkonjunktur ligger den ekonomiska nyhetsrapporteringen på topp (2012a) vilket för vår 

uppsats bör finnas i åtanke på grund av finanskrisen som inträffade år 2007-08. För det 

andra kan man tydligt se att rapporteringens metacykler når en allt högre lägstanivå när det 

kommer till den tid som ägnas miljön. För det tredje visas också mätningar av enskilda 

ämnen. Relevant för denna uppsats är att Djerf-Pierre identifierar klimatförändringar som 

ett ämne som fått väldigt mycket uppmärksamhet först efter år 2001. Dessförinnan (1961-

2001) ägnades klimatet mindre än 5 sekunder per nyhetssändning varje år (2012b). Trots en 

markant nedgång i gröna metacykler (2012a) når klimatrapporteringen ett rekord på mer än 

25 sekunder per sändning år 2009. Noterbart är också att 2010 föll rapporteringen tillbaka 

till under 5 sekunder per sändning (2012b). 

2.1.2 Mångfald inom forskningen 

Långt ifrån majoriteten av vetenskapliga texter analyserar material med lika stort tidsspann 

och ämnesbredd som Djerf-Pierre. När det kommer till forskning kring klimatkrisen har 

Schäfer och Schlichting (2014) gjort en analys av klimatrapporteringen i media. De 

intresserade sig för hur spridd forskningen egentligen är med utgångspunkt från fyra frågor: 

när studierna gjordes; var de genomfördes geografiskt; vilket medium som analyserades och 

hur studierna utfördes metodologiskt. Det samlade urvalet forskning var 133 studier gjorda 

inom flera områden som sträckte sig från 60-talet fram till 2011.  

 

Schäfers och Schlichtings studie visar tydligt hur forskningen följer gröna metacykler i 

politiken (ibid) och media (Djerf-Pierre, 2012b) - om än med en mindre fördröjning. Det är 

efter större händelser som Kyotoprotokollet, Earth Summit i Rio de Janeiro och liknande 
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som forskningen verkligen tar fart. Rent statistiskt fann Schäfer och Schlichting att 2009 var 

det år då den mesta forskningen publicerades, drygt 23 % av alla studier. Det år som i sin tur 

analyserades mest i studierna var år 2004 som stod för hela 41 % av forskningens urval. Rent 

geografiskt (och historiskt) har studierna främst berört media i Europa, följt av Nordamerika. 

Omkring 39 % av alla studier gjordes på europeisk medierapportering mot cirka 28 % i 

Nordamerika (som fram till 80-talet stod för nästan 45 %). I Europa står Storbritannien för 

den största delen av forskningen medan Tyskland, Frankrike (vilka båda visar en negativ 

trend) och Sverige (visar en positiv trend) nu på 10-talet ligger på en nästintill delad 

andraplats. Sammantaget har den geografiska mångfalden ökat även om forskningen om 

medierapporteringen fortfarande är relativt liten i vissa delar av världen som Oceanien, 

Asien, Afrika och Sydamerika. Däremot ökar den i dessa världsdelar hela tiden, främst i Asien 

och Sydamerika (ibid).  

 

Det medium som analyseras mest (även historiskt) är tryckt media som står för 67,5 % av 

urvalet i studierna. Även om det fortfarande är det mest analyserade mediet minskar det 

kraftigt till förmån för etermedia (TV, radio) och internetmedia, varav det sistnämnda snabbt 

tagit mycket plats. Metodologiskt ligger fördelningen mellan kvantitativa och kvalitativa 

metoder praktiskt taget på 50 % vardera. Schäfer och Schlichting går inte in i detalj på vilka 

metoder som används men nämner att fallstudier är de mest förekommande. Följt av 

nästintill jämlikt representerade longitudinella och komparativa studier. Minst 

förekommande är en kombination av komparativ och longitudinell metod (ibid). 

 

Sammanfattningsvis välkomnar Schäfer och Schlichting mångfaldiga studier eftersom 

klimatkrisen är ett globalpolitiskt fenomen. Men de ser fortfarande ingen forskning som 

berör de länder som drabbas mest av klimatkrisen, fokus ligger snarare på de delarna av 

världen som skapat denna kris och som har resurser att göra någonting åt den. Inget av de tio 

länder som är hårdast drabbade av klimatkrisen har studerats. Till sist påpekar Schäfer och 

Schlichting att även i de länder där majoriteten av befolkningen förlitar sig på 

nyhetsrapportering via TV studeras främst tryckt media. De menar att man då går miste om 

relevanta informationskällor. 

2.2 Medias makt 

2.2.1 Samspelet mellan ideologi och miljöfrågan 

Att tidningar med jämna mellanrum anklagas för att töja på sanningen är inte direkt någon 

nyhet. Men att de skulle ha en politisk eller ideologisk agenda för hur de rapporterar om 

klimatkrisen låter ju i det närmaste orimligt. Eller? I studien Re-reading news on climate 
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change (Carvalho, 2007) analyserades en rad miljörelaterade artiklar i de brittiska 

tidningarna The Times, The Guardian och The Independent under perioden 1985-2001. Alla 

typer av journalistiska artiklar förutom läsarbrev analyserades. Climate change, global 

warming och greenhouse effect var de sökord som användes. Kritisk diskursanalys användes 

som metod för att finna strukturella kännetecken och strukturell organisering av texter 

(sidnummer, storlek, rubriker, etc). Carvalho använde sig av fyra olika teman i analysen av 

tidningarna: aktörer, språk och retorik, ideologiska ståndpunkter samt diskursiva 

strategier (strategisk manipulation av verkligheten utförd av sociala aktörer i syfte att uppnå 

ett visst mål). Studien vinklas delvis som komparativ-synkronisk (samtida framställningar av 

klimatförändringen i olika tidningar) och delvis som historisk-diakronisk (världsliga följder 

och evolutioner). Resultatet visar hur nyhetstidningar kan ge en olikartad gestaltning av 

miljöfrågan och klimatförändringar beroende på vilken ideologi eller institution tidningen 

verkar under. 

 

Efter en närmre undersökning av nyhetsartiklarna fann Carvalho (ibid.) att det finns en 

avgörande korsbefruktning mellan det normgivande (axiologiska) och det kunskapsteoretiska 

(epistemologiska) hos medias diskursiva rekonstruering av vetenskap. Olika former av 

vetenskapliga representationer visade sig vara sammanlänkade med en ideologi inom alla 

journalistiska genrer, från nyhetsrapportering till opinionsartiklar. Carvalho kom här fram 

till tre huvudsakliga slutsatser i sin forskning. För det första hävdas att ideologi ofta tenderar 

att misstolkas som fakta av allmänheten. Allmänhetens förtroende för medias vetenskapliga 

sanningsfaktor, de föredragna definitionerna av fakta och den mängd medieutrymme som 

tillägnas vissa vetenskapliga anspråk både härstammar från och upprätthåller en viss 

ideologi. För det andra menar Carvalho att igenkända aktörer som definieras genom sin 

vetenskapliga kännedom varierar som en funktion för ideologiska ståndpunkter. Urvalet av 

experter och ”mot-experter” som ges utrymme i media beror på och reproducerar vissa 

världsbilder. För det tredje är de mål som är associerade till vetenskap även sammanlänkade 

med en ideologisk grund. De direkta eller indirekta implikationerna för individuell eller 

statlig handling med vetenskapliga anspråk är ett resultat av synen på ett optimalt 

samhällstillstånd och medverkar att antingen stärka eller utmana det. Artiklarna som 

behandlas i den här studien, menar Carvalho, utmanar rådande antaganden om forskare och 

deras arbeten, att deras auktoritet och deras forskningsresultat inte går att ifrågasätta. 

Vetenskap utsattes generellt för mycket mothugg både från journalister och experter i många 

av Carvalhos analyserade nyhetsartiklar. Vetenskapen utmålades ofta som mångfaldig och 

öppen för tolkning och utöver detta var de tillfälliga förhållandena kring 

vetenskapsproduktionen ofta exponerade. Med detta menas att vetenskapen antingen 
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konstruerades som en direkt tillförlitlig auktoritär källa eller som en ansträngning som går 

att avfärda. 

 

I tidningen The Times fann Carvalho ett tydligt konservativt förhållningssätt när det kommer 

till politik. Dock var tidningens konservatism inte fokuserad på det långsiktiga eller riskerna 

med bevarandet av naturförhållandet för framtida generationer. Här var man snarare djupt 

kritisk mot politisk makt och kontroll. Marknadsliberalism och individualism var tidningens 

huvudsakliga förhållningssätt. Genom att upprätthålla ett nyhetsflöde baserat på vetenskap 

som inte gav några definitiva svar lyckades The Times bestrida de statliga försöken att 

minska utsläppen och på så sätt legitimera de existerande ekonomiska och sociala 

ordningarna i samhället. Tidningen The Guardian hade i stället ett mer socialdemokratiskt 

förhållningssätt med jämställdhet och solidaritet i fokus. The Guardian var måna om att 

förmedla en global etik. Genom att belysa vissa vetenskapliga anspråk gällande risker med 

klimatförändring inför distanserade läsare, stimulerade The Guardian en känsla av global 

samhörighet och globalt ansvar. Tidningen The Independents värderingsgrund liknade The 

Guardians.  

 

Det som enligt Carvalho (ibid.) skiljer sig mest mellan dessa tre tidningar var synen på 

mänsklig medverkan till klimatförändringen. The Times försöker ofta undanta människors 

ansvar att göra ingrepp i naturen. The Independent gör likadant. Både The Guardian och The 

Independent ser på mänskligt utnyttjande av naturen som potentiellt farligt. Carvalho menar 

dock att deras ståndpunkt gällande detta kan klassas mer som en typ av ”ytlig ekologisk 

medvetenhet”. De mer avancerade inneboende värderingarna av naturen fanns enligt 

Carvalho inte att hitta hos någon av de tre tidningarna. 

2.2.2 Samspelet mellan politik, agenda och nyhetsmedier 

Det verkar märkligt nog finnas en slags samstämmighet (eller överenskommelse) bland 

världens sätt att rapportera om klimatfrågan. Det visar Ulrika Olaussons (2009) studie 

Global warming—global responsibility? Studien utforskar kognitiva gestaltningar av den 

förståelse av klimatförändringen som de svenska tidningsmedierna erbjuder. I studien 

analyserades tre dagstidningar utifrån medias tillskrivning av ansvar för kollektivt handlande 

i miljöfrågan med hänsyn till lokala, nationella och transnationella aspekter. Kritisk 

diskursanalys och gestaltningsteori användes som metod och teori. Tre tidningar 

analyserades: DN, Aftonbladet och Nerikes Allehanda. Urvalet hade gjorts för att Olausson 

ville ha ett brett spektrum av nyhetstidningar för att undvika partiskhet åt något håll. Urvalet 

bestod endast av nyhetsartiklar. Sammanlagt analyserades 141 nyhetsobjekt under ett år (12 

månader, (1 september 2004 – 6 september 2005). 
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Studien visar på svenska dagstidningars motvillighet att visa upp någon form av vetenskaplig 

ovisshet som skulle kunna underminera tidningarnas anspråk på att genomföra kollektiva 

ansträngningar mot miljöhoten. Utöver detta visar forskningen även på svenska 

nyhetsmediers ovilja att förmedla vinklar av miljöfrågan som strider mot de politiska 

ramverk de verkar inom. Olausson visar i studien på den diskursiva konstruktionen av global 

klimatförändring och att tidningars nyhetsrapportering i synnerhet förmedlar två krav för 

kollektiv handling: handling i form av en begränsning av miljöfarliga utsläpp (action as 

mitigation) och handling genom att anpassa samhället för klimatförändring (action as 

adaptation). En av upptäckterna Olausson gjorde i sin studie var att det inte finns någon 

urskiljbar koppling mellan den kollektiva handlingsgestaltningen av anpassning och den 

kollektiva handlingsgestaltningen av begränsning i de analyserade nyhetstidningarna. De två 

gestaltningarna existerar parallellt med varandra, i olika kontexter, och förekommer knappt i 

samma typ av nyhetsobjekt (även om båda handlar om hur man ska ta sig an frågan om 

klimatförändringen). 

