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Abstract 
The aim of the study is to identify and analyse how a pair of American newspapers portrays 

the global warming and climate change. This was achieved through analysing how the 

newspapers write about the causes and consequences of climate change and who or what 

should take the responsibility. Proposed solutions and measures have also been analysed.  

 

To identify this, a critical discourse analysis was used as theory and method. Discourse is 

often explained as a certain way of speaking about and understanding the world. Using 

Fairclough's three dimensional model, conceptions and discourses can be identified. The 

main focus of the analysis was the text and discursive practice. The tools used for the analysis 

was modality, transitivity, interdiscursivity and intertextuality. The analysis was conducted 

on the two largest newspaper in America, The Wall Street Journal and The New York Times.  

 

The result of the study show that the newspapers agree that human activity is the main cause 

of global warming and climate change. Both newspapers consider that the politicians have the 

greatest responsibility regarding the global warming and that the key solution is political 

instruments. The main difference between the two newspapers is that The Wall Street Journal 

advocates more economic solutions while The New York Times advocates more social 

solutions.  

 

The identified discourses for the newspapers are environmental-, political- and scientific 

discourse. The economical discourse appears only in The Wall Street Journal. The same goes 

for the social discourse, which appears only in The New York Times, which indicates an 

ongoing hegemonic struggle regarding global warming and climate change.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sammanfattning 
Studiens syfte är att identifiera och analysera hur ett par amerikanska tidningar framställer 

den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Detta har gjorts genom att studera hur 

tidningarna skriver om orsaker och konsekvenser av klimatförändringarna samt vem eller vad 

som bör ta ansvar för detta. Även föreslagna lösningar och åtgärder har analyserats.  

 

För att identifiera detta användes kritisk diskursanalys som teori och metod.  

Diskurs innebär ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Med hjälp av Fairclough’s 

tredimensionella modell kan föreställningar och diskurser identifieras. Studiens fokus har 

legat på analys av texten och den diskursiva praktiken. Verktygen som har använts för 

analysen är modalitet, transitivitet, interdiskursivitet samt intertextualitet. De tidningar som 

har analyserats är The Wall Street Journal samt The New York Times, de två största 

dagstidningarna i USA.  

 

Studiens resultat visar att tidningarna anser att mänsklig aktivitet är orsaken till den globala 

uppvärmningen och klimatförändringarna. Båda anser att ansvaret ligger hos politikerna och 

de är även överens om att politiska styrmedel är en av de viktigaste åtgärderna. The Wall 

Street Journal lyfter fler ekonomiska lösningar samtidigt som The New York Times lyfter fler 

sociala lösningar, detta är det som skiljer tidningarna mest åt.  

 

De diskurser som har identifierats för de båda tidningarna är politisk-, och vetenskaplig 

diskurs. Den diskurs som enbart framträder i The Wall Street Journal är den ekonomiska 

diskursen. Den sociala diskursen framträder enbart i The New York Times, något som tyder 

på en pågående hegemonisk kamp gällande den globala uppvärmningen och 

klimatförändringarna.  
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1. Inledning 

 “This very expensive GLOBAL WARMING bullshit has got to stop. Our planet is freezing, 

record low temps, and our GW scientists are stuck in ice” 

- Donald Trump, 1 jan. 2014. Twitter 

 

Detta något kontroversiella uttalande är ett av många där Donald Trump uttrycker sin 

skepticism mot den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Trumps syn på den 

globala uppvärmningen och klimatförändringar speglar en del av den skepticism som är 

framträdande i USA.  

 

I rapporten “Fewer Americans Doubt Global Warming is Occurring” visar Sarah Millis et al. 

(2016) att sedan 2014 kan man se en trend som tyder på att färre personer inte tror på den 

globala uppvärmningen. Rapporten visar dock att republikaner i USA har en betydligt större 

misstro till att klimatförändringarna existerar. Resultatet visar att 78 procent av demokraterna 

anser att det finns bevis för den globala uppvärmningen men enbart 39 procent av 

republikanerna anser detta. Drygt hälften av republikanerna anser antingen att det inte finns 

bevis för den globala uppvärmningen eller att de är osäkra på om bevisningen är tillräcklig 

(Millis et al., 2016). Även Dunlap & McCright (2008) visar på detta och att denna skillnad 

har ökat mer och mer sedan 1997. De utesluter också att skillnaden kan bero på variabler som 

bland annat ålder, kön, inkomst och utbildning. Detta tyder på att det finns två skilda 

föreställningar i USA angående den globala uppvärmningen och klimatförändringarna.  

 

Feldman et al. (2015) har kunnat identifiera skillnader i vad tidningarna i USA väljer att 

rapportera om angående klimatförändringarna. Det skiljer sig i vilka aspekter av 

klimatförändringarna som tidningarna framhåller och ifall tidningarna framställer 

klimatförändringarna som ett hot. Tidningarna har makten att avgöra vad som ska skrivas om 

och porträtteras som viktiga frågor. 

 

Tidningarnas makt har förändrats i och med den ökande digitaliseringen. Trots konkurrens 

mot alternativa nyhetskanaler har The New York Times 9,32 miljoner läsare varje dag och 

The Wall Street Journal 8,47 miljoner läsare varje dag vilket gör tidningarna till de två största 
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i USA med en möjlighet att nå ut till en stor allmänhet (Statista 2018a; Statista 2018b; 

Statista 2018c).  

 

Studier har visat på att även kortare exponering av dagstidningar påverkar hur människor 

röstar i valprocesser (Gerber, et, al 2009). Detta gör att tidningens och journalisternas roll i 

samhället är viktig för att förmedla objektiv och tillförlitlig information och kunskap gällande 

frågor som rör allmänheten. Detta kan vara problematiskt då tidningar eventuellt är färgade 

av sina politiska och ideologiska ställningstagande. Saknas källkritik hos mottagaren finns 

risken att objektiviteten rubbas. Deras makt att beskriva och betrakta klimatförändringar på 

vinklade sätt skulle kunna ses som dold maktutövning då alternativa sätt att studera 

klimatförändringar utelämnas (Bergström & Boreus 2005). 

 

Tidningarnas makt att förmedla information om den globala uppvärmningen och 

klimatförändringar är därför grundläggande för den amerikanska befolkningens tro på den 

mänskliga inverkan på klimatet (Dunlap & McCright, 2008). Om det finns en skillnad i 

människors tro på klimatförändringar beroende på politisk tillhörighet, kan denna skillnad 

speglas i amerikanska tidningar? Och vilken syn på den globala uppvärmningen och 

klimatförändringarna förmedlar amerikanska tidningar generellt?  
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2. Syfte, frågeställningar och 

avgränsningar 

Syftet med studien är att analysera hur klimatförändringar framställs i ett par amerikanska 

dagstidningar. Studien syftar till att identifiera vilka föreställningar som kan ligga till grund 

för hur klimatförändringar framställs i frågan om mänsklig aktivitet som orsak till den 

globala uppvärmningen. Eventuella skillnader mellan de två tidningarna kommer också 

analyseras. För att uppnå syftet har fyra frågeställningar tagits fram: 

 

- I vilken grad anser tidningarna att mänsklig aktivitet är orsaken till den globala 

uppvärmningen och klimatförändringarna? 

- Vem eller vad anser tidningarna bär ansvaret för den globala uppvärmningen och 

klimatförändringar samt vilka sorts lösningar anser de är väsentliga?  

- Vilken eller vilka föreställningar kan identifieras gällande klimatförändringar i de två 

tidningarna?   

- Finns det någon skillnad i hur tidningarna framställer den globala uppvärmningen och 

klimatförändringarna? 

 

Studien har avgränsats till två amerikanska dagstidningar, The New York Times och The 

Wall Street Journal. Avgränsningen grundar sig i att det är USA:s största dagstidningar med 

flest läsare samt att det finns ideologiska skillnader mellan dem (Mitchell et al., 2014). 

Studien har också avgränsats i tid. Detta för att de antal veckor som är avsatta för c-

uppsatsarbete enbart medgav analys av en begränsad mängd material. År 2017 valdes för att 

studien skall vara aktuell. Sammantaget har 24 artiklar lästs och analyserats i The New York 

Times samt 20 artiklar i The Wall Street Journal. Bortfallet i The Wall Street Journal beror på 

att det inte fanns några publicerade artiklar i januari och endast en i februari. Opinionsartiklar 

och insändare är bortvalda då en del av syftet är att studera hur tidningarna porträtterar 

klimatförändringar, inte enskilda individer. För att se antal artiklar som inte analyserades se 

tabell 1 och tabell 2 under avsnittet 6.6 Urval av artiklar. 
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3. Bakgrund 

Den 1 juni, 2017 gjorde Donald Trump ett uttalande att USA kommer att dra sig ur 

Parisavtalet. Parisavtalet har antagits av 195 länder och är ett avtal för att hantera 

klimatförändringarna. Avtalet innebär bland annat att parterna åtar sig att begränsa den 

globala temperaturökningen till ”väl under 2 grader” under preindustriella nivåer, med en 

ambition att hamna under 1,5 grader, samt att världens länder ska bli koldioxidneutrala under 

den andra halvan av detta århundrade. I Parisavtalet valde USA att förbinda sig till att minska 

sina koldioxidutsläpp med 22 giga ton koldioxidekvivalenter. Detta skulle stå för ungefär 20 

procent av den totala minskningen som länder åtog sig i Parisavtalet vilket utgör en stor risk 

för de globala initiativet mot klimatförändringar när Trump vill dra sig ur (Han, 2017).  

 

Att förmedla kunskap kring miljövetenskap eller miljöfrågor bedöms vara svårare att 

kommunicera som disciplin då miljöfrågor är tvärvetenskapliga (Moser, 2016). 

Problematiken med de tvärvetenskapliga disciplinerna, som miljövetenskap, är bland annat 

att miljöfrågor och klimatförändringar är abstrakta problem som har komplexa tids- och 

rumsperspektiv som behöver tas med i beaktningen. Mycket av den data som insamlas kring 

klimatförändringar är ofta svårtydda då orsaken till själva klimatförändringarna kan vara 

svåra att lokalisera och identifiera. Detta bidrar till osäkerheter i både analys och resultat. För 

att få genomslag på ett globalt plan krävs att många aktörer samarbetar samt kommer överens 

i globala klimatförhandlingar (Moser, 2016). Att kommunicera klimatförändringar innebär att 

förmedla komplexa problem till en bred massa. Att förmedla denna kunskap kan göras genom 

olika kanaler med olika räckvidd som når olika målgrupper med olika effekt.  

 

Inför valet 2016 fick unga amerikaner till stor del sina nyheter från dagstidningar. I 

åldersgruppen 18-29 fick 22 procent sina nyheter regelbundet från The New York Times och 

15 procent fick nyheter från The Wall Street Journal. För åldersgruppen 30-49 fick 22 

procent sina nyheter gällande valet från The New York Times och 12 procent från The Wall 

Street Journal. Detta innebär att tidningarna har möjligheten att påverka 37 procent av unga 

vuxna i hur de ställer sig i valet och 34 procent i åldern 30-49. Tidningarna har dock inte lika 

stor påverkan på äldre vuxna. Endast 12 procent i åldersgruppen 50-64 och 11 procent i 

åldersgruppen 65+ fick sina regelbundna nyheter från The New York Times. I The Wall 

Street Journal var det 8 procent respektive 7 procent i samma åldersgrupper, som fick sina 
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nyheter om valet från tidningen. De äldre vuxna fick i större utsträckning sina nyheter från 

den lokala dagstidningen (Barthel & Gottfried, 2017).  

 

Svårigheter med att kommunicera klimatförändringar kan speglas i USA där studier har visat 

att endast hälften av vuxna amerikaner tror på, att finns det en global uppvärmning så är den 

orsakad av mänskliga aktiviteter. Detta innebär att hälften inte tror på att mänsklig aktivitet 

bidrar till global uppvärmning. Nästan en femtedel anser att det inte finns någon global 

uppvärmning och nästan en av fem uppger att de inte vet. Dessutom anser nästan 40 procent  

att det finns stora meningsskiljaktigheter bland forskare om det finns en global uppvärmning 

eller inte (Leiserowitz et al., 2010). Anthony Leiserowitz et al. (2010) visar i sin studie 

“Americans’ Knowledge of Climate Change” att det finns en stor problematik gällande 

kommunikationen angående global uppvärmning då ett av världens mest inflytelserikaste 

länder har en population där hälften inte har en förståelse för klimatförändringarna och vad 

som orsakar dessa. Detta skulle kunna bero på svårigheten i att förmedla denna kunskap.  
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4. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer forskning med relevans till studiens ämne och metod presenteras. 

Avsnittet presenterar studier med en metodologisk ansats som liknar föreliggande studies 

metodologi. Följande studier har kritisk diskursanalys som metod och samtliga analyserar 

hur diskurser synliggörs i tidningar. Detta görs för att motivera val av metod samt för att 

kunna placera studien i ett större sammanhang.  

