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Svensk sammanfattning 
 

I denna studie har en analys av svensk tidningsmedias representation av klimatfrågan 

genomförts. Genom en kritisk diskursanalys har tidningsartiklar, från tre olika tidningar, 

studerats för att undersöka hur tidningarna representerat klimatfrågan och varför det är viktigt 

hur tidningarna representerar klimatfrågan. Studien har även undersökt om antalet artiklar 

ökar i samband med COP21(Conference of Parties) i Paris under slutet av 2015, vilket även är 

studiens hypotes. I studien har en kvalitativ och en kvantitativ analys genomförts, utifrån 

dessa har olika diskurser identifierats i materialet. I studien identifierades tre större diskurser 

som dominerar studiens område, “Global uppvärmning som problem”, “Klimatet kräver 

förändrat beteende och livsstil” samt “Klimatet som kostnadsfråga”. I materialet kunde även 

några artiklar identifieras som faller in under en diskurs som identifierades av Anshelm 

(2012) “Den industriella fatalismen”. I studien kunde även en framtida diskurs identifieras, 

“Klimatflyktingar”, som anses vara på uppgång. Detta antas då antalet klimatflyktingar bara 

kommer att öka med åren som följd till klimatförändringarna. Utifrån studien kan man 

konstatera att medias representation av klimatfrågan är viktig för att allmänheten ska få en bra 

bild över omvärlden och pågående klimatförändringar. Man kan även se att media beskriver 

klimatfrågan främst som ett globalt miljöproblem och sambandet med COP21 påverkar 

antalet artiklar. 
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English summary 
 

In this study, an analysis of the Swedish newspaper media's representation of the climate issue 

have been done. Through a critical discourse analysis, newspaper articles, from three different 

newspapers, have been studied to examine how newspapers represented the climate issue and 

why it is important how the newspapers represent the climate issue. The newspapers that have 

been studied are Svenska Dagbladet, Expressen and Norrköping´s Tidningar. These papers 

provide a broad picture of the Swedish newspaper media and represent different levels, a daily 

newspaper, a tabloid and a local newspaper. The study also investigated whether the number 

of articles increases during COP21 (Conference of Parties) in Paris in November/December 

2015. The study's hypothesis is that the number of newspapers that represent the climate issue 

is increasing in the context of a climate event, where the selected climatic event for this study 

is the COP21. The critical discourse analysis leans against Faircloughs three-dimensional 

model as a tool to be able to make a critical discourse analysis. In the study a qualitative and 

quantitative analysis has been carried out. Based on these analysis, different discourses were 

identified in the material. The material consisted of 90 articles, 71 from Svenska Dagbladet, 

13 from Expressen and 6 from Norrköping's Tidningar. The quantitative analysis examined 

the recurring concepts and how often the concepts reappeared in these articles and the 

qualitative analysis studied including the voices highlighted in the articles. This study 

identified three major discourses that dominate the study area, "Global warming as a 

problem," "The climate requires changes in behaviour and lifestyle," and "The climate as a 

cost issue." In the material, some items could also be identified which fall into a discourse 

identified by Anshelm (2012) "The industrial fatalism". In the study, a future discourse could 

also be identified, "Climate Refugees", which is considered to be on the rise. This is assumed 

as the number of climate refugees will only increase over the years as a result of climate 

change. From the study it can be concluded that the media's representation of the climate issue 

is important for the public to get a good picture of the outside world and ongoing climate 

change. One can see that the media mainly produces climate change as a global environmental 

problem, but also as an economic and social problems. Two aspects of the social problem are 

that we both need to change our behaviour, but also that women and the poor are most 

vulnerable and most affected by climate change. One can also see that a climate event, like 

COP21 affect the media's coverage of climate issues, providing an increased number of 

articles during the period of the event. 
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1. Introduktion  
 

≫We tend to speak to [citizen] in our language -  

the language of parts per million, carbon emissions, carbon sequestration  

and the like - and expect [the public] to make the translation.  

We would do well to make that translation ourselves…≪  

- Drew Westen och Celinda Lake (Boykoff 2011, 11) 

 

Journalister och redaktörer har konsekvent hävdat att deras roll är en av informationsspridning 

i stället för utbildning. Men i praktiken är skillnaden mellan dessa roller oklara. Medias 

representativa metoder bidrar oundvikligen till hur människor förstår världen omkring dem, 

tillsammans med journalistiska normer och andra liknande faktorer som påverkar mediernas 

representation av klimatförändringarna. Genom att förlita sig på medias ställningstaganden 

kan medborgarnas oro över personliga val rörande klimatpåverkan, klimatanpassning och 

energival minskas. På detta sätt, leder medias representationer till medvetenhet och 

engagemang (Boykoff 2011). För allmänheten är det inte en särskilt stor prioritet att göra 

något åt antropogena klimatförändringar. För många i västvärlden uppfattas 

klimatförändringar som en diffus fråga eller ett avlägset och långsiktigt hot (Boykoff 2011). I 

Boykoffs studie om medias bevakning av miljöfrågorna i USA, hade en ökad mängd artiklar 

en omedelbar inverkan på allmänhetens medvetenhet om den globala uppvärmningen. Det 

blev dock ingen långvarig effekt utan strax efter den ökade artikelmängden sjönk intresset och 

där med antalet artiklar (Boykoff 2011). 

 

När FN:s klimatpanels (IPCC) fjärde klimatrapport publicerades 2007 ökade 

uppmärksamheten om den globala uppvärmningen i den svenska offentligheten. Denna 

ökning berodde på att “IPCC ansåg sig med så god säkerhet som möjligt (90 %) kunna slå fast 

att förändringarna berodde på mänskliga utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser” 

(Anshelm 2012, 15). Nästan alla stora svenska dagstidningar skrev om rapporten och ett 

återkommande ämne var “att det inte längre var ansvarsfullt eller försvarbart att fortsätta 

diskussionen om en klimatförändring ägde rum eller inte, eller hur vida den var antropogen” 

(Anshelm 2012). Under perioden hösten 2006 - december 2009 blev klimatfrågan en viktig 

del i det svenska offentliga politiska samtalet. Detta var i samband med FN-konferensen om 

klimatförändringar i Köpenhamn och Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009. Det gjorde 

att det skapades ett större nationellt medialt intresse för förhandlingarna och klimatfrågan 

(Anshelm 2012). 