 

Olausson sammanfattar sin studie med att förklara den tätt sammanbundna relationen 

mellan den politiska eliten och medieinstitutioner. Hon menar att medieutbudet inte ger 

några alternativa gestaltningar, i relation till dem som redan etablerats i policydiskursen 

(som ska främja förståelse för global klimatförändring). Hon betonar dock att de nära 

förbindelserna mellan nationellt policyskapande och media, speciellt när det angår händelser 

eller fenomen utanför den nationella staten, inte är någon nyskapande eller revolutionär 

upptäckt i sig. Ett antal tidigare studier har visat att nyhetsmedier ofta misslyckas med att 

uppnå deras mål som den fjärde statsmakten, eftersom nationsstatens policyalternativ sällan 

granskas kritiskt. Olausson refererar här till ett antal tidigare studier gjorda av Bennett 

(1994), Chomsky and Herman (1988), Mowlana (1992) och Nohrstedt (1986).  

 

Det nya som studien fann, menar Olausson, var att relationen mellan gestaltningar i media 

och maktstrukturer verkar expandera bakom gränserna av nation-staten, mot den 

transnationella sfären av hela Europa. Studien visar även att relationen mellan 

antropogeniska utsläpp av koldioxid och den redan märkbara klimatförändringen skildras 

som om de ligger utanför rationell ifråga sättning och därmed har blivit en naturliggjord 

(”naturalized”) förståelse av frågan. 
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Kritisk diskursanalys 

Vid första anblick kan forskningsmetoden kritisk diskursanalys verka som något oerhört 

komplicerat och invecklat. Men efter att man väl läst om dess olika användningsområden och 

tillvägagångssätt kan man märka att det på många sätt är en subjektivt funtad metod där 

akademiker inom fältet ofta har olika tolkningar av dess verktyg och egentliga funktion.  

 

Enligt Carvalho har man inom kritisk diskursanalys ett intresse för varierande sociala 

konstruktioner av världen och metoden sätter därmed en stor prägel på språk och relationen 

mellan diskurs och sociala, politiska och kulturella kontexter. Forskningsmetoden, enligt 

Carvalho, tillåter en rik utforskning av de resurser som används i texter för att producera en 

viss mening eller en viss betydelse (Carvalho, 2007). Med det här menas att exempelvis titta 

på särskilda ordval som kan vara återkommande hos en viss typ av social aktör (tidningar, 

politiker etc.) och på det sättet identifiera en diskursiv strategi hos ”talaren” med hänsyn till 

aktören (exempelvis graden av legitimitet eller avfärdande som utförs av en viss aktör 

gentemot ett ämne eller åsikt). Kritisk diskursanalys kan sammanfattas som en metod som 

används för att uppmärksamma den meningseffekt som förmedlas i en viss text och dess 

relation till en fråga eller aktör (Carvalho och Burgess, 2005).  

 

Enligt Fairclough innebär kritisk diskursanalys att språket i media analyseras på ett kritiskt 

sätt för att uppmärksamma typiska symptom för samtiden och de sociokulturella processerna 

som sker omkring oss: 

 

 [...] analysis of media language should be recognized as an important element 

 within research on contemporary processes of social and cultural change [...] 

 (Fairclough, 1993:2) 

 

Utöver det här poängterar Fairclough i sin bok CDA (1995) att det är hjälpsamt att använda 

sig av olika lingvistiska verktyg när man gör en analys av diskurser. Fairclough ger ett par 

förslag till ett par kategorier han finner hjälpsamma att använda i analyssyfte för att sedan 

skriva att: 

 

Intertextual analysis is an interpretative art which depends upon the anlyst’s 

judgement and experience (1995:76) 
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För att ytterligare göra en ansats till att tydliggöra kritisk diskursanalys som metod och 

tillvägagångssätt, citeras nedan ett utdrag från en tidningsartikel följd av en kritisk 

diskursanalys utförd av Olausson (2009):  

 

For a period of almost two weeks, Europe and USA have tried to solve the 

disagreement about how to proceed with future negotiations on greenhouse 

gases. EU wanted several meetings during the coming year. USA wanted to 

restrict contacts to one single meeting, at which participants would exchange 

information only. (Nerikes Allehanda, 19 November 2004) 

 

Olausson tolkar i sin avhandling att den här texten inte konstruerar den transnationella 

sfären inom den första världen och dess begränsning av global uppvärmning som en 

sammanhängande enhet. En skiljande linje dras mellan ”oss”, den europeiska unionen (som 

behandlar global uppvärmning som ett seriöst problem och som vidtar åtgärder), och ”dem” 

(USA), som förnekar den globala inverkan på klimatförändringen och som dessutom nekar 

till att diskutera dess förordningar. Den här betoningen på konflikten mellan USA och EU, 

tolkar Olausson, “verkar vara ett kännetecken i rapporteringen av klimatförändringen inom 

den svenska pressen”.  

3.2 Gestaltningsteori 

Som föregående avsnitt förklarat är underliggande maktstrukturer ändamålet för kritisk 

diskursanalys. Denna metod och teori är ett sätt att granska och nå fram till värderingar i till 

synes objektiva texter. Vi har valt att komplettera vår kritiska diskursanalys med 

gestaltningsteori (framing theory) på grund av att de är nära besläktade. Enligt Strömbäck 

(2009) är all kommunikation en form av gestaltning. Den består av val och bortval för att på 

ett förståeligt och på så vis förenklat sätt kunna förmedla någonting. I vardagligt tal kan det 

handla om att återberätta en händelse från sin vardag medan det i mediala sammanhang kan 

handla om att konstruera en nyhet. En gestaltning är alltså en rekonstruktion av 

verkligheten. Strömbäck beskriver även tre skepnader som gestaltningsteori kan ta: antingen 

handlar den om människors uppfattning av medias gestaltning av verkligheten; den kan 

också handla om hur media reproducerar och sprider ideologiska värderingar om 

verkligheten; eller så handlar gestaltningsteorin om mediernas innehåll och vad det 

egentligen representerar (ibid.). Denna uppsats kommer att fokusera på de två sistnämnda 

definitionerna. 

 

Gestaltningsteori är således ett verktyg som används för att beskriva hur publiken tolkar 

politiska nyheter (Pan & Kosicki, 1993). För vår uppsats rör det klimatjournalistiken där FN:s 
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klimatkonferenser står för den politiska aspekten. Däremot för vi ingen ren effektforskning 

om hur publiken faktiskt tolkar medieinnehållet, i stället fokuserar vi på att beskriva en hel 

diskurs med hjälp av enskilda artiklar där vi analyserat lingvistiska och ideologiska 

kännetecken, i enlighet med kritisk diskursanalys. 
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4 Metod 

I detta kapitel redogör vi för våra metodval. Inledningsvis argumenterar vi för och 

beskriver det material vi har använt oss utav följt av en utförlig förklaring av vår 

analysmodell. Till sist diskuterar vi kritiskt kring vårt metodval.   

4.1 Urvalsprocess 

Som nämnt tidigare ligger vårt fokus på rapporteringen kring FN:s klimatkonferenser; det på 

grund av deras politiska och mediala betydelse med till exempel över 25’000 delegater och 

50’000 deltagare i Paris (UNEP, 2016b). Materialet som analyseras är nyhetsartiklar som 

berör just dessa konferenser, hämtade från ett flertal av Sveriges största tidningar. Vi 

begränsar oss i tiden till artiklar som publicerades ett halvår innan de båda konferenserna 

(som startade 7 december 2009 respektive 30 november 2015). Detta för att vi antar att 

medieaktiviteten är som högst under denna period på grund av ämnets aktualitet och därmed 

nyhetsvärde. Ytterligare en anledning till denna avgränsning är att vi inte vill att diskursen 

och materialet ska ha påverkats av utgången hos respektive konferens.  

 

Artiklarna är hämtade från nätversionerna av följande dagstidningar: Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD) och Göteborgs-Posten (GP). De 

är också de mest lästa av de nättidningar som har till ambition att täcka hela nyhetsflödet 

(Svensk Dagspress, 2009; Svenska Mediehus, 2015). Dagens Industri (DI) tillhör också de 

mest lästa nättidningarna men har en tydlig inriktning på ekonomi och affärer vilket gör att 

vi utesluter denna och ersätter med GP.  

 

Totalt är det 30 stycken artiklar som är jämnt fördelade över COP15 (Köpenhamn, 2009) och 

COP21 (Paris, 2015). De 15 artiklarna utgörs i sin tur av tre artiklar från respektive 

nättidning. Artiklarna får vi fram genom att söka inom tänkt webbplats och tidsram med 

sökorden klimat + FN + Köpenhamn/Paris. Vi avgränsar materialet ytterligare genom att 

sortera bort debattartiklar, ledare, krönikor etc. Det vi koncentrerar oss på är renodlade 

nyhetsartiklar. Vi kompletterade sökningen genom att använda oss av två databaser, Google 

och Retriever Mediearkiv. Båda databaserna gav olika resultat inom parametrarna för samma 

sökning, därför användes de sida vid sida. Utöver de ovan specificerade kriterierna gör vi 

inga ytterligare avgränsningar. Vi anser att vi får en teoretisk mättnad av det material vi får 

fram. 
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4.2 Analysmetod 

Nedan redogör vi för de analytiska verktyg som vi bearbetat urvalet utifrån. Den modell vi 

utformat utgår från modeller i tidigare studier (Janks, 1997; Carvalho & Burgess, 2005; 

Olausson, 2009) som behandlat ett liknande forskningsområde. Samtidigt är modellen 

anpassad för just den här uppsatsens ändamål och material. Som vi redogjort för i kapitlet 

Teoretiskt ramverk söker den kritiska diskursanalysen efter underliggande maktstrukturer 

och ideologier vilket i vår uppsats ger oss verktyg att besvara våra frågeställningar. 

Frågeställningarna är i sin tur utformade med gestaltningsteorin i åtanke som intresserar sig 

för, i vårt fall, hur diskursen klimatjournalistik utformar vissa ämnen. I Bilaga 2 bifogar vi ett 

exempel på hur vi använt oss av vår analysmodell.   

 

 Lingvistiska kännetecken  

Med hjälp av Boréus och Bergströms (2012) definitioner kommer vi att titta på metaforer, 

ordval och syntaxanalyser i form av nominalisering (verb eller adjektiv som skrivs om till 

substantiv för att konkretisera meningar), passivering (avsaknaden av deltagare), transitivitet 

(relationen mellan aktör och mottagare/objekt), pronomen (t ex vi och dem) och modalitet (i 

form av modala hjälpverb som kan vinkla syften, t ex måste och borde). Först och främst 

använder vi oss av ovanstående verktyg för att finna mikrostrukturer i texterna. De 

återkommer även i övriga delar av modellen för att ge empiriska förklaringar till viktiga 

slutsatser för till exempel deltagare och ansvar. Då till exempel metaforanalyser kan ligga till 

grund för hela studier (Lakoff, 1987; Hardy-Short & Short, 1995; Patthey-Chavez, Clare & 

Youmans, 1996) bör vi tillägga att vår analys görs överskådligt. Vi försöker avgränsa oss till 

relevanta lingvistiska kännetecken som kan bidra till att beskriva diskursen.  

 

 Deltagare och ansvar 

Här intresserar vi oss för hur deltagare och deras ansvar gestaltas inom diskursen. Deltagare 

kan delas in i två undergrupper som är aktörer (aktiva) och mottagare (passiva). I vissa fall 

förekommer objekt vilket är icke-mänskliga mottagare. Som nämnts ovan använder vi de 

lingvistiska verktygen för att poängtera fynd i texterna. Intressant för att analysera deltagare 

är till exempel transitivitet, nominalisering och passivering. Ansvar kan till exempel 

åskådliggöras med hjälp av pronomen och passivering.  