 

I “Global Warming – global responsibility? Media frames of collective action and scientific 

certainty” skriver Ulrika Olausson (2009), forskare i journalistik och globala miljörisker att 

det finns det en stark korrelation mellan miljömedvetenhet och faktiska händelser. Media 

kommer med största sannolikhet inte rapportera kring den globala uppvärmningen eller 

klimatförändringar om det saknas faktiska händelser kopplat till ämnet.  

 

I sin studie gör Olausson (2009) en kritisk diskursanalys av nyhetstexter från tre svenska 

tidningar. Det som har studerats är hur dessa medier skriver kring ansvarstagande för 

kollektiva åtgärder i fråga om den globala uppvärmningen på både lokal, nationell och 

internationell nivå samt kopplingen mellan inramningen av media och den ideologiska 

hegemonin. Resultatet i Olausson’s studie tyder på att tidningarna är positiva till att sprida 

den politiska ideologin de tillhör men däremot är de motvilliga att visa på ovisshet 

kunskapsmässigt i fråga om den globala uppvärmningen. En möjlig anledning som Olausson 

lyfter är att det skulle bidra till försvårande att införa kollektiva och globala åtgärder för att 

lösa klimatförändringarna. I studien poängterar Olausson vikten av att riskerna med 

klimatförändringar är en del av både politisk och journalistisk diskurs. Då båda diskurserna 

blir mer och mer globaliserade måste politiker och journalister ta ställning till 

konsekvenserna av klimatförändringar samt vilka perspektiv och aspekter som lyfts eller 

nyanseras.  

 

Anabella Carvalho (2007), doktorand i kommunikationsvetenskap, har gjort en liknande 

studie i Storbritannien - “cultures and media discourse on scientific knowledge: re-reading 

news on climate change”. I studien analyserades tre dagstidningar med hög ”kvalitet” med 

fokus på hur klimatförändringarna representerades. Carvalho (2007) ville undersöka 

återkommande drag av diskurser i varje tidning och analyserade dessa tidningar mellan åren 
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1985 till 2001. Deras resultat visar på att det finns en diskursiv rekonstruktion av vetenskap i 

media. Till en början rapporterade tidningarna på ett ganska likt sätt och agerade som en 

talesman för vetenskapen men efter några år förändrades detta i samband med att 

klimatförändringarna blev en politisk fråga. Då ökade skepsisen i vissa tidningar och bilden 

som gavs var istället att man tvivlade på om det var människor som var orsaken till den 

globala uppvärmningen och dess effekter. Samtidigt som vissa tidningar blev mer skeptiska, 

så framhävdes den vetenskapliga aspekten i andra tidningar och fokus lades på effekterna och 

riskerna kopplade till klimatförändringarna. Den största anledningen till dessa skillnader var 

på grund av ideologiska skillnader (Carvalho, 2007).  

 

I “Sustainability and governance: the issue of climate change in the United States: A critical 

discourse analysis” skriver Romina Lindner (2012) om skillnader i medias rapportering av 

klimatfrågan men i detta fall i USA. Analysen utfördes på amerikanska tidningar för att se 

hur de rapporterade om utfallet av klimatkonferensen i Köpenhamn 2009. Resultatet visade 

att några av tidningarna hade en mer skeptisk ansats och oroade sig över USA:s ekonomi 

samtidigt som andra tidningar önskade ett större engagemang och åtaganden.  

 

Föreliggande studie är ett bra komplement i förhållande till Olausson (2009) där skillnaden är 

att denna studie grundar sig i att jämföra tidningarna med varandra och inte att få en 

heltäckande bild av svensk medierapportering kring klimatförändringarna. Även studien av 

Lindner (2012) fokuserar på medierapporteringen men med fokus på klimatkonferensen i 

Köpenhamn. Carvalho (2007) har ett stort tidsintervall samt mycket empiri vilket ger en 

bredd till studien i förhållande till denna som har en smalare avgränsning. I förhållande till 

dessa tidigare studier kommer denna att ge ett större perspektiv med studier på hur 

amerikansk media rapporterar generellt gällande klimatförändringar.  

 

Dessa tidigare studier har visat att resultatet kan synliggöra bakomliggande föreställningar i 

tidningarnas rapportering. I vissa fall har en skillnad identifierats som kan bero på en 

ideologisk skillnad. Därför blir det intressant att använda kritisk diskursanalys som metod för 

att se om det finns en skillnad på hur tidningarna framställer klimatförändringarna och om 

detta i sådant fall kan bero på en ideologisk skillnad.  
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5. Teori 
I detta avsnitt kommer det teoretiska ramverket presenteras. Som teoretisk grund för denna 

studie kommer kritisk diskursanalys användas. Kritisk diskursanalys har sin grund i ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt.  

5.1. Socialkonstruktionism och diskursanalysens 

teoretiska rötter 

Socialkonstruktionismen hävdar att all kunskap är socialt konstruerad och att det inte går att 

avspegla en entydig verklighet. Det går enbart att studera olika sätt att förstå, uppfatta och 

förklara olika fenomen (Börjesson & Palmblad, 2007) och i detta fall studera olika sätt att 

förstå, uppfatta samt förklara den globala uppvärmningen och klimatförändringarna.  

 

Søren Barlebo Wenneberg (2010) skriver i Socialkonstruktivism – positioner, problem och 

perspektiv att den traditionella bilden av sanningsbegreppet inom vetenskapsfilosofin som 

beskrivs ovan kan uppfattas på olika sätt. I denna studie kommer sanningsbegreppet och 

verkligheten ersättas med begreppen tillförlitlighet och tillämpning. När det skrivs om en 

kunskap, syftar sådana resonemang till att öka tillförlitligheten kring kunskapen och 

vetenskapen för att förstå verkligheten. 

 

Diskurser avgränsar och utesluter samtidigt som de ger oss ett raster för att urskilja vad som 

är sant, relevant, rimligt och möjligt. Det går inte att se världen på ett neutralt sätt, världen är 

i en ständigt pågående process och så även språket. Språket är inte ett färdigt system, det ses 

som en handling som frammanar eller konstruerar vår verklighet. Eftersom det är språket som 

konstruerar vår verklighet blir det intressant att undersöka hur förståelsen blir till (Börjesson 

& Palmblad, 2007).  

5.2.  Diskurs, diskursanalys och makt  

En definition av diskursanalys som ofta används är att det finns ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen. Denna definition innebär att det finns vissa ramar för hur man pratar om 

den globala uppvärmningen och klimatförändringarna för att dessa ska vara korrekta, sanna 
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eller rimliga. I detta sammanhang finns det vissa grundfrågor som blir relevanta, exempelvis 

om det talas om klimatförändringar på ett visst sätt i en tidning. Detta ger svar på om det 

finns en konsensus i diskursen (Börjesson & Palmblad, 2007). Diskursen är en social praktik 

som skapar och skapas av den sociala världen. Den formar samt omformar sociala praktiker 

och speglar dem. Analysen av hur diskursiva praktiker i tidningarna bidrar till att skapa nya 

former av politik tar även hänsyn till att samhällskrafter som inte bara har en diskursiv 

karaktär påverkar diskursiva praktiker (Winther Jørgensen et al., 2000). 

 

Enligt Börjesson & Palmblad (2007) finns det två grundfrågor som kan ställas utifrån 

premissen att språket kan erbjuda alternativa versioner av diskursen. Den första frågan är på 

vilka olika sätt som det talas och berättas om verkligheten. Den andra är vilka versioner som 

går att urskilja och hur dessa versioner står i relation till varandra. Denna studie ska analysera 

om det finns en skillnad i hur två amerikanska tidningar talar om och framställer den globala 

uppvärmningen och klimatförändringarna samt om det finns olika föreställningar att urskilja. 

Diskursteorins utgångspunkt är att vi skapar objektivitet och denna skapelseprocess är det 

som analysen ska följa.  

 

Politik och ideologi är något som har stor betydelse för denna studie, men inom diskursteori 

ska politik inte förstås som enbart partipolitik. Det är tvärtom ett brett begrepp som menar att 

vi ständigt skapar det sociala på vissa bestämda sätt, vilka utesluter andra sätt. Den sociala 

organiseringen är ett resultat av motsvarande politiska processer. En diskurs som är så fast 

etablerad att man glömmer bort dess politiska karaktär betecknas i diskursteorin som 

objektiva. Det är en avlagrad diskurs. Gränsen som finns mellan det politiska och det 

objektiva är en flytande och historisk gräns och en avlagrad diskurs kan när som helst 

problematiseras i nya artikulationer (Winther Jørgensen et al., 2000). I Sverige är den 

mänskliga påverkan på klimatförändringarna en avlagrad diskurs. Det är ingen politisk fråga 

om klimatförändringarna är en effekt av mänskliga aktiviteter, det är en diskurs som har blivit 

objektiv. Enligt studier finns det inte samma konsensus i USA gällande klimatförändringarna, 

det är fortfarande en fråga med politisk karaktär (Dunlap & McCright, 2008).  

 

Hegemoni är ett slags dominerande ledarskap över ekonomiska, politiska, kulturella och 

ideologiska domäner i samhället. Det kan vara ett synsätt som är allmänt vedertaget och 

därför dominerande, en ideologisk synpunkt som är allmänt accepterad i samhället. 

Hegemonin, eller synsättet, är aldrig helt uppnådd utan något som är i ständig förändring och 
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i en instabil jämvikt. Det finns en konstant kamp kring de punkter som har störst instabilitet 

mellan klasser och block, där vissa vill skapa, bibehålla eller skada allianser och relationer av 

styre/underordning, som kan ta ekonomisk, politisk, kulturell och ideologisk form 

(Fairclough, 1992).  

  

Denna instabila jämvikt inom hegemonin kan kallas för diskursordning. Artikuleringen och 

omformuleringen av diskursordningen är den hegemoniska kampen som ständigt pågår. 

Vidare så är den diskursiva praktiken en aspekt av den hegemoniska kampen och det är i den 

diskursiva praktiken som återskapande eller transformation av existerande diskursordning 

sker (Fairclough, 1992).  

  

Detta skulle kunna exemplifieras i diskussionen kring jämställdhet och klimatförändringarna. 

Denna aspekt är något som först har börjat diskuteras på senare år och tidigare har 

klimatförändringarna inte diskuterat en jämställdhetsaspekt i relation till klimatförändringar. 

När detta har börjat tas upp så uppstår det en hegemonisk kamp gällande denna punkt och 

diskursordningen kommer antingen att återskapas eller att transformeras. Därför är det 

intressant att analysera den diskursiva praktiken. För att se om det sker en transformation av 

diskursordningen eller om den återskapas. 

5.3. Kritisk diskursanalys  

Kritisk diskursanalys innehåller metoder för att på ett teoretiskt plan kunna problematisera 

och empiriskt studera de relationer som finns mellan diskursiv praktik och den sociala och 

kulturella förändringen. Som teori har den kritiska diskursanalysen som syfte och grundtanke 

att bidra till en förändring av de sociala aspekterna i samhället. Dessa förändringar skall bidra 

till jämnare maktförhållande genom att framhäva vikten av den diskursiva praktikens 

möjlighet att belysa orättvisa maktförhållandena mellan exempelvis sociala grupper (Winther 

Jørgensen et al., 2000).  

 

I praktiken kan den kritiska diskursanalysen användas exempelvis för att granska hur media 

värderar de aktörer som får framträda eller definiera klimat och klimatförändringar. Detta 

innebär att teorin kan identifiera ojämlikheter i medias rapportering och genom att studera 

och identifiera detta kan en utveckling ske.  
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Resultatet av en kritisk diskursanalys skulle kunna identifiera att en social grupp inte alls är 

representerad eller får göra sin röst hörd i klimatförhandlingar eller kring klimatförändringar 

generellt. Vilket bidrar till att maktrelationerna kan jämnas ut om detta identifieras och 

studeras.  

 

Kontentan blir att den kritiska diskursanalysen ställer sig mot den objektiva 

samhällsvetenskapen och inte framställs som politisk neutral utan blir en metod som på 

politiska nivåer är involverade i sociala förändringar (Winther Jørgensen et al., 2000). 

5.4. Analytiska begrepp  

Nedan beskrivs analytiska begrepp som är centrala för studien, dessa är återkommande och 

därför samlande under denna rubrik för ökad förståelse.  

5.4.1. Diskurs  

Ordet kan användas på två olika sätt. Som substantivet diskurs såsom social praktik men 

också som substantivet diskurs som beskriver ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser 

utifrån ett bestämt perspektiv, exempelvis miljödiskurs (Winther Jørgensen et al., 2000). I 

denna studie kommer den sistnämnda beskrivningen att användas.  

