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Förord

Jag har under en längre tid funderat på hur man i massmedierna (tv, radio och dagspress) beskri-
ver olika problem och fenomen och vilka konsekvenser denna beskrivning får för den enskilde
individen. Jag tror att massmedierna har en stor problemformulerande roll i dagens samhälle.
Denna problemformulerande roll tror jag är särskilt betydelsefull när det gäller problem som inte
är synliga för blotta ögat som exempelvis den globala uppvärmningen. Allmänheten är, då det
gäller detta diffusa problem, i ännu större utsträckning beroende av att få problemen identifie-
rande och förklarade. Jag har själv vid många tillfällen fått min kunskap kring diverse händelser
och problem från massmediala källor och tror att det är viktigt att närmare granska den bild av
problemet som medierna sänder ut. För att stilla min nyfikenhet har jag tagit tillfället i akt att ägna
min c-uppsats åt detta ämne. Jag har genom författandet av denna uppsats inhämtat mycket kun-
skap kring denna fråga och perioden har varit mycket lärorik och spännande.

Jag vill i detta sammanhang passa på att tacka mina handledare Michelle Benyamine och Thomas
Achen för värdefulla kommentarer och vägledning under arbetets gång. Michelle för hjälp under
studiens början med både övergripande och detaljerade frågor som man under en studie som
denna tampas med. Och Thomas vill jag tacka för mycket värdefull hjälp framförallt när det gäller
diskursanalysen och de svåra frågor som dyker upp i detta sammanhang. Slutligen vill jag tacka
min hund Eddie för att han, även när jag varit som mest fördjupad i uppsatsen, fått mina tankar
på andra banor genom alla trevliga promenader.

Emma Larsson

Norrköping 3 september 2003
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Sammanfattning

Denna studie har som syfte att analysera och kritiskt granska hur den globala uppvärmningen
framställs och kommuniceras i Sveriges största dagstidning Dagens Nyheter. Jag har genomfört
en diskursanalys av tidningsartiklar publicerade under en period av två år (2001-2003) som be-
handlar och beskriver den globala uppvärmningen. Tre tydliga mönster utefter vilken den globala
uppvärmningen framställts har identifierats i denna undersökning. För det första beskrivs pro-
blematiken utifrån ett nationellt perspektiv, där både ett förändrat och ett ökat politiskt ledarskap
krävs. För det andra behandlar man frågan utifrån ett internationellt politiskt perspektiv som ka-
rakteriseras av en internationell konflikt mellan framförallt Europa och USA. Och för det tredje
framställs problematiken utifrån ett forskningsperspektiv och i detta sammanhang beskrivs ris-
kerna som mycket stora och alarmerande. Generellt sett kan man säga att dagstidningens fram-
ställning har visat sig vara mycket fragmentarisk och splittrad och ingen helhetsbild framträder
kring frågan. Man kan också dra slutsatsen att frågan i stor utsträckning uppmärksammas då spe-
cifika händelser, som kan kopplas till den globala uppvärmningen, inträffar. De delar utav pro-
blematiken som inte ryms inom ramen för de specifika händelserna tenderar att uteslutas i fram-
ställningen.

Nyckelord: Global uppvärmning, miljöfrågor, massmedia, dagstidningar, diskursanalys
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1 Inledning

Den globala uppvärmningen framställs ofta som ett av vår tids stora, kanske till och med största,
globala miljöproblem. Problemet har vid många tillfällen fått stor uppmärksamhet och priorite-
rats högt i såväl internationella som nationella sammanhang. Vid FN:s stora konferens om miljö
och utveckling i Rio De Janeiro 1992 antogs Konventionen om klimatförändringar som ett första
försök att internationellt handskas med problemet. Denna konvention har sedan följts av Kyoto-
protokollet1 som antogs 1997.2 Man har alltså gjort flera försök att på ett internationellt plan
hantera problemet med den globala uppvärmningen. På ett nationellt plan är klimatfrågan en
högt prioriterad fråga bland annat genom miljökvalitetsmålet En begränsad klimatpåverkan.3
Samtidigt som konventioner och strategier bör diskuteras och framställas på en politisk nivå, har
också individuella val i vardagen såsom attityder och konsumtionsmönster betydelse i samman-
hanget. Det är samtidigt ett problem som är mycket abstrakt på så sätt att vi inte kan se proble-
met med egna ögon. De förändringar i temperaturen, som man i sammanhanget talar om, är ett
mycket långdraget förlopp som ingen direkt kan uppleva och den vetenskap som omgärdar pro-
blemet är avancerad.4 För att se problemet är man beroende av komplicerade klimatmodeller som
endast en bråkdel av världens befolkning förstår.5 Detta innebär att problemet karakteriseras av
ett stort forskningsberoende, vilket gör att problemet måste synliggöras, förklaras och förmedlas
av forskare.

Den globala uppvärmningen måste på grund av dess abstrakta karaktär kläs i ord och förklaras så
att allmänheten kan ta till sig informationen. Hur detta skall göras, och av vem, är svåra frågor att
besvara, men faktum är att massmedierna är stora kommunikativa aktörer i samhället. Det är via
massmedier såsom teve och tidningar som många av oss får information om dessa komplexa
problem. Det är dessa aktörer som i stor utsträckning bestämmer vad som står på agendan, och
är aktuellt just nu, och därmed också vilka frågor människor har åsikter om. Massmedierna når ut
till en stor allmänhet runt om i världen och är mycket stora och kraftfulla samhälleliga aktörer.
Enligt medieforskaren Thompson (2001) har medierna tagit över en stor del av arenan för bety-
delseskapande och ideologiproduktion och innehar en stor symbolisk makt.6 Denna symboliska
makt fanns tidigare i händerna på bland andra kyrkan och skolan. Massmedierna har en symbo-
liks makt på så sätt att de producerar, lagrar och sprider symboler som är meningsfulla både för
individen som producerar dem och de individer som tar emot dem.7 Detta gör dem till medska-
pare av det tankemönster som ger individen möjlighet att tolka och förstå verkligheten. Med
andra ord kan man säga att massmedierna producerar och upprätthåller en diskurs, d.v.s. ett be-
stämt sätt att tala om och förstå verkligheten.8

Den bild man inom massmedierna sprider ut kring den globala uppvärmningen är utifrån denna
bakgrund viktig att ta i beaktande när man försöker sig på att förstå hur en samhällelig uppfatt-
ning kring problemet produceras, reproduceras och transformeras. En av de stora massmediala
                                                
1 Ett protokoll som förbinder de flesta av världens länder att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. de gaser som
tros leda till en ökad global uppvärmning.
2 Ebbesson J 2000: Internationell miljörätt, Iustus förlag, Uppsala s. 141ff
3 URL 1: Naturvårdsverket
4 Lidskog R, Sandstedt E & Sundqvist G 1997, Samhälle, risk och miljö. Sociologiska perspektiv på samhällets miljöproblem,
Studentlitteratur, Lund, s. 192ff
5 Hajer M 1997: The politics of environmental discourse. Ecological Modernization and the policy process, Clarendon Press, Ox-
ford, s. 10
6 Thompson J B 2001: Medierna och moderniteten, Bokförlaget Daidalos, Göteborg, s. 21f
7 Ibid., s. 21f
8 Hermansson C 2002: Det återvunna folkhemmet – tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987-1998, Linköpings studies in
Arts and Science 252, Linköpings universitet, s. 43
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aktörerna tillsammans med teve och radio är tidningar. Många får dagligen information och ny-
heter genom den svenska dagspressen, och jag anser därför att det är viktigt att titta närmare på
vad som karakteriserar den bild av problemet som framställs i dagstidningarna. Dagstidningarna
kan förstås som en diskursiv praktik varigenom texter produceras och konsumeras.

1.1 Övergripande frågeställning
Syftet med denna uppsats är att analysera och kritiskt ganska hur den globala uppvärmningen
idag framställs och kommuniceras i dagspressens journalistik med utgångspunkt i dagstidningen
Dagens Nyheter.

1.1.1 Forskningsfrågor
- Hur framställs och kommuniceras den globala uppvärmningen?
- Vad beskrivs som orsaker till och lösningar på problemet?
- Vilka aktörer beskrivs i samband med den globala uppvärmningen och hur beskrivs dessa

aktörer?
- Hur ser relationen mellan olika åsikter ut? Får vissa åsikter/uppfattningar tillträde framför

andra?

2 Bakgrund

2.1 Miljöfrågor och massmedier
Detta kapitel syftar till att ge en överblick av den tidigare forskning som gjorts inom området och
som är av betydelse för denna studie.

Alison Anderson (1997) analyserar i sin bok ”Media, culture and the environment” hur miljöny-
heter skapas och förmedlas inom journalistiken. Hon betonar att massmedierna i och med en
ökad globalisering, fått en allt större och mer betydelsefull roll för individens identitet.9 Hon häv-
dar att framställningen och produktionen av nyheter kring miljöfrågor är en social och kulturell
konstruktion.10 Detta är extra tydligt när det gäller de globala miljöfrågorna, såsom den globala
uppvärmningen, på grund av problemens komplexitet och osäkerhet. Journalisterna influeras
bland annat av personliga intressen, nyhetsvärde och nyhetskällor.11 Detta innebär också att jour-
nalisterna aldrig kan producera ”objektiva” nyheter, även om det är ambitionen.12 Det är viktigt
att även i min analys vara medveten om att nyheter inte skapas i ett vakuum. Nyheterna är påver-
kade och influerade av en rad aspekter. Anderson presenterar också ett antal faktorer som påstås
vara avgörande för om ett miljöproblem blir en nyhet. För det första är miljönyheter händelse-
centrerade, vilket innebär att det är lättare för en specifik händelse att passa in bland nyheterna.13

Dock karakteriseras miljöfrågorna ofta av långdragna förlopp och inte av specifika händelser. För
det andra tenderar nyhetsproduktionen att kopplas till en 24 timmars daglig cykel, medan miljö-
frågor istället tenderar att involvera långa processer.14 Miljöfrågorna passar alltså enligt denna
uppfattning inte in i den nyhetsjournalistiska formen.

                                                
9 Anderson A 1997: Media, culture and the environment, Rutgers University Press, New Jersey, s. 11
10 ibid., s. 13
11 ibid., s. 14
12 ibid., s. 71
13 ibid., s. 121ff
14 ibid., s. 121ff
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Två studier har genomförts om hur man i den svenska televisionen har framställt miljöproblema-
tiken. Den ena är studien ”Gröna Nyheter” av Monica Djerf Pierre (1996). I denna studie be-
skrivs hur miljöjournalistiken vuxit fram och utvecklats i den svenska televisionens nyhetssänd-
ningar från 1961-1994. Det är framförallt de två sista perioderna av denna studie, d.v.s. 1970-
1991 och 1991-1994 som är av intresse. Perioden 1970-1991 beskrivs som den kritiskt doku-
menterade miljöjournalistiken. Denna period präglades av en ökad uppmärksamhet kring miljö-
frågorna i nyhetssändningarna och det skedde en successiv ekologisering utav miljödiskursen.15

Detta innebär att miljöproblemen framställdes som allvarliga katastrofhot och som delar i en
större problematik.16 Framställningen skildrades av en konflikt mellan hänsyn till miljön och eko-
nomi, där lagstiftning och främst förbud mot miljöförstörande processer framställdes som de
rätta lösningarna.17 Perioden 1991-1994 karakteriserades av att miljöjournalistiken blev alltmer
populariserad.18 Diskussionen kring miljöfrågor förflyttades från en inriktning på produktionsfrå-
gor till att mer och mer fokusera kring konsumtionsfrågor. Problembeskrivningen förändrades
och kom framförallt att karakteriseras av en syn på att vetenskapliga insatser och tekniska lös-
ningar var svaret på problemen.19

Den andra studien ”Det återvunna folkhemmet” av Camilla Hermansson (2002) är en analys av
hur skiftet från en produktionsinriktad uppfattning av miljöfrågan, till en fokusering på individer-
nas konsumtionsmönster har gestaltats i tevenyheterna 1987-1998. Hermansson kommer i sin
studie fram till att tevejournalistikens bild av naturrelationen har ekonomiserats.20 Detta innebär
att ekonomin har fått en allt större plats i beskrivningen av människans relation till naturen. Tan-
ken om en ekologisk modernisering, där lösningen på miljöfrågorna handlar om modernisering,
ny teknik och individuellt ansvarstagande framställs mycket tydligt i tevenyheterna.21 Detta sägs
bottna i att miljöfrågorna inte ses och framställs som ett problem i samma utsträckning som tidi-
gare, utan att det snarare är lösningarna som kommuniceras. Den bild av miljöfrågorna som
framställs i tevenyheterna har gått från att vara problemfokuserad till att allt mer fokusera på lös-
ningarna av problemen.

Som framgår av denna diskussion kring tidigare forskning har de studier som genomförts inom
området främst behandlat miljöfrågan i stort. Det framkommer också att massmedierna har haft
problem med att gestalta de komplexa miljöproblem som involverar långdragna förlopp. Den
globala uppvärmningen är ett mycket komplext problem som samtidigt påverkas av hur individen
lever i vardagen. Utifrån denna utgångspunkt anser jag att det är relevant att specifikt undersöka
hur den globala uppvärmningen framställs och beskrivs i den svenska dagspressen.

                                                
15 Djerf Pierre M 1996: Gröna nyheter – Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994, JMG, Göteborgs
universitet, s. 365f
16 ibid., s. 365f
17 ibid., s. 366
18 ibid., s. 372
19 ibid., s. 372
20 Hermansson 2002, s.312ff
21 ibid., s. 312ff
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3 Teoretiska och metodologiska perspektiv

3.1 Material och urval

3.1.1 Dagens Nyheter
Denna studie tar sin empiriska utgångspunkt i artiklar från dagstidningen Dagens Nyheter. Att jag
valde denna tidning har sin grund i att den är Sveriges största morgontidning och därför en stor
aktör i de svenska dagstidningarnas praktik. Jag är dock väl medveten om att tidningen inte är
representativ för den svenska dagspressen som helhet, men den är ändå en så pass stor aktör att
den också är en stor medskapare av den bild av den globala uppvärmningen som produceras och
reproduceras av den svenska dagspressen. Dagens Nyheter läses dagligen av cirka en miljon
människor och utkommer sju dagar i veckan.22 Den har sin utgångspunkt i Stockholm men når
läsare runt om i Sverige, och distribuerar nyheter både via en traditionell papperstidning och se-
dan 1996 också via internet.