 

 Tematisk struktur 

Då syftet med denna uppsats är att dokumentera diskursutvecklingen över tid genom att 

analysera gestaltningen av klimatkrisen ägnar vi en särskild del av analysen till att kartlägga 
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användningen av ordet klimat. Det vi fokuserar på är den kontextuella användningen och 

därmed klassificeringen av ordet om det rör sig inom ämnen som politik, miljö, ekonomi etc.  

 

 Ideologiska kännetecken  

Det här momentet rör sig inom och mellan de ovanstående analysmomenten och undersöker 

relevanta gestaltningar eller ideologiska kännetecken hos diskursen. Vi ser även till hur den 

selektiva processen utmärker sig i form av val av ämnen och kategorier, närvaro eller 

frånvaro av deltagare, diskursens användning av underförstådd mening eller exempelvis 

synonym användning av olika teman, aktörer etc. För att ge en mer konkret förklaring se 

följande citat som handlar om finansieringsdebatten om klimatåtgärder i utvecklingsländer.  

 

Enligt Lars-Erik Liljelund vore en rimlig fördelning att ungefär en tredjedel bekostas 

av tillväxtländernas egna insatser, en tredjedel genom utsläppshandeln plus avgifter 

på flyg och sjöfart, och en tredjedel genom bistånd. (SvD, 2009-11-18) 

 

En uppräkning av denna sort skulle möjligtvis ha en ideologisk effekt i form av “nödvändigast 

först”. Är det en följd av ansvar? Först och främst ska de fattiga länderna själva bekosta 

åtgärderna. Sedan ska skatter finansiera den andra tredjedelen och sist hjälper rikare länder 

till med bistånd.  

4.3 Metoddiskussion 

Vi har valt att göra en kvalitativ analys och inte en kvantitativ. Därmed kommer vårt 

resultatunderlag inte vara baserad på hur mycket antalet är av någonting eller hur mycket 

något skiljer sig i mängdenheter. Vi kommer istället att fokusera på text och diskurs. 

 

Vårt val av metod, kritisk diskursanalys, är som nämnts ett mångfasetterat teorifält som 

flertalet teoretiker har förhållit sig på olika sätt till. Kritisk diskursanalys är på många sätt en 

subjektiv metod som i stora delar grundar sig på att man som analytiker kan argumentera för 

det man tolkar. Det kan anses att det empiriska värdet blir mindre på grund av hur kritisk 

diskursanalys är utformat som teoretisk metod, men vi vill mena att en god utförd kritisk 

diskursanalys har förmågan att föra fram vinklar och insikter kring en text som man annars 

inte hade funnit med exempelvis en kvantitativ metod.  

 

När det gäller urvalet finns det ett antal faktorer som kan påverka klimatjournalistikens 

rapportering, speciellt över tid. För det första infinner sig konferenserna i olika stadier efter 

finanskrisen. Hårdast lär det ha drabbat uppmärksamheten till COP15 då finanskrisen slog 

till i olika delar av världen kring slutet av år 2008. För COP21 delades den mediala 
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uppmärksamheten med flyktingkrisen som inträffade hösten 2015. Som Djerf-Pierre (2012a) 

skriver är det just ekonomiska nyheter och internationella konflikter som tar plats från 

miljörapportering. För det andra kan även “snuttifieringen” av nyhetsredaktionerna runtom i 

Sverige ligga till grund för den mediala svackan (Djerf-Pierre & Olausson, 2015) och därmed 

påverka diskursen på grund av färre journalister speciellt ägnade åt miljöfrågor.  
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5 Resultat och analys 

Nedan redogör vi för resultaten av vår analys. För att underlätta en jämförelse av 

diskursen redovisar vi för COP15 och COP21 i varsitt avsnitt. Varje avsnitt innehåller sedan 

delavsnitt som utgår från uppsatsens frågeställningar. Genom kapitlet används citat från 

webbartiklarna. Den kursivering som återfinns i dessa citat är gjorda av oss (om inte annat 

anges) för att framhäva text som har betydelse för sitt sammanhang och kommande 

förklaring.  

5.1 Gestaltning av FN:s klimatkonferens i Köpenhamn 2009 

5.1.1 Deltagare och relationer 

Genom vår analys av texterna har vi funnit en mängd deltagare som kan betecknas som allt 

från handlande aktörer till passiva mottagare. Med hjälp av en kritisk diskursanalys och vår 

anpassade analysmodell har även passivering, modalitet och nominalisering kunnat avläsas 

för att ge en förklaring till de underliggande strukturer som används för att beskriva 

deltagare. Det framgår även ytterligare en del kopplingar vid en överskådlig analys av bland 

annat ideologiska kännetecken där vi till exempel ser till den relaterade användningen av 

deltagare som Barack Obama och USA, Reinfeldt och EU etc. Nedan följer en redogörelse för 

karaktäristiska beskrivningar av deltagare som lyfts fram av en noggrann analys. Vissa 

beskrivningar är mer djupgående då underliggande strukturer beskriver deltagarna. Andra 

beskrivningar används mest för sitt sammanhang som tydligare visar en beskrivning. På 

grund av mängden deltagare i vårt material redogör vi här för de deltagare som framkommit 

som mest relevanta för våra frågeställningar. För att underlätta jämförelse redogör vi för 

varje deltagare för sig, först ut är Obama.  

 

Reinfeldt klimatpratade Obama - och ger honom baskettröjor. 

Fredrik Reinfeldt träffade USA:s president Barack Obama i Vita huset i ett 

extrainsatt möte på måndagkvällen. (Aftonbladet, 2009-11-02) 

 

Viktigt i citatet ovan är meningarnas transitativa egenskaper som förklarar ur vilket 

perspektiv journalisten valt att beskriva relationen mellan Reinfeldt och Obama. Reinfeldt är 

den som i texten utför alla processer i form av handlingar, dels verbala sådana dels 

materiella. Verben som kursiverats visar vem i relationen av deltagarna som är aktör 

respektive mottagare. I detta fall är det Reinfeldt som utför en handling som påverkar 

Obama. Det är ett val av journalisten som hade kunnat välja att skriva ut deltagarna som 

jämlikar genom att alternativt skriva: “Reinfeldt och Obama pratade klimat…” I ett senare 
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stycke ändrar journalisten skrivsätt och anger Obama som handlande aktör vilket också är 

enda gången i texten. En anledning till Obamas frånvaro som aktiv deltagare ges i slutet av 

artikeln där en av Aftonbladets kommentatorer påpekar att “[Obamas] händer är bakbundna 

av kongressen” (ibid). Samma kommentator säger även att “utan [senatens] stöd så är inte 

Obamas löften värda någonting, då är han som en ensam ö”.  

 

Det misstaget ville inte Obama upprepa. Därför ville han få igenom en ny 

energi- och klimatlagstiftning i kongressen före Köpenhamn. Men sådant tar 

tid. [...] Obama valde att koncentrera sig på annat. Sjukvårdsreformen. [...] 

Han valde sjukförsäkringen före klimatet. (Expressen, 2009-12-05) 

 

Detta citat är taget från en annan artikel men berör likaså relationen mellan Obama och 

senaten (i citatet nämns kongressen vilket omfattar både senaten och representanthuset). Det 

misstag som Obama inte ville upprepa syftar på den tidigare presidenten George W. Bushs 

beslut att säga nej till FN:s Kyotoavtal, i enlighet med senaten. Det finns två centrala 

handlingar här som utförs av Obama, dels uttrycks en vilja att få igenom en ny lagstiftning 

och dels ett val av sjukvårdsreformen. Vad som framgår senare i texten är att senaten skulle 

ha hunnit med en och inte två lagstiftningar vilket då blev sjukvårdsreformen. 

 

Det var som så ofta ett retoriskt vackert tal där han uppmanade världen att på 

allvar bekämpa den globala uppvärmningen. 

Men där fanns inga nya amerikanska åtaganden. [...] Obamas tal sågs av 

många klimatkämpar som en besvikelse. De har börjat vänja sig vid det. 

(Expressen, 2009-12-05) 

 

I samma artikel skrivs det om ett sammanträde i “FN:s högkvarter” i New York i september 

2009 där Obama höll tal. Journalisten väljer att formulera sig med ord (se kursiveringen 

ovan) som framhäver det mönster av händelser som att det är vanligt förekommande. I en 

artikel från GP (2009-11-17) återkommer liknande element i form av en uppmaning från 

Obama som “understryker vikten av miljöåtgärder”. 

 

En annan deltagare som rent explicit tillskrivs karaktärsdrag är USA. Genom 

webbtidningarnas artiklar från 2009 blir landet kallat både “koldioxidbov” (Aftonbladet, 

2009-11-02) och “tjurskalle” (Expressen, 2009-12-05). Ett återkommande tema är att landets 

åsikter poängteras. Citatet nedan är fortsättningen på ett stycke vi tidigare gått igenom, då vi 

förklarade relationen mellan Obama och Reinfeldt.  
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Presidenten hade begärt ett eget möte med den svenska statministern och 

EU:s ordförande – som hade hoppats att få USA att gå med på tuffa 

klimatkompromisser. 

Men mötet verkar – som väntat – inte ha flyttat USA:s position nämnvärt i 

frågan. (Aftonbladet, 2009-11-02) 

 

Som vi tidigare sett är det återigen Reinfeldt som utför handlingarna i dessa processer. 

“[H]oppats” ses som en mental handling, Reinfeldts ambition, men som inte materiellt sett 

verkar “ha flyttat” USA:s position. Intressant att poängtera är att det tidigare var Obama som 

var mottagaren av handlingar från Reinfeldt men i detta stycke tycks det i stället vara USA. 

Senare i samma artikel kan man läsa att klimatavtalet förväntas vara globalt och “då ska 

koldioxidboven USA vara med på tåget”. Trots den ambitionen skriver journalisten att 

“utsikterna är dystra att USA ställer upp på vare sig något större koldioxidmål eller att 

finansiera klimatåtgärder”. Bland texterna från 2009 nämns endast två handfasta mål från 

USA:s sida om att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Expressen (2009-

12-05) skriver att “USA har som ambition att minska utsläppen med 17 procent” mellan år 

2005 och 2020. SvD (2009-09-20) skriver att “USA har valt 2050 [som sitt korttidsmål]” 

som då berör en minskning av 80 procent. Inget som är i enlighet med EU:s linje men det 

återkommer vi till.  

 

Det andra temat som går att avläsa kring hur USA gestaltas inom diskursen berör relationen 

mellan just USA och Kina. Genom webbtidningarna framkommer de ofta tillsammans i 

texterna, även huvudstäderna Washington och Peking. Tidigare nämnde vi att USA beskrevs 

som tjurskalle vilket även inkluderade Kina. Nedan följer ett utdrag av den artikeln.  

 

Tjurskallarna som riskerar att förstöra hela planeten 

Om inte Kina kommer med ombord så kommer USA aldrig att gå med på 

något nytt avtal. Det är 192 länder som möts i Köpenhamn nästa vecka för den 

stora klimatkonferensen.  

Kanske det hade räckt med bara två egentligen. (Expressen, 2009-12-05) 

 

Det är två saker vi ska titta på i detta citat; det första är journalistens ordval och det andra är 

den transitativa relationen mellan deltagarna. Vi börjar kort med det förstnämnda citatet, i 

detta gör journalisten ordval som “riskerar”, “om” och “kanske”. Det är hypotetiska 

omständigheter som det skrivs om; med hjälp av talspråkliga uttryck (“så”) och metaforer 

samt värdeladdade benämningar (“tjurskallarna”). Den andra aspekten i citatet är att USA 

beskrivs som en aktör som aldrig kommer “gå med på något nytt avtal”. Det är USA som utför 
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denna process och klimatavtalet som blir objekt för landets handlingar. Däremot nämns 

detta i ett uppräknande led, först efter att det påpekats att Kina inte “kommer med ombord”. 