5.4.2. Modalitet  

Modalitet fokuserar på att visa olika förhållningssätt i en text. Hur skribenten eller talarens 

grad av instämmande uttrycks i texten (i affinitet med en sats). Påståenden som ‘det är kallt’ 

‘jag tycker det är kallt’ och ‘kanske är det lite kallt’ har olika sätt att uttrycka hur kallt 

någonting är, dvs olika hög affinitet. Detta förhåller sig till hur sant någonting är och vad 

personen bakom texten vill förmedla. I påstående 1, ‘det är kallt instämmer skribenten eller 

talaren fullständigt i sitt påståendet (hög affinitet), detta är en sanning enligt skribenten. I 

påstående 2, är skribenten inte fullt så instämmande (lägre affinitet än tidigare exemplet) och 

i påstående 3, mindre instämmande (låg affinitet). Beroende på vilken modalitet som väljs i 

texter eller språkbruk får det konsekvenser för diskursens uppbyggnad av både sociala 

relationer och kunskaps- och betydelsesystem (Winther Jørgensen et al., 2000).  
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5.4.3. Transitivitet  

Transitivitet är ett grammatiskt verktyg som studerar hur processer och händelser anknyter 

eller inte anknyter med objekt och subjekt, exempelvis i satsen “olja läckte i mexikanska 

golfen” utelämnas vem som gjort skadan (subjektet). Satsbyggnaden fråntar den som bär 

ansvaret genom att vikten läggs vid effekterna och inte vilka processer som ledde fram till 

skadan. Att identifiera dessa anknytningar eller inte kan ge en bild av vilka ideologiska 

konsekvenser som olika former av framställning kan ha (Winther Jørgensen et al., 2000).  

5.4.4. Diskursiv praktik  

Innebär i denna rapport att det kommer analyseras hur tidningarna utgår från och bygger 

vidare på redan existerande föreställningar för att skapa text eller språk som är uppbyggt på 

sociala förväntningar eller normer, exempelvis sociala praktiker.  

5.4.5. Interdiskursivitet  

Är ett analysverktyg för den diskursiva praktiken. Interdiskursiviteten beskriver olika sorters 

diskurser (Bergström & Boréus 2005). Hur olika diskurser artikuleras är ett uttryck för 

interdiskursivitet. Det finns kreativa diskursiva praktiker och konventionella diskursiva 

praktiker. Den kreativa praktiken innebär en diskursiv praktik som blandar diskurser på ett 

nytt sätt, vilket tyder på en drivkraft i sociokulturell förändring. Den konventionella 

diskursiva praktiken tyder däremot på ett upprätthållande av den dominerande sociala 

ordningen (Winther Jørgensen et al., 2000). Som beskrivet under avsnittet Diskurs, 

diskursanalys och makt är interdiskursivitet tätt kopplat till hegemoni och den hegemoniska 

kampen. En text med hög interdiskursivitet, alltså flera olika diskurser, tyder på en 

hegemonisk kamp och en diskursordning som håller på att omformuleras. En text med låg 

interdiskursivitet tyder däremot på en diskursordning som istället återskapas och upprätthålls.  

5.4.6. Intertextualitet  

Är det andra analysverktyget som har använts för den diskursiva praktiken. Intertextualiteten 

studerar hur olika texter förhåller sig till och influerar varandra (Bergström & Boréus 2005). 

Inom diskursanalys är detta viktigt att studera då det kan medföra att redan rådande diskurser 

förs vidare genom texterna eller att den bygger på nya idéer och tankar. Analys av 

intertextualiteten gjordes genom att studera vilka källor som skribenten valt att använda för 

att kunna identifiera ett mönster (Fairclough, 1992).  
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6. Metod 

I kommande avsnitt presenteras den valda metoden. Som metod har kritisk diskursanalys 

enligt Fairclough’s tredimensionella modell använts. En språklig analys av texten samt en 

analys av den diskursiva praktiken har gjorts. Vidare kommer urval av artiklar, kritik mot 

metoden samt validitet och reliabilitet att presenteras i avsnittet.  
 

Kritisk diskursanalys är en metod som Norman Fairclough har utvecklat. Fairclough’s modell 

är en tredimensionell modell som innehåller dimensionerna text, diskursiv praktik samt social 

praktik (Fairclough, 1992).  

 

Fairclough’s kritiska diskursanalys kopplar ihop tre olika traditioner:  

- En detaljerad textanalys inom disciplinen lingvistik (grundar sig i Michael Hallidays 

funktionella grammatik) 

- En makrosociologisk analys av den sociala praktiken (grundar sig i Foucaults teori, 

dock grundar den sig inte i någon metodologi för analys av texter) 

- Tolkning av mikrosociologiska traditionen inom sociologi (grundar sig i 

etnometodologi och samtalsanalys). Vardagen ses som en konstruktion vi människor 

skapar genom användning av gemensamma, normer, regler och procedurer (Winther 

Jørgensen et al., 2000).  

 

I relation till studiens syfte är den kritiska diskursanalysen enligt Fairclough’s 

tredimensionella modell väl lämpad då den ger oss som analytiker möjligheten att göra en 

djupare analys av språket samtidigt som modellen ser språket också som en social 

konstruktion som bevarar samhällskonstruktioner. Metoden är kritisk eftersom den syftar till 

att identifiera just dessa fenomen som bevarar de sociala konstruktionerna (Bergström & 

Boréus 2005). Den tredje dimensionen av Fairclough’s diskursanalys, social praktik, har inte 

utförts då den är utanför syftet och fokus ligger på konstruktionen av texter och inte vilka 

konsekvenser som dessa har fått. 
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6.1. Kritisk diskursanalys som metod  

I likhet med den kritiska diskursanalysen som teori utgår metoden från samma premisser. 

Syftet med den kritiska diskursanalysen som metod innebär att identifiera den diskursiva 

praktikens roll i bevarandet av det sociala samhället som innefattar ojämlika 

markförhållanden. Detta skall därför bidra till en social förändring mot mer jämlika 

maktförhållanden i både samhället som en helhet men också i kommunikationsprocesserna 

(Winther Jørgensen et al., 2000). I praktiken innebär detta att denna metod har en större 

betydelse än den enbart språkliga analysen som är första dimensionen av tre i Fairclough’s 

tankar kring den kritiska diskursanalysmodellen (Bergström & Boréus 2005).  

 

Detta skulle kunna konkretiseras genom att återgå till syftet med studien - att analysera hur 

klimatförändringar framställs i ett par amerikanska dagstidningar och identifiera vilka 

föreställningar som skulle kunna ligga till grund för dessa framställningar. Genom detta 

kommer det gå att studera om det finns några skillnader mellan tidningarna i deras 

rapportering kring klimatförändringar. För att göra detta behövs artiklarna analyseras med 

hjälp av de tekniker och verktyg som presenteras under avsnittet 5.4 Analytiska begrepp. 

Detta för att få en bild av hur skribenterna och tidningarna skriver om den globala 

uppvärmningen och klimatförändringarna samt studera vilka föreställningar som kan ligga till 

grund.  

6.2. Den tredimensionella modellen enligt Fairclough  

Fairclough’s kritiska diskursanalys innefattar en tredimensionell analysmodell och denna 

analysmodell har varit utgångspunkten för denna studie. Den tredimensionella 

analysmodellen har använts som ett analytiskt ramverk för analys av empiriskt språkbruk 

(Fairclough, 1992). Modellen innefattar utöver den språkliga analysen, en analys av diskurs 

samt hur sociala identiteter konstrueras (Bergström & Boréus, 2005).  

 

Fairclough utgår från att en diskurs har tre funktioner som är väsentliga att analysera se Bild 

1. Den har en ideationell funktion, det vill säga en innehållslig dimension. Den andra 

funktionen är den relationella funktionen som innebär när olika relationer upprättas mellan 

olika grupper. Slutligen är den tredje funktionen att diskurser bidrar till att konstruera olika 

identiteter. Det är utifrån dessa som Fairclough menar att diskurser bör analyseras för ett 
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korrekt resultat (Fairclough, 1992). I denna studie analyseras hur problemen med 

klimatförändringar formuleras, hur detta blir stereotypt och framstår som sanning.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Fairclough’s tredimensionella modell 

 

Vanligtvis bör alla tre dimensioner analyseras vid en konkret diskursanalys. Detta görs 

genom att analysera textens egenskaper, produktions- och kommunikationsprocesserna som 

är förbundna med texten samt den bredare sociala praktiken som tidningarna är en del utav. 

Det är viktigt att vara medveten om att när analys av textens egenskaper genomförs, 

analyserar man också produktions- och kommunikationsprocesser samtidigt och omvänt. 

Inom varje diskursiv praktik finns det bestämda sätt att använda diskurstyper, detta kallas för 

diskursordning. Inom de tidningar som analyseras kan det finnas två olika diskursordningar, 

olika bestämda sätt att skriva om klimatförändringar och global uppvärmning (Winther 

Jørgensen et al., 2000). I denna studie kommer de två första dimensionerna att analyseras, 

texten och den diskursiva praktiken.   

6.3. Textanalys 

Den första dimensionen av Fairclough’s analys är på textnivå, vilket innebär textens 

lingvistiska uppbyggnad. Textanalysen koncentrerar sig på den formella stilen hos texten 

såsom, grammatisk uppbyggnad, vokabulär samt sammanhang mellan satser som bland annat 

bildar diskurser (Winther Jørgensen et al., 2000). Analysen kommer att utföras med 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social praktik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diskursiv praktik 
(konsumtion, produktion, distribution) 
 

 
TEXT 

 



 16 

teknikerna modalitet och transitivitet se avsnitt 5.4 Analytiska begrepp för en utförligare 

beskrivning av vad dessa innebär.   

 

Eftersom denna studien valt att använda modalitet som ett analysverktyg för artiklarna finns 

det en problematik i relation till maktförhållanden. Tidningar och media lägger ofta fram 

tolkningar som sanningar. Detta innebär att tidningar kategoriskt kan använda modalitet så 

som ’klimatförändringarna är en myt’ istället för att säga ’vi tror att klimatförändringarna är 

en myt’. Vilket bidrar till upprätthållande av deras auktoritet och påvisar tidningarnas makt. 

Detta blir särskilt problematiskt om källkritik hos läsaren saknas (Winther Jørgensen et al., 

2000). Mediernas användning av kategorisk modalitet både speglar och främjar deras 

auktoritet (Bergström & Boréus, 2005). Detta analyserades för att undersöka med vilken 

auktoritet tidningarna uttrycker sig gällande den globala uppvärmningen och 

klimatförändringarna.  

6.4. Diskursiv praktik  

Den andra dimensionen av analysen innebär de diskurser och genrer som artikuleras i 

produktionen och konsumtionen av texterna (Winther Jørgensen et al., 2000). För att 

analysera konsumtionen av texterna, alltså hur konsumenten tolkar texterna, behöver en 

analys av tolkningsstrategier göras (Bergström & Boréus, 2005). Detta har inte utförts 

eftersom det är utanför syftet för denna studie. I denna studie har texternas interdiskursivitet 

samt intertextualitet analyserats. Fokus för studien ligger på tidningarnas interdiskursivitet 

eftersom syftet för studien är att undersöka vilken eller vilka föreställningar som ligger till 

grund för hur den globala uppvärmningen och klimatförändringarna framställs. Därför 

analyserades inte intertextualiteten i lika stor utsträckning som interdiskursivitet.  

 

Diskursiva praktiker innebär praktiker där man producerar texter och konsumerar dem. Detta 

är en viktig form av social praktik som bidrar till att konstituera den sociala världen. Inom 

den diskursiva praktiken i vardagen äger social- och kulturell reproduktion och förändring 

rum (Winther Jørgensen et al., 2000). Inom denna studie är den diskursiva praktiken tidningar 

och hur tidningarna skapar texter. 

 

Interdiskursivitet analyseras genom att identifiera vilka “diskurstyper” det finns i texterna. 

Detta görs genom att identifiera vilka genrer det finns och om det finns flera olika genrer, 



 17 

exempelvis ekonomisk eller politisk. En text med många diskurstyper innebär att den har hög 

interdiskursivitet, samtidigt som en text med få diskurstyper har låg interdiskursivitet. Detta 

har analyserats för att undersöka om tidningarna har en genomgående hög eller låg 

interdiskursivitet. Detta ger ett resultat för om tidningarna återskapar eller omvandlar den 

rådande diskursordningen (Fairclough, 1992).  

 

Intertextualitet beskriver hur texter relaterar till varandra, influerar varandra och i viss mån 

härmar varandra (Bergström & Boréus 2005) för att analysera detta kommer de källor som 

tidningarna har valt att använda ligga till grund för analys av texternas intertextualitet. Detta 

för att identifiera eventuella mönster i tidningarnas val av källor. Intertextualiteten pekar ut 

produktiviteten av texter, hur texter kan transformera tidigare texter och förändra existerande 

diskurser för att skapa nya (Fairclough, 1992). 