Dagens Nyheter grundades redan 1864 och blev då den första dagstidningen som vände sig till en
bredare publik.23 Historiskt sett har Dagens Nyheter stöttat det liberala partiet, men man övergick
1972 till att kalla sig oberoende.24 Detta betyder dock inte att tidningen är politiskt neutral utan att
kopplingen till ett specifikt parti inte finns kvar. Kring DN:s nuvarande politiska ställning säger
de själva att tidningen är oberoende på så sätt att den ”står fri från partier, organisationer och
ekonomiska maktsfärer.”25 Men vidare står det att läsa att ”DN:s politiska hållning är liberal.”26

Dagens Nyheter är, som citatet visar, styrd utav en liberal ideologi. Tidningen är familjeägd och
en del utav Bonnierkoncernen, som är ett av norra Europas ledande medieföretag.27

3.1.2 Artiklar
Vid en studie av detta slag har man flera valmöjligheter då det gäller empiriskt material. Jag valde
mellan två olika empiriska objekt för min studie, texter eller människor, d.v.s. analys av artiklar
eller intervjuer av textförfattare och/eller textmottagaren. På grund av syftet med min studie föll
mitt val på analys av tidningsartiklar. Detta val grundar sig på att jag är intresserad av hur den
globala uppvärmningen framställs i massmedier och studien syftar till att ge konturer åt den bild
som massmedierna sänder ut till textmottagarna. Det var därför naturligt att utgå ifrån de texter
som möter textmottagarna.

3.1.3 Artikelurval
Artiklarna inhämtades ur artikeldatabasen Presstext28 där en sökning genomfördes på artiklar
publicerade under perioden: 010331-030331. Jag har, som syftet har visat, varit intresserad av hur
man talar om, framställer och beskriver fenomenet den globala uppvärmningen i samtiden och
det föll sig därför naturligt att hålla sig inom denna period. Valet motiveras också av att två år ger
en mer generell bild än om jag valt att undersöka ett år. En undersökning på ett år blir mer käns-
lig för händelser som inträffat under året, medan en undersökning på två år är mindre känslig för
dessa specifika händelser. Sökningen av artiklarna genomfördes med utgångspunkt i olika syno-

                                                
22 URL 2: Dagens nyheter
23 Petersson L &  Pettersson Å 1999: Massmedier. Medieboken. Liber AB, Malmö, s. 91
24 ibid., s. 102f
25 URL 3: Dagens Nyheter
26 ibid.
27 URL 2: Dagens Nyheter
28 URL 4: Presstext
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nymer på begreppet den globala uppvärmningen. Synonymerna jag har utgått ifrån är: klimatfrå-
gan, klimatproblem, klimatpåverkan, klimatförändring, växthuseffekten, global uppvärmning.
Sökningen har utgått från att ordet/orden skulle finnas i rubriken eller i ingressen (de tre första
meningarna i artikeln). Detta för att finna de artiklar som fokuserar på den globala uppvärmning-
en. Ytterligare ett urval har genomförts för att öka relevansen i artiklarna i förhållande till mina
frågeställningar. Därmed valdes följande artiklar bort:

- Debattartiklar och insändare.
- Artiklar som endast berör frågan i förbigående i exempelvis sport- nöjes- eller tevesamman-

hang.
- Korta notiser (exempelvis från TT).
- Artiklar där man inte förhåller sig till problematiken.

Debattartiklar och insändare valdes bort på grund av att jag sökt tidningens officiella ståndpunkt.
Debattartiklarna är författade av personer som står utanför tidningen och fungerar som ett åsikts-
forum för läsarna, skilt från pressens journalistik. Detta blir ett rimligt urvalskriterium då jag är
intresserad av vilken bild dagspressen och tidningen som diskursiv praktik kommunicerar. De
artiklar som endast nämnde begreppet, men inte fokuserade på problemet med den globala upp-
värmningen, valdes bort på grund av att dessa artiklar inte gav någon större förståelse av proble-
matiken och därför inte tillförde analysen något. De artiklar som fanns kvar efter dessa urval var
32 artiklar som beskriver, analyserar eller på något sätt förhåller sig till problematiken med den
globala uppvärmningen.

3.2 Diskursanalys

Det är alltid möjligt att man råkar säga det sanna i utanförskapets vildmark, men i
det sanna är man endast om man lyder diskurspolisens regler, vilka man måste
aktivera på nytt i varje diskurs.29

Den vetenskapliga ansats jag har valt för denna uppsats är diskursanalysen. Denna utgångspunkt
innehåller både teoretiska och metodologiska premisser vilket gör att metoden inte kan användas
lösryckt från den teoretiska grunden.30 Diskursanalysen utgår ifrån ett speciellt sätt att se på språ-
ket. Detta synsätt utgår ifrån att språket inte neutralt avspeglar verkligheten, utan istället skapar
en tillfällig variant av den.31 Språket är tillfälligt organiserat och strukturerat enligt olika mönster
som bestämmer vad vi kan säga i olika sammanhang. Denna struktur är emellertid endast tillfällig
och förändras över tid. Diskursanalysen är ett sätt att systematiskt analysera de mönster som
språket organiseras efter, och de variationer och nyanser som framträder vid språkanvändandet.32

Begreppet diskurs kan förenklat förklaras som den samlade diskussionen kring ett ämne inom en
viss social domän.33 Vid en analys är det då relevant att se hur diskussionen är strukturerad, vilka
aktörer som har tillträde, vilka uppfattningar som framträder o.s.v. En diskurs kan också beskri-
vas som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra, och bestämmer vilka
som har företräde att uttala sig i olika sammanhang. 34 Jag ser diskurserna som de verktyg vi har
till vårt förfogande för att skapa oss en uppfattning av verkligheten. Man kan därför säga att en

                                                
29 Foucault M 1993: Diskursens ordning, Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm, s. 25
30 Winther Jörgensen M & Phillips L 2000: Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, s. 10
31 Alvesson M & Sköldberg K 1994: Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund,
s. 280
32 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 7
33 Bergström G & Boréus K 2000: Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, Studentlitteratur,
Lund, s. 223
34 Anshelm J 2000: Mellan frälsning och domedag. Kärnkraftens idéhistoria., Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB,
Stockholm, s. 20
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diskursanalys är en analys utav de förståelsemönster som skapar en verklighetsuppfattning och
hur dessa förståelsemönster förändras och vidmakthålls.

Michel Foucault var den som på allvar började utveckla diskursanalysen. Han har i sina verk varit
intresserad av att kartlägga reglerna för vilka utsagor som blir accepterade som meningsfulla och
sanna under en viss tidsepok. Sanningen ses, av Foucault, som en diskursiv konstruktion och de
historiska reglerna för diskursen sätter snäva gränser för vad som överhuvudtaget kan sägas.35 För
att göra sig hörd inom diskurserna måste de diskursiva reglerna följas, vilket innebär en inskränk-
ning av individens frihet. Dessa diskursiva regler består av ett antal utestängningsmekanismer
som bestämmer vad som är sant/falskt, förbjudet/tillåtet, förnuft/vansinne o.s.v.36 Den makt
som diskursen innehar är inte en makt som utövas av bestämda agenter i förhållande till passiva
subjekt. Den skall därför inte endast förstås som förtryckande utan också produktiv, då det är
genom denna diskursiva makt som vår sociala värld konstrueras, objekt skiljs åt och relationer
skapas.37

Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktivistisk grund som karakteriseras av en uppfattning
om att vår kunskap om verkligheten inte är objektiv. Vårt sätt att uppfatta verkligheten är histo-
riskt förankrat och förändras därför över tid. Det är genom kategorier, som utgörs av bland annat
språket, som verkligheten blir tillgänglig.38

3.3 Den kritiska diskursanalysen
Inom diskursanalysen finns en mängd olika riktningar och i denna studie tar jag min utgångs-
punkt i den kritiska diskursanalysen. Förgrundsgestalten inom denna riktning av diskursanalysen
är Norman Fairclough och han lägger stor vikt vid texten och textanalysen. Detta stämmer bra
överens med fokus för denna studie. En annan faktor som varit viktig i mitt val är den samhälls-
kritiska utgångspunkt som denna riktning har. Den kritiska diskursanalysen ser inte sig själv som
politiskt neutral utan som engagerad i social förändring.39 Fairclough hävdar att språket har fått
en allt större betydelse i det sociala livet, och stora sociala och politiska processer har en delvis
lingvistisk och diskursiv karaktär. 40 Detta ökar vikten av en kritisk granskning av språket och
diskurserna som används i samhället, vilket gör den kritiska diskursanalysen betydelsefull.

Fairclough använder begreppet diskurs på två olika sätt. Substantivet diskurs definieras som:
språkbruk såsom social praktik.41 Substantivet diskurs med en artikel, exempelvis en diskurs, defi-
nieras som: ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv, exem-
pelvis en miljödiskurs, en feministisk diskurs o.s.v.42 Diskursen ses i denna riktning, till skillnad
från i andra riktningar, som bestående enbart av lingvistiska element och den bidrar till att kon-
struera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. Den är konstrue-
rande på så sätt att den bidrar till att bevara, producera och transformera den sociala verklighe-
ten.43

                                                
35 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 19
36 Foucault M 1993, s. 7ff
37 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 20
38 ibid., s. 11
39 Bergström & Boréus 2000, s. 233
40 Fairclough N & Wodak R 1997, Critical Discourse Analysis, i: Discourse as social interaction. Discourse Studies. A Multi-
disciplinary Introduction II, Sage Publications, London, s. 271
41 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 72
42 ibid., s. 72
43 Fairclough & Wodak 1997, s. 258
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I den kritiska diskursanalysen ses diskursiva praktiker, genom vilka texter konsumeras och produ-
ceras, som en viktig form av social praktik som bidrar till att konstituera den sociala världen.44

Den sociala verkligheten består av både diskursiva och icke-diskursiva element som tillsammans
skapar en bild av verkligheten.45 Den största skillnaden mellan den kritiska diskursanalysen och
andra riktningar inom diskursanalysen är att diskursen här både ses som konstituerande och kon-
stituerad. Diskursen såsom social praktik står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimen-
sioner. Fairclough beskriver detta dialektiska förhållande som: ”A dialectic relationship is a two-
way relationship: the discursive event is shaped by situations, institutions and social structures,
but it also shapes them.”46 Detta betyder alltså att diskursen bidrar till att forma och omforma
sociala strukturer och processer samtidigt som diskursen formas av sociala strukturer.

Ett centralt begrepp i Faircloughs modell är diskursordning. Begreppet kan beskrivas som ett
system av diskurser som formas och omformas genom kommunikativa händelser såsom t.ex.
tidningsartiklar.47 Genom att använda existerande diskurser på ett nytt sätt kan diskursordningen
förändras. Detta gör att diskursordningen är öppen för förändring och inte på något sätt statisk.
När man genomför en konkret diskursanalys skall man fokusera på två dimensioner:
 den kommunikativa händelsen – ett fall av språkbruk, exempelvis en artikel eller en film.
 diskursordningen – summan av de diskurstyper som används inom en social institution eller

en social domän.48

Varje kommunikativ händelse har tre dimensioner; det är en text, det är en diskursiv praktik och
det är en social praktik. En diskursanalys bör därför innehålla en analys av tre dimensioner; tex-
tens egenskaper (texten), de produktions- och konsumtionsmönster som är förbundna med tex-
ten (diskursiv praktik) och den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en
del av (social praktik).49 Textanalysen handlar om att se de formella dragen hos texten som kon-
struerar diskurser och genrer lingvistiskt. Analysen av den diskursiva praktiken innebär en analys
av hur textförfattaren bygger på redan existerande diskurser och genrer för att skapa en ny text,
och på hur textmottagare använder diskurser vid konsumtion och tolkning av texten. Analysen av
den sociala praktiken innebär en analys av den diskursiva praktikens påverkan på den existerande
diskursordningen, samt konsekvenserna för den bredare sociala praktiken.50 Det kan t.ex. handla
om att stätta resultatet av textanalysen samt analysen av den diskursiva praktiken i ett större
sammanhang och att analysera vilka konsekvenser en viss framställning får på de icke-diskursiva
faktorerna.

3.4 Analysmodell
En diskurs är inte något verkligt och påtagligt, utan kan istället ses som ett sätt för oss att förstå
hur man beskriver omvärlden. Med andra frågeställningar och annat syfte skulle också diskurser-
na och diskursordningarna se annorlunda ut. Man är inom diskursanalysen inte intresserad av hur
något egentligen är utan hur det framställs. Man kan aldrig komma bakom diskurserna, utan det
är diskursen i sig som är i centrum för analysen. Det diskursanalytiska angreppssättet skiljer sig
från många andra angreppssätt genom att författaren och diskursanalytikern finns med på ett
tydligare sätt i texten. De konkreta riktlinjerna för diskursanalysen är få, vilket leder till att man
måste göra en mängd tolkningar och val som diskursanalytiker. Jag har i min studie gjort en
mängd subjektiva val som påverkat mitt resultat på ett eller annat sätt. Det är också viktigt att
                                                
44 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 67
45 ibid., s. 67f
46 Fairclough & Wodak 1997, s. 258
47 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 76
48 ibid., s. 73
49 Fairclough N 1996, Discourse and social change, Polity Press, Cambridge, s. 71ff
50 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 75
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tänka på att man själv är påverkad av de diskurser man analyserar.51 Jag har försökt att handskas
med denna problematik genom att i så stor utsträckning som möjligt ställa mig främmande till
materialet, och avslöja de ”självklarheter” genom vilka det byggs upp en förståelse av problemati-
ken. Detta innebär dock inte att jag har funnit den rätta tolkningen av dessa texter, utan att den
ska ses som en av flera tolkningar.

Fokus för analysen har i denna studie varit det nät utav diskurser, det vill säga den diskursordning
som omger dagstidningarnas beskrivning och framställning av de globala uppvärmningen. I ett
första steg genomfördes en övergripande analys där artiklarna kategoriserades utefter den upp-
fattning av den globala uppvärmningen som artiklarna kommunicerar. Det som varit vägledande
för denna kategorisering är de forskningsfrågor som studien utgår ifrån och kategorierna följer
tydliga mönster som framträtt i materialet. Jag har sökt efter de likheter och skillnader som finns i
artiklarnas framställning av problematiken och samlat de artiklar som har en liknande framställ-
ning utav den globala uppvärmningen i en och samma kategori. Många av artiklarna har visat på
likheter över kategoriernas gränser och skulle kunna passa in i flera av kategorierna. Då har jag
utgått ifrån den kategori som framstår tydligast i artikeln. Totalt har tre kategorier (mönster)
framträtt tydligt i materialet, dock har ett antal av artiklarna inte med rättvisa kunnat placeras in
under någon av kategorierna. Dessa kommer att diskuteras lite mer kortfattat men inte genomgå
någon djupare textanalys. Två artiklar i varje kategori genomgick i ett andra steg en djupare analys
av den typ som Fairclough förespråkar. Totalt har alltså sex artiklar genomgått djupanalysen. Ur-
valet för djupanalysen har grundat sig på att finna de artiklar som tydligast representerar det sätt
att tala om den globala uppvärmningen som är karakteristiskt för respektive kategori av artiklar.

Djupanalysen har fokuserats på två av de tre dimensioner som ingår i Faircloughs modell. För det
första textens egenskaper (texten) och för det andra de produktions- och konsumtionsmönster
som är förbundna med texten (diskursiv praktik). Jag väljer att i min analys stanna på denna dis-
kursiva nivå och inte gå vidare till den tredje dimensionen, som är en analys utav den sociala
praktiken. Detta val grundar sig på att jag i denna studie framförallt intresserar mig för de diskur-
siva elementen i dagstidningens framställning av den globala uppvärmningen, och inte de icke-
diskursiva elementen (såsom institutionella eller ekonomiska faktorer) som står i fokus vid analy-
sen av den sociala praktiken.