 

Medias representation prioriterar vissa tolkningar och förklararingar som överskuggar de 

andra tolkningarna. Detta har varit fallet med de mycket laddade diskurserna kring 

klimatförändring. Men det finns faror med att kraften bakom dessa prioriteringar kan utnyttjas 

och manipuleras via massmedia för att framkalla mer (eller mindre) oroande svar i det civila 

samhället (Boykoff 2011). Varje dag finns det artiklar som anspelar på rädsla, elände och 

undergång i massmedielanskapets rubriker och artiklar, till exempel "Det är i slutet av världen 

... främst för barn" i The Express, 2000, och “föroreningar förändrar haven till syra" i the 

Daily mail 2006 (Boykoff 2011). Ändå kan dominansen av dessa skräckinjagande metaforer 
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delvis tillskrivas det faktum att många aspekter av de klimatförändringar som plockas upp i 

media - till exempel ekologiska prognoser och samhälleliga effekter - är i sig ganska dystra 

ämnen. Därför är det svårt att sätta en hoppfull ton på rubriker som berör att samhällen 

behöver flyttas på grund av att havsnivån stiger. Dessutom har dessa hemska teman frodats i 

de journalistiska normerna kring dramatisering och personifiering, vilket medför att dessa 

ämnen är mer benägna att skapa berörande berättelser (Boykoff 2011).  

 

Olika tidningar har olika argument för klimatförändringarna. Det är då inte konstigt, menar 

Boykoff (2011) att befolkningen har en dålig uppfattning av hur klimatproblemet faktiskt ser 

ut. Många forskare tvekar när det kommer till att prata med pressen, i rädsla av att deras väl 

valda ord ska förvridas till oigenkännlighet (Boykoff 2011). Detta är synd då det är med 

forskningens hjälp vi sprider kunskapen om klimatförändringar. Problemet förvärras 

ytterligare eftersom media inte fungerar som en neutral förmedlare av vetenskaplig kunskap 

till en passiv publik. Om media inte kan agera som neutrala förmedlare av information om 

klimatförändringen, behöver vi bättre sätt att förstå deras roll om vi ska kunna förstå denna 

viktiga kommunikativa dimension av varför vi är oense om klimatförändringar (Hulme 2009). 

Även om det är svårt att sätta komplexiteten i klimatvetenskap och styrning i sitt 

sammanhang, är det oerhört viktigt för att framgångsrikt kunna kommunicera 

klimatförändringar och för att uppnå större anslutning mellan grupper av vetenskap, politik, 

media och allmänheten (Boykoff 2011). 

 

I sin rapport från 2005 upptäckte ActionMedia, ett marknadsundersökningsföretag 

(ActionMedia 2011), hur viktigt språket är och vilken kraft som språket har. De undersökte 

hur begreppen “Climate change” och “global warming” användes inom olika nationella 

organisationer. De upptäckte att reportrar och politiker använde begreppen som synonymer 

till varandra. De avslutade med en rekommendation om hur begreppen skulle användas: 

 

≫DO NOT call the problem “climate change”. “Climate change” is understood as the 

natural process the earth’s climate has undergone in the past. 

DO call the problem “global warming.”  

“Global warming” is the result of human activity.≪ 

 - (ActionMedia 2005, 6) 

 

Det finns ingen direkt tydlig beskrivning av vad som menas med “Klimatförändringar”, både 

FN:s klimatpanel (IPCC) och FN:s klimatkonvention (UNFCCC) har varsin definition av vad 

klimatförändring är. IPCC har en mer vetenskaplig tolkning av “klimatförändring” (Boykoff 

2011): 

 

≫...any change in climate over time, whether due to natural variability  

or as a result of human activity.≪  

- (IPCC 2007, 30) 

 

Medan UNFCCC fokuserar mer på mänskliga påverkan (UNFCCC 1992):  
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≫a change of climate which is attributed directly or indirectly to human  

activity that alters the composition of the global atmosphere and  

which is in addition to natural climate variability observed  

over comparable time periods.≪  

- (UNFCCC 1992, 7). 

 

Världsbefolkningen kommer inte överens om klimatförändringar eftersom vi ser på vårt 

ansvar för kommande generationer på olika sätt. Detta gör vi för att vi värdesätter människan 

och naturen på olika sätt och för att vi har olika förståelser av klimatrisker (Hulme 2009). De 

tidigare klimatförändringar som har orsakats av människan, var i allmänhet förknippade med 

relativt godartade, eller till och med positiva konsekvenser för samhället. Detta står i skarp 

kontrast med tonen i den aktuella globala debatten om klimatförändringar, som till 

övervägande del är en ton av fara och katastrof (Hulme 2009). 

 

Media är en viktig del i hur klimatfrågan framställs i den samhällspolitiska debatten och 

uppfattas av allmänheten. Vi har valt att fokusera på tre olika tidningar, Svenska Dagbladet, 

Expressen och Norrköpings Tidningar, som riktar sig till olika delar av den svenska 

befolkningen. Studien är viktigt då den kommer att bidra till att bredda forskningsfrågan om 

medias roll klimatpolitiken. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att förstå hur dessa tidningar representerar klimatfrågan och klimatets 

orsaker, effekter och lösningar. Samt att undersöka eventuella skillnader mellan hur de tre 

tidningarna representerar klimatfrågan. Vår hypotes är att det finns ett samband mellan antalet 

artiklar och tidpunkter för miljöhändelser, som klimatkonferenserna eller en naturkatastrof. 

 

1.1.1 Frågeställningar  

Denna uppsats kommer bygga på dessa frågeställningar: 

 Hur representerades klimatfrågan i svensk tidningsmedia i samband med FN:s 

klimatkonferens i Paris? 

 Påverkar FN:s klimatkonferens i Paris täckningen av klimatfrågan i svensk 

tidningsmedia? 

 Skiljer sig representationen åt mellan dagspress, kvällspress och lokalpress? 

 

1.2 Disposition 

Denna uppsats är strukturerad på följande sätt, i kapitel 2 beskrivs det material som har 

används under studien och den metod som används för att analysera materialet. I kapitel 3 

beskrivs studiens teoretiska grund och ger en genomgång av tidigare studier. I kapitel 4 

beskrivs studiens resultat, analys och diskussion. I kapitel 5 ges en avslutande och 

sammanfattande diskussion om hela studien och i kapitel 6 presenteras slutsatserna. 