6.5. Social praktik      

Den tredje och sista dimensionen av Fairclough’s kritiska diskursanalysen är den sociala 

praktiken, i denna dimension integreras de två första dimensionerna. Denna dimensionen 

innebär en analys om den diskursiva praktiken reproducerar eller omstrukturerar den 

existerande diskursordningen samt vilka konsekvenser det kan ha för den bredare sociala 

praktiken (Winther Jørgensen et al., 2000). Som tidigare nämnt genomfördes inte denna 

dimension av kritisk diskursanalys då det är utanför studiens syfte. Men eftersom den 

diskursiva praktiken är en del av den sociala praktiken och de båda speglar varandra så 

speglar resultatet den hegemoniska kampen i den sociala praktiken (Fairclough, 1992). 

6.6. Urval av artiklar 

De tidningar som har analyserats är The New York Times samt The Wall Street Journal. 

Dessa valdes eftersom de är de två största tidningarna i USA samt på grund av den 

ideologiska skillnad som finns mellan dem. The New York Times är mer liberal i förhållande 

till The Wall Street Journal vilket innebär att The Wall Street Journal är mer konservativ i 

förhållande till The New York Times (Mitchell et al., 2014). The New York Times beskriver 

sin tidning som en global media organisation, dedikerad till att hjälpa människor att förstå 

världen genom oberoende journalistik av experter (NYTco, 2018). The Wall Street Journal 
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beskriver sin tidning som att den inkluderar rapportering av nyheter från USA och världen, 

politik, konst, kultur, livsstil, sport och hälsa med mera (Dow Jones, 2018).  

 

Studien avgränsades i tid till år 2017 för att resultatet skulle vara så aktuellt som möjligt. 

2017 var även Donald Trumps första år som president vilket eventuellt kan påverka 

tidningarnas rapportering då han vid flertalet tillfällen uttalat sig med skepticism mot den 

globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Detta kan eventuellt ha ökat 

rapporteringen eftersom presidenten ständigt har lyft frågor kring detta och på så sätt 

aktualiserat ämnet. 

 

Empirin som ligger till grund för denna studie är tidningsartiklar, vilka inhämtades på 

respektive tidnings hemsida. På grund av tidsbegränsnings avgränsades mängden artiklar till 

fyra per månad. Artiklarna valdes ut med hjälp av två sökord, “climate change” och “global 

warming” (“klimatförändringar” och “global uppvärmning”) för att få artiklar med relevans 

till syftet. Sökningen upprepades för varje månad, vilket resulterade i 24 artiklar från The 

New York Times respektive 20 artiklar i The Wall Street Journal. Bortfallet i The Wall Street 

Journal beror på att det inte fanns några publicerade artiklar i januari och endast en i februari. 

I november fick båda sökorden samma resultat för relevant artikel. Den artikel som 

sökmotorn ansåg mest relevant för sökordet var den artikel som valdes för analys. Alla 

utvalda artiklar är publicerade i den tryckta tidningen.   
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I tabell 1 och 2  framgår bortfallet av artiklar för respektive sökord. Detta för att öka 

transparensen. Notera att sökningen inte går att avgränsa till enbart publicerade artiklar, vilket 

innebär att alla sökträffar på tidningarnas hemsidor är medräknade. I tabellerna synliggörs en 

stor skillnad mellan tidningarna i antalet artiklar med de valda sökorden. Detta är en 

potentiell felkälla då det blir ett betydligt större bortfall i The New York Times.  

 
Tabell 1. Visar antalet artiklar per månad i respektive tidning, med sökordet “climate change” 

Sökord: Climate change  The New York Times The Wall Street Journal 

Januari 983 127 (Inga pub) 

Februari 839 104 

Mars 1019 145 

April 934 91 

Maj 965 114 

Juni 1101 171 

Juli 905 87 

Augusti 977 55 

September 1007 88 

Oktober 1044 72 

November 1009 78 

December 1095 61 
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Tabell 2. Visar antalet artiklar per månad i respektive tidning, med sökordet “global warming” 

Sökord:  

Global Warming 

The New York 

Times 

The Wall Street Journal 

Januari 560 45 (inga pub) 

Februari 459 33 (inga pub) 

Mars 576 64 

April 523 44 

Maj 615 45 

Juni 644 53 

Juli 553 27 

Augusti 535 18 

September 558 27 

Oktober 607 28 

November 586 28 

December 572 24 

 

 

Artiklarna har analyserats på engelska men för att öka läsvänligheten så har alla utvalda citat 

översatts till svenska. De ursprungliga citaten går att läsa i Bilaga 1 och hänvisas till med en 

siffra före citatet.  

 

Under resultat och analys slogs båda sökorden ihop eftersom syftet är att se hur tidningarna 

skriver om den globala uppvärmningen och klimatförändringarna, ej att jämföra sökorden 

med varandra.  

 

 



 21 

6.7. Kritik mot kritisk diskursanalys som teori och metod 

Den kritik som finns mot den kritiska diskursanalysen som metod och teori riktas ofta mot 

objektiviteten. Då diskursanalys har som avsikt att identifiera den rådande diskurs(er) som 

finns samt vilka sociala följder det kan få att upprätthålla eller bryta ner dessa. Egna 

tolkningar är svåra att undgå inom den kritiska diskursanalysen då läsaren eller analytikern är 

färgad av sin förförståelse och ursprung. Detta innebär att studera diskurser är problematiskt 

då makten att analysera och att kategorisera hamnar hos analytikern (Bergström & Boréus 

2005). Då vi som analytiker är miljövetarstudenter i en västerländsk kultur, påverkar detta 

vårt synsätt på kunskap och omvärlden vilket kan färga vår objektivitet och vårt resultat.  

6.8. Validitet och reliabilitet 

Validiteten innebär att ange hur väl studien lyckas fånga den verklighet som valt att studeras 

(NE 2018). Studiens socialkonstruktionistiska perspektiv gör det svårt att tala om validitet då 

det enligt socialkonstruktionism inte finns någon ’sanning’ (Bergström & Boréus 2005) 

Socialkonstruktionistisk forskning gör validitetskravet svårare att uppnå eftersom det 

problematiserar vilken roll vetenskapen har i det samt vad som är sanning och vad som är 

verkligt. Detta faktum innebär dock inte att vetenskapskraven blir mindre. Eftersom vi utgår 

från ett perspektiv där vi vill uppnå en tillförlitlighet i vetenskapen för att  förstå och förklara 

verkligheten är det detta som eftersträvas i validitetskravet.  

 

Eftersom syftet med studien är att analysera hur ett par amerikanska tidningar framställer 

klimatfrågan blev valet av metod kritisk diskursanalys. Metoden skapar möjligheter att 

problematisera och empiriskt studera de relationer som finns mellan diskursiv praktik och de 

sociala och kulturella förändringar som sker (Winther Jørgensen et al., 2000). Den kritiska 

diskursanalysen innebär att först studeras den språkliga ordningen – texten. Därefter studeras 

den diskursiva praktiken som innebär att identifiera en eller flera diskurser som är styrande. 

Problematiken kring kritisk diskursanalys är att alla personer är färgade av sina sociala- och 

kulturella förutsättningar vilket kan påverka objektiviteten (Bergström & Boréus 2005). För 

att motverka detta och öka reliabiliteten bör studien vara så transparent som möjligt. Läsaren 

skall enkelt kunna följa alla steg i processen samt följa tolkningen av materialet som sedan 

resulterar i att analysera och få fram slutsatser. Det analyserade materialet har analyserats av 

två analytiker vilket ger en ökad objektivitet samt ett starkare resultat. De perspektiv som 
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identifierades, jämfördes för att sedan urskilja mönster och föreställningar till resultat och 

analys. För att öka tillförlitligheten valdes att varva artiklarna från de olika tidningarna under 

analysen. 

 

Reliabiliteten i diskursanalys överlag är ofta problematiska. Anledningen till detta beror på 

att möjligheten att ställa sig utanför en diskurs och inta en objektiv position till det som 

studeras är komplext (Bergström & Boréus 2005). Det är därför viktigt att förstå och ta i 

beaktning att vi som läser och analyserar artiklarna är med och bidrar till formandet av och 

redan är formade av diskurs(er) vilket påverkar objektiviteten och reliabiliteten. Då analysen 

studerar ett annat lands diskurs(er) kan detta öka reliabiliteten då vi delvis står utanför den. 
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7. Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys. Empirin presenteras främst genom citat 

men också i flytande text. Notera att vissa ord i citaten kursiveras för att öka tydligheten och 

att dessa ej är kursiverade i originalcitaten.   

 

Genom analysen har olika kategorier utkristalliserat sig i hur klimatfrågan framställs, vem 

eller vad som bär ansvaret och skulden samt vilka lösningar och åtgärder som tidningarna 

presenterar. För att öka tydligheten har resultatet delats upp efter dessa kategorier. En stor del 

av materialet hamnar under kategorin Framställning av klimatfrågan. Därför har denna 

kategori delats upp i tre mindre kategorier: orsaker till klimatförändringar, konsekvenser av 

klimatförändringar samt klimatfrågan som en kostnad. 

7.1. Framställning av klimatfrågan 

Under detta avsnitt visar analysen en konsensus om, att antropogen påverkan är orsaken till 

den globala uppvärmningen. Dock fråntar båda tidningarna enskilda individers ansvar för 

klimatförändringarna. Analysen visar också att The New York Times tar konsekvenserna av 

klimatförändringarna på större allvar än The Wall Street Journal. 

7.1.1. Orsak till klimatförändringarna 

I The Wall Street Journal (03-11-2017) porträtteras klimatförändringarna som en följd av den 

mänskliga aktiviteten och de skriver om en ny rapport från USA:s kabinett där de kopplar 

ihop den mänskliga aktiviteten och utvecklingen av klimatförändringar. De menar också att 

de framtida utsläppen av växthusgaser kommer att avgöra den globala temperaturen samt hur 

snabbt havsnivåerna stiger.   

 

På ett liknande sätt framställs sambanden mellan mänsklig aktivitet och klimatförändringar i 

The New York Times (10-01-2017) som skriver att genomsnittstemperaturen påverkats av 

utvecklingen av den globala uppvärmningen som orsakats av den mänskliga aktiviteten. The 

New York Times (09-03-2017) skriver att: 
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1.“Konsensusen från många nationella och internationella bedömningar av vetenskapen 

är rätt enkel: Naturliga faktorer kan inte förklara storleken på eller mönster av den 

uppmätta uppvärmningen. En stor mänsklig påverkan på det globala klimatet är den 

bästa förklaringen för den uppvärmning vi uppmätt och övervakat.” 

 

Detta citatet pekar på att det finns en konsensus kring kopplingen mellan mänsklig aktivitet 

och klimatförändringar samt att tidningarna framställer orsakerna till klimatförändringar på 

liknande sätt. I citatet ovan av The New York Times (09-03-2017) läggs skulden tydligt på 

människan vilket ger en bild av tidningens transitivitet och förklarar var ansvaret bör hamna.  

 

Med hög affinitet och förankring i vetenskapliga artiklar förklaras i The New York Times att 

den globala uppvärmningen beror på de fortsatta utsläppet av växthusgaser och hur detta 

påverkar klimatet. Nedan skriver The New York Times (07-09-2017) om kopplingen mellan 

extremväder och klimatförändringar:  

 
2.“...forskare har visat att den globala uppvärmningen skapar blötare stormar och 

bidrar till mer destruktiva stormsvallvågor, den kan även bidra till att vissa stormar blir 

kraftigare [...] men dessa orkaner och översvämningar börjar bli normen.” 

 

I citatet ovan använder skribenterna ord som att den globala uppvärmningen skapar stormar 

och bidrar till mer destruktiva och kraftigare stormar. I och med att skribenterna hänvisar till 

forskare bidrar detta till en hög affinitet och sanningshalt. Som läsare beskrivs detta som en 

sanning, det förtydligas också i det sistnämnda citatet att orkaner och översvämningar 

kommer att bli en norm för den amerikanska befolkningen. 

 

The Wall Street Journal framhäver också den politiska aspekten angående klimatfrågan och 

den problematik som ligger bakom synen som finns i den politiska styrningen av 

klimatpolitiken. The Wall Street Journal (03-11-2017) skriver: 

 
3.“President Trump var, innan han gick in i politiken, en uttalad skeptiker till 

klimatförändringarna, han kallade det för en “påkostad bluff” och ett koncept uppfunnet 

av kineserna. Efter att ha inträtt i det Ovala rummet, har Mr. Trump tagit steg mot att 

upphäva policyer för att bekämpa klimatförändringar, men han har undvikit att ange sin 

ställning gällande vetenskapen om klimatförändringarna.”  
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4.“FN ambassadören Nikki Haley sa senare att Mr. Trump “tror på att klimatet 

förändras. Han tror också att föroreningar är en del av ekvationen.” Hon tillade: “Bara 

för att vi gick ur klubben betyder det inte att vi inte bryr oss om miljön.”” 