I ett första steg har jag genomfört en analys utav den diskursiva praktiken, det vill säga tittat på
hur texten har producerats, distribuerats och hur den konsumeras.52 Man tittar alltså inte enbart
isolerat på texten som sådan utan istället vad den innebär i ett större sammanhang där den också
tolkas och ”används”. Grunden för analysen av den diskursiva praktiken är att klargöra vilka
diskurstyper som används för att förklara problemet med den globala uppvärmningen. I förhål-
lande till denna analys kan det till exempel handla om ekonomiska, vetenskapliga eller tekniska
diskurser, eller element från dessa diskurser, som används för att förklara, beskriva och diskutera
kring den globala uppvärmningen. Detta innebär också en analys av artikelns interdiskursivitet vil-
ket kan förklaras som ett uttryck för att en artikulering av olika diskurser inom och mellan
diskursordningar sker. Man kan se det som en analys utav relationerna mellan de olika diskurser-
na som textförfattaren använder för att ge en bild utav problematiken. En hög grad av interdis-
kursivitet, d.v.s. en praktik där diskurstyper blandas på nya sätt tyder på, och är en drivkraft i,
diskursiv förändring. En låg grad av interdiskursivitet, d.v.s. en praktik där diskurser blandas på
konventionellt sätt, är däremot tecken på, och drivkraft i, upprätthållandet av den rådande
diskursordningen.53

                                                
51 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 28
52 ibid., s. 85
53 ibid., s. 77
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Intertextualitet är ett begrepp som används för att visa på att kommunikativa händelser bygger på
tidigare kommunikativa händelser.54 Alla texter bygger mer eller mindre på tidigare texter och vid
tillfällen då detta är extra tydligt, exempelvis när en uttrycklig hänvisning till andra texter finns,
har texten en s.k. manifest intertextualitet. 55 Det kan t.ex. i förhållande till denna studie, handla om
att artikeln är uppbyggd av forskningsrapporter. Det är också viktigt att granska vad författaren
förutsätter för kunskap hos mottagaren, samt vilka påståenden som är givna, sanna  eller vederta-
gen fakta.56 En annan viktig aspekt är villkoren för hur man i den diskursiva praktiken producerar
och konsumerar texterna.57 Ett sätt att analysera detta kan vara att se till vad de olika artikelgen-
ren innebär för produktionen och konsumtionen av texten. Exempelvis är ledaregenren tydligare
i sitt budskap än nyhetsgenren som framställer nyheterna på ett mer objektivt sätt. Detta har be-
tydelse för hur textkonsumenten tolkar texten.

Det andra steget i djupanalysen är att gå in djupare i texterna och genomföra en textanalys, d.v.s.
en analys utav formen och innehållet i artiklarna.58 En del utav textanalysen består i att analysera
textens transitivitet. Detta innebär en analys av hur man i texten förbinder händelser och processer
med subjekt och objekt. Att analysera hur agenten/aktören beskrivs eller utelämnas kan tillföra
analysen mycket i form av hur subjekten kopplas samman med händelsen.

Ett annat användbart begrepp är modalitet. När man analyserar modalitet fokuserar man på graden
av instämmande i en sats, och man kan då se hur författaren ställer sig till de påståenden som förs
fram i artikeln. Ett sätt att göra instämmandet i ett påstående mindre är att använda begrepp så-
som: typ, lite eller liksom.59 En annan grad av modalitet är sanning, d.v.s. att talaren/författaren
instämmer fullständigt i ett påstående som görs i artikeln. 60 Meningen: ”Växthuseffekten orsakas
av människornas utsläpp utav växthusgaser”, framställer denna kunskap som sann och riktig.
Medan meningen: ”Växthuseffekten tros orsakas av människors utsläpp av växthusgaser” visar på
en mindre grad av säkerhet. Dessa två meningar kan dock grunda sig på samma ”fakta” och det
är då författaren som avgör med vilken modalitet dessa ”fakta” skall presenteras. Fairclough ut-
talar också vikten av att analysera de metaforer som används för att beskriva problematiken. Detta
är intressant därför att man genom att använda en viss metafor också väljer att konstituera verk-
ligheten på ett speciellt sätt.61

                                                
54 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 77
55 ibid., s. 77
56 Fairclough 1996, s. 120f, s. 234
57 ibid., s. 233
58 Fairclough N 1995, Critical Discourse analysis. The critical study of language, Longman, London, s. 188
59 Fairclough 1996, s. 159
60 Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 88
61 Fairclough 1996, s. 194ff, s. 237
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4 Analys

Efter den övergripande analysen har jag kunnat urskilja tre olika kategorier som de flesta av ar-
tiklarna har kunnat sorteras in under:
1. Politik och ledarskap.
2. Internationell politik.
3. Vetenskapen och riskerna

Detta kapitel är strukturerat utefter de kategorier jag funnit i det empiriska materialet. Kapitlet är
uppdelat i fem avsnitt. De tre första avsnitten beskriver de kategorier som jag har kunnat sortera
in artiklarna under och är en sammanställning både utav den övergripande och den djupare analy-
sen jag genomfört. Dessa avsnitt beskriver först kortfattat de generella drag jag kunnat se i kate-
gorins artiklarna samt förklarar hur kategorins artiklar liknar varandra. Sedan redovisas de två
djupanalyser som genomförts i varje kategori. I det fjärde avsnittet sammanställs och diskuteras
kortfattat de artiklar som inte kunnat sorteras in under någon av de tre kategorierna, dock så
genomförs ingen djupanalys av dessa artiklar. I det femte och sista avsnittet sammanfattas resul-
tatet utav analysen.

4.1 Politik och ledarskap
Åtta av de totalt 32 artiklarna (6, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 30) har visat sig ha tydliga likheter i fram-
ställningen och kommunikationen av den globala uppvärmningen. Fem av dessa artiklar (6, 18,
20, 26, 30) är publicerade på ledarsidorna. En artikel (19) är publicerad på kultursidorna. De två
återstående artiklarna (13, 27) är lite längre artiklar som är koncentrerade på att presentera forsk-
ningsresultat och publicerade i DN Lördag. Dessa artiklar liknar varandra såtillvida att de beskri-
ver och diskuterar den globala uppvärmningen som en fråga som kräver politiskt ledarskap sam-
tidigt som man kopplar frågan till energipolitiken.

Karakteristiskt för artiklarna i denna kategori är att de speglar en tilltro till vetenskapen och de
vetenskapliga belägg som säger att människorna är orsaken till den ökande globala uppvärmning-
en. Författarna refererar framförallt i detta sammanhang till forskningsinstansen IPCC62. Proble-
met beskrivs i flertalet av artiklarna på ett tydligt sätt som en energi- och elförsörjningsfråga sam-
tidigt som man betonar behovet av en ”bättre” politik på området. Med detta menar jag att man i
artiklarna tar sin utgångspunkt i att växthuseffekten är ett stort problem, för att sedan komma in
på att det i grund och botten är en energipolitisk fråga. Detta gör att lösningen på problemet ock-
så framställs som en fråga om hur energiförsörjningen i framtiden skall se ut. I flertalet av artik-
larna hävdas att det som framförallt krävs för att komma till rätta med problemet är en förändrad
politisk attityd gentemot kärnkraften.

Ett annat karaktärsdrag som är tämligen genomgående och belyses i artiklarna är en uppfattning
om att det är politikerna som måste agera för att avhjälpa problemet med den globala uppvärm-
ningen. I artikeln Miljöpolitikens hycklare, 020630, säger man följande: ”Alla talar om växthuseffek-
ten, men flertalet regeringar handlar stick i stäv mot sina uttalade avsikter. Sverige och Danmark
investerar i kolkraft.” Man visar alltså på att regeringarna påverkar växthuseffekten i negativ rikt-
ning. Utvecklingen av ny teknik på miljöområdet framställs vid flera tillfällen som en möjlig lös-
ning på problemet, men det måste ske på initiativ av politikerna. I två av artiklarna beskrivs alter-
nativa sätt att komma tillrätta med växthusproblematiken genom att lagra koldioxid i underjor-

                                                
62 IPCC är en förkortning av International Panel on Climate Change, en forskningsinstans med stöd av FN, som
framförallt sammanställer redan befintlig forskning kring den globala uppvärmningen
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den. Detta sätt att lösa problemet beskrivs mycket positivt, vilket motiveras med att beroendet av
fossila bränslen är så pass stort att en utfasning av dessa skulle vara mycket tidskrävande. Även
denna beskrivning av problemets lösning bygger på tanken om att ny teknik och forskning är ett
sätt att komma tillrätta med en ökande global uppvärmning.

Jag går djupare in kategorin ”politik och ledarskap” genom att titta närmare på två av kategorins
artiklar. Dels ledarartikeln Elförsörjningen är ingen leksak publicerad 030107, och dels artikeln Politi-
ker, gör någonting åt vädret som är publicerad på kultursidorna 020704 och författad av vetenskaps-
journalisten Fredrik Lundberg. Dessa två artiklar visar med tydlighet på de för kategorin karakte-
ristiska drag som beskrivits ovan, och visar genom deras olika genrer samtidigt på det spektrum
av artiklar som ryms inom kategorin.

4.1.1 Elförsörjningen är ingen leksak
Om man tittar närmare på ledarartikeln Elförsörjningen är ingen leksak kan man se att växthusfrågan
behandlas och beskrivs som en elförsörjningsfråga. I artikeln hävdar man att den ”havererade”
energipolitiken leder till en kraftig ökning av utsläppen av klimatpåverkande gaser och samtidigt
påverkar energipriset i negativ riktning. Argumentationen leder fram till att kärnkraften är en av
lösningarna på problemet.

4.1.1.1 Diskursiv praktik
Både produktionen och konsumtionen av texten påverkas av det faktum att artikeln är en ledare,
vilket kan ses som ett av den diskursiva praktikens villkor. Att artikeln är en ledare innebär att
författarna går in i texten med målet och syftet att texten skall föra fram en åsikt och påverka.
Konsumenten känner till vad en ledare syftar till och går in i artikeln med denna kunskap. Detta
kan t.ex. innebära att läsaren distanserar sig till artikeln på grund av dess politiska tydlighet och är
mer ifrågasättande mot denna informationen, än mot informationen i en ordinär nyhetsartikel,

Element från en politisk diskurs framträder mycket tydligt i artikeln då författaren använder ett
politiskt resonemang för att föra fram sin kritiska åsikt mot den politik som förs inom energiom-
rådet idag. Energipolitiken beskrivs som havererad och man argumenterar för att den borde för-
ändras. Växthuseffekten används som ett argument för att politikerna måste förändra energipoli-
tiken:

Vi som är övertygade om att växthuseffekten är ett reellt problem kan känna viss
förtvivlan: Varför medverkar riksdag och regering i Sverige till att öka den nordiska
regionens utsläpp av klimatpåverkande gaser genom att göra elförsörjningen bero-
ende av dansk kolkraft?

Om man tittar närmre på citatet kan man se att författaren förutsätter att riskdag och regering inte
ser växthuseffekten som ett reellt problem. Detta kan man se genom att författaren hävdar att de
som ser växthuseffekten som ett reellt problem, känner förtvivlan på grund av riksdagens och
regeringens sätt att handskas med frågan. Resonemang utgår ifrån en politisk diskurs, och det är
därför den politiska dimensionen av den globala uppvärmningen som står i fokus. Ansvaret att
förbättra läget och lösa frågan ligger i händerna på en skara styrande politiker. Till konsumenten
av texten kan detta ses som ett tecken på att ansvaret att lösa problemet faller på politikerna och
inte på individen.

I kontrast till denna politiska diskurs används också en ekonomisk diskurs, där elkonsumenten
står i fokus och beskrivs som drabbad. Författaren positionerar sig på den enskilde konsumen-
tens sida och beskriver att den havererade energipolitiken är negativ för konsumenten.
”Konsumenterna får ta stötarna. Elskatterna höjs, elpriserna stiger, och moms läggs på både
skatte- och prisökning.” Man hämtar argument ifrån en välfärdsdiskurs då elförsörjningen be-
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skrivs som en av de viktigaste välfärdsfaktorerna, vilket gör att en felaktig energipolitik även är ett
hot mot samhällets utveckling. Detta kan till läsaren förmedlas som ett budskap om att det inte
föreligger någon konflikt mellan ekonomisk tillväxt och en god miljö. Detta grundar jag på att
man beskriver elkonsumtionen som en välfärdsfaktor, och att hänsyn till miljön inte innebär att
elkonsumtionen måste minska. Energieffektivisering framställs inte som en lösning på problemet
då ett samhälle i utveckling och tillväxt kräver mer och mer energi:

Hur mycket el har Sverige sparat sedan folkomröstningen om kärnkraft hölls 1980?
En försiktig kalkyl tyder på att vi har minskat konsumtionen med mer än 50 procent
i identiska processer: industri, handel, trafik, hushåll. Ändå har förbrukningen ökat.
Industrin ersätter olja med el. Företagen har fler datorer. Fler livsmedel kyls eller
värms.

Problematikens lösning framställs i artikeln bl.a. vara en utbyggnad av kärnkraften, vilket skulle
innebära att elkonsumtionen kan fortsätta ligga på samma nivå som idag. I denna del utav reso-
nemanget används element från teknisk diskurs och författaren hävdar att tekniken är så pass
säker att det inte är några problem ur den aspekten. ”Vi har kärnkraft med hög driftsäkerhet och
säkerhetssystem som kan hantera den värsta tänkbara olycka.” Detta speglar också tilltro till tek-
niken och möjligheten att genom den komma tillrätta med de stora miljöproblemen.

Som framgår av ovanstående exempel och diskussion använder författaren element från en rad
diskurser för att förklara problematiken och dess lösning. Att element från så många olika diskur-
ser används tyder på en hög grad av interdiskursivitet. Artikeln har dock en låg grad av manifest in-
tertextualitet såtillvida att författaren inte explicit hänvisar till andra texter. Artikeln skulle dock
kunna ses som ett svar på, eller ett inlägg i, en diskussion som pågår i samhället. Artikeln har
formulerats på ett sådant sätt att vissa påståenden har förutsatts vara givna. Exempelvis skriver
man: ”Det är hög tid för socialdemokraterna att ta energifrågan på allvar.” Genom den formule-
ringen hävdar man alltså att socialdemokraterna inte tagit problemet på allvar tidigare, och det
kan därför ses som en kritik mot de styrande politikerna. Man kan i artikeln också läsa att:

För dem som menar att elanvändning är av ondo är de höjda elpriserna säkert väl-
komna. Miljöpartiet, vänsterpartiet och centern får hjälp av klimatet och kraftbola-
gen med att genomföra sin prispolitik. Att inflationen ökar och tillväxten minskar
väger väl i sammanhanget lätt.