Metaforen här syftar på Kinas val att tacka ja eller nej till ett klimatavtal. Metaforen 

förstärker sista meningen där journalisten skriver att möjligheterna för ett avtal hänger på 

Kina och USA vilket också SvD skriver (2009-09-20). Senare i samma artikel återkommer 

journalisten till det igen genom att skriva att “[d]en viktigaste pusselbiten för USA i detta 

komplicerade spel är dock Kina”. I en artikel från GP (2009-11-17) görs ytterligare ett 

konstaterande angående relationen mellan de båda länderna. Där Obama betonade “vikten 

av miljöåtgärder” skrivs det att “USA har på senare tid retat upp Pekingregeringen [...] med 

tullar och [...] tillfälliga avgifter”. 

 

Kinas relationer med andra deltagare är ett starkt återkommande tema, i likhet med USA:s. 

Det finns ytterligare en deltagare vars relation till Kina är återkommande och starkt 

betydelsefull för hur diskursen väljer att karaktärisera landet; den deltagaren är EU. Andra 

deltagare som nämns i samband med EU är Fredrik Reinfeldt (Sveriges statsminister och 

EU:s ordförande) och José Manuel Barroso (EU-kommissionens ordförande). Framförallt 

styrs Kinas och EU:s relation av klimat- och handelsåtaganden. När det skrivs om 

klimatåtaganden rör det sig oftast om fall där EU (eller en av unionens representanter) 

försöker förändra Kinas ställningstaganden gällande utsläppsminskningar inför COP15. Ett 

exempel på detta är: “Vid toppmötet i Nanjing lyckades EU inte förmå Kina till nya 

åtaganden inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn” (GP, 2009-11-30). När det skrivs om 

handelsåtaganden fokuseras det på värdet av den kinesiska valutan. Ett exempel på detta är: 

“EU fortsatte också att försöka påverka Kina att höja värdet på valutan [...]” (ibid.).  

 

För att vi ska ha en chans att klara av [tvågradersmålet] så måste utsläppen 

redan år 2020 ha börjat minska rejält. Det är därför EU lovat att minska dem 

med 20 procent det året, jämfört med år 1990. (Expressen, 2009-12-05) 

 

Ovanstående citat berättar om hur EU lämnar konkreta lösningar för att nå det övergripande 

målet att bevara den globala uppvärmningen under två grader Celsius. Bland texterna från 

2009 är EU nästintill ensamma om att leverera konkreta åtaganden inför COP15. Citatet är 

också intressant för en rad lingvistiska kännetecken. Det som är relevant att belysa är 

användningen av pronomen, modala hjälpverb och ordval. Till att börja med blir EU en aktör 

som agerar med motivet att hjälpa “oss”. Den modalitet som tillförs av orden “ska” och 

“måste” syftar till nödvändigheter i framtiden medan “redan [...] ha börjat” lägger vikt vid att 

handlingen är sent utförd. Viktigt att poängtera är också innebörden av EU:s åtagande att 

minska utsläppen med 20 procent från 1990. Vad som framkommer i texterna är att USA och 
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Kina räknar med minskningar uppemot 45 procent, dock från år 2005 vilket i verkligheten 

blir en markant lägre siffra i jämförelse med att räkna från 1990. EU:s åtagande enligt citatet 

ovan stärks ytterligare när de även på andra områden benämns som den enda aktör som tar 

sig an klimatåtgärder. Till exempel i DN (2009-11-29) där det skrivs att “I finansieringsfrågan 

är det hittills bara EU som lagt ett kort på bordet [...]”.  

5.1.2 Tillskrivning av ansvar 

Detta delavsnitt är starkt kopplat till det föregående. Som vi varit inne på sätts USA och Kina 

ofta tillsammans när texterna poängterar ansvar. Tillsammans står de båda länderna för 

omkring 50 procent av alla växthusgaser (Expressen, 2009-12-05) varav 20 procent av de 

klimatpåverkande koldioxidutsläppen kommer från Kina (GP, 2009-11-30). Tydligt är att 

dessa två deltagare rent statistiskt (som vi ser ovan) och ideologiskt (generellt sett från 

texterna 2009) är de största “koldioxidbovarna” men även de största hindren för ett 

klimatavtal under COP15. Detta understryks tydligt i citatet från GP (2009-11-17): 

“Problemen kan inte lösas med mindre än att både Kina och USA [...] bidrar med insatser.” 

Sett till åtaganden för att nå ett klimatavtal under COP15 nämns att både USA och Kina 

bidrar med siffror för minskning av utsläpp och att båda räknar procentuellt från 2005 (och 

inte som EU, från 1990). Kinas klimatmål är omtvistat och skeptiker “fnyser” åt målet medan 

det av andra “ses som hoppfullt” (Expressen, 2009-12-05). Kina själva påpekar att deras 

klimatmål är “vetenskapligt grundade, nationellt anpassade och realistiska” (GP, 2009-11-

30).  

 

I tydlig kontrast till ovanstående framgår i diskursen att EU ses som en av de ensamma 

aktörerna med konkreta mål - dessutom på flera fronter. De omnämns till exempel arbeta 

med biologisk mångfald och ekosystemtjänster (DN, 2009-09-07). Att det inte bara är 

minskningen av koldioxidutsläpp och finansieringen av klimatåtgärder som är viktigt för 

klimatet och för ett klimatavtal poängteras i en annan artikel, också från DN (2009-11-29): 

“Tar man inte tag i skogsavverkningen kommer man inte att nå de globala klimatmålen.” 

Även i en annan artikel (DN, 2009-10-31) framkommer samma budskap: “Det blir allt 

svårare att undvika farliga klimatförändringar enbart genom minskade utsläpp.“ EU är unika 

i detta fall, åtminstone på den politiska arenan. I texterna kan endast en annan aktör 

urskiljas som arbetar för alternativa lösningar och det är privata aktörer. DN (ibid.) skriver 

om hur privata aktörer arbetat fram en vetenskaplig och teknisk kortsiktig lösning i form av 

att tvätta luften på koldioxid. Kontextuellt framgår detta som en lösning tills politiken hinner 

i kapp och fastställt en plan för reglering av koldioxidutsläpp. Även Sverige ger förslag på 

lösningar och säger att landet vill “lägga diskussionen om hur många procent utsläppen ska 

minska åt sidan” (SvD, 2009-09-20). Däremot är utsikterna för ett klimatavtal under COP15 
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dåliga, trots EU:s försök att påverka andra deltagare. Aftonbladet (2009-11-02): “Så något 

gediget klimatavtal i Köpenhamn i december kan det med andra ord bli svårt för Reinfeldt att 

ro hem.” 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att “[d]et är i huvudsak västvärldens utsläpp som orsakar 

klimatförändringarna, men Afrika drabbas värst” (DN, 2009-11-29). Andra drabbade länder 

som till exempel Maldiverna (som hotas av de stigande havsnivåerna) uppmanar deltagarna 

av COP15 att minska utsläppen av koldioxid för att ha en chans att överleva (Aftonbladet, 

2009-10-17). Den artikeln tillägger också att “[o]m inte Maldiverna kan räddas tror vi inte att 

det finns så mycket hopp för resten av världen”.  

5.1.3 Underliggande strukturer och värderingar 

Den vanligaste bilden vi får av klimatkrisen beskriver de förändringar av klimatet som sker 

runtom i världen och tar sig uttryck i form av orsaker och effekter. Som vi påpekat tidigare 

återkommer texterna ofta till vilka som bär ansvar för att ha orsakat klimatförändringarna. 

Det är vanligare än att det anges lösningar. De effekter av klimatförändringarna som tar sig 

uttryck i texterna är ofta relaterade till något farligt som hot, risk eller katastrof. För Afrika 

till exempel handlar det om extrem torka, smälta glaciärer, hungersnöd etc (DN, 2009-11-

29); för öriket Maldiverna är det omkring 1000 öar som, enligt FN:s rapportering, kommer 

att ligga helt under vatten år 2100 (GP, 2009-10-17). För tätbefolkade områden som Kina och 

världens korallrev rör det sig om en alldeles för hög koncentration av koldioxid i luften (DN, 

2009-09-07). När det kommer till “västvärlden” eller de “rikare” länderna rör det sig oftast 

om handels- och finansrelaterade effekter i form av politisk risk (Expressen, 2009-12-05), 

minskning av BNP (DN, 2009-09-07) eller höga bidragskostnader (SvD, 2009-11-18). 

Eftersom de texter som utgör materialet för diskursen år 2009 främst rör den så kallade 

västvärlden faller det sig naturligt att klimatkrisen i första hand behandlas som en 

finansieringsfråga. Även om det rör sig om direkt klimatrelaterade effekter som utsläpp av 

koldioxid och andra växthusgaser påverkas ekonomin av minskningar i utsläpp - men inte för 

alla. För “med [en] skenande ekonomi ger det ändå en mycket kraftig ökning av de kinesiska 

utsläppen” (GP, 2009-11-30). Det beror på Kinas mindre kraftiga procentuella minskningar 

som EU tryckt på (ibid.). Men det är inte alltid som den ekonomiska klassificeringen är så 

tydlig. Nedan ska vi se närmare på ett fall som är typiskt för diskursen, där klimatfrågan 

bortprioriteras till förmån för ekonomiska intressen.  

 

Barroso välkomnade att Kina satt upp mål och medgav att 

utvecklingsländerna ska ha mindre åtaganden än de rikare. (GP, 2009-11-30) 
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Det förekommer som sagt ofta i klimatjournalistiken 2009 att artiklar tudelas; att de både 

berör klimatkrisen och dess ekonomiska aspekter eller så handlar de bara om ekonomi. 

Ovanstående citat är taget från mitten av artikeln. Till en början välkomnar EU-

kommissionens ordförande José Manuel Barroso att Kina har satt upp mål för att minska 

sina utsläpp, något som ses som en början. Vad som senare är intressant är ordvalet 

“medgav”. Ordet används vanligen i bemärkelsen att tillåta eller att erkänna. Även om det 

kan vara ett misstag av journalisten är detta inte alldeles uppenbart. Det får den ideologiska 

innebörden att Barroso går emot sitt tidigare uttalande om att välkomna mål men avviker 

även från EU:s krav på utsläppsminskningar av Kina. Den senare delen av citatet för in 

ekonomiska angelägenheter i bilden genom formuleringen att “utvecklingsländer” inte bör ha 

samma krav på utsläppsminskningar (oavsett utsläppsmängd, med tanke den procentuella 

andel Kina står för) som den “rikare” delen av världen. Sedan fortsätter artikeln att i stället 

för klimatkrisen handla om den kinesiska valutan.  

 

Vi vill även understryka hur diskursen beskriver allvaret i klimatkrisen. I avsnittet 

Begreppsdefinition skrev vi om skillnaden mellan hot och kris och varför vi valt att använda 

oss av uttrycket klimatkrisen. Texterna från 2009 tycks dock inte stämma in på de argument 

vi framförde. De ser snarare klimatfrågan som ett hot, både i ett ekonomiskt och 

naturaliserat perspektiv:  

 

Där är förhoppningen att världens länder ska försöka enas kring hur man ska 

möta klimathotet och tillsammans få till stånd en överenskommelse som kan 

ersätta Kyotoavtalet från 1997. (Aftonbladet, 2009-10-17) 

 

Det vanligast förekommande modala hjälpverbet i texterna är ordet ska. I citatet ovan 

förekommer det två gånger och texten ger intrycket att det är något som skjuts på framtiden. 