 

Citaten ovan exemplifierar flera av tendenserna efter att Donald Trump valdes in som 

president. The Wall Street Journal menar att det har det skett en förändring i klimatpolitiken 

och det finns en antydan till att denna förändring inte är till det bättre. Citaten visar på en låg 

affinitet gällande om de håller med om Trumps åsikter. Det står att Trump har kallat det för 

en “påkostad bluff” och det går att utläsa att skribenten tar avstånd från dessa åsikter. The 

Wall Street Journal (23-02-2017) diskuterar också problematiken gällande Trump som 

president: 

 
5.“Under kampanjen lovade Mr. Trump att avbryta klimatavtalet och sa att det skulle 

skada amerikanska företag. Vid ett tillfälle efter valet har han sagt att han skulle kunna 

vara öppen för att fortsätta vara en del av överenskommelsen, men efter detta har hans 

huvudrådgivare upprätthållit att Mr. Trump inte tar frågan om klimatförändringarna på 

allvar.” 

 

Detta visar på den politiska problematiken i arbetet mot den globala uppvärmningen och hur 

den ekonomiska aspekten ständigt ges en viktig roll. Eftersom klimatpolitik sker allt mer på 

en global nivå har de framträdande aktörerna som arbetar globalt - såsom Trump också ett 

större ansvar. Också i detta citat ovan går det att utläsa en låg affinitet. I artikeln skrivs det 

utifrån vad Trump tycker och anser, därför går det snarare att utläsa en problematisering 

gällande Trumps åsikter.   

 

Framställningen av orsakerna till klimatförändringar porträtteras ur ett vetenskapligt och 

miljöperspektiv i de båda tidningarna. Samtidigt som de politiska orsakerna framgår mer i 

The Wall Street Journal då The New York Times inte nämner detta i de artiklar som 

analyserats. Båda tidningarna förutsätter att läsarna vet sambandet mellan den mänskliga 

aktiviteten och klimatförändringar eftersom någon djupare mer konkret förklaring inte 

återfanns i någon av de artiklar som analyserats.  
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7.1.2. Konsekvenser av klimatförändringarna 

I frågan om konsekvenserna av den globala uppvärmningen och klimatförändringarna visar 

The Wall Street Journal (05-04-2017) att det finns stora osäkerheter kring konsekvenserna 

men att de bör tas på största allvar: 

6.“Konsekvenserna av den globala uppvärmningen är både osäkra och asymmetriska. 

Man kan förutspå inga eller till och med positiva effekter, i bästa fall exempelvis färre 

dödsfall på grund av kyla. Man kan också, i värsta fall, förutspå massiv och 

oförutsägbar förstörelse på grund av stigande havsnivåer, stormar och minskad 

biologisk mångfald.” 

Trots att de i citatet ovan lyfter en osäkerhet gällande konsekvenserna av den globala 

uppvärmningen så finns det ändå en hög affinitet gällande konsekvensernas allvar.  

The New York Times (11-05-2017) lyfter in ett miljöperspektiv gällande konsekvenserna av 

klimatförändringarna, detta kombinerat med ett vetenskapligt perspektiv:  

7.“Klimatförändringarna kommer att, under det kommande århundradet, förändra 

ekosystemen som mänskligheten är beroende av. Men hur ska man lära sig vad som 

kommer att ske i den komplexa organiska världen? Ett team australiensiska forskare har 

svaret: ekosystem i miniatyr, designade för att simulera klimatförändringarnas inverkan. 

Experimenten har redan visat farorna som skulle kunna ha förbisetts om forskarna hade 

försökt studera enskilda, isolerade arter.” 

Detta citat visar hög affinitet gällande klimatförändringarnas risker och konsekvenser. I 

jämförelse med The Wall Street Journal (05-04-2017) som diskuterar att konsekvenserna är 

svåra att förutse och ger två bilder av vad som kan komma att ske så tar The New York 

Times (11-05-2017) allvarligare på detta genom att fortsätta: 

8.“Ju högre upp man kollar i näringskedjan, desto större glapp är det mellan behovet av 

mat och tillgången av mat. Och det är arterna högt upp i havets näringskedja som vi 

fiskar för [...] Dr. Nagelkerken’s forskning, sa hon, är inte en förutsägelse av framtiden, 

men det är bevis på att vi kan förvänta oss att näringskedjan kommer att omorganiseras 

med en fortsatt havsuppvärmning och försurning.” 
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De båda tidningarna lyfter dock samma problematik. Trots gedigen forskning går det inte att 

få ett exakt resultat av vad som kommer att ske i framtiden men resultaten som The New 

York Times (11-05-2017) skriver om visar på att det kommer att ske en förändring, en 

förändring som kommer att påverka oss människor. Detta väcker med stor sannolikhet starka 

reaktioner hos läsare, särskilt när vår egen matförsörjning är det som kan påverkas.  

I en artikel publicerad i The New York Times (10-01-2017) beskrivs ett helhetsperspektiv på 

hur den globala uppvärmningen bör ses och behandlas som ett globalt problem tillsammans 

med dess konsekvenser. Tidningen skriver att det är det varmaste året på global skala sedan 

år 1880 samt det tredje rekordåret i rad för planeten. Skribenten väljer att se och skriva det ur 

en global skala och använder ordet planeten. Skribenten poängterar ett holistisk perspektiv 

istället för att decentralisera det och skriva utifrån USA:s perspektiv.  

Hur konsekvenser av klimatförändringar rent konkret drabbar det sociala livet är en stor del 

av båda tidningarnas perspektiv men The Wall Street Journal skriver också hur det drabbar 

enskilda individer rent ekonomiskt, bland annat i en artikel publicerad 05-03-2017 om hur 

den extrema värmen påverkat sirapsindustrin för en lokal lantbrukare: 

9.“En pensionerad professor i botanik, Mr. Randall, sa att han en gång var skeptisk till 

den globala uppvärmningen. Men hans familjs erfarenhet i sirapsindustrin, som dateras 

tillbaka till 1848, har bidragit till att förändra hans uppfattning.” 

Citatet påvisar att följderna av att vara inblandad i sirapsindustrin fick en akademiker att 

ändra tro och förhållningssätt gällande klimatförändringarna. De anspelar på att när den 

enskilda individen märkte, rent ekonomiskt, att sirapsindustrin påverkas och började 

ifrågasättandet av orsaker där lotten föll på klimatförändringar.  

På samma sätt nämns det i The Wall Street Journal (31-08-2017) att bränslekostnaden skjuter 

i höjden eller att bränslet tar slut när stater och städer drabbas av orkaner och stormar. Det 

förklaras utförligt att oljeproduktionen behöver stoppas under extremväder vilket leder till att 

bensinpriserna höjs i takt med att den börjar ta slut. Tar bränslet slut kan inte människor fly 

undan de orkaner som drabbar dem. De som drabbas hårdast är de låginkomsttagare som inte 

har samma förutsättningar att kunna köpa bränsle som höjts avsevärt i pris. Återigen anspelar 

The Wall Street Journal på den ekonomiska aspekten av konsekvenserna av den globala 

uppvärmningen och klimatförändringar.  
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I The Wall Street Journal (03-11-2017) lyfter de konsekvenser som kan ske av både ett 

vetenskapligt såväl som ett socialt perspektiv. Det som båda tidningarna lyfter fram är hur 

enskilda människor drabbas av extremväder, i The Wall Street Journal (03-11-2017) hänvisar 

man till en rapport som skriver att värmeböljor och skogsbränder blir vanligare och att dessa 

bränder, främst i Kalifornien, lämnade många människor utan hem och ett dussintals avled 

till följderna av extremvärdet. Med utgångspunkt i samma rapport skriver tidningen om 

konsekvenserna genom att klimatförändringar också kommer att bidra till att människors 

hälsa kommer försvagas. Detta eftersom myggors förmåga att sprida denguefeber har ökat 

globalt med nästan 10 procent sedan 1950 vilket beror på temperatur- och regnförhållanden. 

För att begränsa denguefeber krävs det att man begränsar koldioxidutsläppet. Genom att 

skribenterna skriver ur ett socialt perspektiv kan det tänkas att läsaren enklare relaterar till 

personerna som omnämns.  

För att exemplifiera hur The Wall Street Journal framställer de drabbade av 

klimatförändringarna skriver de (31-08-2017) om en familj som inte kan köra sina barn till 

skolan som följd av de höjda bränslepriserna när extremväder pågår: 

10.“Jag är uttömd. Jag kan inte ens ta barnen till skolan på morgonen om detta inte löser 

sig.” 

I artikeln som helhet nämns inte orsaken till den globala uppvärmningen eller 

klimatförändringar utan det skrivs som att klimatförändringar är hotet och inte människans 

ansvar. Att skuldbelägga den globala uppvärmningen och klimatförändringarna ger en bild av 

transitiviteten. The Wall Street Journal fråntar den eller det som bär ansvaret genom att skilja 

individens påverkan från den antropogena påverkan.  

The New York Times lyfter också de sociala aspekterna av konsekvenserna med hur enskilda 

människor drabbas och hur detta kan påverka människans hälsa med sjukdomar, 

massinvandring och extremvädret. Det som skiljer tidningarna åt varandra är att The New 

York Times har adderat ett jämställdhetsperspektiv. Detta tycks vara konsensus inom The 

New York Times eftersom flertal artiklar ger samma bild av de sociala konsekvenserna ur ett 

genusperspektiv, The New York Times (01-04-2017) förklarar: 

11.“Eftersom vädret påverkar alla, så kan idén om att kvinnor är mer utsatta för 

effekterna av klimatförändringarna, särskilt i utvecklingsländer, för vissa vara 

förbryllande. Men det är mer sannolikt att kvinnor samlar vatten, mat och ved, och att 
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de lagar mat - därför känner de smärtorna av extremväder, vattenresurser som tar slut 

och markförstöring mer brännande [...] Kvinnor är mer utsatta för effekterna av 

klimatförändringar och det är mindre sannolikt att de utbildar sig till forskare eller 

representeras vid kommitéer som tar beslut gällande miljömässig hållbarhet.” 

Detta lyfter en till dimension av konsekvenserna av klimatförändringarna som inte lyfts i The 

Wall Street Journal. The New York Times (01-04-2017) skriver om hur kvinnor ofta ger bort 

sin mat till sin man och söner samtidigt som de försummar sig själva och sina döttrar. För 

bara några år sedan ansågs det att klimatförändringarna var könsneutrala, ett synsätt som 

börjar förändras men som enbart The New York Times har fångat upp och adresserat som en 

viktig aspekt enligt de analyserade artiklarna. De har en hög affinitet gällande detta och 

problematiken att det för många är ett nytt sätt att se på saker. Det finns en självklarhet i att 

kvinnor blir mer utsatta och att det därför är viktigt att de blir mer involverade i debatten 

gällande den globala uppvärmningen.  

The New York Times vill på flera sätt visa hur klimatförändringarna kommer att påverka 

människors vardagsliv. Tidningen beskriver hur höjda temperaturer och mer frekventa 

värmeböljor kommer att leda till att 30 procent av flygplanen kommer att bli försenade vilket 

leder till inställda flyg, missade byten och andra problem för passagerare. För att beskriva 

varför tas ett vetenskapligt perspektiv in och beskriver hur luftens densitet ökar vid ökade 

temperaturer och på så sätt påverkar flygresorna negativt (The New York Times, 17-07-

2017). 

Detta belyser riskerna med att inte göra någonting åt utsläpp av växthusgaser för att det är 

svårt att kunna avgöra exakt vilka konsekvenser den globala uppvärmningen kommer att föra 

med sig. Trots att det finns en viss osäkerhet i konsekvensernas art och storlek, är det ändå 

kritiskt att åtgärder vidtas för att motverka dessa. 

Sammanfattningsvis skiljer sig tidningarna åt i hur de framställer konsekvenserna. The Wall 

Street Journal visar hur konsekvenserna drabbar den enskilda människan ekonomiskt 

samtidigt som The New York Times visar en bild av hur det drabbar kvinnor rent praktiskt 

och fysiskt. 
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7.1.3. Klimatförändringarna som en kostnad  
Det finns också ett annat perspektiv av framställningen av klimatfrågan som är intressant, 

nämligen klimatförändringar som en kostnad. Detta ekonomiska perspektiv är enbart 

framträdande i The Wall Street Journal (05-04-2017) där de skriver: 

 
12.“Tanken med federala regler är att de ska ha en lägre kostnad för ekonomin och 

samhället än den skada som de förhindrar. Men under lång tid så saknade 

regleringarna några riktmärken för kostnaden för utsläpp av växthusgaser. [...] Detta 

sätter framtida skador, som risk för ökade havsnivåer, skördeskador och 

värmerelaterad död, för utsläpp av ett ton koldioxid under 2015 till en kostnad av 

$42.” 

 

Skribenten visar ett sätt att räkna på klimatförändringarnas kostnad och lyfter vikten av detta. 

Det går att utläsa en hög affinitet gällande åsikten att det behövs fler, och andra sorters 

styrmedel än de politiska för att komplettera. De ekonomiska tendenserna syns genomgående 

i The Wall Street Journal där ekonomin ständigt lyfts in i olika diskussioner och artiklar. 