9 
 

2. Material och Metod 

2.1 Material  

Till den här studien har vi valt att titta på artiklar från: 

 Svenska Dagbladet (SvD),  

SvD skriver själva att ”Redaktionen arbetar självständigt och oberoende av politiska, 

religiösa, kommersiella eller enskilda intressen. /…/ ledarsidan är partipolitiskt 

oavhängig med beteckningen ’obunden moderat’” (svd.se u.å) 

 Expressen 

Som beskrivs som en liberal tidning (expressen.se 2009) 

 Norrköpings Tidningar (NT). 

 Enligt ne.se (u.å) är NT en moderat dagstidning. 

 

Dessa valdes utifrån tidningarnas olika målgrupper och sätt att skriva. Olausson (2009) som 

har gjort en liknande studie använde sig av Dagens Nyheter (DN), Aftonbladet och Närkes 

Allehanda. SvD och DN betraktas som dagstidningar, Expressen och Aftonbladet som 

kvällstidningar och NT och Närkes Allehanda som lokaltidningar. Det är intressant att 

undersöka skillnader mellan dagspress, kvällspress och lokalpress eftersom dessa typer av 

tidningar vanligtvis skriver på olika sätt och kan ha olika typer av läsare. Dagspress har ofta 

tyngre artiklar än kvällspressen som vill förmedla nyheterna på ett lättare sätt, detta kan 

påverka vilka personer som läser vilken tidning. Lokalpress har en mer lokal bild än 

dagspressens och kvällspressens mer rikstäckande och globala bild. Att ta med lokalpress i 

studien är intressant då det ger en bild av om lokalpressen representerar klimatfrågan i samma 

utsträckning som dagspress och kvällspress. Det kan vara en skillnad i utsträckningen på 

grund av att dagspress och kvällspress är mer rikstäckande och har bättre förutsättningar för 

att ge en mer global bild av klimatfrågan än vad lokalpressen har som främst ska rapportera 

om lokala intressen och händelser. 

 

Trots att tidningarna har olika politiska tillhörigheter så har denna faktor valts att inte ta med i 

analysen. Detta val har gjorts då vi ansåg att detta inte är relevant för vårt syfte med studien. 

Våra tidningar har samma hierarki som Olaussons, en dagspress, en kvällspress och en 

lokaltidning, men studierna skiljer sig åt genom att bidra med mer data inom 

forskningsområdet och på så sätt bidra med en större bredd inom forskningsområdet.  

 

Den första grundtanken för den här studien var att undersöka och jämföra hur media 

representerade klimatfrågan i samband med tre olika FN konferenser, det var i det här steget 

tidningarna valdes. Dock fick vi inte tag på NT från första tidsperioden men det bedömde vi 

inte skulle komma att väsentligt påverka resultatet av studien. För att hitta tidningsartiklarna 

användes databasen “Mediearkivet” och alla sökningarna som gjordes, söktes specifikt efter 

ett visst sökord, i en tidning och en tidsperiod (se tabell 1 för träffarna). För sökorden valdes 

en naturvetenskaplig definition, t.ex., vid sökordet “klimat” så är inte artiklar som pratar om 

arbetsklimat relevanta. Det antal träffar som är markerade som “relevanta” i tabell 1 uppfyller 

alltså kravet för den naturvetenskapliga definitionen av sökordet.  
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Tabell 1: En översikt av de artiklar som är relevanta ur naturvetenskaplig definition. 

Sökord Klimat 
Klimat-

förändringar 
Miljö 

Global 

uppvärmning 

Tidning Tidsperiod 
Relevanta 

träffar 

Relevanta 

träffar 

Relevanta 

träffar 

Relevanta 

träffar 

SvD 
1997-08-01 - 

1998-02-28 
73 20 253 7 

SvD 
2009-08-01 - 

2010-02-28 
201 49 314 15 

SvD 
2015-08-01 - 

2016-02-28 
108 71 124 6 

Expressen 
1997-08-01 - 

1998-02-28 
26 3 108 2 

Expressen 
2009-08-01 - 

2010-02-28 
73 14 61 13 

Expressen 
2015-08-01 - 

2016-02-28 
32 13 35 7 

NT 
2009-08-01 - 

2010-02-28 
48 25 138 5 

NT 
2015-08-01 - 

2016-02-28 
40 6 102 2 
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2.2 Avgränsning av material  

Utifrån det material som samlades in, nästan 2000 relevanta träffar, behövde avgränsningar 

göras för att arbetet inte skulle bli för omfattande för denna studies tidtillgång. Vi valde att gå 

vidare med att analysera alla tre tidningarna men att endast fokusera på artiklarna från 

2015/2016 samt till sökordet “Klimatförändringar”. Detta gav oss en artikelmängd på totalt 90 

tidningsartiklar, se tabell 2 som ansågs vara ett tillräckligt stort underlag och i enlighet med 

Olausson (2009) som i sin studie använde 141 artiklar under ett helt år.  

 
Tabell 2 – Antal relevanta träffar 

Sökord Klimat 

Klimat- 

Miljö 

Global 

förändringar uppvärmning 

Totalt 601 201 1117 57 

SvD 382 140 673 28 

Expressen 131 30 204 22 

NT 88 31 240 7 

1997/1998 99 23 361 9 

2009/2010 322 88 513 33 

2015/2016 180 90 261 15 

 

 

Av dessa 90 artiklar (se bilaga 1) som har valts för fortsatt analys så är 71 från SvD, 13 från 

Expressen och  6 från NT. Detta ger en obalans i antalet träffar för varje tidning vilket gör att 

det blir svårt att göra starka jämförelser mellan de olika tidningarna. Denna obalans är också 

en anledning till att en jämförelse mellan tidningarnas politiska tillhörighet inte görs. 

Eftersom vi är intresserade av i vilken utsträckning tidningarna representerar klimatfrågan så 

ser vi inte denna obalans som ett problem utan som ett resultat av vår avgränsning.  
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2.3 Metod   

Studiens analys av tidningsartiklarna görs genom en diskursiv metod som är lika mycket en 

kunskapsteori som en metod, se vidare i kapitel 3. I en diskursanalys finns det ingen färdig 

verktygslåda att använda till sin analys. Kunskapsteorin blir av den anledningen en stor och 

viktig del i analysen när man använder sig av en diskursiv metod. Diskursanalys är även ett 

samlingsbegrepp för en rad olika diskursiva ansatser. I kapitel 3 ges en introducerande 

kartläggning av de diskursiva angreppsätt som denna studie använder sig av.  