Det rör sig alltså om en överenskommelse som ska beslutas om av världens länder i 

Köpenhamn under COP15 men den ideologiska innebörden är fortfarande densamma, 

speciellt om den sätts i samband med övriga ordval. Ord som “förhoppningen” och “försöka” 

tyder på en tveksamhet och ordet “kan” blir till en oviss möjlighet i kontexten. På flera andra 

ställen i texterna förekommer liknande tveksamheter om det stundande klimatavtalet, att det 

ses som en framtidsfråga. Till exempel skrivs i Aftonbladet (2009-11-02) att “[u]tsikterna är 

dystra att USA ställer upp” vilket har stor påverkan på “de kärva förhandlingarna” (SvD, 

2009-09-20) eftersom vi tidigare sett att diskursens syn på möjligheterna till ett avtal beror 

på USA:s och Kinas agerande. Som bäst betecknas förhoppningarna som försök.  

 

Men de dåliga utsikterna berör inte enbart avtalet i sig utan även klimatkrisen generellt. 
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Texterna fokuserar ofta på problem snarare än framgångar i form av klimatrelaterade 

lösningar, vare sig de är tekniska eller politiska. I de 192 länder (Expressen, 2009-12-05) som 

kommer att anlända till Köpenhamn för COP15-förhandlingarna nämns inget om att politiska 

framsteg skett på nationell nivå eller länder emellan. Det är främst två deltagare som 

figurerar på den politiska arenan, USA och Kina. Utöver dessa är det de fattiga länderna och 

EU. EU omnämns i sammanhang där de “[försöker] förhandla fram en bra lösning” (GP, 

2009-11-30) med olika parter genom att trycka på deras ansvar. De fattiga länderna 

omnämns likaså i ansvarsfrågan då de till exempel “kräver att i-länderna till 2020 minskar 

sina utsläpp med 40 procent och tillräckligt många miljarder dollar för att betala effekterna 

av ett förändrat klimat” (SvD, 2009-09-20). Två viktiga faktorer som endast nämns i 

förbigående är problem som den höga graden av skepticism inom USA (Expressen, 2009-12-

05) och behovet av bistånd i samband med den vetenskapliga osäkerheten kring exempelvis 

påverkan av klimatförändringar i Afrika (DN, 2009-11-29). Om en överenskommelse i 

Köpenhamn bygger på ansvarstagande av USA kan den bli svår att genomföra trots en 

president som är angelägen om klimatet (Expressen, 2009-12-05) då landets befolkning och 

kongressen arbetar emot denne. Om dessutom biståndsfrågan är en av de två största 

frågorna för klimatavtalet blir omständigheterna extra problematiska om inte vetenskapen (i 

texterna omnämns då FN-organet IPCC:s rapporter) styrker klimatförändringarnas effekter 

för de fattiga länderna. Dessa två nyckelfrågor och den totala mängden problem och bristen 

på lösningar anser vi leder till en ideologisk effekt i form av skepticism. Det finns låg tilltro 

till att COP15 ska nå en överenskommelse om ett globalt klimatavtal. Detta skrivs ut rent 

explicit i Aftonbladet (2009-11-21) i ett citat av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon: “[...] 

chanserna till ett avtal är minimala.” För övrigt är detta enda tillfället då Ban Ki-Moon 

förekommer i texterna. 

5.2 Gestaltning av FN:s klimatkonferens i Paris 2015 

5.2.1 Deltagare och relationer 

Vi har i studien av de svenska tidningsartiklarna noterat att artiklarna gör olika distinktioner 

av relationer mellan olika deltagare och länder. Vi kunde i föregående avsnitt (5.1.1) bland 

annat se att politikern Fredrik Reinfeldt ofta gestaltades att aktivt utföra olika typer av 

handlingar och att USA tillskrevs karaktärsdrag.  I samband med COP21 noterade vi dock lite 

annorlunda tendenser i artiklarna. Här förekommer det ofta att man särar på Sverige och 

resten av världen när det kommer till klimatrelaterade händelser och insatser. Det framgår 

även ytterligare kopplingar vid en överskådlig analys av bland annat ideologiska kännetecken 

där vi exempelvis ser till den relaterade användningen av deltagare som USA och FN etc. På 

grund av mängden deltagare i vårt material redogör vi här för de deltagare som framkommit 
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som mest relevanta för våra frågeställningar. För att underlätta jämförelse redogör vi för 

varje deltagare för sig, först ut är Sverige:  

 

Redan förra året var det varmaste någonsin både i Sverige och i världen. 

(SvD, 2015-11-27) 

 

Det viktiga i citatet ovan är att journalisten gör en tydlig uppdelning mellan den 

värmestigning som sker i Sverige och den värmestigning som sker i resten av världen. Genom 

att göra den här lingvistiska separationen gestaltas de klimatrelaterade händelserna i Sverige 

av att vara frånskilda de klimatrelaterade händelser som sker i resten av världen. I en annan 

artikel (SvD, 2015-09-16) görs en liknande separation och journalisten skriver att det blir 

”bättre stöd för solel, pengar till internationella insatser samt en rad satsningar på 

hemmaplan”. Sverige omskrivs och ersätts med ett subjektivt värdeladdat uttryck 

(hemmaplan). Genom att journalisten använder sig av det här uttrycket gestaltas de 

klimatrelaterade insatserna och investeringarna som görs i Sverige av att ha en särskild 

betydelse i jämförelse med andra länder. Dessa klimatrelaterade insatser och investeringar 

gestaltas därmed även av att vara frånskilda från den övriga världen. 

 

En annan aktör som nämndes flitigt var USA. USA porträtteras ofta som omedgörliga eller 

bråkiga i relation till andra aktörer. Ett exempel på det här återfinns i en artikel som 

förenklar oenigheter gällande växthusgasutsläppens fördelning mellan USA och Kina genom 

att skriva ”sådana bråk, framför allt mellan USA och Kina, har under många år varit det 

största hindret för ett nytt avtal” (Expressen, 2015-11-30). Genom att i artikeln benämna 

deras oenigheter som ”bråk” betecknas debatten snarare som en konflikt än en diskussion. 

Journalisten väver in en värdering av USA och Kina som mer eller mindre oförmögna i att 

diskutera sig fram till ett gemensamt beslut gällande klimatkrisen. Journalisten skriver även 

att bråket har pågått under “många år” utan att specificera hur många år. Utelämnandet av 

hur många år det rör sig om förstärker bilden av USA och Kina som oförmögna till att 

komma fram till ett gemensamt beslut eftersom att det lämnas till läsaren att subjektivt tolka 

hur många år det rör sig om. Senare i samma artikel gestaltas USA återigen i egenskap av att 

vara bråkiga: “även tidigare haverier, som i Haag 2000 då USA och EU inte kunde enas, är 

färska i minnet hos många av delegaterna” (Expressen, 2015-11-30). Här sätts USA först i det 

uppräknande ledet genom att det skrivs ”USA och EU” i stället för exempelvis EU och USA. 

På det här sättet gestaltas USA som den övervägande bråkiga parten. Organisationen FN 

nämndes inte särskilt ofta i artiklarna men när de väl nämns porträtteras de som en slags 

överhet eller frälsare: 
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De länder som drabbas hårdast när jorden blir varmare vädjar nu till FN om 

att försöka begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader. (Aftonbladet, 2015-

11-12) 

 

Redan i ingressen står det att de hårdast drabbade länderna “vädjar” till FN om en 

begränsning av utsläppen. Den intressanta i den här meningen är dess transitativa 

egenskaper eftersom journalisten skriver att de hårdast drabbade länderna “vädjar” till FN. 

Den här transitativa relationen gestaltar en oförmåga hos dessa länder när det kommer till 

att motverka klimatrelaterade problem utan stöd utifrån. FN framställs till följd av detta som 

en typ av frälsare. Genom detta avfärdas de drabbade ländernas egen kapacitet att ta ansvar 

och det läggs ett övervägande stort ansvar på FN som i sin tur ges en roll som de enda som 

kan lösa klimatrelaterade problem. De länder som är i farozoner för klimatförändringen 

gestaltas på det här viset som maktlösa och att de inte kan göra något åt klimatkrisen även 

om de önskat. Slutligen förekommer det att Indien utmålas som underpresterande vid 

klimatrelaterade förhandlingar: 

 

Vissa fruktar för övrigt att Indien ska bli den nya bromsklossen på mötet. 

(Expressen, 2015-11-30) 

 

Att benämna Indien som “bromskloss” i sammanhanget ger effekten av att Indien gestaltas 

som ett icke-progressivt land i relation till andra deltagarländer i klimatförhandlingarna. 

5.2.2 Tillskrivning av ansvar 

Det här delavsnittet har en stark anknytning till föregående. Olika deltagare och länder blev 

tilldelade olika mycket ansvar och skuld när det gäller olika aspekter av klimatfrågan. Som vi 

nämnde tidigare porträtteras USA ofta som omedgörlig. När det kommer till tillskrivning av 

ansvar, förekommer det ofta (speciellt i en av artiklarna) att länder stöter ifrån sig 

klimatansvaret på andra länder. Till skillnad från COP15 förekommer det inte särskilt 

frekvent i COP21 att just USA och Kina nämndes i samma mening vid poängtering av ansvar. 

EU ges heller inte rollen av att vara en av de ensamma aktörerna med konkreta mål. Vi kan 

dock se att USA ofta räknas upp först i uppräknande led när det nämns något negativt om 

andra länders ansvar eller historik i klimatfrågan. I exemplet nedan nämns USA först i 

uppräknande led när det ges exempel ges på vilka aktörer som är det största hindret för ett 

nytt klimatavtal: 

 

 Sådana bråk, framför allt mellan USA och Kina, har under många år varit det 

största hindret för ett nytt avtal. (Expressen, 2015-11-30) 
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På ett liknande sätt skrivs det senare i samma artikel att ”USA är inte med, och inte heller de 

länder som 1990 – protokollets startår – definierades som u-länder, exempelvis 

utsläppsjättarna Kina och Indien”. USA räknas återigen upp först, här i egenskap av att vara 

ett av de länder med alltför bristande resurser och regelverk för att ingå i Kyotoprotokollet. 

Senare i artikeln räknas återigen USA upp först när det skrivs att ”USA och EU inte kunde 

enas” i klimatförhandlingarna i Haag år 2000. USA är det land som på det här sättet 

skuldsätts tydligast. 

 

Det förekom däremot inte bara att USA blev skuldbelagda genom att sättas först i 

uppräknande led utan vi kan även avläsa en annan typ av gestaltning. Det här tas i uttryck av 

att artikeln framhäver aktörers nationalitet i situationer där det inte behövs. Det här berörde 

framförallt Danmark och Frankrike. I Expressen (ibid.) skrivs det också att ”Alla minns med 

fasa det fiaskot i Köpenhamn 2009 då det danska ordförandeskapet misslyckades med att få 

förhandlingarna i hamn”. Journalisten lägger här, genom att skriva “det danska 

ordförandeskapet”, en skuld på Danmark som nation. Danmark får följaktligen en stor del av 

ansvaret för de misslyckade förhandlingarna. I samma artikel benämns tydligt COP21:s 

ordförande och chefsförhandlares nationstillhörighet genom att det skrivs ”Frankrikes 

utrikesminister Laurent Fabius är ordförande, och delar ledarskapsbördan med den franska 

chefsförhandlaren Laurence Tubiana och FN:s klimatchef Christiana Figueres”. Dock 

utelämnas FN:s klimatchefs nationstillhörighet (Costa Rica). Här ges således Frankrike det 

överhängande ansvaret i frågan om mötets fortskridande och dess påföljder. Det understryks 

att Frankrike som nation har det största ansvaret att länderna ska komma överens och andra 

länders ansvar att delta förbises. 

5.2.3 Underliggande strukturer och värderingar 

Det är inte direkt någon lätt uppgift att försöka lösa klimatkrisen och alla de bekymmer den 

för med sig. Det är ett svårt problem som kräver flera olika typer av lösningar, både 

kulturella, politiska och ekonomiska sådana. Men i likhet med analysen av nyhetsartiklarna 

utgivna i samband med COP15 behandlas klimatkrisen även här i hög grad som en 

finansieringsfråga. Efter att ha tittat igenom materialet grundligt kan vi notera att en del av 

artiklarna genomsyrar en ton av att allt kan lösas med pengar: 

 

Förhoppningen är att världens länder ska enas om det första riktigt globala 

klimatavtalet - och Sverige bidrar med sammanlagt 250 miljoner kronor. 