7.2. Ansvar och skuld  

Under detta avsnitt visar analysen en konsensus om, att både ansvar och skuld bör läggas på 

politikerna. Analysen visar också att båda tidningarna anser att ansvar skall tas på nationell 

nivå.  
 

Den politiska aspekten ges i både The Wall Street Journal och The New York Times som en 

viktig roll i ansvaret att göra någonting åt klimatförändringarna och framförallt att de 

styrande i USA tar sitt ansvar. I The Wall Street Journal (12-12-2017a) diskuterar de hur de 

styrande behöver påminnas om att de inte kan åtgärda klimatförändringarna genom att ge upp 

sitt ansvar och låta företag diktera hela klimatagendan. Detta visar på att de styrande i USA:s 

behöver acceptera sitt ansvar och agera utifrån det. De kan inte längre förlita sig på att andra 

kommer att ta sitt ansvar om de själva inte gör det. En annan aspekt av detta är när städer och 

stater tar sitt ansvar och lyfts som en förebild för hur man ska agera. The Wall Street Journal 

(18-07-2017) skriver att: 
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13.”Ikväll, stod Kalifornien upp och återigen, modigt konfronterade det existentiella 

hotet av vår tid […] Republikaner och Demokrater satte sina skillnader åt sidan, gick 

ihop och vidtog djärva åtgärder. Det är så ett bra styre skall fungera.” 

  

The Wall Street Journal (18-07-2017;12-12-2017a) visar på en åsikt i fråga om politikers 

ansvar att driva förändringar för att minska utsläpp av växthusgaser. Valet av ord som 

modigt, konfronterade och djärva åtgärder visar på en åsikt om att detta sorts ansvarstagande 

visar på civilkurage. Detta i kombination med uttalandet att “det är så ett bra styre skall 

fungera” visar på en hög affinitet gällande vilket sorts arbete som krävs. Det är alla politikers 

ansvar att arbeta för klimatet och detta ska göras oberoende av politiska ställningstaganden 

eller ideologiska skillnader. Ansvar behöver tas på alla nivåer: stadsnivå, statlig nivå och 

nationell nivå. Det politiska ansvaret diskuteras också på internationell nivå. The Wall Street 

Journal (01-06-2017) skriver att: 

  
14.“Löften från Peking, Paris och andra huvudstäder om att försvara det internationella 

avtalet kan hålla avtalet på banan på kort sikt. Men tjänstemän och analytiker säger att 

avtalets långsiktiga framtid – tillsammans med löftet om att förhindra katastrofala 

effekter av klimatförändringar – är i fara. […] Man kan inte kompensera för världens 

näst största utsläppskälla.” 

  

Här läggs ansvaret och skulden på USA och deras utträde ur Parisavtalet. The Wall Street 

Journal visar tydligt att andra länder inte kan ta ansvaret i det långa loppet för USA:s utsläpp 

och att konsekvenserna av detta blir katastrofala effekter på klimatförändringarna. De anger 

tydligt den politiska styrningen som en viktig del i lösningar och åtgärder. 

  

Det finns en genomgående hög affinitet i att klimatförändringarna sker och att det bästa sättet 

att arbeta mot detta är genom politiska styrmedel och att det tas ett ansvar på politisk nivå. 

Detta visas igen där The Wall Street Journal (30-03-2017) skriver: 

  
15.”Vi tror att klimatförändringarna är på riktigt och vetenskapen är allmänt accepterad, 

skrev Mr. Immelt. Vi hoppas att USA fortsätter att spela en konstruktiv roll för att 

främja lösningar till dessa utmaningar.” 

  



 32 

The Wall Street Journal (30-03-2017) lyfter flera liknande citat i sin artikel vilket tyder på en 

hög affinitet i åsikterna som uttrycks. Klimatförändringarna är på riktigt och trots en 

president som är klimatskeptiker vill många andra politiker arbeta mot lösningar och tar sitt 

ansvar i den rollen.  

  

Precis som The Wall Street Journal så lägger The New York Times också stor vikt på det 

politiska ansvaret men också det kritiska läget som den globala uppvärmningen nu har 

medfört, The New York Times (23-06-2017) skriver att: 

  
16.”Borgmästare Bill de Blasio har försökt positionera New York City som en ledare i 

kampen mot klimatförändringar […] han engagerade staden att snabbt komma fram till 

en aggressiv plan för att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser.” 

 

Detta går igen i The New York Times (02-04-2017) där de skriver att: 

  
17.”Vad som än händer i Vita Huset, är jag övertygad om att tillsammans kommer städer, 

företag och medborgare att rädda planeten.  Deras allians är kritisk. Vi vet att det inte 

finns något alternativ. Vi vet att om vi inte agerar nu, kommer våra medborgare aldrig 

att förlåta oss.” 

  

Båda dessa citat från The New York Times visar på vikten av det politiska ansvaret. Det finns 

en hög affinitet kring det kritiska läget gällande klimatförändringarna och att det finns en 

tidsgräns som börjar rinna ut. Detta syns på valet av ord när de skriver om detta, ord som 

kampen, aggressiv och kritisk är ordval som alla ger en ökad seriositet i sammanhanget vilket 

ger läsaren ett starkare intryck av vikten av detta. The New York Times (02-04-2017) skriver 

att planeten behöver räddas och att det inte finns några alternativ, förändring behöver ske nu. 

Det går också att, i citatet ovan av The New York Times (02-04-2017), utläsa en brist på 

förtroende för det statliga styret och deras engagemang i fråga om den globala 

uppvärmningen och klimatförändringarna. Detta går igen i fler artiklar i The New York 

Times (09-08-2017) där de skriver: 

 
18.“Den kommande utgivningen av en nyckelrapport från USA:s kabinett som handlar 

om klimatförändringar kommer tvinga President Trump att välja mellan att acceptera 

slutsatserna från hans kabinettets forskare och kraven från hans konservativa anhängare, 
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som fortsätter vara oerhört övertygade om att människor inte är anledningen till 

planetens uppvärmning.” 

  

I citatet läggs ansvaret på Trump och att han behöver besluta sig för om han ska lyssna på den 

vetenskapliga konsensus som finns eller om han ska lyssna på de konservativa anhängare han 

har. Det går även här att utläsa att det är en hög affinitet att klimatförändringarna sker på 

grund av mänsklig aktivitet och de som inte håller med detta går emot en större konsensus.  

  

I The New York Times (02-07-2017) skuldbeläggs också Trumps kabinett. De skriver hur 

Scott Pruitt, chef över USA:s Environmental Protection Agency (EPA), har arbetat mot eller 

försenat mer än 30 miljöregler. De väljer också att skriva på ett sätt som underminerar honom 

som chef för EPA. The New York Times skriver exempelvis att ”Mr. Pruitt, a former 

Oklahoma attorney general who built a career out of suing the agency he now leads”. Detta 

citat visar på en skepticism mot de som är ansvariga för att arbetet mot klimatförändringar 

och hur de ska kunna göra detta med en värdegrund som verkar vara långt ifrån den agentur 

de arbetar för. Scott Pruitt blir även den ansvarige när de skriver hur han har effektivt 

demonterat de bestämmelser och internationella överenskommelser som var en hörnsten i 

President Barack Obama’s arv (The New York Times, 02-07-2017).  

7.3. Lösningar och åtgärder  

I detta avsnitt visar analysen en konsensus att, ett ökat politiskt ansvar är en viktig åtgärd i 

fråga om den globala uppvärmningen och klimatförändringar. Det som skiljer tidningarna åt 

är att The New York Times lyfter fler sociala lösningar samtidigt som The Wall Street 

Journal lyfter fler ekonomiska lösningar. 

 

The Wall Street Journal lyfter vikten av ekonomiska åtgärder för att minska utsläpp av 

växthusgaser. De tar upp flera olika sätt att arbeta med det ur ett ekonomiskt perspektiv. Ett 

exempel är ”gröna” obligationer som enligt dem är ett sätt att börja arbeta med hela 

problemet och att fler och fler investerare kommer att satsa på hållbarhet (The Wall Street 

Journal, 09-04-2017). Denna lösning ges exempel på av The Wall Street Journal (12-12-

2017a) som skriver att: 
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19.“Flera globala institutioner lovade att minska finansieringen av fossila bränsleprojekt 

vid ett toppmöte i Paris, […] Vid One Planet Summit, i tisdags, kom ett av de största 

löftena från franska försäkringsgivaren AXA, som sa att de skulle ta ut 2.4 miljarder 

euro från kolindustrin, avsluta all investering i oljesand och inte längre försäkra nya 

projekt i någon av sektorerna.” 

  

Detta tas upp igen i The Wall Street Journal (10-10-2017) som skriver: 

 
20.“Företagen sa att de fortsätter med att investera i förnybar samt gaseldad elektricitet 

och inkluderar klimatförändringar som en del av deras företagsstrategi, oavsett om 

Trumps administration planerar att dra tillbaka de miljöregler som skapades under 

Obamas-era.” 

 

Citatet ovan visar på det ekonomiska perspektivet som är genomgående i The Wall Street 

Journal och hur tidningen anser att detta är en av de viktigaste åtgärderna.  

  

The New York Times tar också upp den ekonomiska aspekten vid diskussioner kring åtgärder 

och lösningar, även om denna aspekt inte får lika mycket utrymme som den ges i The Wall 

Street Journal. The New York Times (25-05-2017) skriver hur Kalifornien demonstrerar att 

det går att ha en hård klimatpolicy, utan att skada sin ekonomi. En annan ekonomisk aspekt 

som tas upp i The Wall Street Journal (01-06-2017) är hur kostnaden för förnybar energi har 

sjunkit, vilket gör den konkurrenskraftig även utan Parisavtalet. Båda dessa resonemang tyder 

på att båda tidningarna vill slå hål på myten om att det inte går att arbeta för klimatet utan att 

förlora ekonomiskt. De försöker visa att detta kan gå hand i hand.  

 

Även kring diskussionen i fråga om åtgärder och lösningar så diskuterar The Wall Street 

Journal möjligheten för stater att få jobba mot mindre utsläpp av växthusgaser. I The Wall 

Street Journal (13-07-2017) skriver de om möjligheten att strukturera om ”cap-and-trade” 

systemet, handeln med utsläppsrätter, för att det ska kunna sammankopplas eller anpassa sig 

till andra stater och länder. Detta för att definiera priset på kol, något som skribenten inte 

anser enbart skulle hjälpa stater i USA, det skulle hjälpa hela världen. The Wall Street 

Journal (18-07-2017) tar upp ”cap-and-trade” systemet också i en annan artikel. Där 

diskuteras systemet som ett komplement till de politiska styrmedlen och hur ”cap-and-trade” 
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fyller ett tomrum skapat av krångliga policyers. Detta visar på en åsikt att de politiska 

systemen är för krångliga och en önskan om fler enkla, ekonomiska styrmedel. 

  

En annan lösning för att motverka den globala uppvärmningen är politiska styrmedel. 

Politiken är inte enbart en faktor som påverkar ansvarstagandet av klimatarbetet enligt The 

Wall Street Journal, de anser att det också är ett viktigt styrmedel, ett ställningstagande som 

går hand i hand. Bland annat skriver The Wall Street Journal (09-10-2017) om detta: 

 
21.“Utsläpp från energikraftverk är en av de största källorna till växthusgaser, och 

President Barack Obamas kabinett upprättade gränser som blev huvuddragen till EPA:s 

Clean Power Plan under 2015. Obamas gränser blev centrala för landets förmåga att 

minska utsläppen under Parisavtalet.” 

  

I citatet ovan trycker de på vikten av politiska styrmedel och hur detta är nyckeln till att 

åtgärda utsläppen av växthusgaser. Dessa uttalanden har en hög affinitet och valet av ord, 

exempelvis blev centrala, visar på en hög affinitet gällande de politiska styrmedlens centrala 

roll i minskandet av växthusgaser. Detta tyder på att tidningen anser att politiken är nyckeln 

till förändring i klimatarbetet men att det finns stora hinder med den nuvarande politiska 

styrningen. Detta diskuteras igen i The Wall Street Journal (20-09-2017), där de tar upp att 

många stater väljer att följa de ursprungliga målen trots att Trump har valt att dra sig ur 

Parisavtalet. Det ekonomiska perspektiv lyfts också in och om hur det finns förhoppningar att 

de ekonomiska stöd som var utlovade som en del av Parisavtalet kan ersättas av ekonomiskt 

stöd från privata medel.  