Genom denna formulering förutsätts det att aktörerna som ”välkomnar” höjda elpriser också väl-
komnar en ökad inflation och minskad tillväxt. De beskrivs som tillväxtmotståndare, och detta
förutsätts vara något negativt.

4.1.1.2 Texten
Artikeln fokuserar på energiförsörjningen och växthusproblematiken, och tittar man närmare på
textens transitivitet kan man se att processen/händelsen ”växthuseffekten” förbinds genom hela
artikeln med aktören ”energipolitiken”. Det går till exempel att läsa att: ”Den havererade energi-
politiken leder nu till en kraftig ökning av utsläppen av klimatpåverkande gaser och medverkar till
att inflationen tar fart.” Energipolitiken framställs som orsaken till både utsläppen av klimatpå-
verkande gaser och en ökande inflation. När mer positiva händelser beskrivs i artikeln, t.ex. de
energibesparingar som gjorts de senaste 20 åren, är det inte längre politiken som är aktören utan
istället ”Sverige” och ”vi”. Den enskilda individen framträder dock aldrig som aktör utan aktö-
rerna är mer diffusa grupper såsom ”energipolitiken”, ”kraftverken” eller ”Sverige”, däremot så
framställs individen, som tidigare nämnts, vid flera tillfälle som offer för den felaktiga politik som
bedrivits på området. Man ger då också textkonsumenten en bild av att individen är maktlös,
både i förhållande till den politik som bedrivs, och till den globala uppvärmningen.
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Artikelns modalitet är mycket hög, vilket troligtvis har sin grund i att det är en ledarartikel och där-
för har som syfte att föra fram ett budskap på ett tydligt sätt. Författaren visar inte på att några
tvivel finns i de påståenden som görs om exempelvis den globala uppvärmningens existens. Man
beskriver elförsörjningen metaforiskt som en ”ideologisk leksak”. Detta tolkar jag som att textför-
fattaren försöker ge en bild av att energipolitiken används för mycket i ideologiska sammanhang
och att man ser inte till ”realiteten” kring frågan. Frågan beskrivs därmed som inbäddad i ett ide-
ologiskt sammanhang vilket gör att politikerna inte handskas med frågan rationellt utan ideolo-
giskt.

4.1.2 Politiker, gör någonting åt vädret!
Kulturartikeln Politiker, gör någonting åt vädret! handlar om hur man bör handskas med den globala
uppvärmningen. Det hävdas att politikerna måste ta större ansvar och visa att det är allvar, då
individerna inte kan lösa problemet var och en för sig.

4.1.2.1 Diskursiv praktik
Ett av villkoren för den diskursiva praktiken utgörs av artikelns genre. Det är en kulturartikel skri-
ven på ett åsiktsladdat sätt, men ändå med en tydlig reflektion. Det framgår tydligt för läsaren vad
författaren har för ståndpunkt i frågan, och jag får en uppfattning av att författarens argumenta-
tion har som syfte att påverka och kritisera. Den tvärsäkra bild som framställs kan innebära att
artikelns budskaps ses som rena åsikter och inte nyheter, vilket i sin tur leder till att textkonsu-
menten intar en kritisk ställning.

Artikeln angriper problemet från många olika vinklar och tar argument från en mängd discipliner
och diskurser. Den största anledningen till svårigheten att lösa problemet sägs vara att politikerna
inte leder i tillräcklig omfattning, medan problemet beskrivs som vetenskapligt, ekonomiskt och
tekniskt okomplicerat:

Klimatfrågan är vetenskapligt enkel. Vi vet vad vi behöver veta. Den är tekniskt en-
kel. Vi vet vad som behöver göras, och hur det ska göras. Den är ekonomiskt en-
kel; det kostar vad det kostar, och det är inte dyrt. Den är politiskt enkel. Folk be-
griper att det är allvar, att något måste göras. Men ledarna måste leda, för fem
miljarder individer kan inte förväntas lösa problemen var och en för sig.

Textförfattaren lägger ansvaret att lösa frågan på politikerna. Problemet beskrivs framförallt som
ett problem som bottnar i bristande ledarskap och vilja från politiskt håll. Detta ger textkonsu-
menten en bild av att frågan befinner sig på en politisk nivå som inte direkt angår individen och
hur denne lever i vardagen. Individens egen möjlighet att påverka den globala uppvärmningen
framställs som mycket begränsad. Det som framgår tydligast av ovanstående exempel är att ele-
ment från en politisk diskurs används för att förklara hur problematiken bör lösas och hanteras
på så sätt att både problemets orsak och lösning sägs ligga på en politisk nivå.

Författaren använder resonemang från en ekologisk diskurs, där samhället beskrivs som mycket
sårbart, för att påkalla uppmärksamhet om konsekvenserna av en eventuell klimatförändring:

De arter som anpassar sig snabbast är de som förökar sig fortast, det vill säga till
exempel bakterier och insekter och till exempel inte ekar och människor. Ändå är
naturen mer anpassbar än mänsklig infrastruktur.

Naturen beskrivs i förhållande till samhället som mer anpassningsbar och människan framstår
som den mest utsatta vid en eventuell klimatförändring.

För att förklara problematiken och dess lösning används också element från en ekonomisk
diskurs. I artikeln beskrivs att det inte behöver bli dyrt att effektivisera energianvändningen, utan
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att pengar istället kan sparas. Att handskas med problematiken framställs som något ekonomiskt
lönsamt:

Utvecklingen av ny energieffektiv teknik och förnybar energi är inte särskilt dyr.
Den kan först ge hygglig utdelning i form av jobb och regional utveckling […]. Se-
dan kan den ge en bra chans till livskraftig exportindustri.

Detta ger textkonsumenten en bild av att ekonomisk tillväxt och en förbättrad miljö inte står i
konflikt till varandra, utan till och med kan påverka varandra positivt. Detta följs att ett resone-
mang som härstammar ur en teknisk diskurs, och man ger en mycket positiv bild av tekniken och
dess möjlighet att handskas med problemet:

Genom effektivare processer, ökad återvinning, materialsnålare konstruktioner och
mer genomtänkta materialval kan den energiintensiva industrin på 10-20 år säkert
minska sina utsläpp med 50 procent.

Detta hänger ihop med resonemanget om energieffektivisering där tekniken ses som en viktig
aspekt. Dock betonas på ett flertal ställen i artikeln att teknikutvecklingen och energieffektivise-
ringen måste ske på initiativ av politikerna.

I artikeln diskuteras också orsakerna till svårigheten att lösa frågan med den globala uppvärm-
ningen, vilket bl.a. sägs vara den omfattande lobbyingen. Man skriver exempelvis att
”[p]ropaganda kan i längden inte besegra solid vetenskap i ett utpräglat kunskapssamhälle.” Man
bygger, som detta citat visar på, upp en bild av att samhället vi lever i är ett samhälle som grun-
dar, eller i alla fall bör grunda, sina beslut på en vetenskaplig rationalitet och inte på företagens
och lobbyisternas viljor.

Som framgår av ovanstående exempel använder författaren använder element från en rad olika
diskurser såsom ekonomisk, teknisk, ekologisk och politisk diskurs för att beskriva problemet
och dess lösning. Även i denna artikel kan man se en hög grad av interdiskursivitet.

Den manifesta intertextualiteten är låg i artikeln i och med att inga uttryckliga hänvisningar till tidiga-
re texter eller resonemang görs. Däremot kan man se artikeln som ett svar på ett skeende i sam-
hället som författaren upplever som problematiskt. Även denna artikel är formulerad på ett så-
dant sätt att författaren förutsätter vissa saker i det som sägs. Exempelvis skriver man att: ”[d]et är
värt att notera att bilindustrin inte är en drabbad sektor. Det går lika bra att tjäna pengar på
bränslesnåla bilar som på törstiga bilar.” Detta påstående syftar tillbaka på att det faktiskt finns de
som hävdar att bilindustrin är en drabbad sektor, och kan därför ses som ett svar på en i samhäl-
let pågående diskussion. Vidare i artikeln sägs också i diskussionen om lobbying att ”[om] politi-
kerna tydligt visar att de inte accepterar något sådant trams, så kommer sådana industrier att böja
sig.” Detta påstående gömmer också ett antagande om att politikerna inte varit tillräckligt tydliga
när det gäller lobbying. Även detta påstående trycker alltså på ett ökat politiskt initiativtagande.

4.1.2.2 Texten
Om man tittar närmare på texten och hur processer och händelser förbinds med objekt eller
subjekt, d.v.s. transitiviteten så kan man se att det genomgående är tingen såsom ”kolkraftverken”,
”transporterna”, ”fordonen” som beskrivs som klimatpåverkande genom att vara utsläppskällor:

De stora utsläppskällorna är transporter, elkraft (kol), samt energiintensiv industri
som cement, aluminium, konstgödsel, oljeraffinanderi. […] De värsta kolkraftverken
släpper ut fyra gånger mer koldioxid än de bästa gaskraftverken.
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Användarna av dessa ting utelämnas, vilket kan få som konsekvens att de aktörer som göms bak-
om utsläppskällorna frias från ansvaret. Det är också dessa ting som skall förändras för att man
ska kunna komma tillrätta med problematiken:

Om tillverkarna tvingas till det kan de inom några år få fram mycket snålare fordon.
Volkswagen har byggt en bil som drar en deciliter milen. Men om den kommer att
produceras beror på de regler som politikerna bestämmer.

I citatet kan man se att det är politikernas uppgift att sätta gränserna och trycka på så att föränd-
ringar utav tingen kan ske.

I artikeln kan man också utläsa att händelsen/processen ”lobbying” kopplas samman med
”förlorarna”, d.v.s. fossilindustrin, och för ”de framgångsrika”, d.v.s. de som satsar på ny energi-
snål teknik, finns inga skäl att använda lobbying. Exmpelvis kan man läsa att ”[f]ramgångsrika
branscher och företag har inte bara mindre intresse av lobbying utan också mindre kapacitet.
Framtiden har inga lobbyister.” Man beskriver ”lobbyisterna” som de aktörer som försvagar och
splittrar den politiska viljan.

Om man går vidare till att titta på textens modalitet så är det precis som i föregående artikel mycket
tydligt att det är författarens åsikt som förs fram, vilket gör att textkonsumenten får en uppfatt-
ning om att författaren instämmer fullständigt i påståendena. Författaren använder sig i artikeln
utav två metaforer för att spegla två olika typer av ledare:

Klimatfrågan väntar på sin Churchill, en politiker som tar hotet och väljarna på all-
var […]. Men hittills har vi mest fått se motsvarigheter till Chamberlain, politiker
som satsat på kortsiktiga popularitetsvinster genom förödmjukande kompromisser
med fienden.

Churchill används som metafor för den initiativrika ledaren som författaren efterfrågar medan
Chamberlain används som metafor för den kortsiktiga och ”hycklande” ledaren. Detta bygger
vidare på resonemanget om att det krävs tydligare och mer konsekvent ledarskap från de styrande
politikerna.

4.2 Internationell politik
Artiklarna i denna kategori beskriver den globala uppvärmningen utifrån ett internationellt poli-
tiskt perspektiv. Karakteristiskt för denna kategori utav artiklar är deras fokus på det internatio-
nella planet, samt dess beskrivning av det internationella samarbetet kring frågan som en konflikt.
Kategorin består av sju stycken nyhetsartiklar (3, 4, 8, 9, 10, 11, 16) varav tre stycken (8, 11, 16)
återfinns under avdelningen utrikes, och fyra stycken (3, 4, 9, 10) under avdelningen politik.

Dessa artiklar tar som tidigare nämnt utgångspunkt i den internationella politiska dimensionen av
växthusfrågan. En bild av en internationell splittring mellan olika länder och regioner målas upp i
flertalet av dessa artiklar. Bilden framträder ofta i samband med en diskussion om pågående för-
handlingar kring Kyotoprotokollet, och splittringen som jag syftar på är framförallt en splittring
mellan USA och EU. I flertalet artiklar beskriver man att meningsskiljaktigheter finns mellan EU
och USA, och EU beskrivs ofta som den part som tar frågan seriöst medan USA beskrivs som en
bakåtsträvare när det gäller miljöfrågor. Ett annat karakteristiskt drag i kategorins artiklar är deras
fokus på ett internationellt samarbete. I artikeln Miljökonferensen i Bonn: Klimatfrågan kan fälla Bush
010715 resonerar man som följer: ”När president George W Bush i mars meddelade att USA väg-
rar att skriva under Kyotoavtalet var det ett ödesdigert beslut. Inte bara för miljön utan även för
honom själv.” Det som framställs som den största skillnaden mellan USA och EU är framförallt att
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EU är positiva till tvingande åtgärder och internationellt samarbete, medan USA förespråkar frivil-
liga nationella åtgärder.

Två artiklar som representerar de för kategorin generella drag som beskrivits ovan har valts ut för
en djupare analys. Det är dels artikeln Klimatforskare läxar upp Bush författad av Mats Carlbom och
publicerad på utrikessidorna 010612, dels artikeln Bush vill sänka skatter för bättre miljö författad av
Lennart Pehrson och publicerad på utrikessidorna 020215.

4.2.1 Klimatforskare läxar upp Bush
Artikeln handlar om att USA:s president George W Bush har tillsatt en forskargrupp för att utreda
om den globala uppvärmningen existerar. Artikeln beskriver att rapporten nu är färdig och att
forskargruppen kommit till slutsatsen att växthuseffekten existerar och att den orsakas av männi-
skor. Dessa nyheter följs av spekulationer om hur USA nu kommer agera på den internationellt
arenan.

4.2.1.1 Diskursiv praktik
Artikeln har formen av en kortfattad nyhetsartikel publicerad på utlandssidorna i tidningen. Vid
en första anblick kan artikeln ses som objektiv och speglande en ”verklighet” och dessa faktorer
är några av de villkor läsaren tolkar artikeln utefter.

Om man går vidare och tittar på artikelns interdiskursivitet kan man se att den är tämligen begrän-
sad. Det man tydligast kan se är dess fokus är på den internationella nivån, och hur man på denna
nivå hanterar frågan om den globala uppvärmningen. Författaren använder element från en in-
ternationaliserad politisk diskurs på så sätt att diskussionen tar sin utgångspunkt i den internatio-
nellt politiska dimensionen av problematiken. I detta resonemanget framträder också en bild utav
att det även föreligger en internationell konflikt: ”När Bush i mars lät meddela att han inte tänkte
skriva under avtalet möttes han av en kritikstorm från Europa.” De europeiska länderna beskrivs
som positiva till ett internationellt klimatarbete medan USA beskrivs som negativa:

Den amerikanska administrationen sägs fortfarande arbeta på att ta fram ett alter-
nativ till klimatavtalet, som de menar innebär ett hot mot amerikansk ekonomi och
som dessutom inte ställer tillräckliga krav på utvecklingsländer som Kina och Indi-
en.