 

Enligt Dryzek (2013) finns det plats för både bredd och djup inom miljödiskurser och fokus 

borde vara på helheten snarare än detaljer. Därför grundar den här uppsatsen sig på två olika 

angreppssätt gentemot artiklarna. I den kvantitativa analysen görs Faircloughs språkliga 

beskrivning av språktexten. I denna analys identifieras även den diskursordning som studien 

tillhör. I den kvalitativa analysen görs Faircloughs analys av representation. Utifrån detta 

anser vi att både en kvalitativ och en kvantitativ analys av materialet bidrar till bredd och djup 

i förståelsen av problematiken av hur klimatfrågan representeras i svensk tidningsmedia.  

 

1) En kvantitativ analys, där vi vill undersöka om det finns återkommande begrepp, hur ofta 

ett visst begrepp nämns inom samma tidning och om det skiljer sig mellan tidningarna.  

Genom dessa begrepp utformas de diskurser som analyseras i den kvalitativa analysen. Detta 

görs genom att utifrån de identifierade återkommande begreppen, analysera vilka begrepp 

som återkommer i störst utsträckning i materialet. Från den analysen undersöks de artiklar 

som begreppen förekommer i och med den kvalitativa analysen så analyseras hur begreppen 

används i artiklarna.  

 

2) En kvalitativ analys, där vi undersöker vilken bild tidningsartiklarna ger om 

klimatförändringar, vilka röster lyfts fram och hur klimatfrågan representeras utifrån de 

diskurser som togs fram i den kvantitativa analysen. 

 

Inför själva analysen lästes materialet igenom tillsammans för att undvika feltolkningar, för 

att få samma uppfattning av tidningsartiklarna och för att få så stark och trovärdig analys som 

möjligt. Läsningen genomfördes fem gånger, där fokus låg på olika delar vid varje läsning. 

Dessa läsningar presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3 – Beskrivning av de olika stegen för läsningarna av materialet 

Läsning  Beskrivning 

Första och Andra 

läsningen 

Under den första och andra läsningen gjordes den kvalitativa analysen 

med fokus på att skapa en uppfattning av tidningsartiklarna där frågor 

som “vad handlar den här tidningsartikeln om?” och “vilka röster lyfts 

fram i tidningsartiklarna?” reflekterades över under läsandet. Dessa 

frågor inspirerades av Faircloughs tre identifierade frågor som han 

anser att man kan ställa om medieutbudet (Fairclough 1995). Den 

kvalitativa analysen fokuserade även på vilken problembild artikeln 

framställer av klimatfrågan. Beskrivs det som ett globalt problem, ett 

rättviseproblem eller trycker man på säkerhetsrisken? 

Tredje läsningen Under den tredje läsningen av tidningsartiklarna gjordes den 

kvantitativa analysen där materialet granskades utifrån de 

återkommande begrepp som identifierades i de tidigare läsningarna. 

Fjärde läsningen I den fjärde genomgången fördjupades analysen av tidningsartiklarna 

genom att reflektera över vilka möjliga diskurser som 

tidningsartiklarna kan placeras under. Dessa diskurser identifierades 

dels genom de återkommande begrepp som identifierades i materialet 

och genom att undersöka de klimatpolitiska diskurser som Anshelm 

(2012) identifierat. Vi använde en abduktiv ansats för att identifiera 

våra diskurser utifrån materialet. Genom att först fundera över vilka 

möjliga diskurser som syns i materialet för att sen koppla ihop dessa 

med Anshelms tidigare diskurser. De diskurser som identifierades från 

oss och från Anshelm togs sedan med i bakhuvudet när den femte 

läsningen gjordes, för att se om några av våra artiklar kunde falla in 

under någon av hans diskurser. 

Femte läsningen I den femte läsningen gjordes själva analysen av artiklarna utifrån de 

olika diskurserna som identifierades i den fjärde läsningen.  

 

För att göra den kvantitativa analysen använde vi oss av kodningsprogrammet OpenCode. Det 

gav oss möjlighet att analysera stora mängder data på ett lätt och överskådligt sätt. Vi har inte 

använt oss av alla delar i OpenCode utan bara använt det som en sökmotor efter vissa 

begrepp. OpenCode kan användas till att koda texter utifrån ett valt system och så strukturerar 

OpenCode materialet självt utifrån koderna. OpenCode delar upp texten på olika rader med 

max 60 tecken per rad. Detta underlättar när man använder OpenCodes eget kodningsverktyg 

och kan markera enstaka eller fler rader som hör till samma kategori och ge den en egen kod. 

Sedan kan man välja en viss kod och analysera bara den. Vi valde att inte använda 

OpenCodes eget kodningsverktyg utan valde att strukturera själva direkt i en tabell i 

uppsatsen (se tabellerna 4-6). Huvudfokus var på hur begreppet användes. Eftersom vi läst 

texterna flera gånger innan hade vi sammanhanget med oss, vilket gjorde att vi fick en bredare 

förståelse för begreppet. 
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2.4 Avvikelser  

Då vi har sökt och gjort urvalet av de relevanta artiklarna var för sig finns det en risk för en 

mindre felmarginal genom den mänskliga faktorn. Även om vi har samma definition av våra 

sökord finns det “gråzoner”. För att avgöra vilken typ av miljö eller klimat som avses, har vi 

fått tolka om de använder vår definition eller inte. Men detta är inget som vi bedömer kommer 

påverka varken analysen eller resultaten, då detta bara är det första urvalet.  

 

För att importera artiklarna till OpenCode var vi tvungna att konvertera de PDF-filer vi sparat 

ner från biblioteket med alla tidningsartiklarna till textdokument. Vi stötte dock på problem 

med att i PDF-filerna fanns det en textbild på själva tidningssidan, så när vi konverterade 

PDF-filerna till textdokument följde textbilden med. Vilket gjorde att vi analyserade 

materialet dubbelt. För att undvika det kopierade vi texten utan bilden till ett Word-dokument 

och sen över till textdokument som vi sen importerade i OpenCode för att analysera 

materialet.  
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3. Studiens diskursteoretiska grund 

3.1 Medias roll i klimatpolitiken  

Anderson (2015) skriver att nyhetsmedia har en viktig roll i hur bilden av 

klimatförändringarna ser ut. De har en stor del i hur allmänheten uppfattar problemet, det är 

genom den prioritet som de ger till ämnet och genom utformningen av frågor utifrån sina val 

av ord, bilder och nyhetskällor som de får detta inflytande (Anderson 2015). Anderson skriver 

att flera studier har analyserat sambandet mellan när media uppmärksammar 

klimatförändringar och nivån på allmänhetens medvetenhet. Det har getts flera olika 

förklaringar på vad det är som driver dessa olika nivåer av allmänhetens oro över 

klimatförändringarna. Hon skriver att det finns studier som visar på att framträdandet av 

klimatförändringarna i nyhetsmedia kan ge en tillfällig ökning i allmänhetens medvetenhet. 