  

Den politiska styrningen tas också upp som en viktig faktor i The New York Times. Under 

2017 valde Trump att lämna Parisavtalet, något som fick stor uppmärksamhet över hela 

världen. The New York Times (24-10-2017) skriver hur Parisavtalets framtid ser mörk ut på 

grund av Trumps val att dra sig ur. Men trots att kabinettet valde att göra detta finns det en 

förhoppning om USA fortfarande ska driva klimatfrågan. The New York Times (04-08-2017) 

tar upp förhoppningen om att USA ska fortsätta vara en ledare i klimat- och 

hållbarhetsarbetet. Detta arbete har antagits av staterna i USA enligt The New York Times 

(20-09-2017) som skriver hur 14 statsguvernörer har försäkrat att de ska fortsätta arbeta efter 

Parisavtalets överenskommelser för att bekämpa den globala uppvärmningen. Trots detta 

engagemang av staterna, som anses väsentligt, så trycker tidningen på hur viktigt det är att de 
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styrande i USA måste bli involverade igen för att kunna uppnå en drastisk reducering av 

koldioxidutsläppen. 

   

The New York Times lyfter hur viktiga staternas roll är i arbetet mot den globala 

uppvärmningen. De diskuterar samma aspekt i exempelvis Sydafrika, där städer har möjlighet 

att agera snabbare än deras statliga motsvarigheter för att implementera kreativa lösningar för 

miljön (The New York Times, 01-04-2017). De diskuterar ständigt hur politiska styrmedel är 

viktiga men också hur viktigt arbetet är på alla nivåer. Det finns en genomgående tanke att 

det är det gemensamma arbetet som kommer avgöra om det är tillräckligt för att skapa 

förändring.  

  

En aspekt som enbart lyfts i The New York Times i fråga om lösningar och åtgärder, är den 

sociala aspekten, och framförallt jämställdhetsaspekten. Angående detta så skriver The New 

York Times (02-04-2017) att:  

 
22.“Under en lång tid har kvinnor arbetat med miljöproblem eftersom män inte var 

intresserade av dem. Det sågs som en karriärsdöd. Trots den attityden lyckades en grupp 

kraftfulla kvinnor leverera en av de största diplomatiska framgångarna i historien, när 

fler än 170 nationer skrev på Parisavtalet om klimatförändringar. Det har verkligen 

inspirerat en ny generation unga kvinnor och män att tackla klimatkrisen.” 

 

Detta visar på en stor tilltro till kvinnors roll i arbetet mot den globala uppvärmningen. 

Jämställdhetsaspekten tas upp igen av The New York Times (01-04-2017) som skriver hur 

det är väsentligt att kvinnor engageras mer för att kunna finna en lösning. Detta för att 

klimatförändringarna är ett dagligt problem för kvinnor och de måste vara en del av hela 

arbetsprocesserna. Detta leder till ett större perspektiv och därför också till lösningar som 

fungerar bättre och för fler personer (The New York Times 01-04-2017). 

Jämställdhetsaspekten som en del av en lösning tas enbart upp av The New York Times 

vilket kan tyda på ett nytt perspektiv vid diskussioner gällande lösningar för den globala 

uppvärmningen.  
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7.4. Jämförelse mellan tidningar   

Utifrån de analysverktyg som använts i studien kommer en jämförelse mellan de två 

tidningarna presenteras i följande avsnitt.  

7.4.1. Modalitet  

Att analysera modaliteten innebär att studera olika förhållningssätt i en text. Hur skribenten 

eller talarens grad av instämmande uttrycks i texten.  

 

Resultatet visar att The Wall Street Journal har låg affinitet gällande Trumps uttalanden om 

klimatförändringarna och dess orsak. Det går att utläsa att tidningen anser att kopplingen 

mellan mänsklig aktivitet och den globala uppvärmningen är tillförlitlig. Tidningen väljer att 

diskutera problematiken kring Trumps åsikter och ställningstaganden, det finns inget som 

antyder att de håller med i hans uttalanden. Resultatet visar däremot att både The Wall Street 

Journal och The New York Times håller med om konsensusen att mänsklig aktivitet är 

orsaken till den globala uppvärmningen och klimatförändringarna.  

  

The Wall Street Journal har en hög affinitet när de skriver om allvaret i konsekvenserna av 

klimatförändringarna. The New York Times har dock en högre affinitet gällande detta och 

diskuterar inte osäkerheten i konsekvenserna. The New York Times (11-05-2017) skriver om 

hur klimatförändringarna kommer att förändra hela ekosystemen och hur forskning visat 

farorna som konsekvenserna kan föra med sig. Trots att de båda tidningarna säger i princip 

samma sak och håller med om de allvarliga konsekvenser som kan komma med 

klimatförändringarna, så säger The New York Times detta med en högre affinitet vilket 

påverkar människors uppfattning mer om att det är sant.  

  

Resultatet visar på en hög affinitet i The Wall Street Journals åsikt om att ansvaret för att 

skapa förändring ligger hos politikerna. Det finns också ett starkt ställningstagande om att 

USA har ett stort globalt ansvar och i och med beslutet att träda ur Parisavtalet inte har tagit 

det ansvaret. The New York Times har också en hög affinitet angående det politiska ansvaret 

och det kritiska läget som vi befinner oss i att agera nu.  

  

I fråga om lösningar och åtgärder har resultatet visat en generellt hög affinitet för behovet av 

både politiska och ekonomiska styrmedel, och gärna en kombination av dessa två. Detta kan 
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tyda på en konsensus kring att politiska och ekonomiska styrmedel är de bästa för att 

bekämpa den globala uppvärmningen. Dock visar The New York Times på att de anser att det 

sociala perspektivet, och framförallt jämställdhetsperspektivet, behöver få en större plats. De 

lyfter in perspektivet om jämställdhet och har i sina argument hög affinitet i detta. Det 

problematiserar att många inte är medvetna om kvinnornas utsatta roll och vikten av att fler 

kvinnor engageras i debatten. Detta diskuteras också under både konsekvenser av 

klimatförändringarna samt lösningar och åtgärder.  

7.4.2. Transitivitet 

Att analysera transitiviteten innebär att studera vart skulden och ansvaret hamnar samt vad 

eller vem som inte nämns som ansvarig. 

 

I resultatet framgår det att tidningarna framställer det vetenskapliga perspektivet på liknande 

vis. De skriver att den mänskliga aktiviteten är anledningen till klimatförändringarna. Vilket 

innebär att tidningarna har en likhet i deras transitivitet. Dock förklarar ingen av tidningarna 

djupgående hur sambandet och orsakskedjan mellan människan och dess livsstil ser ut i 

relation till den globala uppvärmningen. Om en djupare förklaring hade funnits hade det 

kunnat medföra att läsarna fått ett större helhetsperspektiv och sett sambandet mellan sin 

egen livsstil och klimatförändringar mer djupgående.  

  

Den stora skillnaden som syns mellan tidningarna genom de analyserade artiklar är att, de 

politiska orsakerna till klimatförändringar får mer utrymme i The Wall Street Journal än i The 

New York Times. I The Wall Street Journal (05-04-2017) skriver dem att Trump måste 

besluta sig om han bryr sig om klimatförändringar innan han väljer att göra någonting åt dem. 

Skulden läggs tydligt på Trump och detta är genomgående ett vanligt förekommande 

fenomen från båda tidningarna. The New York Times (09-08-2017) skriver att President 

Trump behöver välja mellan att antingen acceptera slutsatserna från hans kabinetts forskare 

eller kraven från hans konservativa anhängare. 

  

I The New York Times (02-04-2017) skriver de att vad som än händer i Vita Huset kommer 

ändå städer, företag och medborgare kommer rädda jorden, inte politiker.  

Detta innebär att The New York Times porträtterar Trump som en ansvarig, av samma 

anledningar skuldbeläggs också Trumps kabinett. Eftersom klimatpolitik sker på en global 
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nivå i en allt större utsträckning har de framträdande beslutsfattarna, aktörerna och 

politikerna större makt och därmed större ansvar. 

  

Sammanfattningsvis anser båda tidningarna att människan är ansvarig för den globala 

uppvärmningen och klimatförändringarna. Båda tidningarna anser också att Trump som 

USA:s president och hans administration borde ta ett större ansvar. 

7.4.3. Interdiskursivitet 

Att analyser interdiskursiviteten innebär att analysera vilka diskurser som kan identifieras. 

Den beskriver olika sorters diskurser och om en text har hög eller låg interdiskursivitet.  

7.4.3.1. Framställning av klimatfrågan 

Orsakerna till klimatförändringarna framställs av båda tidningarna ur en vetenskaplig diskurs. 

De framhäver tydligt kopplingen mellan mänsklig aktivitet och den globala uppvärmningen 

som leder till klimatförändringar. Ett perspektiv som är mer framträdande inom The Wall 

Street Journal är det politiska, de förklarar att den politiska styrningen i landet bör anses som 

en orsak. 

  

I The New York Times är interdiskursiviteten därför lägre när de skriver om orsakerna till 

klimatförändringar och aningen högre i The Wall Street Journal, eftersom att de har med den 

politiska diskursen och adderar politisk styrningen som en orsak. Detta medför att The Wall 

Street Journal har högre interdiskursivitet än The New York Times vilket skulle kunna 

innebära att den rådande diskursordningen angående orsaker mer sannolikt upprätthålls på 

The New York Times än på The Wall Street Journal. Konsekvenserna av klimatförändringar 

porträtteras genom båda tidningarna med vetenskapsdiskurs. De båda tidningarna lyfter 

samma problematik, att trots att det finns forskning så är framtida konsekvenser fortfarande 

osäkra. 

 

The New York Times är den tidning som har en tydlig social diskurs. Tidningen skriver 

mycket ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur konsekvenserna av klimatförändringar 

påverkar och drabbar den enskilda individen i form av extremväder och följderna av dessa. 

Trots att The Wall Street Journal delvis tar med den sociala aspekten så ges den inte samma 

självklara utrymme och är inte en tydlig diskurs. 
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The Wall Street Journal har ett tydligare ekonomiskt perspektiv där de framställer 

klimatfrågan som en kostnad, detta är ett perspektiv som inte lyfts alls i The New York 

Times. Detta tyder på att en ekonomisk diskurs kring klimatfrågan som kostnad inte finns hos 

The New York Times i de analyserade artiklarna. 

  

Båda tidningarna har därför relativt hög interdiskursivitet med flera olika diskurser som 

framträder. Detta ger en bild av att den rådande diskursordningen på båda tidningarna håller 

på att omformuleras och att en hegemonisk kamp pågår. Detta skulle kunna innebära att nya 

diskursordningar skapas vilket kan leda till förändrat synsätt hos människor. 

7.4.3.2. Ansvar och skuld  

I resultatet framgår det att både The New York Times och The Wall Street Journal har låg 

interdiskursivitet när de skriver kring ansvar och skuld angående den globala uppvärmningen 

och klimatförändringar. Det som visas är en tydlig politisk diskurs som tillsammans med den 

låga interdiskursiviten innebär ett upprätthållande av den sociala ordningen, det vill säga att 

diskursordningen återskapas och upprätthålls. Detta skulle kunna innebära att det finns en 

konsensus i USA i fråga om ansvar och skuld och att detta ligger på politikerna, den politiska 

diskursen är stark i den frågan.  

7.4.3.3. Lösningar och åtgärder  

Framställandet av lösningar och åtgärder i de artiklar som analyserats av The Wall Street 

Journal visar flertalet olika diskurser. De framhäver vikten av det ekonomiska perspektivet 

för att kunna åtgärda många miljörelaterade problem. De menar också att politikerna behöver 

ta sitt ansvar och styra landet i en mer hållbar riktning. 

 

I The Wall Street Journal återskapas och upprätthålls diskursordningen kring lösningar och 

åtgärder enligt resultatet. Båda tidningarna framhåller vikten av ekonomiska och politiska 

styrmedel vilket ger en bild av en ekonomisk- och politisk diskurs. The New York Times 

adderar dessutom den sociala diskursen då de framhåller vikten av jämställdhet som en åtgärd 

för ett mer hållbart samhälle med minskade utsläpp. Detta tyder på en högre interdiskursivitet 

hos The New York Times vilket kan innebära en hegemonisk kamp gällande 

jämställdhetsperspektivet i den sociala diskursen. Det perspektivet verkar i nuläget inte vara 

en del av den rådande diskursordningen, då The Wall Street Journal inte framhåller 

jämställdhetsaspekten. Detta kan ändras eller förstärkas i och med den hegemoniska kampen.  
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Sammanfattningsvis ger resultatet en bild av att The Wall Street Journal har högre 

interdiskursivitet i hur de framställer klimatfrågan. Det skulle kunna innebära större 

sannolikhet att ett förändrat synsätt kring framställningen av klimatfrågan sker hos läsarna till 

The Wall Street Journal.  

 

I frågan om ansvar och skuld i förhållande till klimatförändringarna har dock båda 

tidningarna låg interdiskursivitet vilket tyder på att en utveckling i diskursordningen inte är 

speciellt trolig och synen på ansvar och skuld kommer troligtvis inte att förändras. 

The New York Times har högre interdiskursivitet angående lösningar och åtgärder i relation 

till klimatfrågor än The Wall Street Journal vilket innebär att de enligt resultatet skulle kunna 

ge bredare perspektiv. 