En av anledningarna till USA:s negativa inställning sägs vara att kraven på utvecklingsländerna inte
är tillräckligt hårda. Detta ger även en bild av att spänningar också finns mellan USA och andra
delar av världen. Frågan stannar på den internationella politiska nivån och inga kopplingar görs
till de enskilda ländernas eller individernas ansvar. Till textkonsumenten kan detta ge en bild av
att hanteringen av den globala uppvärmningen bör ske på en internationell nivå.

Artikeln beskriver också den globala uppvärmningen genom en expertdiskurs såtillvida att fors-
karna och experterna framställs som aktörerna med de rätta svaren och lösningarna. Man kan
t.ex. läsa: ”Dagarna före sin avresa till Europa fick president Bush klart besked från sin egen ex-
pertgrupp: växthuseffekten finns, och något måste göras åt den.” Detta citat speglar en bild av att
experternas resultat ligger till grund för en politisk handling. Det är alltså dessa experter som har
fått/ska få USA:s president George W Bush att se att problemet existerar och att någonting bör
göras. Om man t.ex. tittar närmare på rubriken: ”Klimatforskare läxar upp Bush” kan man se att
detta påstående bygger på förutsättningen att Bush har haft fel. Klimatforskarna ”läxar” därför upp
honom genom att visa vad som är rätt och fel, d.v.s. visa att växthuseffekten existerar. Längre
fram i artikeln resonerar man som följer kring det faktum att klimatforskarna visar att problemet
existerar: ”[d]et ställer George W Bush inför ett problem. När han möter EU-ledarna i Göteborg
nästa vecka kommer en av de stora frågorna att vara USA:s vägran att skriva under klimatavtalet
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från Kyoto”. Detta citat bygger på en av författaren angiven förutsättning om att det är ett problem
för Bush att hans experter kommit fram till att växthuseffekten existerar. Längre fram i texten
bygger författaren vidare på expertresonemanget:

En av dem har tidigare varit ledande skeptiker till växthuseffekten men skriver nu
helt under på de dystra förutsägelserna. Gruppens rapport är entydig: Växthusef-
fekten finns och orsakas av människor. […] Gruppen ger inga direkta rekommen-
dationer om vad som bör göras men skriver att de beslut som tas nu kommer att
ha betydelse för hur befolkningar och ekosystem drabbas i framtiden.

En bild av att experter definierar och värderar problemen, och politikerna löser dem framträder i
detta citat ovan och i artikeln som helhet. Det ger också en bild av att problemet omgärdas av
vetenskapligt konsensus där även tidigare skeptiker blivit medvetna om växthuseffektens existens.

Denna artikel byggs upp kring en internationaliserad politisk diskurs där frågans huvudansvar
framställs ligga i händerna på politikerna, men man använder också element från en expert-
diskurs. Artikeln byggs upp kring resultatet av den undersökning USA:s forskningsgrupp genom-
fört. Detta gör att intertextualitet kan ses som tämligen hög.

4.2.1.2 Text
När man tittar på textens transitivitet, kan man se att det är ”länderna” som sätts i fokus och
kopplas till växthusfrågan. ”När han möter EU-ledarna i Göteborg nästa vecka kommer en av de
stora frågorna att vara USA:s vägran att skriva under klimatavtalet från Kyoto, som förbinder län-
derna att minska utsläppet av växthusgaser”. Författaren uttrycker att ”länderna” förbinder sig att
minska utsläppen av ”växthusgaser” och stannar där, vilket också gör att ansvaret att lösa frågan
hamnar på länderna och att aktörerna bakom utelämnas. Det man i rapporten dessutom kommer
fram till är att: ”de beslut som tas nu kommer att ha betydelse för hur befolkningar och ekosys-
tem drabbas i framtiden.” Det är alltså länderna som skall agera men ekosystem och befolkningar
som drabbas. Så även om man får en bild av att det inte är individen som skall handla så är det
ändock individen som drabbas.

I texten framställs aktören ”USA” och mer precist presidenten ”George W Bush” som motstånda-
re till att hantera frågan internationellt. Det är intressant att se hur författaren skiftar mellan att
framställa USA respektive presidenten George W Bush som aktörer. Angående det faktum att
Bush fått klart besked från sin expertgrupp att växthuseffekten finns skriver man att ”[d]et ställer
George W Bush inför ett problem. När han möter EU-ledarna i Göteborg nästa vecka kommer en
av de stora frågorna vara USA:s vägran att skriva under klimatavtalet från Kyoto”. Det är alltså
”Bush” som ställs inför ett problem men ”USA” som vägrat skriva under klimatavtalet. Det var
också ”Bush” som ”i mars lät meddela att han inte tänkte skriva under avtalet”. Man kan säga att
i de flesta påståenden i texten är det George W Bush och inte USA som beskrivs som aktören som
inte vill skriva under klimatavtalet. Detta gör också att det i första hand är George W Bush och
inte USA som i första hand framställs som motståndare till internationellt miljösamarbete.

Om man går vidare och ser på textens modalitet kan man se att den är hög när USA framställs med
en kritisk framtoning. Exempelvis kan man läsa att: ”EU-ledarna kan knappast räkna med att få
någon klarhet i vad USA vill göra när de möter Bush i Göteborg.” Detta påstående visar på en hög
modalitet i och med att författaren skriver att EU ”knappast” kan räkna med att få någon klarhet.
Detta ger en bild av att man inte bör ha för höga förväntningar på USA. Då de vetenskapliga bevis
som forskargruppen tagit fram beskrivs visar författaren på en mycket hög grad av instämmande i
satserna. Men när man beskriver den alternativa plan som man i USA utvecklar är modaliteten låg:
”Den amerikanska administrationen sägs fortfarande arbeta på att ta fram ett alternativ till klimat-
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avtalet”. Genom att använda uttrycket ”sägs” i meningen visar författaren på en tveksamhet till
den klimatstrategi USA arbetar fram.

4.2.2 Bush vill sänka skatter för bättre miljö
Denna artikel handlar om att USA tagit fram en alternativ plan istället för att skriva under Kyoto-
protokollet. I centrum för artikeln står USA:s president George W Bush.

4.2.2.1 Diskursiv praktik
Villkoren för konsumtionen och produktionen av texten består bl.a. annat i att den är en kortfat-
tad nyhetsartikel. Den är mycket koncis och skriven utan att författarens åsikter explicit går att
tyda. Den förmedlar nyheten att Bush vill sänka skatter istället för att samarbeta internationellt
när det gäller klimatförändringarna. För att förklara och beskriva problematiken med den globala
uppvärmningen används element från en internationaliserad politisk diskurs. I fokus står USA:s
hantering av problematiken. Precis som i föregående artikel står fokus på konflikten mellan USA
och EU:

När president Bush förra året plötsligt och unilaterlat drog sig ur det internationella
avtal som syftar till att minska de globala utsläppen av växthusgaser möttes han av
hård kritik från EU och andra delar av världen. Beslutet sågs som ett av flera uttryck
för att USA slagit in på en väg där landets egna intressen sätts före internationellt
samarbete.

Konflikten beskrivs bero på att EU och ”andra delar av världen” är positiva till ett internationellt
samarbete medan USA är negativa. Man kan alltså se det som en konflikt som i grund och botten
handlar om på vilken nivå, och på vilket sätt, miljöfrågorna skall hanteras.

Artikeln beskriver också vilka alternativa vägar USA vill gå för att hantera frågan. Då används
element från en ekonomisk diskurs och ekonomiska styrmedel betonas. ”President George W
Bush föreslår skattelättnader för att uppmuntra företag och hushåll att reducera de miljöförore-
ningar som kan orsaka klimatförändringar.” USA:s förslag bygger på frivilliga istället för tvingande
åtgärder. Man får en bild av att författaren ställer sig tveksam till de frivilliga åtgärder som USA
förespråkar och positiv till tvingande åtgärder och internationella avtal.

Textens interdiskursivitet är begränsad då författaren framförallt förklarar problematiken utifrån en
internationell politiskt diskurs, som karakteriseras av att utgå ifrån ett konfliktperspektiv. Textens
intertextualitet är hög och artikeln kan i stora drag ses som en sammanfattning av USA:s alternativa
handlingsplan. Detta gör att det är svårt att urskilja vad som är författarens åsikter och vad som
är referat. Detta gör det också svårt för textkonsumenten att inta en kritisk ställning till artikelns
påståenden.

4.2.2.2 Text
Om man tittar på textens transitivitet kan man se att det är USA:s president George W Bush som
förbinds med USA:s handlingar. När man beskriver USA:s ovilja att skriva under Kyotoprotokollet
är det president ”George W Bush” som är aktören. Man skriver t.ex.: ”När president Bush förra
året plötsligt och unilaterlat drog sig ur det internationella avtal som syftar till att minska de glo-
bala utsläppen av växthusgaser möttes han av hård kritik från EU och andra delar av världen”.
Medan den plan som står i fokus för artikeln förbinds med USA.: ”Initiativet är USA:s alternativ till
Kyotoprotokollet.” Men man kan alltså säga att när nya initiativ från USA beskrivs förbinds aktö-
ren ”USA” som land med händelsen, men när det är USA:s ovilja att skriva på avtalet som är i fo-
kus är det aktören ”Bush” som förbinds med händelsen. Detta gör att man får en bild av att det
är presidenten som motverkar internationellt samarbete, och USA som försöker finna nya vägar
att lösa problemet. Aktörerna i frågan beskrivs av författaren vara ”länder”, och inte enskilda
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individer eller företag. Detta kan ses som ett uttryck av att författaren anser att det är på interna-
tionell och nationell nivå som frågan ska hanteras.

Modaliteten är mycket hög i artikeln vilket beror på att det är en kort och koncis nyhetsartikel. Det
ligger delvis i genrens natur att skriva med hög modalitet, men det ger samtidigt en bild av att
artikeln speglar en sanning och att författaren ställer sig neutral till påståendena.

4.3 Vetenskapen och riskerna
Denna tredje kategori består av tolv artiklar (1, 2, 5, 7, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32) vars innehåll
följer samma mönster. Sex av artiklarna i denna kategori är publicerade på inrikessidorna (1, 2, 5,
15, 21, 29), fyra stycken av är publicerade på ekonomisidorna (22, 23, 24, 25), en artikel är publi-
cerad på ledarsidorna (7) och slutligen ryms en artikel från DN lördag (32) inom kategorin. Den
gemensamma nämnaren för artiklarna i denna kategori är att de alla tar sin utgångspunkt i aktuell
vetenskap och forskning kring den globala uppvärmningen. I centrum för många av artiklarna
står också scenarier, alltså beskrivningar av hur en framtida värld kan se ut om utsläppen av växt-
husgaser ej minskar. Beskrivningen stannar ofta vid att ett problem och en risk föreligger, det
framgår dock sällan vad en eventuell lösning av problemet skulle bestå i. I ett flertal av artiklarna
underbyggs resonemanget genom att hänvisa till FN:s klimatpanel IPCC och/eller SMHI63.

Det finns ytterligare en likhet såtillvida att man i denna kategori av artiklar tydligt kan se att kli-
matförändringarna får uppmärksamhet vid tillfällen då vädret varit ”extremt” såsom vid naturka-
tastrofer. Dock uttalar man att det finns svårigheter i att göra en koppling mellan ”extremt” väder
och växthuseffekten på grund av att det saknas tydliga vetenskapliga bevis, men likväl uppmärk-
sammas problematiken vid dylika händelser. I ett fåtal av artiklarna beskrivs alternativa förklar-
ingsmodeller av den globala uppvärmningen, vilka också tar en vetenskaplig utgångspunkt. Dessa
artiklar fokuserar på forskning som visar att klimatförändringarna kan ha andra orsaker än de
antropogena utsläppen av växthusgaser, dock utan att människans påverkan på klimatet framställs
som mindre viktig.

Två artiklar har valts ut för vidare analys på grund av att de tydligt visar på de faktorer som ovan
beskrivits som karakteristiska för denna kategori av artiklar. Det handlar del om artikeln Ana-
lys/Lars-Ingmar Karlsson/Världens oväder: Naturen slår tillbaka hårt publicerad 020814 på inrikessi-
dorna och författad Lars-Ingmar Karlsson, och dels artikeln År 2002 i Dagens Nyheter. Rekordvädret
publicerad på inrikessidorna 021331 och författad av Karin Bojs.    

4.3.1 Världens oväder: Naturen slår tillbaka hårt
Artikeln behandlar och diskuterar de konsekvenser som den förstärkta växthuseffekten kan re-
sultera i. Författaren kopplar häftiga regn oväder som inträffat kring tiden för artikelns publice-
ring till växthuseffekten. I artikeln diskuteras också kring aktuell forskning på området.

4.3.1.1 Diskursiv praktik
Artikeln har formen av en nyhetsartikel och utifrån detta villkor går textkonsumenten in och läser
artikeln. En nyhetsartikel är skriven på ett tillsynes objektivt sätt, vilket kan innebära att textkon-
sumenten går in och läser artikeln med en förväntning om att den speglar en ”sanning”. Artikeln
tar sin utgångspunkt i en forskningsdiskurs såtillvida att författaren tar sin utgångspunkt i på om-
rådet aktuell forskning. Läsaren uppmärksammas på att klimatförändringarna inte går att percipi-
era, men att forskarna har bevisen som krävs. Det går till exempel läsa följande: ”Det är alltså inte
i vad vi själva ser och minns vi kan finna stöd för att dagens oväder är en följd av klimatföränd-
ringen. Men stödet finns, inte minst hos IPCC, den forskarspäckade klimatpanelen i FN:s regi”.

                                                
63 SMHI är en förkortning av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut.
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Man påtalar, som citatet visar, att forskarna kan se det ”vanliga” människor inte kan se. Detta
påstående innebär att man anser att frågan är starkt knuten till och beroende av den forskning
som bedrivs och man visar en stark tilltro till forskningen och dess möjligheter att förutspå en
klimatförändring. Genom explicita hänvisningar till forskningsresultat visar artikeln på en hög
grad av manifest intertextualitet. I fokus för artikelns resonemang står klimatforskningen och olika
källor förhålls till varandra samtidigt som man också för en diskussion kring det ”extrema” väd-
rets koppling till den globala uppvärmningen.

I den första kategorin ”Politik och ledarskap” stod fokus på lösningen av problemet, medan fo-
kus här har förflyttats till de konsekvenser problemet bär med sig. Till textkonsumenten förmed-
las en förhållandevis dyster bild av den globala uppvärmningen, då textförfattaren även använder
element från en alarmistisk diskurs. Denna synliggörs genom att textförfattaren ger en alarmeran-
de bild av klimatförändringarna. Med detta menar jag att man påtalar riskerna och följderna av
den globala uppvärmningen och man ger en bild av att om inget görs så kommer konsekvenserna
att bli förödande:

Men i praktiken är de flesta klimatforskare tämligen säkra på att de ökande utsläp-
pen av koldioxid och andra växthusgaser lägger sig kring jorden som ett våtvarmt
omslag. Och att de här gaserna förstärker våldsamma regn, stormar, torkar och
andra mer extrema vädersituationer med katastrofala följder för dem som drabbas.