(Expressen, 2015-11-30) 
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I exemplet ovan skrivs det om hur världens länder står i förhoppning om att enas kring det 

“första riktigt globala klimatavtalet”. Direkt efteråt påvisas det hur mycket pengar Sverige 

bidrar med i sammanhanget och klimatkrisen gestaltas på det här sättet av att endast vara en 

fråga om hur mycket pengar respektive land bidrar med. Att klimatfrågan gestaltas i 

egenskap av att vara en ekonomisk angelägenhet är något som även förekommer i en annan 

artikel. I artikeln (DN, 2015-10-20) skrivs det att ”hårda motsättningar mellan rika och 

fattiga länder kom i dagen direkt på klimatmötet i Bonn”. Journalisten använder inte, 

medvetet eller omedvetet, de mer neutralt etablerade begreppen “u-länder” och “i-länder”. 

Det läggs på det här viset ett övervägande fokus på att det är motsättningar mellan 

ekonomiskt olikställda länder snarare än att det är motsättningar mellan industriländer och 

utvecklingsländer. Klimatkrisen gestaltas på det här sättet främst av att vara en kamp mellan 

olika ekonomier snarare än att vara ett komplext samspel av meningsskiljaktigheter mellan 

politiska ideologier, kulturella värderingar och ekonomiska intressen.  

 

I en annan artikel blir det än mer tydligt att ekonomiska intressen tränger undan 

klimatrelaterade frågor när de sätts mot varandra. Aftonbladet skriver (2015-08-14) om ett 

ambassadörsmöte i Stockholm som är anordnat för att utbyta idéer och kunskap kring 

klimatfrågor och journalisten skriver här att ”det huvudsakliga skälet till ambassadörsmötet 

är att skapa kontakter och tänkbara affärsutbyten samt utbyta kunskaper och idéer inför 

klimattoppmötet i Paris i december”. ”Utbyta kunskaper och idéer” kommer i uppräkningen 

efter ”att skapa kontakter och tänkbara affärsutbyten”. I texten framstår mötet i högre grad 

som en ekonomisk och social möjlighet snarare än att vara en gynnsam handling för miljön 

och det här är ett tecken på att ekonomiska intressen prioriteras högre än klimatet när de väl 

sätts i samma kontext. Som vi nämnde i avsnittet Begreppsdefinition definieras kriser enligt 

Falkheimer et al. (2009) av att de sker plötsligt och att de ofta har inslag av överraskning. 

Den här definitionen stämmer väl in med de resultat vi hittade i texterna från 2015. I 

diskursen uttrycks en slags förvåning inför konsekvenserna som uppstått till följd av 

klimatpåverkan och de gestaltas även av att ha utvecklats överraskande snabbt: 

 

Effekterna av klimatförändringarna syns redan tydligt över hela planeten (DN, 

2015-10-18). 

 

I ett flertal artiklar används utfyllnadsordet redan i samband med konstateranden om 

negativa miljökonsekvenser till följd av miljöpåverkan. När det exempelvis skrivs om 

världshaven i SvD (2015-11-27) skrivs det att världshaven ”redan i snitt stigit med 20 

centimeter de senaste hundra åren som ett resultat av smältande glaciärer och att havet 

expanderar när det värms upp”. I ytterligare en artikel (Expressen, 2015-11-26) jämförs 
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temperaturskillnaden mellan det aktuella året och det föregående och här skrivs det att “data 

från årets nio första månader pekar på att årets temperaturer är de högsta någonsin, trots ett 

rekordår redan förra året”. Dessa texter är exempel på hur det uttrycks en form av plötslig 

förvåning över hur miljörelaterade konsekvenser har utvecklats till följd av 

klimatförändringarna. Beteckningen av klimatförändringarna påminner onekligen om 

Falkheimers et al. signalement för vad en kris är, med element av både överraskning och 

plötsliga skeenden. Plötsliga skeenden är dock i dessa fall bättre beskrivna som plötsliga 

insikter om miljöns drastiska förändring. Det framgår med klarhet i ett flertal av de 

analyserade artiklarna att texterna framställer miljökonsekvenser i egenskap av att ha hänt 

överraskande fort. Vi såg även att insikter om klimatförändringarnas utveckling även 

uttrycktes på andra sätt. På ett antal artiklar kunde vi finna en märkbar orolighet gällande 

otillräckliga bestämmelser inför klimatförändringarna: 

 

Problemet är att ländernas samlade löften inte räcker till för att 

klimatuppvärmningen ska kunna begränsas till två grader Celsius, det så 

kallade tvågradersmålet. (Expressen, 2015-11-30) 

 

Genom att benämna att det är ett ”problem” hur ländernas klimatlöften inte räcker till för att 

klimatuppvärmningen ska kunna begränsas förstärks gestaltningen av att de nuvarande 

löftena inte är tillräckliga för att nå tvågradersmålet. Det hade räckt med att exempelvis 

skriva att ländernas samlade löften inte räcker till för att klimatuppvärmningen ska 

begränsas, men i det här fallet är journalisten noga med att kalla det för ett ”problem”. På ett 

liknande sätt skrivs det i en annan artikel (DN, 2015-10-18) att ”det är bråttom att få fram ett 

avtal” eftersom att ”koldioxid finns kvar länge i luften, och påverkar klimatet i hundratals år”. 

Journalisten gör här en egen bedömning av hur snabbt en klimatåtgärd ska implementeras 

(”bråttom”). Båda texterna ovan har ett oroande anslag och vill förmedla vidden av hur 

brådskande det är att få fram lösningar till miljöproblematiken. Vi fann utöver den här 

oroligheten andra sätt som artiklarna kommunicerade ut ett kritiskt miljöläge. I ett flertal 

artiklar gör journalister subjektiva bedömningar av miljöforskningsresultat: 

 

Rapporten är glasklar och forskarna är eniga: det är vi människor som har 

orsakat merparten av klimatförändringarna sedan 1950. IPCC säger att det är 

ytterst sannolikt, eller minst 95 procent säkert, att våra utsläpp av 

växthusgaser är boven. Tydligare än så går det inte att få forskare att uttala sig 

om så komplexa system som världens klimat. (DN, 2015-10-18)  
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I det översta citatet gör journalisten en egen bedömning om att det inte finns några tvivel 

kring forskningsrapportens validitet och bäringskraft genom att använda sig av ett 

värdeladdat adjektiv (”glasklar”). Det här förstärker gestaltningen av hur genomarbetad 

studien om klimatet är och därmed impliceras det från journalistens sida att den ska tas på 

allvar. På ett liknande sätt skrivs det i en annan artikel (DN, 2015-09-16) om hur en 

forskningsrapport kring klimatfrågan ”målar upp en skrämmande bild av tillståndet i 

haven”. Här görs det återigen en egen bedömning av forskningsresultatet och journalisten 

använder sig av det värdeladdade adjektivet (”skrämmande”) för att gestalta 

forskningsresultatet. Vid det här laget kan verka som att alla de analyserade artiklarna i det 

här delavsnittet gestaltar klimatkrisen som något hotande eller krisande, men så är inte fallet. 

Förutom att artiklarna generellt har ett oroande anslag gällande förberedelserna inför en 

eventuell klimatkris och miljöforskningsresultat förekommer det att situationer eller 

händelser förenklas i syfte att få motverkandet av klimatkrisen att framstå som något enkelt: 

 

Sverige har ju dessutom satt upp en ambition om att bli världens första 

fossilfria land (Aftonbladet, 2015-11-29) 

 

Genom att skriva “har ju dessutom” i samband med benämnandet av Sveriges fossilfria 

ambitioner framstår själva ambitionen i sig själv som ett stort steg. Det är en retorisk 

utfyllnad som egentligen är överflödig i sammanhanget. På det här sättet gestaltas en 

överdriven bild av vad Sverige bidragit med hittills när det kommer till en omfattande positiv 

klimatförändring. Framförallt underminerar ordvalet vad som krävs för att motverka 

klimatkrisen och det framstår som att ambitionerna i sig själva är ett långt steg på vägen, 

journalisten förknippar på det här viset ambition med resultat. På ett liknande sätt i en 

annan artikel gestaltas klimatkrisen som enkel att lösa genom att skriva “den här gången 

verkar man bättre förberedda (Expressen, 2015-11-30)”. Här används det modala 

hjälpverbet “verkar” och journalisten gör därmed en egen värdering av hur pass förberedda 

deltagarna är inför klimatförhandlingarna i Paris. Journalisten använder utöver det ett 

neutralt pronomen i form av “man”.  Här utelämnas följaktligen den aktiva aktören som 

enligt journalisten bidrar till en bättre förberedelse. Det här bidrar till att simplifiera hela 

klimatförhandlingsprocessen genom att framställa den som väl förberedd utan motivering 

och därmed intrycket av att klimatkrisen är enklare att lösa än vad den egentligen är. 

Dessutom fann vi ett fall där forskningsresultat undermineras och som därmed gestaltar 

bilden av klimatkrisen som något icke-brådskande: 

 

Meteorologiska världsorganisationen kallar, om än något försiktigt, året för 

rekordvarmt redan innan året är slut. (Expressen, 2015-11-26) 
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Det hävdas i texten att meteorologiska väderorganisationen kallar året för rekordvarmt “om 

än försiktigt”. Här gör journalisten en egen värdering om hur meteorologiska institutioner 

har uttryckt sig (“försiktigt”) om värmen förra året. Påståendet om att året var “rekordvarmt” 

vrids på det här sättet till något som inte behöver tas på större allvar, eftersom det enligt 

journalisten var ett ”försiktigt” uttalande.  

 

Som nämnts tidigare förekommer det att klimatförhandlingarna gestaltas som hopplösa, men 

klimatförhandlingarna och situationerna runt dem gestaltas även på andra sätt. En artikel 

gör en nedlåtande gestaltning kring rollen av att vara ledare för klimatförhandlingarna:  

 

Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius är ordförande, och delar 

ledarskapsbördan med den franska chefsförhandlaren Laurence Tubiana, och 

FN:s klimatchef Christiana Figueres. (Expressen, 2015-11-30) 

 

Journalisten skriver här att ordföranden, chefsförhandlaren och FN:s klimatchef delar 

“ledarskapsbördan” för klimatförhandlingarna i Paris. Trots att ”ledarskapsbördan” kan ses 

som ett harmlöst adjektiv i sammanhanget för det med sig en ideologisk innebörd i texten.  

Det får ledarrollen för klimatförhandlingarna att framstå som en last och något som inte är 

eftersträvansvärt. Denna formulering uppmuntrar följaktligen till en distansering från en 

ledarposition inom de här klimatförhandlingarna. Vi lägger dock märke till journalistens val 

av att inte skriva varför det skulle vara en börda att ha en ledarroll i klimatförhandlingarna. 

Avsaknaden av anledning till bördan kan tyda på att journalisten inte har belägg för sitt 

uttalande. 
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5.3 Resultatsammanfattning 

Vårt syfte med uppsatsen var att analysera ideologiska förändringar över tid inom diskursen 

klimatjournalistik. Vår första frågeställning löd: 

 

 Hur gestaltas deltagarna och deras tillskrivna ansvar? 

 

Det förekommer både likheter och skillnader gällande gestaltningen av deltagare och deras 

tillskrivna ansvar mellan de analyserade artiklarna från 2009 och 2015. Nedan följer en 

sammanställning av dessa. 