7.4.4. Intertextualitet  

Att analysera intertextualiteten innebär att studera hur olika texter förhåller sig till och 

influerar varandra, detta kan exempelvis göras genom att studera de källor som skribenten 

använt för att identifiera ett mönster. 

 

Av de 44 artiklar som har analyserats redogörs det inte för orsaken till klimatförändringarna. 

De skriver att det finns en koppling mellan mänsklig aktivitet och klimatförändringar - men 

vissa delar i orsakskedjan missas och individens roll i detta uteblir. Detta skulle kunna 

innebära att viktiga steg i att förstå klimatförändringarna utelämnas. Eftersom tidigare 

föreställningar förs vidare till nya texter och inte ifrågasätts så kommer den rådande 

diskursens föreställningar återskapas och förstärkas.  

 

Resultatet visar en tendens att The New York Times oftare använder sig av vetenskapliga 

artiklar eller forskare som källor än vad The Wall Street Journal gör. The Wall Street Journal 

använder oftare personer eller politiker och deras uttalanden som källor. Detta i kombination 

med skillnaden i rådande diskurser på de två tidningarna skulle kunna innebära att de två 

tidningarna bygger vidare på de respektive rådande diskurserna. The New York Times för 

vidare idéer som kommer från vetenskapliga studier och The Wall Street Journal för vidare 

idéer som kommer från politiker och deras uttalanden.  



 42 

8. Avslutande diskussion 

Den sammantagna bilden som ges i The New York Times av global uppvärmning och 

klimatförändringar är att det finns vetenskapliga bevis för att de har sin grund i mänskligt 

beteende och att de får sociala konsekvenser som bland annat drabbar män och kvinnor på 

olika sätt. Vidare kan man i diskurserna utläsa att ansvaret förläggs på politiker och de 

styrande. I frågan om lösningar och åtgärder framhåller The New York Times att ekonomiska 

och politiska styrmedel är väsentliga. De poängterar också vikten av jämställdhet vid 

framtagning av lösningar.  

 I The Wall Street Journal är den sammantagna bilden att det finns vetenskapliga bevis för att 

den globala uppvärmningen är en följd av mänsklig aktivitet och att klimatförändringarna får 

delvis sociala konsekvenser men framförallt ekonomiska. I diskurserna kan man utläsa att 

ansvaret förläggs på politikerna i USA och att de lösningar som tidningen framhåller är 

främst politiska samt ekonomiska.  

 

Avslutningsvis har resultatet visat att ingen av tidningarna har en högre eller lägre 

interdiskursivitet än den andra, men de har olika diskurstyper. De diskurser som framträder i 

The New York Times är social, vetenskaplig och politisk. I The Wall Street Journal 

framträder vetenskaplig-, politisk- och ekonomisk diskurs. Detta skulle kunna innebära att det 

pågår en hegemonisk kamp i diskursordningen gällande klimatförändringarna i USA och att 

de två tidningarna drar åt två olika håll i den kampen. En anledning till att tidningarna drar åt 

olika håll i den hegemoniska kampen skulle kunna bero på tidningarnas olika ideologiska 

inriktningar som Mitchell et al. (2014) har identifierat. De diskurser som har identifierats i de 

två tidningarna utesluter inte nödvändigtvis varandra, de skulle snarare kunna komplettera 

varandra. Vid hållbar utveckling ska den sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten gå 

hand i hand (NE, 2018) vilket innebär att dessa diskurser även går ihop och bör samverka. I 

nuläget har ingen av tidningarna både en social och ekonomisk diskurs, vilket innebär att en 

diskurs för hållbar utveckling inte är uppnådd. 

 

Enligt Olausson (2009) är tidningar generellt sett motvilliga till att visa på deras ovisshet 

kunskapsmässigt i fråga om den globala uppvärmningen, vilket skulle kunna förklara den 
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påvisade brist i The New York Times och The Wall Street Journal i att förklara orsakskedjan 

till klimatförändringar. Det kan kan leda till att rådande föreställningar inte ifrågasätts vilket 

kan vara problematiskt i förhållande till studien av Millis et al (2016), som visar att enbart 39 

procent av republikanerna anser att det finns bevis för att global uppvärmning sker och om 

denna orsakskedja inte förklaras av tidningarna så utmanas inte heller dessa föreställningar. 

Att ifrågasätta detta och diskutera de diskurser som är rådande skulle kunna utveckla läsarnas 

tankebanor och ge ett bredare perspektiv på klimatrelaterade frågor.  

 

Vidare kan detta bli problematiskt då 37 procent av unga vuxna i åldern 18-29 får sina 

nyheter regelbundet gällande valet från The New York Times och The Wall Street Journal 

(Barthel & Gottfried, 2017) och att även kortare exponering av dagstidningar påverkar hur 

människor röstar i valprocessen (Gerber et al, 2009). Fortsätter de båda tidningarna att 

rapportera om klimatförändringarna utan att förklara orsakskedjan och enskilda individers 

ansvar för klimatförändringarna kan detta påverka hur unga vuxna röstar i USA:s nästa 

presidentval.   

 

Den diskursiva praktiken påverkar och påverkas av den sociala praktiken. Vilket enligt 

Fairclough (1992) innebär att, om det pågår en kamp i den diskursiva praktiken, pågår det 

också en kamp i den sociala praktiken. Den hegemoniska kamp som syns i tidningarna skulle 

kunna spegla en pågående hegemonisk kamp som pågår i USA. En kamp som blir 

problematisk i förhållande till den kritiska situation som världen befinner sig i gällande 

klimatförändringarna och utan USA som drivande aktör i frågan blir det svårt att uppnå de 

resultat som krävs.  
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9. Slutsatser 
En slutsats som kan dras av studien är att tidningarna anser att mänsklig aktivitet är orsaken 

till den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Sambandet förklaras eller 

problematiseras dock inte i någon av tidningarna.  

 

Vidare kan man utläsa att båda tidningarna anser att det finns ett politiskt ansvar för 

klimatrelaterade frågor. Tidningarna är också överens om att ett ökat politiskt ansvar är en 

viktig åtgärd för den globala uppvärmningen. Det som skiljer tidningarna åt är att The Wall 

Street Journal lyfter fler ekonomiska lösningar samtidigt som The New York Times lyfter fler 

sociala lösningar.  

 

Slutligen, de diskurser som har identifierats för de båda tidningarna är politisk-, och 

vetenskaplig diskurs. Den diskurs som enbart framträder i The Wall Street Journal är den 

ekonomiska diskursen. I The New York Times framträder den sociala diskursen, något som 

tyder på en hegemonisk kamp gällande den globala uppvärmningen och klimatfrågorna.  
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10. Vidare forskning 
För att öka förståelsen för diskursen i USA i fråga om den globala uppvärmningen och 

klimatförändringarna finns det vidare studier att utföra. En jämförelse mellan Trumps år som 

president och Obamas år hade varit av intresse för att identifiera eventuella förändringar 

mellan dessa år. Att komplettera detta med en kvantitativ analys över ett längre tidsspann 

hade också kunnat vara av intresse för att undersöka förändringen över tid i USA.  

En komplettering med fler tidningar hade även detta ökat förståelsen för den övergripande 

diskursen eller diskurserna i USA.  
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13. Bilaga 1. 

1. ”The consensus message from many national and international assessments of the 

science is pretty simple: Natural factors can’t explain the size or patterns of observed 

warming. A large human influence on global climate is the best explanation for the 

warming we’ve measured and monitored” 

 

2. ”scientists have shown that global warming is producing wetter storms and 

contributing to more destructive storm surges, and could also be making some storms 

more powerful” [...] “but these hurricanes and floods are becoming the norm” 

 

3. “President Trump was an outspoken skeptic of climate change before he entered 

politics, calling it an “expensive hoax” and a concept invented by the Chinese. Since 

entering the Oval Office, Mr. Trump has backed steps to reverse policies meant to 

combat climate change, but largely has avoided stating his position on the science.” 

 

4. “United Nations Ambassador Nikki Haley subsequently said Mr. Trump “believes the 

climate is changing. And he believes pollutants are part of the equation.” She added: 

“Just because we got out of a club doesn’t mean that we don’t care about the 

environment.”” 

 

5. ”On the campaign trail, Mr. Trump promised to cancel the climate deal and said it 

would hurt U.S. companies. He has said once since the election that he would be open 

to remaining a part of the accord, though his top advisers have since maintained that 

Mr. Trump doesn’t take seriously the issue of climate change” 

 

6. ”The consequences of global warming are similarly uncertain and asymmetric. One 

can posit zero or even positive effects, such as fewer deaths from cold in the best case. 

One can also posit massive and arbitrary destruction from rising sea levels, storms and 

biological die-off in the worst.”  

7. ”Climate change will alter the ecosystems that humanity depends upon in the coming 

century. But given the complexity of the living world, how can you learn what may 
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happen? A team of Australian scientists has an answer: miniature ecosystems 

designed to simulate the impact of climate change. The experiments are already 

revealing dangers that would have been missed had researchers tried to study 

individual species in isolation”  

8.  ”As you go further higher up the food web, you get more of a mismatch between the 

need for food and the availability of food. And it’s the species high in the ocean’s 

food webs that we fish for  [...]  Dr. Nagelkerken’s research, she said, is not a 

prediction of the future, but it is nice proof that we can expect food web 

reorganization with continued ocean warming and acidification.” 

9. ”A retired botany professor, Mr. Randall said he once doubted global warming. But 

his family’s experience in the maple industry, which dates back to 1848, has helped 

change his view”  

10. ”I’m empty. I can’t even take the kids to school in the morning if this doesn’t get 

settled”  

11. “Since weather affects everyone, the idea that women are more susceptible to the 

effects of climate change, particularly in developing countries, may strike some as 

puzzling. But women are more likely to collect water, food and firewood, and to cook 

meals – and therefore feel the burn of extreme weather, disappearing water resources 

and soil degradation more keenly” [...] ”Women are more vulnerable to the effects of 

climate change and are less likely to be educated as scientists or represented on 

committees that make decisions about environmental sustainability” 

12. ”Federal rules are supposed to cost the economy and society less than the harm they 

prevent. But regulators long lacked any benchmark for the costs of greenhouse gas 

emissions [...] It put the future damage, such as risk from rising sea levels, crop 

damage and heat-related death, of emitting one metric ton of carbon dioxide in 2015 

at $42.” 

 

13.  “Tonight, California stood tall and once again, boldly confronted the existential threat 

of our time[…]Republicans and Democrats set aside their differences, came together 

and took courageous action. That’s what good government looks like”  
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14. ”Vows from Beijing, Paris and other capitals to defend the international agreement 

might keep it on track in the short term. But officials and analysts say the deal’s long 

term future – along with its promise to prevent the catastrophic effects of climate 

change – is in danger. […] You can’t pick up the slack of the world’s second largest 

emitter.”  

 

15. ”We believe climate change is real and the science is well accepted, Mr. Immelt 

wrote. We hope that the United States continue to play a constructive role in 

furthering solutions to these challenges.”  

 

16. ”Mayor Bill de Blasio has sought to position New York City as a leader in the fight 

against climate change[…]he committed the city to quickly come up with an 

aggressive plan to further reduce its greenhouse gas emissions”  

 

17. ”Whatever happens at the White House, I am convinced that together, cities, 

businesses and citizens will save the planet. Their alliance is critical. We know there 

is no alternative. We know that if we don’t act now, our citizens will never forgive 

us”  

 

18. ”The impending release of a key government report on climate change will force 

President Trump to choose between accepting the conclusions of his administration’s 

scientists and the demands of his conservative supporters, who remain deeply 

unconvinced that humans are the cause of the planet’s warming”  

  

19. ”Several global institutions pledged to cut financing of fossil-fuel projects at a summit 

in Paris […] One of the largest pledgers at the One Planit Summit on Tuesday came 

from French insurer AXA, which said it would pull €2.4 billion from the coal 

industry, shed all investment in oil sands and no longer insure new projects in either 

sector” 

 

20. ”companies said they are pushing ahead with investments in renewable and gas-fired 

electricity and are including climate change as part of their corporate strategy, 

regardless of the Trump administration’s plans to roll back Obama-era environmental 
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rules.”  

 

21. “Power-plant emissions are one of the largest sources of greenhouse gases, and 

President Barack Obama’s administration targeted them with limits outlined by the 

EPA’s Clean Power Plan in 2015. The Obama limits became central to the country’s 

ability to reduce emissions under the Paris accord.”  

 

22. ”For a long time, women were working on environmental issues, because men were 

not interested in them. It was seen as a career dead-end. And despite that attitude, an 

incredible group of powerful women succeeded in delivering one of the greatest 

diplomatic achievements in history, when more than 170 nations signed the Paris 

Agreement on climate change. It has truly inspired a new generation of young women 

and men to help tackle the climate crisis” 

 