Frågan om vem som skall göra någonting åt problemet framgår inte tydligt, dock skriver författa-
ren att ”[t]rots att tecknen hopar sig på att vi själva och vårt sätt att leva är orsak till klimatföränd-
ringen och dess förödande följder är problemen långt ifrån lösta.” Detta lyfter frågan från ett
vetenskapligt resonemang till ett mer personligt resonemang där vi alla sägs bära ansvar för kli-
matförändringarna. Men det är också värt att notera att man i slutet av meningen tillägger att:
”problemen är långt ifrån lösta”, vilket indikerar på att någon annan skall lösa dem. Hade man
istället formulerat det som att ”vi har inte löst problemen” hade kopplingen till individens ansvar
varit tydligare.

Textförfattaren speglar och beskriver vädret som naturligt kaotiskt även utan människans in-
blandning: ”Regnen på vårt klot har alltid varit mer eller mindre våldsamma. Revolutionsåret
1789 fick till exempel Östlandet i Norge ta emot häftiga regn som saknar sitt motstycke i modern
tid.” Detta resonemang fortsätter i artikeln genom att fortfattaren hävdar att vädret kan bli ännu
mer kaotiskt. Rubriken ”Världens oväder: Naturen slår tillbaka hårt” bygger upp en bild av att
naturen är ett fenomen som kan ”ge igen”. Man beskriver det alltså som att naturen har någon
slags inneboende kraft och genom att hävda att naturen slår tillbaka förutsätter man också att natu-
ren har en anledning att ge igen. Till textkonsumenten kan detta sätt att beskriva naturen ge en
bild av att vi människor kommer att bli straffade på grund av något vi gjort mot naturen. Denna
natursyn kan alltså ses som en del utav den alarmistiska diskursen på så sätt att den påtalar vikten
av att en förändring måste ske.

Textens interdiskursiviteten är relativt låg då man framförallt tar sin utgångspunkt i två diskurser
(alarmistisk diskurs och forskningsdikurs).

4.3.1.2 Texten
Textens transitivitet är skiftande genom artikeln, d.v.s. processerna och händelserna förbinds med
objekten och subjekten på olika sätt. Exempelvis skriver man att växthuseffekten kan vara orsa-
ken till sommarens oväder. ”Växthuseffekten” beskrivs alltså som en aktör som orsakar
”oväder”. Man kan också läsa att ”de här gaserna förstärker våldsamma regn, stormar, torkar och
andra mer extrema vädersituationer med katastrofala följder för dem som drabbas.” Här beskrivs
istället ”gaserna” som de klimatpåverkande faktorerna och agenterna bakom gaserna utelämnas.
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Konsekvenserna av att framställa växthuseffekten eller gaserna som aktörer är att de aktörer som
står gömda bakom detta påstående försvinner. Ansvaret läggs på ett fenomen eller en gas som i
sig inte kan agera, och inte på reella aktörer såsom samhällets individer, industrin eller politikerna.
Dock vänds resonemangen i slutet av artikeln när man skriver att vårt sätt att leva är orsak till
klimatförändringarna och ansvaret kopplas då till reella aktörer som kan agera.

Artikeln är skriven på ett reflekterande sätt och författaren skriver med en skiftande form av mo-
dalitet. Modaliteten är hög i de påståendena som belägger att klimatförändringen kan kopplas till
ett ”extremt” väder, och låg i de påstående som ifrågasätter denna koppling. Exempelvis kan man
läsa att ”[de] häftiga regnen och de förödande översvämningarna i dess spår stämmer precis med
vad den förstärkta växthuseffekten ska resultera i.” Modaliteten är mycket hög i detta påstående
genom att man använder uttrycket ”stämmer precis”. Författaren instämmer också i det IPCC,
FN:s klimatpanel, har kommit fram till och de påståenden som grundas på deras forskningsresul-
tat framställs som sanna och riktiga.

Författaren skriver bitvis på ett metaforiskt språk. Man använder ett metaforiskt uttryck för att
beskriva växthuseffekten: ”Men i praktiken är de flesta klimatforskare tämligen säkra på att de
ökande utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser lägger sig kring jorden som ett våtvarmt
omslag.” Man liknar alltså växthuseffekten vid ett våtvarmt omslag kring jorden, detta kan ge
associationer till våtvarma omslag som läggs kring en människas huvud. Det kan ur en sådan syn-
vinkel ses som ett förmänskligande av jorden. Detta bygger vidare på den natursyn som artikeln
karakteriseras av på så sätt att man även i detta sammanhang beskriver naturen som ett väsen.
Detta metaforiska uttryck ger också textmottagaren en bild av frågans världsomspännande ka-
raktär.

4.3.2 År 2002 i Dagens Nyheter. Rekordvädret
Artikeln beskriver hur vädret har varit år 2002. Översvämningar har inträffat och den svenska
sommaren beskrivs som rekordvarm. Den rekordvarma sommaren kopplas samman med klimat-
förändringarna och det framgår att det kan finnas en koppling mellan fenomenen.

4.3.2.1 Diskursiv praktik
Även denna artikel har, precis som föregående artikel, formen av en nyhetsartikel och detta är ett
utav villkoren som textkonsumenten läser artikeln utifrån. Nyhetsartikeln har dels en objektiv sida
och dels en subjektiv, den objektiva sidan av artikeln diskuterar aktuell forskning, och den sub-
jektiva koncentrerar sig på att beskriva ett av de oväder som kopplats samman med växthusef-
fekten.

Artikelns interdiskursivitet är relativt begränsad, d.v.s. element från ett begränsat antal diskurser
används för att förklara och diskutera om den globala uppvärmningen. Det man tydligast kan se
är att artikeln tar sin utgångspunkt i en alarmistisk diskurs där klimatförändringarna kopplas
samman med det häftiga och extrema vädret:

Årets väder är förmodligen en försmak av mer extrema klimatförändringar i framti-
den. Det starkaste väderminnet från år 2002 är den rekordvarma sommaren och
de häftiga skyfallen. Det kan mycket väl vara en försmak av vad som komma skall.
Både varmare somrar och häftigare regn är just sådana förändringar som klimat-
forskarna förutsäger.

Författaren kopplar, som exemplet ovan visar, samman de synliga fenomen som kan percipieras
med växthuseffektens mer långdragna och osynliga förlopp. Den diffusa bilden av klimatföränd-
ringarna som någonting som ligger i framtiden får en kontur genom dessa händelser, och bilden



Globala miljöproblem i svensk dagspress – En diskursanalys av Dagens Nyheters framställning av den globala uppvärmningen

25

som framträder är alarmerande. Det häftiga vädret beskrivs med ett subjektivt och målande språk.
Exempelvis kan man läsa detta om ett oväder som drabbade Orust:

Själv satt jag på första parkett, i ett sommartorp lite längre söderut på västkusten.
Vi såg de mörklila molnen närma sig med oroväckande hastighet. Men plötsligt tog
de en lov, bort från oss och ut mot havet. Strax därefter hördes ett intensivt åsk-
mullrande från Orusthållet. Dagen därpå hade räddningstjänsten utlyst katastrof-
larm på Orust. Vägar flöt bort i vattenmassorna. Hus och broar hotades. Strand-
satta människor evakuerades. En man räddades från en källare som sakta vatten-
fylldes.

Man beskriver händelsen på ett alarmistiskt sätt genom att bildligt och berättande beskriva hur
händelsen förlöpte och vilka följderna blev. Bilden är tämligen dyster och i och med att vädret
kopplas samman med klimatförändringarna ges också en hotfull och alarmistisk bild av det fram-
tida vädret. Samhället och människan framställs som sårbara och svaga i förhållande till naturens
krafter, exempelvis beskrivs hur hus och broar hotades av vädret och människor evakuerades på
grund av översvämningarna.

Från denna framställning, där man drar kopplingar klimatförändringarna och ovädret går författa-
ren vidare och diskuterar frågan utifrån en mer vetenskaplig grund. Författaren utgår ifrån en
forskningsdiskurs genom att citera forskare och hänvisa till forskningsresultat. Dock speglar den-
na diskussion inte samma tydliga koppling mellan klimatförändringar och ovädret då det sägs att
ovädret kan falla inom klimatets naturliga variation. Men genom att sedan hänvisa till olika forsk-
ningsresultat från framförallt IPCC, FN:s klimatpanel, ger författaren ändock en bild av att kopp-
lingen mellan ovädrena och växthuseffekten är mycket trolig:

IPCC slår i sin senaste sammanställning fast att det finns tydliga tecken på att män-
niskan har påverkat klimatet de senaste trettio till femtio åren. […] IPCC betraktar
det också som ’troligt’ att intensiva regnväder och skyfall redan blivit vanligare. Och
det är ’mycket troligt’ att skyfallen blir fler i framtiden.

Författaren visar en tillit till aktörerna IPCC och SMHI och deras kunnande. Att artikeln till stor del
bygger på forskningsresultat, d.v.s. tidigare kommunikativa händelser, gör att intertextualiteten är
hög. Resonemanget stannar vid denna diskussion kring vetenskapliga bevis om den globala upp-
värmningens koppling till ovädret och frågans lösning eller hantering diskuteras inte alls.

Till textkonsumenten ger artikeln en bild av att en klimatförändring onekligen förekommer vilket
motiveras med vetenskapliga resonemang och argument som radas upp i texten. Den
”vetenskapliga” delen av artikeln är skriven på ett tämligen neutralt språk utan starka ord och
talar till textkonsumentens ”rationella” sida. Den mer subjektiva framställningen av de oväder
och katastrofer som inträffat talar till textkonsumenten på ett mer personligt sätt och till textkon-
sumentens ”kännande” sida. Man får som textkonsument inte någon tydlig uppfattning av vad
som bör göras eller av vem. Dock står det att läsa:  ”Idag råder stor samstämmighet bland de
flesta forskare om att denna uppvärmning, åtminstone delvis, är ett resultat av människans ut-
släpp av växthusgaser.” Artikeln bygger på förutsättningen att den globala uppvärmningen existerar.
Exempelvis kan man läsa: ”[n]är det gäller klimatförändringarna som redan är ett faktum…”.
Författaren förutsätter alltså att läsaren har en kunskap om att klimatförändringen existerar.

4.3.2.2 Texten
Om man tittar på textens transitivitet kan man se att då de häftiga regnen beskrivs finns inga aktö-
rer involverade. Exempelvis skriver textförfattaren att ”[v]ägar flöt bort i vattenmassorna. Hus
och broar hotades.” I dessa meningar utelämnar man agenten, d.v.s. vägarna flöt bort och broar
hotades utan att någon specifik aktör framställs, detta sker alltså utan att någon/något ställs till
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svars för det inträffade. Det framställs som att något hände utan att någon gjorde någonting och
problemet framställs som ett ”naturfenomen”. Orsakerna bakom naturfenomenet lämnas därhän,
och därmed framstår det som att man inte heller kan värja sig emot detta naturfenomen. Detta
kan man också på andra sätt se i artikeln, bl.a. genom att inga lösningar på problemet framställs.

Textens modalitet är mycket hög i de påståendena som tar sin utgångspunkt i forskning och forsk-
ningsresultat. Författaren instämmer fullständigt i de flesta av dessa påståenden och de framstår
därför som sanna och riktiga. Dock finns det på några punkter i texten vissa tveksamheter vilka
blir synliga genom ordvalet: ”I dag råder stor samstämmighet bland de flesta forskare om att
denna uppvärmning, åtminstone delvis, är ett resultat av människans utsläpp av växthusgaser.”
Man använder uttryck som ”de flesta” och ”åtminstone delvis” vilket ändå visar på att det finns
vissa frågetecken. Även i de egna reflektionerna finns en viss tvetydighet. I början av artikel går
det att läsa: ”Årets väder är förmodligen en försmak av mer extrema klimatförändringar i framti-
den.” Ordet ”förmodligen” speglar en viss osäkerhet och modaliteten är låg. Några meningar
längre ner kan man läsa att den varma svenska sommaren ”mycket väl” kan vara en försmak av
mer extrema väderhändelser och det är ”just sådana förändringar” som klimatforskarna talar om,
och författaren framställer det som mycket troligt att en klimatförändring orsakat vädret.

4.4 Övriga artiklar
Som tidigare nämnts har några artiklar inte kunnat sorteras in under de kategorier som presente-
rats. Det rör sig om totalt fem artiklar (12, 14, 17, 28, 31) som behandlar frågan på lite olika sätt.
Man kan se svaga likheter i fyra av artiklarna(12, 14, 17, 28) på så sätt att man beskriver att han-
teringen av den globala uppvärmningen bör ligga på en lägre samhällsnivå. Det som är den ge-
mensamma nämnaren i dessa artiklar är att problematiken behandlas närmare samhällets individer
och att det politiska i frågan inte är lika framträdande. I två av dessa artiklar (14, 28) beskrivs frå-
gan i termer av attityder och information. Växthusproblematiken och de ökande utsläppen av
växthusgaser beskrivs som ett kunskapsproblem. I den tredje artikeln (17) är det inte de enskilda
individerna utan istället företagen som står i fokus. Man sätter in problematiken i ett företagseko-
nomiskt perspektiv, där ett bra resultat i den ”klimatklassning” som artikeln presenterar också ger
ett bra marknadsföringsargument. Den fjärde artikeln(12) beskriver mycket kortfattat att ett av
Sveriges riksdagspartier kräver en höjd bensinskatt för att komma tillrätta med klimatproblemati-
ken. Kortfattat om diskurserna kan man säga att man använder diskursiva element från en pro-
duktions- och konsumtionsinriktad diskurs där aktörerna som kan påverka klimatförändringarna
är företag och konsumenter. Detta ger textkonsumenten en bild av att man genom att vara en
medveten konsument kan minska påverkan på klimatet genom individuella initiativ.

Den sista artikeln (31) ställer sig kritisk till en informationskampanj i Naturvårdsverkets regi. Kri-
tiken bygger på att en reklamkampanj om växthuseffekten sammanträffade med en kall vinter,
vilket är tvärtemot de scenarier man målar upp i kampanjen. Precis som i kategori tre kan man
alltså se att tydliga kopplingar görs mellan vädret och klimatförändringarna. När vädret överens-
stämmer med de scenarier som målas upp framställs frågan som allvarlig och hotande, när vädret
skiljer sig från dessa scenarier förringas frågan.