Problemet är dock att det lätt knuffas bort från den offentliga agendan av konkurrerande 

frågor som direkt uppfattas som mer övertygande (Anderson 2015). 

 

Massmedia har påverkat många processer från klimatforskning till medborgarnas förståelse. 

Medias representationer av klimatfrågan drar uppmärksamheten till hur man förstår och 

värderar en föränderlig värld (Boykoff 2011). Enligt Boykoff (2011) kan man se en tydlig 

trend mellan sambandet av antal artiklar och en specifik klimathändelse. Han menar även att i 

samband med de konflikter, nyheter och det drama som uppstod vid COP3 i Kyoto så ökade 

artiklarna om klimatförändring kraftigt. Denna trend mellan antal artiklar och klimathändelser 

märks i form av ett toppmöte, en naturkatastrof eller att en ny film kommer ut som tar upp 

temat klimatförändringar. Ett exempel är filmen The day after tomorrow som fick mycket 

uppmärksamhet i media och bidrog till klimatdebatten (Boykoff 2011). Av globala risker så är 

klimatförändring den som troligtvis får mest uppmärksamhet just nu. Enligt Olausson (2009) 

har det inte rapporterats om någon annan miljöfråga så ofta som om den globala 

uppvärmningen. Frågan har inte heller varit begränsad till vetenskapliga, politiska eller media 

diskurs (Olausson 2009). Utan någon konkret händelse som kan kopplas till en miljöfråga är 

det väldigt osannolikt att media kommer att rapportera om till exempel, klimatförändringar 

(Olausson 2009). 
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3.2 Diskursiva studier av medias klimatrapportering  

Genom att göra en diskursanalys av media ges möjlighet att beskriva och bedöma mening 

eller betydelse i detalj. Med diskursanalysen analyseras vilka representationer av den sociala 

världen som dominerar och en analys görs på vilka typer av medietexter som finns mellan 

människor och världen. Det görs även en analys på hur mening eller betydelse kan se ut på 

olika sätt i olika medietexter. Genom den analysen går det att se vilka olika sätt det finns att 

titta och tänka som tenderar att finnas där (Matheson 2005). 

 

Det finns många olika definitioner och förslag på vad en diskurs är, Winther Jörgensen & 

Phillips (2000, 7) definition är “en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. 

En diskurs innehåller en idé om att språket är strukturerat i olika mönster, som påverkar hur vi 

handlar i olika sociala domäner, olika diskurser. I en diskursanalys analyserar man dessa 

mönster (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Det är viktigt att komma ihåg att de flesta 

diskurser överlappar varandra och kämpar emot varandra – en diskursiv kamp. Winther 

Jörgensen & Phillips (2000) beskriver diskursiv kamp som ett sätt att beskriva relationen 

mellan diskurser och konkurrensen om att vara den dominerande diskursen. För att förstå 

kampen behöver man förstå de filosofiska, teoretiska och metodologiska skillnader och 

likheter som finns mellan de angreppsätt som man bygger sin diskurs på. De diskursanalytiska 

angreppsätten är inte bara metoder för att analysera data, utan det är en teoretisk och metodisk 

helhet. I denna helhet ingår filosofiska premisser, “som berör språkets roll i den sociala 

konstruktionen av världen”, teoretiska modeller och metodologiska riktlinjer samt specifik 

tekniker för språkanalys (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 10). De skriver även att de 

diskursanalytiska angreppsätten bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 

språkfilosofi. Den hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Dessa 

filosofiska premisser måste man acceptera för att kunna använda diskursanalys som metod av 

empiriska undersökningar (Winther Jörgensen & Phillips 2000).  

 

3.2.1 Olika diskursiva ansatser  

Eftersom det finns många olika definitioner av vad en diskurs är finns det också många olika 

diskursiva ansatser. Winther Jörgensen & Phillips (2000) erbjuder en översiktlig kartläggning 

av några av de mest kända diskursanalytikerna, Foucault, Laclau och Fairclough. De tar också 

upp Burr som de skriver ger en sammanfattning av socialkonstruktionism och vars generella 

filosofiska antaganden ligger till grund för de flesta diskursanalytiska angreppsätt. Nedan 

följer en kort genomgång av de kunskapsfilosofiska antaganden som socialkonstruktionismen 

vilar mot, en ingång till de kunskap-makt relationer som Foucaults diskursbegrepp vilar mot, 

och en beskrivning av de diskursiva ansatser som Laclau och Mouffe liksom Fairclough är 

förknippade med. 

 

3.2.1.1 Socialkonstruktionism som kunskapsteori  

Burr (2003) beskriver socialkonstruktionism som en kunskapsteoretisk inriktning, som mer 

eller mindre, ligger till grund för många diskursiva metoder. Inom socialkonstruktionism 

behöver vi ta en kritisk hållning mot det sättet som vi tar förgivet att vi förstår världen, även 

oss själva. Detta ska få oss att vara kritiska mot tanken att våra observationer av välden ger 

sin karaktär till oss utan några svårigheter. Det får oss att utmana vår uppfattning om att 
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konventionell kunskap är baserad på en objektiv och opartisk observation av världen. 

Socialkonstruktionism uppmanar oss till att vara misstänksamma av våra antaganden om hur 

världen set ut att vara. Burr ställer då frågan, om vår kunskap om världen inte kommer från 

hur världen verkligen är, var kommer den då ifrån? Det socialkonstruktionistiska svaret är att 

människor skapar kunskapen mellan dem. Det är genom det dagliga samspelet mellan 

människor som integrerar med det sociala livet som våra versioner av kunskap blir skapade. 

Det är av denna anledning som sociala interaktioner av alla slag, speciellt språk, är av stort 

intresse för socialkonstruktionister. Det vi uppfattar som sanning kan därför ses som det sätt 

som vi just nu har accepterat att förstår världen på. Detta blir en produkt av de social 

händelser och samspel där människor ständigt integrerar med varandra, istället för en objektiv 

observation av världen (Burr 2003).  