 

Efter en jämförelse av resultaten från artiklarna i samband med COP15 respektive COP21 kan 

vi konstatera att det i båda fallen förekommer att ansvaret för klimatet läggs över på andra 

länder. I artiklar från både COP15 och COP21 gestaltas USA som omedgörliga eller bråkiga i 

relation till andra länder när det gällde klimatfrågan. Gestaltningen skiljer sig dock åt på 

vissa sätt vid jämförelse av artiklarna från COP15 och COP21. I artiklarna i samband med 

COP15 förekommer det att USA tillskrivs explicita karaktärsdrag (t ex ”koldioxidbov”) medan 

det är vanligare i artiklarna från COP21 att USA räknades upp först i uppräknande led vid 

benämning av skyldiga aktörer. I artiklarna i samband med COP15 gestaltas dessutom landet 

Kina i hög grad som en omedgörlig eller skyldig aktör i relation till ansvaret för klimatet. Här 

skiljer sig artiklarna från COP15 respektive COP21 tämligen kraftigt, då Kina inte i samma 

utsträckning nämndes som ansvariga eller skyldiga i artiklarna från COP21. Dock 

förekommer det ett fall i en artikel från COP21 där ansvaret läggs över på Indien genom att 

landet ges explicita karaktärsdrag i samband med en klimatförhandling (”bromskloss”).    

 

Det förekommer i både artiklarna från COP15 och COP21 att organisationer eller unioner 

tillskrevs egenskaper. I artiklar från COP15 tillskrivs unionen EU egenskapen av att vara den 

enda aktören med konkreta åtaganden inför COP15. Dessutom tillskrivs här EU rollen av att 

vara en av de ensamma aktörerna med konkreta mål och inte bara när det gäller klimatet. Det 

här skiljer sig kraftigt från artiklarna i samband COP21 där EU inte tillskrivs någon egenskap 

alls, dock förekommer det i stället ett fall där organisationen FN tillskrivs rollen av att vara 

en typ av frälsare eller räddare i nöden. Här skiljer sig artiklarna än en gång åt kraftigt 

eftersom FN inte tillskrivs någon egenskap i artiklarna från COP15.  

 

Slutligen råder ett par skillnader gällande tillskrivning av ansvar och gestaltning av deltagare 

mellan artiklarna från COP15 respektive COP21 som inte är direkt jämförbara. I artiklar från 

COP15 gestaltas politikern Reinfeldt i flera fall av att vara den enda aktören att utföra 



 

41 
 
 
 

handlingar i form av transitativa processer gentemot andra aktörer, som Obama och USA. Att 

politiker på det här sättet gestaltas som att vara den enda att utföra handlingar i form av 

transitativa processer förekommer inte bland artiklarna i samband med COP21.  I artiklar 

från COP21 görs en tydlig uppdelning av klimatrelaterade händelser och investeringar som 

sker i Sverige gentemot resten av världen. Den här typen av uppdelning förekommer inte alls 

i artiklar från COP15. I artiklar från COP21 förekommer det även att länders nationalitet 

uttrycktes i situationer där det inte behövdes vilket gestaltade en överföring av 

klimatansvaret på andra länder. Det här förekommer inte heller i artiklarna från COP15.         

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den svenska klimatjournalististiksdiskursen inte 

har förändrats över tid när det kommer till tillskrivning av ansvar. Diskursen tillskriver 

klimatansvaret över på andra länder och utelämnar Sverige från det, i artiklarna från både 

2009 och 2015. Utöver det här fortsätter artiklarna förenkla länder, unioner och 

organisationer genom att de tillskrivs tydliga roller. Framförallt USA gestaltas som 

omedgörliga kring klimatrelaterade händelser medan EU och FN gestaltas som räddare i 

nöden. En märkbar skillnad över tid är att Kina i större mån gestaltas som omedgörliga kring 

klimatrelaterade händelser i artiklarna från 2009 i jämförelse med 2015.  

 

Vår andra frågeställning löd: 

 

 Vad finns det för underliggande strukturer och värderingar i texterna? 

 

Det förekommer även här, likt i föregående frågeställning, likheter såväl som skillnader 

gällande underliggande strukturer och värderingar mellan de analyserade artiklarna från 

2009 och 2015. Nedan följer en sammanställning av dessa.  

 

I artiklar från både COP15 och COP21 gestaltas klimatkrisen i västvärlden frekvent som att 

vara en finansieringsfråga. Det finns dock en skillnad mellan artiklarna från COP15 

respektive COP21 gällande vilken typ av finansieringsfråga klimatkrisen oftast gestaltas av att 

vara. I artiklarna i samband med COP15 gestaltas klimatkrisen av att vara förknippad med 

handels- och finansrelaterade effekter. I artiklarna i samband med COP21 gestaltas länders 

meningsskiljaktigheter kring klimatfrågan av att vara en kamp mellan ekonomiskt olikställda 

länder. Det förekommer även artiklar i både COP15 och COP21 där klimatfrågan tydligt 

bortprioriteras i förmån för ekonomiska intressen. Det finns här en skillnad mellan artiklarna 

i vilken kontext klimatkrisen bortprioriteras. I artikeln från COP15 bortprioriteras 

klimatkrisen i förmån för en ämnesfördjupning av den kinesiska valutan, medan det i 
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artikeln från COP21 bortprioriteras att skriva om förbättringsmöjligheter inför ett miljömöte 

i förmån för den ekonomiska vinningen. 

 

Det förekommer återkommande ord i artiklarna från både COP15 och COP21. I artiklarna 

från COP15 förekommer det modala hjälpverbet ”ska” i hög grad. Här kunde vi konstatera att 

ordet ger en gestaltning av de stundande klimatförhandlingarna som en framtidsfråga och att 

klimatkrisen därmed gestaltas som ett stundande hot. I COP21 förekommer utfyllnadsordet 

”redan” i hög grad. Här konstaterade vi att ordet ger gestaltningen av att miljökonsekvenser 

skett överraskande fort och att klimatkrisen därmed gestaltas som en rådande kris. 

 

Artiklarna i samband med COP15 fokuserar i lika stor grad på problem snarare än 

framgångar än artiklar i samband med COP21 när det gäller klimatrelaterade lösningar. Det 

finns dock en skillnad mellan artiklarna gällande vilka problem de fokuserar på. I artiklar 

från COP15 förekommer det utlämnanden av politiska framsteg på både nationell och 

internationell nivå, samt kontexter där det explicit förmedlas en låg tilltro till att COP15 ska 

nå en överenskommelse kring ett globalt klimatavtal. I artiklar från COP21 förekommer det 

att det görs uttryck för oro kring otillräckliga bestämmelser inför klimatförändringar samt att 

journalister gör subjektiva bedömningar av miljöforskningsresultat.  

 

Det förekommer att artiklar i samband med COP21, om än i mindre grad, fokuserar på 

framgångar snarare än problem. Artiklarna förenklade här situationer eller händelser i syfte 

att få lösningar gällande klimatkrisen att framstå som något enkelt, samt att de i vissa fall 

underminerar forskningsresultat. Det här förekommer inte i artiklarna i samband med 

COP15.   

 

Slutligen förekommer det en artikel i COP21 som gör en nedlåtande gestaltning kring rollen 

av att vara ledare för klimatförhandlingarna, vilket inte förekommer i någon artikel i 

samband med COP15.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att gestaltningen av klimatkrisen i västvärlden som en 

finansieringsfråga inte har förändrats över tid inom den svenska 

klimatjournalistiksdiskursen. Den enda märkbara förändringen gäller vilken typ av 

finansieringsfråga klimatkrisen gestaltas som. Vi kan även konstatera att den svenska 

klimatjournalistiken generellt har förändrat det sätt den gestaltar klimatkrisen som ett 

stundande hot eller omedelbar kris. 2009 gestaltades klimatkrisen i större mån som ett hot 

medan klimatkrisen 2015 i större mån gestaltades som omedelbar kris. Slutligen har vi 

kunnat konstatera att den svenska klimatjournalistiksdiskursen gått från att i hög grad 
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främst lyfta fram problem kring hanteringen av klimatrelaterade problem till att lyfta fram 

fler framgångar.   
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6 Diskussion 

6.1 Återkoppling till tidigare forskning 

6.1.1 Klimatkrisen i media 

Vad Djerf-Pierre fann i sina studier (2012a; 2012b; 2012c) var att uppmärksamheten i media 

går i cykler som reflekterar händelser i verkligheten. Om ekonomiska nyheter toppar 

dagordningen beror det på den globala eller nationella ekonomins välstånd. Studierna visade 

även att när ekonomiska nyheter eller internationella konflikter får som mest 

uppmärksamhet utkonkurrerar de miljörelaterade nyheter (issue competition). Innan vi 

jämför Djerf-Pierres resultat med våra egna är det viktigt att ha i åtanke att materialet till 

uppsatsen är inhämtat från två olika tidpunkter, då även andra mediala händelser 

konkurrerade om uppmärksamhet. De texter som skrevs innan COP15 publicerades under 

tiden som den internationella finanskrisen pågick. Däremot benämns finanskrisen explicit 

endast en gång i förbigående i texterna för 2009. De texter som skrevs innan COP21 var även 

de drabbade av medial konkurrens i form av den globala flyktingkrisen. Denna berördes dock 

inte alls i det materialet som utgjorde diskursen för 2015.  

 

Djerf-Pierres studier är omfattande och kan peka på trender under fem decennier. Tyvärr 

sträcker de sig inte över hela undersökningsperioden för vår uppsats vilket gör att vi inte har 

tillräckligt med underlag för en jämförelse av nuvarande uppmärksamhetscykler. Dock vet vi 

att klimatrelaterade nyheter gick från en rapportering av mindre än 5 sekunder upp till 25 

sekunder per sändning under just 2009 (2012b). Djerf-Pierre skriver själv att växlande 

rapportering kan klassificeras i fyra kategorier (ibid.); fallet COP15 ser vi som en kontrovers 

vilket kan förklara uppsvinget i uppmärksamhet. En kontrovers som på grund av den 

negativa utgången av mötet även sträckt sig till COP21. Att döma av resultatet i vår egen 

uppsats kan även en andra förklaring läggas fram. Vad vi vill argumentera för är att 

klimatjournalistikens finansiella aspekter spelar roll för dess medieuppmärksamhet och 

kanske även för gröna metacykler som helhet.  

 

Då Djerf-Pierres studie på ett kvantitativt plan förklarar uppmärksamhetens trender över tid 

kan vår uppsats på ett djupare plan förklara trender inom en rådande diskurs. Vad vårt 

resultat visat är att majoriteten av artiklarna pekar på att klimatpolitik är en kostnad. 

Förluster i politiskt kapital, nationell BNP och marknadsvinster är vad som riskeras vid en 

investering i nationellt anpassade restriktioner för utsläpp av växthusgaser. På så vis 

överlappar gränserna av klimatnyheter och ekonomiska nyheter. Vad vi ser i vårt resultat är 
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texter som valts för att behandla just klimatjournalistik men som lika gärna kunnat utgöra 

materialet för en politisk eller ekonomisk studie. De två motparterna är alltså inte lika stora 

motsatser som vid en första anblick. Vad varken Djerf-Pierre eller vi kan fastställa inom 

ramarna för denna uppsats är om klimatjournalistikens finansiella aspekter är något nytt 

eller inte. Däremot kan vi nu se att dessa aspekter definitivt har en möjlighet att influera 

mängden uppmärksamhet som ägnas åt klimatnyheter och hur finans och klimat står i 

konkurrens mot varandra.   

 

Schäfer och Schlichting (2014) undersökte mångfalden inom miljöforskningen, just hur, var, 

när forskningen gjorts. De poängterade att den främsta forskningen är gjord av och på 

Europa, tätt följt av Nordamerika. Inget av de tio länder som är hårdast drabbade av 

klimatkrisen har studerats, trots att klimatkrisen är ett globalpolitiskt fenomen. Vi återfinner 

även detta i vårt material då majoriteten av artiklarna berör diskussioner om i-länderna och av 

deras politiska ledare. I sin utsträckning behandlar diskursen utgången för u-länder om i-

länderna inte kommer överens eller sätter tillräckligt ambitiösa klimatmål. Att forskningen 

generellt sett berör i-länder kan möjligtvis vara en återspegling av diskursens fokus på just 

dessa men det är inget vårt resultat i sig kan visa på.  