4.5 Dagens Nyheters framställning av den globala uppvärmningen
Det empiriska materialet har visat på en stor variation i framställningen och kommunikationen av
den globala uppvärmningen. Jag har dock, som analysen visat, kunnat skönja vissa mönster i hur
man beskriver och tar sig an problematiken samt hur en eventuell lösning av problemet skulle se
ut.
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Det som framträder i kategorin ”politik och ledarskap” är att man använder en mängd olika dis-
kurser för att beskriva och diskutera kring den globala uppvärmningen. Man talar om detta pro-
blemet som ett politiskt ledarskapsproblem, där en hantering av problematiken också kräver att
politikerna leder på ett tydligare sätt. De aktörer som beskrivs bära ett ansvar att handskas med
problemet är, i denna kategori av artiklar, ”politikerna” och inte enskilda individer. De man också
kan se är att man visar en stor tilltro till tekniken och tekniska framsteg. Man kan därför säga att
man använder en vetenskaplig och teknisk rationalitet för att bygga upp en förståelse kring växt-
husproblematiken. Ekonomiska resonemang vävs in i förklaringen av problematiken, och man
ger en bild av att ökad hänsyn till miljön kan bli ekonomiskt lönsamt. Därför framträder också en
bild av att det inte föreligger någon konflikt mellan miljöhänsyn och ekonomisk tillväxt. Det som
karakteriserar dessa artiklar är att de inte påkallar någon drastisk förändring utav samhället och
individernas levnadsmönster, utan istället ger en bild av att problemtiken kan lösas inom ramen
för det nuvarande samhällssystemet.

I kategorin ”internationell politik” behandlas frågan utifrån en internationellt politiskt perspektiv
som karakteriseras av att det sägs föreligga en konflikt. Man beskriver och skildrar i denna kate-
gori av artiklar en internationell konflikt mellan USA och ”världen”. Generellt kan man säga att
det framträder en bild av att USA och president George W Bush är ”miljöbovar” och att EU och
Europa  är ”miljövänner”. Författarna intar en tvekande inställning till USA:s sätt att hantera mil-
jöfrågorna på frivillig basis med hjälp av ekonomiska styrmedel. Man kan också se att det är
”länderna” som i denna kategori beskrivs som aktörerna som kan/ska lösa frågan. Det ger en bild
av att frågan bör hanteras på en internationell nivå och att politikerna bär det tyngsta ansvaret att
lösa frågan, vilket fråntar företag eller enskilda individer ansvar att agera. Man använder också
element en expertdiskurs, där man framhåller att experterna, d.v.s. forskare, ska definiera och
värdera problemen.

I kategorin ”vetenskapen och riskerna” är fokus inte längre på problemets lösning utan på dess
konsekvenser. Man utgår från ett forskningsperspektiv och det framgår mycket tydligt att forsk-
ningen är betydelsefull och nödvändig. Man visar också på en stark tilltro till vetenskapen och de
vetenskapliga belägg som påtalar växthuseffektens existens. Dock stannar diskussionen ofta på en
populärvetenskaplig nivå, och ger en tämligen ytlig bild av problemet. Man beskriver problemati-
ken i alarmistiska termer och kopplar samman det med aktuella oväder. En riskbild målas upp
och att något måste göras åt problemet framgår tydligt, men läsaren lämnas läsaren ofta med bud-
skapet att det finns ett problem, men väldigt sällan sägs någonting om dess lösning. Människan
framställs som maktlös i förhållande till naturen då man inte diskuterar eventuella lösningar på
problemet.

Trots de skillnader som ovan skisserats kan man också finna vissa likheter i framställningen av
problematiken. Det finns t.ex. en generell tendens att behandla frågan utifrån vetenskapliga bevis
och de vetenskapliga aktörerna får mycket stort utrymme då det gäller problemdefiniering. Man
tar i många fall utgångspunkt i aktuell forskning på området och växthuseffektens existens ifråga-
sätts inte. En annan likhet utgörs av att man mycket sällan gör en koppling till de enskilda indivi-
dernas eller företagens ansvar utan frågans ansvar beskrivs ligga på en högre politisk nivå. I kate-
gorin ”politik och ledarskap” lägger författarna ansvaret på de styrande politikernas axlar, i kate-
gorin ”internationell politik” lägger man ansvaret på ”länder” och i kategorin ”vetenskapen och
riskerna” behandlas frågan på en forskningsnivå vilket ger en bild av att dessa aktörer är viktiga.
Dock så finns det vissa undantag om man exempelvis tittar på de okategoriserade artiklarna där
ett fåtal beskriver frågan utifrån ett mer konsument- och producentinriktat perspektiv.

En annan generell tendens i artiklarna är att frågan i stor utsträckning behandlas i samband med
en händelse, såsom en naturkatastrof eller ett internationellt möte. Artiklarna i kategori ”politik
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och ledarskap” är dock undantagna denna tendens, då man behandlar frågan mer generellt och i
ett bredare perspektiv. Detta kan troligen bottna i att de flesta av dessa är ledarartiklar och inte
bygger på ”nyheter” i samma utsträckning, utan syftar istället till att uppmärksamma fenomen
eller problem helt utan att en specifik händelse inträffat som kan klassas som en nyhet. Kopplat
till detta kan man också säga att artiklarna huvudsakligen behandlat frågan fragmentariskt. Med
detta menar jag att man endast behandlar en aspekt av frågan utifrån till exempel politiska eller
vetenskapliga aspekter, men att dessa fragment sällan sätts samman till en helhet.

Sammanfattningsvis kan man också säga att en mängd olika diskurser används för att beskriva
och diskutera frågan om den globala uppvärmningen. Man använder element från politiska, eko-
nomiska, ekologiska, tekniska, alarmistiska, forskningsinriktade och till en viss del även produk-
tion- och konsumtionsinriktade diskurser. Det är alltså ett utbrett nät utav diskurser som tillsam-
mans gestaltar och beskriver den globala uppvärmningen.

5 Diskussion

I ljuset av det diskursanalytiska perspektivet kan man se massmedierna och deras roll på två sätt.
Dels har de en roll på det sätt att de speglar skeenden och uppfattningar i samhället d.v.s. en re-
producerande roll. Dels har de en producerande och transformerande roll på så sätt att de väljer
att tolka, beskriva och förmedla verkligheten på ett visst sätt. Detta gör att resultaten säger nå-
gonting om miljöfrågans beskrivning i samhället, hur massmedia förmedlar miljöfrågorna och
massmedias delaktighet i konstruktionen av en uppfattning av den globala uppvärmningen.

5.1 En fragmentarisk och händelseorienterad beskrivning
Resultatet har visat på en mycket hög grad av interdiskursivitet, d.v.s. en mängd olika diskurser
används för att beskriva och förklara problematiken med den globala uppvärmningen. Man an-
vänder, som analysen visat, exempelvis element från tekniska, ekonomiska, vetenskapliga och
alarmistiska diskurser. En hög grad av interdiskursivitet är ett tecken på, och en drivkraft i, dis-
kursiv förändring.64 Den diskursordning som framträder kring miljöfrågorna, och mer specifikt
den globala uppvärmningen, visar på stor variation och otydlighet. Detta kan alltså tyda på att det
inte finns någon tydligt etablerad diskursordning vilket skulle kunna ha sin grund i frågans kom-
plexitet. Det krävs kunskap inom en mängd discipliner, både naturvetenskapliga och samhällsve-
tenskapliga, för att få en förståelse för problematiken och dess hantering.65 Möjligen är det denna
komplexitet och det faktum att man måste ta in kunskap från så många olika discipliner som gör
att diskursordningen blir tämligen rörig och stor. Kunskapen och vetskapen om de globala miljö-
problemen är relativt ny och de har tills för några decennier sedan varit okända. Detta kan göra
att en tydlig diskursordning ännu inte etablerats.

Kopplat till detta kan man också av studiens resultat se att framställningen är fragmenterad då
endast en av frågans alla aspekter diskuteras åt gången. Som läsare får man sällan en samman-
hängande bild som täcker flera av frågans aspekter. Exempelvis diskuteras i kategorin
”vetenskapen och riskerna” frågans konsekvenser ur ett forskningsperspektiv, i kategorin
”internationell politik” diskuterades den internationella aspekten av frågan men sällan dess orsak
eller nationella hantering. Emellertid visade kategorin ”politik och ledarskap” på en bredare dis-
kussion kring frågan. Detta analysresultat kan kopplas till Jan Nolins (1995) diskussion, i boken
”Ozonskiktet och vetenskapen”, om att miljöhoten är för omfattande för att passa in i de mediala
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former som finns tillgängliga.66 Jag skulle vilja hävda att analysen visat att det mycket väl kan vara
så. Tidningarna är kategoriskt uppbyggda på olika sätt och artiklarna skall passas in i en, och inte i
flera, av kategorierna. Exempelvis delar man på nationella och internationella nyheter genom
kategorierna inrikes och utrikes. Detta gör det svårt att behandla både de nationella och interna-
tionella aspekterna på en och samma gång, vilket visar på att tidningens mediala form inte passar
ihop med de globala miljöhotens komplexa karaktär. Jag tror att det krävs en tydligare och mer
sammanhängande bild av problematiken, där man diskuterar frågan utifrån flera perspektiv sam-
tidigt, för att individen skall kunna bilda sig en uppfattning. Problemet har en komplex karaktär
och element från en mängd discipliner krävs för att textkonsumenten skall få en sammanhängan-
de bild.

Även vid de tillfällen då flera av frågans delar behandlas görs detta på ett ganska ytligt plan vilket
ger läsaren en mycket förenklad bild. Analysen har också visat att frågan ofta presenteras på ett
tillsynes objektivt sätt där författarens åsikter framställs som sanna och riktiga. Dessa två aspekter
gör att läsarens inte får en fördjupad förståelse av problemets alla delar och vinklar genom tid-
ningens artiklar. Även det faktum att massmedierna varje dag förmedlar nya händelser och aldrig
stannar länge vid samma problem kan vara en orsak till tidningens fragmentariska framställning
av växthusproblematiken. Denna fragmentariska framställning, tillsammans med ett ständigt flö-
de av nya händelser att klassa som nyheter, kan försvåra för läsaren att koncentrera och engagera
sig långsiktigt.67 Man stannar inom massmedier aldrig en längre tid vid samma nyhet utan söker
istället nya händelser att rapportera om. Studien visar alltså på att den globala uppvärmningens
långsiktiga perspektiv och nyheternas kortsiktiga karaktär inte är kompatibla.

Analysresultaten visar också på att man tenderar att behandla frågan vid tillfällen då någonting
speciellt inträffar, exempelvis stormar, regnoväder, översvämningar eller internationella konferen-
ser. Alison Anderson (1997) skriver i sin bok ”Media, culture and the environment” att en faktor
som är avgörande för om ett miljöproblem blir en nyhet är om de kan kopplas till en specifik
händelse.68 Detta tycks falla väl samman med denna analys som också visar på att frågan får sär-
skild uppmärksamhet i samband med händelser. Genom de synliga fenomen som kan kopplas
samman med växthuseffekten får problemet en tydligare kontur. Vid ett så diffust problem som
den globala uppvärmningen kan kopplingen mellan den specifika händelsen och problemet ibland
vara otydlig och svår att göra. Den globala uppvärmningen är ett långdraget förlopp vars konse-
kvenser inte på ett tydligt sätt blir synliga förrän långt in i framtiden. Detta kan innebära att en-
dast de synliga delarna av problematiken diskuteras och framställs i tidningarna, och de långdrag-
na förloppen endast synliggörs i den mån de ryms inom ramen för en specifik händelse. Om till
exempel extrema väderhändelser upphör att inträffa under något år kan det också innebära att
uppmärksamheten kring frågan minskar i media. Jag tror att det är viktigt att frågan inte endast
uppmärksammas vid dylika händelser utan också spontant vid andra tillfällen.

Artiklarna i kategorin ”vetenskapen och riskerna” är ett undantag i denna händelsecentrering på
grund av att flertalet av dem tar sin utgångspunkt i forskning på området, och synliggör därför
det som för individen är osynligt. Man koncentrerar sig dock ändå på att koppla samman de syn-
liga delarna av problematiken, exempelvis översvämningar, med de icke-synliga delarna som
forskningen visar på. Dessa artiklar förklarar endast mycket förenklat problematiken och ger inte
läsaren någon möjlighet att själv bilda sig en uppfattning av problematiken. Moti Nissani (1999)
har genomfört en jämförande undersökning av hur man i massmedier respektive vetenskapliga
tidskrifter framställer den globala uppvärmningen. En av slutsatserna man kan dra utav denna
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undersökning är att massmediernas framställning av problemet ger en mycket förenklad bild utav
problematiken.69 Frågan behandlas i massmediala sammanhang isolerat och komplexiteten går
förlorad i denna förenklade framställning. Man kan därför säga att även om artiklarna i kategorin
”vetenskapen och riskerna” synliggör det osynliga, så är ändå framställningen så pass förenklad,
och som tidigare nämnts fragmenterad, att läsaren inte får någon djupare förståelse för proble-
matiken.

5.2 Hypoteser blir fakta
Som resultatet visar speglar artiklarna, trots de vetenskapliga osäkerheterna som föreligger kring
den globala uppvärmningen, en relativt säker bild av den globala uppvärmningen. Man översätter
teorier om hur klimatförändringarna fungera till rena faktauppgifter. Detta är tydligt i alla tre ka-
tegorierna. I kategorin ”politik och ledarskap” framställs den globala uppvärmningens existens
såsom självklar och detsamma gäller för artiklarna i kategorin ”internationell politik”. I kategorin
”vetenskapen och riskerna” diskuteras i och för sig de svårigheter som finns med att t.ex. koppla
den globala uppvärmningen till specifika händelser, men man ger ändock en bild av att de hypo-
teser som finns egentligen är rena faktauppgifter. Detta resultat ligger väl i linje med tidigare stu-
dier om hur den globala uppvärmningen framställts i massmedier. Weingart et al. (2000) kommer
i sin studie fram till att massmedierna tenderar att inte lägga så stor vikt vid de vetenskapliga osä-
kerheter som omgärdar växthusproblematiken.70 Hypoteser har en tendens att i massmediala
sammanhang översättas till fakta. Detta tycker jag kan ses som negativt då de globala miljöpro-
blemen som tidigare nämnts omgärdas av en mängd osäkerheter och genom att reducera osäker-
heterna får textkonsumenten ingen rättvis bild av problemet. Även detta kan ses som ett argu-
ment för att miljöproblemen har svårigheter med att passa in i den massmediala formen.

5.3 Den globala uppvärmningens beskrivning
Beskrivningen och framställningen av den globala uppvärmningen har visat sig vara tämligen
varierande mellan de olika kategorierna. I den första kategorin, ”politik och ledarskap” är artik-
larna mycket politiska och man ifrågasätter de styrande politikernas ledarskapsförmåga. Svårig-
heterna med att lösa problemet sägs bottna i bristande ledarskap och en felaktig politik. Proble-
mets lösning beskrivs istället vara att politikerna tar till tvingande och styrande åtgärder. Förfat-
tarna är med på ett mycket tydligt sätt i artiklarna vars syfte är att föra fram ett budskap och på-
verka. Även i kategori två, ”internationell politik”, betonas vikten av politiska initiativ, men då på
en internationell nivå. Detta resultat bryter mot tidigare studier om miljöfrågans beskrivning i
media. Weingart et al. (2000) har genomfört en studie av den tyska diskursen kring växthuspro-
blematiken. Man kommer i denna studie fram till att tyska medier kopplat frågan om klimatför-
ändringen till en serie av händelser och konkreta vardagliga upplevelse, exempelvis till individuella
beteendemönster som elförbrukning och konsumtion.71 Detta går dock inte att se i resultatet av
denna studie då man sällan gör någon koppling till individuella beteende, utan snarare stannar i en
diskussion på en politisk eller vetenskaplig nivå.