 

3.2.1.2 Foucaults diskursiva kunskap-maktanalys  

Foucault la grunden till diskursanalys och det är hans teorier och begrepp som man arbetar 

efter i nästan alla diskursanalytiska riktningar. Han har arbetat efter den generella 

socialkonstruktionistiska premissen som Burr skrev om, där “kunskap inte bara är en 

avspegling av verkligheten” (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 19). Winther Jörgensen & 

Philips (2000) skriver att för Foucault är sanningen en diskursiv konstruktion där olika 

kunskapsregimer förmedlar vad som är sant eller falskt. Hans syfte är att förklara och beskriva 

de regler för vad som kan sägas, vad som är otänkbart och vad som anses vara sant eller 

falskt, inom dessa olika kunskapsregimer. När man pratar om Foucaults arbete talar man ofta 

två faser i hans arbete som trots att de överlappar, är två tydliga olika faser, den första 

arkeologiska fasen och den senare genealogiska fasen. Det är i den arkeologiska fasen som 

Foucault arbetar med sin diskursteori. “Det han är intresserad av att klarlägga “arkeologiskt” 

är reglerna för vilka utsagor som blir accepterade som meningsfulla och sanna i en bestämd 

historisk epok” (Winther Jörgensen & Phillips 2000, 19). Nästan alla av dagens 

diskursanalytiska angreppsätt håller med Foucault i hans definition att diskurser är något 

relativt regelbundet som sätter gränser för vad det är som ger mening och att sanning skapas 

diskursivt. Under sin genealogiska fas tar Foucault fram en teori om makt/kunskap. I hans syn 

på makt tillhör den inte några bestämda agenter, den är spridd över olika sociala praktiker och 

det är genom makten som vår sociala omvärld skapas. För honom så är makten knuten till 

kunskap, de är en förutsättning för varandra (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Kunskap är 

makt istället för att den som äger kunskap har makt. Makt i hans fall är inget som man äger 

eller förvärvar, den ligger i själva utformningen av diskursen. Det är i avgränsningarna och de 

diskurssystem som upprätthåller dem som makten ligger i (Alvesson & Deetz 2000). Detta 

synsätt ger för Foucault konsekvenser för hans syn på sanning, som han hävdar är omöjligt att 

komma fram till. Han anser att man inte kan tala utanför diskurserna, “sanningseffekter” 

skapas inom diskurserna (Winther Jörgensen & Phillips 2000). För honom kan sanning ses 

som att det finns i och är skapad av maktsystemet. Det finns ingen mening med att fråga om 

något är sant eller falsk, då man inte kan komma fram till sanningen. Man ska istället fokusera 

på hur dessa “sanningseffekter skapas inom diskurser som varken är sanna eller falska”. 

Diskurser skapas så att det ser ut som att de ger en sann eller falsk bild av verkligheten, det är 

denna diskursiva process som ska analyseras (Winther Jörgensen & Phillips 2000). 
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3.2.1.3 Laclau och Mouffes post-Marxistiska bidrag  

Laclau & Mouffes diskursteori innehåller inga direkta redskap för att göra en textnära 

diskursanalys, deras teori bygger mera på själva teoriutvecklingen. Det är genom en 

dekonstruktion av andra teorier som de utvecklar sin teori, detta ska avslöja andra teoriers 

outvecklade antaganden och inre motsägelser. De bygger sin teori genom att föra samman och 

anpassa marxismen och strukturalismen/poststrukturalismen. Från marxismen får de idéer för 

tänkandet och det sociala, från strukturalismen får de en teori om betydelse. Genom att 

sammanföra dessa traditioner skapar Laclau & Mouffe ett teoribygge, “där hela det sociala 

fältet uppfattas som en väv av betydelsebildningsprocesser (Winther Jörgensen & Phillips 

2000, 32). Laclau & Mouffe (2008) skriver själva att; “vår ansats grundas i att vi privilegierar 

den politiska artikuleringens ögonblick, och de politiska analyserna centrala kategori är i våra 

ögon hegemonin” - (Laclau & Mouffe 2008, 25).  

 

De skriver också att begreppet hegemonin uppstod för att fylla ett glapp som har kommit fram 

i vad de kallar “den historiska nödvändighetens kedja”, snarare än att definiera en ny sorts 

relation till en specifik identitet. För Laclau & Mouffe är en diskursiv struktur en 

“artikulatorisk praktik”, denna praktik skapar och strukturerar sociala relationer (Laclau & 

Mouffe, 2008). Här presenterar Laclau & Mouffe tre nya begrepp som är viktiga för deras 

diskursteori; artikulering, moment och element. När begreppet hegemoni skapas så består den 

av artikulatoriska praktiker, elementen har då ännu inte hunnit formats till moment. De 

förklarar dess begrepp på följande vis;  

 

≫varje praktik som etablerar en relation mellan element på ett sätt som gör att deras 

identitet förändras som ett resultat av den artikulatoriska praktiken för artikulering.  

De differentiella positionerna, i den mån som de framstår som artikulerade inom  

en diskurs, kommer vi att kalla moment. Däremot kommer vi att kalla varje  

differens som inte är diskursivt artikulerad för element≪ 

- (Laclau & Mouffe 2008, 157-158).  

 

3.2.2 Faircloughs kritiska diskursanalys  

Fairclough använder sig av både Foucault och Laclau och Mouffe i byggandet av sina 

diskursiva teorier. Genom Foucaults diskursiva teorier och Laclau och Mouffes teori om 

begreppet hegemoni har Fairclough hämtat inspiration till sin kritiska diskursanalys. 

Faircloughs (2010) egna definition av en kritisk diskursanalys är följande;  

 

≫By ‘critical’ discourse analysis I mean discourse analysis which aims to systematically 

explore often opaque relationships of causality and determination between (a) discursive 

practices, events and texts, and (b) wider social and cultural structures, relations and 

processes; to investigate how such practices, events and texts arise out of and are 

ideologically shaped by relations of power and struggles over power; and to explore how the 

opacity of these relationships between discourse and society is itself a factor securing power 

and hegemony≪ - (Fairclough 2010, 93). 
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Fairclough (2003) skriver även att en textanalys, vars syfte är att vara betydande i sociala 

vetenskapliga termer, måste knyta an till teoretiska frågor om diskursen. Men det är inte 

möjligt att få en riktig förståelse av de sociala effekter som kommer från diskursen om man 

inte undersöker vad som händer när människor talar eller skriver. Av denna anledning är 

textanalysen en viktig del av diskursanalysen (Fairclough 2003). Fairclough (2003) ser 

diskursanalys som att svänga mellan att ha fokus på specifika texter och fokus på vad han 