6.1.2 Medias makt 

Olaussons forskning refererad i avsnittet Medias makt menar att medieutbudet inte ger 

några alternativa gestaltningar, i relation till de som redan etablerats i den nationella 

policydiskursen. Det vi funnit i vårt analysarbete är dock att det inte råder en dominant 

samstämmighet i tidningsartiklarna i samband med COP2015. Olika förhållningssätt 

gentemot klimatet som ett stundande hot eller en omedelbar kris förekommer, trots en 

etablerad policydiskurs kring hur den globala klimatfrågan ska representeras i medierna. Det 

här är intressant eftersom det påvisar den enskilde skribentens eller journalistens makt att 

påverka en rådande mentalitet kring en åsikt eller problemställning.  

 

Vidare påvisar Olausson de svenska dagstidningars motvillighet att exponera någon form av 

vetenskaplig ovisshet som skulle kunna underminera tidningarnas anspråk på att genomföra 

kollektiva ansträngningar mot miljöhoten. Vi fann även anomalier i det här studieresultatet 

och hittade exempel i vårt eget analysarbete på hur svenska dagstidningar använde sig av 

ovisshet kring vetenskap som ett retoriskt grepp för att implicera en viss värdering eller idé. 

Ett exempel är detta citat från delavsnittet Underliggande värderingar och strukturer i 

COP21: 
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Meteorologiska världsorganisationen kallar, om än något försiktigt, året för 

rekordvarmt redan innan året är slut. (Expressen, 2015-11-26)  

 

Det här citatet visar att journalister kan tendera att flika in små retoriska grepp när det berör 

situationer där man kallar något för “rekordvarmt”, det vill säga något som överskrider nivån 

av tidigare värmeböljor eller värmeutslag. Det finns följaktligen tendenser till att 

underminera vetenskapliga anspråk när klimattillstånd eller naturfenomen får extrema 

påföljder. Det är i vår mening intressant att den här typen av tendenser finns kvar inom den 

svenska klimatjournalistiken, även i en tid då klimatförändringarna är i behov av större 

belysning än någonsin tidigare. 

 

Slutligen såg vi att en av Carvalhos slutsatser kring den brittiska nyhetstidningen The Times, 

från sin forskning refererad i avsnittet Medias makt, visar på att tidningen berättigade 

ekonomiska och sociala ordningar i samhället genom att upprätthålla ett vetenskapligt 

nyhetsflöde utan definitiva svar. På ett liknande sätt kan vi se i vårt analysarbete att 

klimatfrågan konsekvent behandlas som en finansieringsfråga utan att det ges konkreta 

anledningar till varför. I artiklar från COP15 gestaltas exempelvis klimatkrisen att vara 

förknippad med handels- och finansrelaterade effekter även då dessa effekter är irrelevanta 

med tanke på att konsekvenserna för en klimatkris är mycket allvarligare än så. Det hade 

exempelvis varit rimligare att i största mån möjligt gestalta klimatkrisen att vara förknippad 

med översvämning, hungersnöd och stigande dödsantal. Här förekommer således en 

liknande mekanik som i tidningen The Times, där klimatfrågorna förknippas med handels- 

och finansrelaterade effekter utan definitiva svar om varför ekonomin är mer relevant än de 

allvarligare konsekvenserna. Dock kan det inte påvisas att det här bidrar till att behålla en 

ekonomisk och social ordning i samhället. I det här fallet handlar det snarare om det bidrar 

till en ekonomisk och social nyhetsprioritering i samhället.  Det här kunde vi konstatera i vår 

forskning, då vi ser att klimatkrisen i hög grad fortfarande gestaltas av att vara en 

finansieringsfråga i artiklar från COP21.   

6.2 Förslag till vidare forskning 

6.2.1 Makten över medieinnehållet 

Som Strömbäck (2009:27) skriver är medias makt tvådelad. Det vi analyserar i denna 

uppsats är medias makt över sin publik i form av underliggande maktstrukturer i till synes 

objektiv nyhetsförmedling. Den andra formen av makt ligger i kontrollen över just 

medieinnehållet, vilka aktörer som ligger bakom det som skrivs. Ett ämne som legat nära till 

hands för denna uppsats har varit den redaktionella verksamheten bakom 
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medierapporteringen. Ekonomisk världskris och minskad annonsintäkt har på 

nyhetsredaktionerna lett till nedskärning av specialistjournalister som vanligtvis är de som 

rapporterar om exempelvis klimatkrisen. Detta kan kallas snuttifiering (ibid.) vilket har gett 

större utrymme för PR-firmor, lobbygrupper och mediebyråernas ägare att vinkla 

rapporteringen utefter egna intressen. I till exempel USA och Australien är 

lobbyverksamheten väldigt utbredd.  

6.2.2 När sociala medier mobiliserar 

Det vore intressant att forska vidare om samma fall, COP15 och COP21, och titta på effekten 

av sociala medier. Det sägs ju att medier är i högsta grad med och beslutar om dagordningen, 

i vardagen men även på politikens arena (Carvalho, 2009 inte minst). Sociala medier är också 

ett medium. Vad för inverkan har det på hur offentligheten kan mobilisera och samlas som 

aktivister? I och med att sociala medier inte var lika utbredda år 2009 som det är i dag är det 

möjligt att politikerna inte känt samma tryck och känt en press att nå konsensus inför sina 

beslut om klimatet. En smalare vinkling vore att se hur sociala medier påverkade just Kina 

och USA att ta sig samman och bege sig till diskussionsbordet.   
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Bilaga 2 Exempelanalys 

Nedan följer ett exempel på den analys vi gjort av artiklarna. Här visar vi i större drag hur 

vi gått tillväga med hjälp av vår analysmodell. Då artiklarna sammanlagt utgör mer än 50 

sidor text exklusive kommentarer återfinns nedan endast ett utdrag ur en artikel från 

Aftonbladet (2009-11-21). Ett utdrag kan inte anses vara nog för att beskriva diskursen i 

stort men det är som sagt inte heller vårt syfte här. Artikeln nedan är sifferkodad för att 

underlätta läsning av våra kommentarer som kommer nedanför artikeln. 

 

”Forskarna[1][2] överdriver om 

klimathotet” 

Hackare[3] har kommit över[4] tusentals forskardokument 

- som sägs[5] avslöja överdrifter 

Ett respekterat forskningscenter[6] för klimatförändringar i 

Storbritannien har fått sin server hackad. 

Hackarna publicerade[7] sedan vad som sägs[8] vara tusentals 

av forskarnas mejl och dokument på nätet. 

Det publicerade materialet eldar på[9][10] debatten om 

huruvida vissa[11] forskare överdriver människans[12] 

klimatpåverkan. 

Det är klimatforskningsavdelningen på University of East Anglia[13] 

som fått oönskat besök[14] i sin server. Det är ett av världens främsta 

forskningscenter för klimatförändringar. 

Universitetet bekräftar[15] att de fått data stulna, men kan inte[16] bekräfta 

om materialet som publicerats på internet är äkta, skriver AP. 
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Våra kommentarer 

[1] Även om det inte framkommer i texten vem som står för detta citat ser vi det som ett 

avståndstagande med hjälp av pronomen. “Forskarna” ger en liknande ideologisk effekt som 

att skriva “dem”.  

 

[2] Forskarna är också en av deltagarna som omnämns i texten. Kontextuellt sett är det dem 

som anklagas för att ha överdrivit om “klimathotet”.  

 

[3] Hackarna är den kontextuellt starka motparten till forskarna, alltså är de vår andra 

deltagare i texten. De avslöjar något som hemlighållits och framställs här som gottgörare.  

 

[4] Här lyfter vi fram meningens transitativa egenskaper. Att ha kommit över något är en 

process som här framstår som en händelse som påverkar objektet, forskardokumenten.  

 

[5] Forskardokumenten “sägs” avslöja överdrifter men vad som inte framgår är vem som 

påstår det här. Vi finner här passivering i verbet då ingen aktör anges. Anledningen till 

passiveringen är oklar men skapar en viss osäkerhet till vad som egentligen påstås bevisas av 

dokumenten då ingen ges direkt ansvar.  

 

[6] Att skriva “respekterat” avslöjar en underliggande värdering i texten. Vi klassar det här 

som ett betydelsefullt ordval alternativt en passivering då det återigen är en åsikt utan aktör. 

Dessutom nämns inte forskningscentrat vid namn. Utöver det citatet kan vi tillägga att vi 

undansett från Storbritannien som också nämns i meningen då landet inte anges som en 

aktör utan snarare en geografisk plats.  

 

[7] Här ser vi ytterligare en transitativ mening. “Publicerade” blir här en process i form av en 

materiell handling utförd av “hackare”. Vid en transitativ analys ser man även till tid och 

plats. Det sistnämnda får vi inte reda på i meningen men tiden anges som “sedan” och vi 

tolkar detta som  

 

[8] Se kommentar nummer 5.  

 

[9] Det metaforiska uttrycket “eldar på” är så pass vanligt att det knappt läggs märke till i 

texten, en så kallad inaktiv metafor. Då fler metaforer inte förekommer i detta utdrag kan vi 

inte se något mönster. Det enda vi kan påpeka är dels att metaforer inte är förekommande i 

artikeln, dels att “eldar på” beskriver den pågående debatten som naturlig, hetsk och 

destruktiv.  
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[10] “Eldar på” är även meningens transitativa verb. Processen är en fysisk händelse som 

påverkar debatten.  

 

[11] Här skriver journalisten “vissa” forskare i motsats till den tidigare, generella och bredare 

benämningen “forskare”. I samband med att skriva “tusentals” dokument som “avslöjar” 

någonting var rubriken och ingressen av en starkare karaktär vilket senare tonades ner. Vi 

överväger här att tolka det som ett medvetet val av journalisten att skriva intresseväckande 

för att locka fler läsare. Samtidigt används det ovissa ordet “vissa” i samma mening som den 

kraftfulla metaforen “eldar på” och kan därför gå obemärkt förbi vid en läsning.  

 

[12] Anledningen till att vi markerat “människans” klimatpåverkan är för att påpeka 

journalistens underliggande värderingar. Artikeln handlar om överdrifter av “klimathotet” 

men tar ändå för givet att klimatförändringen orsakats av människan. Något som, i sin 

utsträckning, kanske även tidningen och diskursen håller med om.  

 

[13] University of East Anglia är den tredje aktören i artikeln då vi bortsett från att se 

“människan” (se kommentar 12) som en aktör. Tidigare i artikeln specificerades inte från 

vilket “respekterat” forskningscenter dokumenten härört. I meningen efter skrivs det också 

att det är “ett av världens främsta” center men återigen nämns inte någon anledning eller 

enligt vems åsikt det är framstående. Vi ser dessa ordval som tomma adjektiv. I övrigt kan 

påpekas att University of East Anglia är en aktör i form av en förlängning av den tidigare 

aktören “forskarna”.  

 

[14] “Oönskat besök” har vi valt att klassificera som en aktiv metafor som är ett kreativt val av 

journalisten för att smycka ut texten. Vanligtvis förekommer inte detta i nyhetsartiklar. En 

attack är nästintill alltid oönskad, det säger sig självt.  

 

[15] Universitetet utför här en verbal handling, de ger på sätt och vis svar på en anklagelse 

som de delvis bekräftar. Det gör dem halvt skyldiga i texten och sätter dem i en än sämre 

position. Journalisten hade kunnat välja att inte skriva med denna mening utan endast deras 

svar på frågan om överdrifterna är sanna eller inte.  

 

[16] “Kan inte” är ett modalt uttryck som påpekar en omöjlighet. Hade förekomsten av 

modala uttryck funnits i en högre grad hade vi kunnat utläsa om artikeln hade fortsatt i 

samma skeptiska ton som detta antyder. 

 