Även i jämförelse med tidigare svenska studier kan resultatet ses som ett trendbrott. I Monica
Djerf Pierres (1996) studie kring miljöjournalistiken i televisionens nyhetssändningar 1961-1994
framkommer i den sista perioden som undersökts, 1991-1994, att miljöfrågorna beskrivs som allt
mer individualiserade och har kommit att fokusera mer och mer på konsumtionsfrågor.72 Resul-
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tatet från denna studie visar snarare på att man i Dagens Nyheter beskriver frågan som ett poli-
tiskt problem och ett problem som inte direkt berör den enskilda individen. Den mer konsum-
tionsorienterade framställningen av den globala uppvärmningen återfinns endast i ett fåtal av de
okategoriserade artiklarna.

Detta resultat kan även ses som en skillnad mot de resultat som Camilla Hermansson (2002) har
kommit fram till i sin analys av tevenyheternas framställning av miljöproblemen 1987-1998. Hon
kommer i studien fram till att man i tevenyheterna gestaltar miljöfrågorna genom att dra
kopplingar till tittarnas konkreta vardag och att man försöker ofta lära människor ta hand om
miljön.73 Framställningen av ansvaret och hanteringen av den globala uppvärmningen skiljer sig i
dagstidningen Dagens Nyheter markant från tevenyheternas framställning av miljöproblematiken.
En möjlig förklaring till detta kan vara att man i teve har större möjlighet att gestalta närheten till
individens vardag genom bilder. En annan möjlig förklaring är att problemet med den globala
uppvärmningen inte beskrivs på samma sätt som andra miljöproblem, dock så finns alla möjlig-
heter att koppla problemet med den globala uppvärmningen till individuella beteenden. En sista
förklaring skulle kunna vara att sättet att se på hanteringen och ansvarsfördelningen när det gäller
miljöfrågorna håller på att förändras. Det man i alla fall kan säga är att Dagens Nyheter förmedlar
en bild av att frågans lösning och ansvar ligger i händerna på politikerna och inte på individen.
Detta kan i sin tur ge individen en bild av att man kan fortsätta leva och konsumera enligt samma
mönster då det är politikernas ansvar att ta hand om miljöproblemen.

Den ekonomiska aspekten har varit framträdande i det empiriska materialet i samband med be-
skrivningen och framställningen av den globala uppvärmningen. Man förklarar och beskriver i ett
flertal av artiklarna i kategorin ”politik och ledarskap” att den globala uppvärmningen inte nöd-
vändigtvis behöver innebär kostnader, utan istället kan vara ekonomiskt lönsam, och ge en ökad
tillväxt. Detta kan kopplas till slutsatserna från Hermansons studie som visar på att miljöfrågorna
har ekonomiserats, vilket innebär att man beskriver att miljöfrågans lösning finns i ekonomisera-
de relationer till naturen.74 Dagens Nyheter betonar inte direkt att lösningen finns i den ekono-
miska sfären men däremot så betonar man att en ökad ekonomisk tillväxt och en förbättrad miljö
inte behöver stå i ett motsatsförhållande.

En aspekt som binder samman dagstidningens sätt att beskriva och diskutera kring den globala
uppvärmningen är ”vetenskapligheten”. Med detta menar jag den starka tilltron till vetenskapen,
och dess möjlighet att förutspå en eventuell klimatförändring, samt att utveckla tekniska lösningar
till problemet. Om man börjar i kategori ett, ”politik och ledarskap”, kan man som tidigare
nämnts se en stark tilltro till tekniska lösningars potential att hantera frågan. Man ger en bild av
ett samhälle som bygger sina beslut utefter en vetenskaplig rationalitet. I den andra kategorin,
”internationell politik”, bygger man på en expertdiskurs där man visar på att experterna ska fun-
gera som samhällets känselspröt och definiera och värdera miljöproblemen. I den tredje katego-
rin, ”vetenskapen och riskerna” bygger artiklarna helt och hållet på en vetenskaplighet och tar sin
utgångspunkt i aktuell forskning. Man kan alltså säga att vetenskapen och experterna får en
mycket viktig roll i dagstidningens framställning av den globala uppvärmningen. Detta skeende
beskriver Djerf Pierre beskriver i sin studie. Hon kommer i sin studie fram till att miljöproblemen
under början av 1990-talet började framställas som stora kunskapsproblem där vetenskapliga
insatser och tekniska innovationer framställdes som lösningen på miljöproblemen.75

Den tredje kategorin, ”vetenskapen och riskerna”, är speciell på så sätt att man ger en alarmistisk
bild av den globala uppvärmningen. Problemet beskrivs, som resultatet av analysen visar, som ett
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hot eller en risk och kopplas samman med en bild av att naturen har någon typ av inneboende
väsen. Det är intressant att notera att naturen även i kategori ett och två beskrivs som den starka,
oförutsägbara och anpassningsbara medan människan beskrivs som sårbar. Detta ger en bild av
att det är människan som blir den värst drabbade vid en eventuell klimatförändring. Enligt Djerf
Pierres studie framställdes miljöproblematiken på ett liknande sätt under 1980-talet, d.v.s. i termer
av hot, risk och katastrof. Dock hävdar hon att detta sätt att framställa miljöproblematiken under
1990-talet blivit mindre tydligt.76 Även Hermansson drar en liknade slutsats och hävdar att miljö-
frågorna 1990-talet inte framställts som ett problem i samma utsträckning som tidigare. Däremot
visar denna studie att den alarmistiska framställningen är mycket tydlig i Dagens Nyheter under
början av 2000-talet.77 Man stannar dessutom ofta vid problemet och går ej vidare till problemets
lösning, vilket sänder ut en tämligen pessimistisk bild till läsaren.

Kategori två, ”internationell politik”, tar en tydlig internationell utgångspunkt och fokuserar på
den politiska dimensionen. Det som är karakteristiskt för den internationella framställningen är
dess fokus på en internationell konflikt. Djerf Pierre visar i sin studie att framställningen av mil-
jöproblemen förflyttats från att ha en påtaglig nationell inriktning till att bli alltmer internationali-
serad.78 Dock har jag inte hittat några undersökningar som betonat det konfliktperspektiv jag
funnit och det är därför svårt att säga om det är speciellt för just växthuseffekten eller om kon-
flikten är ett mer generellt drag i miljöproblemens beskrivning. Det kan också vara en tämligen ny
företeelse att framställa problematiken utifrån ett konfliktperspektiv. Framträdande i kategorin,
”politik och ledarskap”, är kopplingen mellan den globala uppvärmningen och kärnkraften. Man
för fram den globala uppvärmningen som ett argument för att utveckla kärnkraften. Liknande
resultat finner man i Pontus Wallins (2003) studie om hur växthuseffekten kommunicerats i Da-
gens Nyheters ledarartiklar under 1990-talet. Han undersöker huruvida växthuseffekten förmed-
las som ett naturfenomen eller i ett politiskt syfte. En av studiens slutsatser är att växthuseffekten
framställs som ett mycket stort och omfattande problem som kärnteknologin erbjuder en lösning
på.79 Framställningen blir här mycket politisk och tenderar att behandla frågan om vilka risker vi
är beredda att ta. Det hävdas att kärnkraftens hot och risker är obetydliga i jämförelse med det
hot som växthuseffekten innebär.

I förhållande till andra studier har denna analys visat på en betydligt mer alarmistiskt och styr-
ningsinriktad bild av den globala uppvärmningen. Vetenskapliga och tekniska lösningar framställs
dock, i likhet med tidigare studier, som mycket betydelsefulla.

5.4 Den globala uppvärmningens aktörer
De aktörer som framställs och beskrivs i artiklarna varierar från kategori till kategori.. I den första
kategorin, ”politik och ledarskap” är det, som resultatet visar, framförallt ”politiken” eller
”tingen” (exempelvis transporterna och kolkraftverken) som kopplas samman med växthusef-
fekten. I den andra kategorin, ”internationell politik”, är det framförallt ”länderna” som står i
fokus som aktörer. I den tredje kategorin, ”vetenskapen och riskerna”, kopplar man ”gaserna” till
processen växthuseffekten och i vissa fall utelämnas aktörerna helt. Att beskriva så diffusa aktörer
som egentligen inte är reella agenter ger en bild av att den globala uppvärmningen sker utan att
någon orsakar problemet. Enligt Djerf Pierres (1996) undersökning har miljöbovarna gått från att
vara osynliga på sextiotalet till att på sjuttio- och åttiotalet vara stora industrier till att på nittiotalet
framförallt vara den enskilde individen och konsumenten.80 De aktörer Djerf Pierre identifierat
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har inte varit framträdande i resultatet av denna studie. Resultatet av denna studie visar att det
finns en gemensam nämnare gällande de aktörer som artiklarna målat upp, nämligen att det inte
är individen som är aktören. Jag tror att det faktum individernas och företagens roll och betydelse
i frågan nedtonas, eller helt utesluts ur diskussionen, kan sända ut en bild till textkonsumenten av
att någon annan bär ansvaret att för att lösa frågan. Det ger samtidigt en bild av att det inte ligger
på konsumenternas och producenternas ansvar att handskas med frågan.

De aktörerna som fått möjlighet att identifiera och definiera problemet har, som resultatet visat,
framförallt varit forskare och experter. De är dessa aktörer som fått stort utrymme att diskutera
frågan. De grupper av forskare och experter som fått mest utrymme är forskningsinstanserna
SMHI och FN:s klimatpanel IPCC. Dessa aktörer framställs som mycket trovärdiga och respektabla.
I viss mån har även politiker framträtt som problemidentifierare, dock i väldigt liten utsträckning.
I flera av de artiklar som stått i fokus för undersökningen har det varit författaren själv som stått
för identifieringen av problemet. Det är framförallt i ledarartiklarna som detta varit fallet, vilket
kan ha sin grund i att genren har som syfte att uppmärksamma problem och bilda opinion.

5.5 Relationen mellan åsikterna
De tre mönster (kategorierna) som framträtt i denna analys synliggörs med en likvärdig tydlighet,
men man kan också dra slutsatsen att flest artiklar sorterades in under kategorin ”vetenskapen
och riskerna”. Detta synsätt ar alltså extra utmärkande i det empiriska materialet. Det som är spe-
ciellt viktigt att notera är att de flesta ledarartiklarna kunde sorteras in under den första kategorin
”politik och ledarskap”. Dessa artiklar är speciella såtillvida att de är politiska och på ett tydligt
sätt kopplade till tidningens politiska riktning, d.v.s. dess liberala hållning. De liberala åsikterna får
därför företräde framför andra åsikter. Det är också osäkert om kategorin ”politik och ledarskap”
skulle varit lika tydligt om det inte varit för dessa ledarartiklar. Det man också kan se av resultatet
är att vissa åsikter och sätt att se på problematiken framträder mycket svagt i det empiriska mate-
rialet. Jag syftar då framförallt på de artiklar som ej sorterats in under någon kategori. I detta ma-
terial framträdde ett svagt mönster som karakteriseras av en mer konsumtions- och produk-
tionsinriktad beskrivning av problematiken. Det man kan säga är alltså att detta förståelsemönster
endast i mycket liten utsträckning fått tillträde i artiklarna.

Artiklarna i kategorin ”internationell politik”, visar på en mer speglande journalistik och författa-
rens kritiska hållning är nästan obefintlig. I en sådan situation förmedlas bilden mer utefter aktu-
ella händelser och uttalanden, och vad som sägs inom denna kategori har därför påverkats extra
tydligt av vad som faktiskt inträffat och vilka som har uttalat sig på den internationella fronten.
Det som också framgått är att vetenskapliga aktörer har fått ett mycket stort utrymme att uttala
sig i artiklarna och därför hart dessa åsikter fått tillträde framför andra i samtliga kategorier.

6 Slutsatser

De slutsatser man kan dra utifrån denna studie är att den bild av den globala uppvärmningen som
framträder i dagstidningen är tämligen fragmenterad på så sätt att endast vissa aspekter av frågan
diskuteras. Som läsare får man då ingen sammanhängande helhetsbild bild av problematiken och
det gör det svårt för läsaren att själv bilda sig en uppfattning av problematiken. Man kan också se
att Dagens Nyheters framställning fokuserar kring specifika händelser såsom oväder eller inter-
nationella konferenser. De delar av problematiken som inte ryms inom den specifika händelsen
tenderar därför att uteslutas i framställningen. Något annat som framkommit tydligt är att teorier
och hypoteser om den globala uppvärmningen och dess konsekvenser tenderar att översättas till
fakta.
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Den innehållsliga beskrivningen av problematiken har kunnat sorteras in under tre kategorier:
politik och ledarskap, internationell politik och vetenskapen och riskerna. Det som är karakteris-
tiskt för frågans beskrivning i kategorin ”politik och ledarskap” är dess fokus på att frågans lös-
ning ligger i ett ökat politiskt ledarskap eller en förändrad politik. Den andra kategorin,
”internationell politik” tar sin utgångspunkt i den internationella dimensionen och en bild av att
internationellt samarbete är lösningen på problemet med den globala uppvärmningen framträder.
Den tredje kategorin, ”vetenskapen och riskerna” framställer frågan på ett alarmistiskt sätt och
tar sin utgångspunkt i aktuell forskning.

De aktörer som binds samman med processen den globala uppvärmningen är framförallt politi-
ker, länder, industrier och så vidare. Dock förknippas problemet sällan med mer specifika aktörer
såsom företag eller enskilda individer. De aktörer som får tillträde till att definiera problem är
forskare och vid många tillfällen är det författaren själv som formulerar problemet.

Det man också slutligen kan säga är att genom att framställa problematiken på ett visst sätt, ex-
empelvis som man valt att göra i Dagens Nyheter, väljer man samtidigt bort andra sätt att fram-
ställa problematiken. De åsikter som inte ryms inom de diskursiva gränser som omgärdar Dagens
Nyheters sätt att beskriva och framställa problematiken har svårare att få tillgång till detta forum.
De förståelsemönster som skisserats ovan i analysen kan därför ses som legitimerade och re-
spekterade åsikter medan ickelegitima åsikter inte hörs. Det hjälper, som Foucault tidigare sagt,
inte att man säger det sanna om man befinner sig i utanförskapets vildmark. De förståelsemöns-
ter som man beskriver den globala uppvärmningen utefter får alltså företräde framför andra och
det är därför viktigt att kritiskt reflektera kring den bild som tidningen sänder ut. Denna studie
har inte försökt säga något om vad som är rätt eller fel utan belysa och uppmärksamma det som
kanske vid en första anblick inte är så tydligt i dagstidningens framställning av problematiken. Jag
hoppas att jag genom att belysa dessa delar också kan bidra genom att göra det möjligt att ifråga-
sätta de ”självklarheter” som beskrivningen vilar på.
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