kallar ‘order of discourse’ (diskursordning). En diskursordning är ett nätverk av sociala 

praktiker i sin aspekt av språket. De element som finns i denna diskursordning är inte 

substantiv och meningar utan diskurser, genrer och stilar. Det är främst i dessa tre element 

som diskurs figurerar i den sociala praktiken. Genrer är sätt att agera och integrera på, genom 

att tala eller skriva, diskurser är sätt att representera och stilar är sätt att vara. Diskurs 

figurerar alltså först som en del av handlingen, sedan som representation och sist som 

särskilda sätt att vara, särskilda sociala eller personliga identiteter (Fairclough 2003). Han 

identifierar tre huvudsakliga typer av mening/betydelse: handling, representation och 

identifiering. Dessa tre typer av mening/betydelse går att se samtidigt i både hela och små 

delar av texten. Om man i texten fokuserar på samspelet mellan handling, representation och 

identifiering får man ett samhällsperspektiv i det centrala i texten. Han menar att det finns en 

likhet mellan handling och genrer, representation och diskurs, identifiering och stilar. Han 

skriver att “genrer, diskurser och stilar är respektive relativt stabila och hållbara sätt att agera, 

representera och identifiera” (Fairclough 2003, 28). Fairclough menar också att vi gör två 

sammankopplade saker när vi analyserar specifika texter som en del av specifika händelser. 

Vid analysen tittar vi dels på handling, representation och identifiering, och hur dessa typer av 

mening förverkligas i de olika funktioner som finns i texter. Vi gör även en koppling mellan 

konkreta sociala händelser och mer abstrakta sociala praktiker genom att ställa frågan vilka 

genrer, diskurser och stilar som utnyttjas här och hur är dessa olika genrer, diskurser och stilar 

är framställda i texten (Fairclough 2003). Han skriver om hur texter som har blivit anpassade 

av massmedia innebär en ‘förflyttning av menande’, det kan vara en förflyttning från en social 

praktik till en annan eller förflyttning från en text till en annan. Detta innebär att anpassning 

av texter inte bara omfattar enskilda texter eller texttyper, utan det är en komplicerad process 

som innefattar vad han kallar för ‘kedjor’ eller ‘nätverk’ av texter (Fairclough 2003). 

 

Fairclough använder sig av en tredimensionell modell för att göra analyser som undersöker 

dessa förhållanden, så som diskursiva händelser. För varje av dessa diskursiva händelser finns 

det tre dimensioner av olika aspekter; “det är ett talat eller skriven språktext, det är ett fall av 

diskurs praxis inom produktion och tolkning av text och det är en bit av social praktik” 

(Fairclough 2010, 94). I metoden görs “en språklig beskrivning av språktexten, en tolkning av 

förhållandet mellan de diskursiva processerna och texten, samt en förklaring av förhållandet 

mellan de diskursiva processerna och de sociala processerna” (Fairclough 2010, 132).  
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3.3 Media diskurs  

Som nämnt tidigare använder Fairclough sig av begreppet diskursordning för att beskriva ett 

nätverk av sociala praktiker, en mer övergripande diskurs som omfattar ett större fält. Denna 

studie faller in under diskursordningen ‘media diskurs’.  

 

Massmedia har kraft när det kommer till att kunna påverka kunskaper, övertygelser, 

värderingar, sociala relationer och sociala identiteter. Det går att säga att media har en viktig 

roll i hur dagens samhälle formas och vilken kunskap som medborgarna har tillgänglig. För 

att kunna göra analyser över hur media formar och påverkar medborgarnas kunskap, bild och 

förståelse om klimatfrågan, så är en diskursiv analys av media en användbar metod 

(Fairclough 1995). Carvalho (2007) skriver att i media-studier har en stor del av forskningen 

organiserat diskurser kring centrala idéer, principer eller som perspektiv, som påtalar vissa 

aspekter av verkligheten och döljer andra. Hon skriver att en kritisk diskursanalys ger en 

tydligare granskning av de resurser som används i texter som producerar mening/betydelse. 

Och att en kritisk diskursanalys lägger en större vikt på språket och relationen mellan 

diskurser och särskilda sociala, politiska och kulturella sammanhang, än vad en analys av 

utformningen ger (Carvalho 2007). Fairclough (1995) skriver att textanalys är en central del 

av mediaanalys, men den behöver kompletteras med en analys av text mottagning och 

textproduktion. Språkanalys kan i sin tur hjälpa till att förankra social och kulturell forskning 

och analys i en tydligare förståelse av hur media utbudet ser ut. Fairclough uttrycker sig såhär: 

 

≫Min uppfattning är att vi måste analysera media språket som  

diskurs och den språkliga analysen av medier bör vara en del av 

diskursanalysen av media≪ (Fairclough 1995, 16).  

 

Han har genom en analys av språket i medietexter identifierat tre frågor som man kan ställa 

om medieutbudet: “Hur är världen representerad? Vilka identiteter sätts upp för dem som 

deltar i programmet eller historien? och Vilka relationer sätts upp mellan de inblandade?” Han 

refererar till dessa som representationer, identiteter och relationer (Fairclough 1995, 5).  

 

Enligt Fairclough (1995) fokuserar den språkliga analysen på texter medan en diskursanalys 

berör både metod och texter samt diskurs och sociokulturella praxis. Användningen av språket 

är som Fairclough uttrycker, en verkningsmekanism. Det är ett verktyg som den sociala 

praktiken antyder och den är även socialt och historiskt lokaliserad. Verkningsmekanismen 

har ett dialektiskt förhållande med andra aspekter av det sociala. Han skriver att en kritisk 

diskursanalys undersöker den spänning som finns mellan dessa sidor av språkbruket 

(Fairclough 1995). En analys av en specifik diskurs innebär en skiftning mellan två 

kompletterade ‘tvilling’ inriktningar; kommunikativa händelser och diskursordning. Dessa 

inriktningar är två perspektiv i en kritisk diskursanalys av media. I en kritisk diskursanalys av 

en kommunikativ händelse görs en analys av relationerna mellan tre stycken aspekter eller 

dimensioner av händelsen. Fairclough kallar dessa aspekter eller dimensioner för ‘text’, 

‘diskurs praktik’ och ‘sociokulturella praxis’. Där ‘texter’ kan vara både skriftliga eller 

muntliga, ‘diskursiv praktik’ är de processer som finns för textproduktion och text 

konsumtion och ‘sociokulturella praxis’ är de sociala och kulturella förehavanden som den 
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kommunikativa händelsen är en del av (Fairclough 1995). Diskursordning är hur genrer och 

diskurser gestaltas inom strukturen och hur rubbningar kan uppstå inom diskursordningen och 

i dess förhållande till andra socialt närliggande diskursordningar. Diskursordningen för media 

är intresserad av att ange vilka kommunikativa händelser som kan kedjas tillsammans och vad 

för typ av förändring som texter går igenom när de flyttas längs dessa kedjor samt hur texter 

som finns i kedjan sedan tidigare är helt omgiven i kedjor som kommer senare (Fairclough 

1995). 

 

Vid idémässiga och textspråks funktioner riktas fokus mot hur händelser, människor, 

relationer och situationer är representerade i texter. Ett vanligt antagande är att medietexter 

inte bara ‘speglar verkligheten’, de skapar en bild av verkligheten på ett sätt som beror på de 

sociala positioner, intressen och mål hos dem som producerar dem. De skapar denna bild av 

verkligheten genom de val som görs på olika nivåer under produceringsprocessen av texterna. 

Själva analysen av representations processer i texten kommer av den anledningen att det 

handlar om en redogörelse av de val som har gjorts, som exempel; vad som ingår och vad som 

har uteslutits i texten (Fairclough 1995). En analys av representation är främst en analys av 

vad som är där i texten, men det är även viktigt att vara uppmärksam på saker som kan har 

varit där men inte är där eller saker som tillhör ett specifikt område av social praktik som 

finns i vissa texter men inte i andra. All text är en kombination av det som tydligt har sagt och 

det som är osagt, men som tas för givet. Det som tas förgivet anknyter det nya med det gamla 

eller det okända med det kända (Fairclough 1995).  
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3.4 Studiens diskursiva ansats  

Från Burr tar vi med oss socialkonstruktivism som har en kunskapsteoretisk inriktning. Syftet 

med socialkonstruktivism är att vi ska ifrågasätta det sättet vi antar att vi ser världen på, vi ska 

utmana vår uppfattning av vad kunskap är och hur vi ser världen. Utifrån detta så vill vi 

ifrågasätta hur media påverkar och framställer samhällets uppfattning av klimatfrågan. 

Foucault står på Burrs kunskapsteoretiska premisser men för honom är sanningen en diskursiv 

konstruktion, där olika kunskapsregimer förmedlar vad som är sant eller falskt. Det är i 

diskurserna som sanningen om verkligheten skapas. Diskurser skapas så att de antingen ger en 

sann eller falsk bild av verkligheten och det är denna diskursiva process som Foucault vill 

analysera. Fairclough grundar sina olika diskursiva angreppssätt på både Burrs kunskapsteori 

och Foucaults diskursiva teorier. Denna studie grundar sig på Faircloughs kritiska 

diskursanalys och använder hans tredimensionella modell som analytiskt verktyg. Av 

Faircloughs tredimensionella modell kommer den första dimensionen “det är talat eller 

skriven språktext” användas i denna studie som är själva textanalysen i hans modell. Denna 

avgränsning av Faircloughs modell görs då det är delen textanalys, som är av intresse och 

inom ramen för denna studie. Det är denna del som är användbar för de analyser som görs i 

studien. Denna analys görs via en språklig beskrivning av språktexten. Även om Fairclough 

själv anser att en kritisk diskursanalys ska göras med alla dimensioner är det inte ovanligt att 

göra en kritisk diskursanalys som enbart består av textanalys. Enligt Winther Jörgensen & 

Phillips (2000, 94) “så består tillstörsta del de kritiskt-diskursanalytiska undersökningarna 

enbart av textanalyser”.  Studiens språkliga analys görs dels genom analys av återkommande 

begrepp, men särskilt under tolkningen av hur tidningsartiklarna framställer problembilden 

och vilka röster som tidningsartiklarna lyfter fram. I Faircloughs “order of discourse” 

(diskursordning) har han identifierat tre element, diskurser, genrer och stilar. Diskurser är ett 

sätt för att beskriva hur någonting representeras och det är denna representation som är 

intressant i denna studie. 

 

I Faircloughs analys av texter, som är en del av en händelse, tittar han på hur handling, 

representation och identifiering syns i texterna. Den här studien kommer endast studera analys 

av klimatrepresentationer. Under hans analys görs koppling mellan sociala händelser och 

sociala praktiker. Denna koppling görs genom att ställa frågan “vilka genrer, diskurser och 

stilar som utnyttjas här och hur dessa olika genrer diskurser och stilar är framställda i 

texten?”. I denna studie ställs endast frågan “vilka diskurser utnyttjas här och hur är dessa 

diskurser framställda i texten?”. Genom den språkliga beskrivningen av språktexten kommer 

vi kunna identifiera möjliga klimatdiskurser utifrån materialet. Genom att göra analysen av 

representationer får vi en bild över hur klimatfrågan är diskursivt representerade i svensk 

tidningsmedia. 
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3.5 Tidigare studier  

I en artikel av Carvalho (2007) genomfördes en studie på tre brittiska tidningar och deras 

representation av klimatförändring. De tidningar som undersöktes var, The Guardian, The 

Independent och The Times. Carvalho skriver själv att dessa tidningar bara representerar en 

liten del av de tidningar som finns Storbritannien, men att dessa tidningar dels har en viktig 

del i att påverka agendan för allmänheten och annan media, de föredras också av politiker och 

andra beslutsfattare. Hon skriver också att dessa tidningar täckte hela det politiska spektrumet, 

där “The Times är en konservativ tidning, The Guardian är den som är mest vänstervriden, 

och The Independent lutar ofta mot arbetarpartiet men svänger ofta något till höger”. Hennes 

analys period är mellan 1985-2001, under denna period analyserade hon vad hon kallar för 

4,487 “nyckel” artiklar om klimatförändring. De sökord som hon använde sig av var; “climate 

change” eller “global warming” eller “greenhouse effect”. Hon samlade in dessa artiklar från 

CD-ROMs, FT-Profile och Lexis-Nexis databaser. I sin studie kom hon fram till att diskursiva 

(åter)uppbyggnad av vetenskapliga påståenden i media, har en stark koppling till ideologiska 

ställningstaganden. Hon skriver att studien har bevisat att representationen av vetenskaplig 

kunskap om klimatförändringar är både förändrad och oförändrad i sin representation. Hennes 

studie visade på stora skillnader mellan tidningarna. I The Times dök skepsis och 

ifrågasättande av traditionella vetenskapliga påståenden upp, men inte alls i samma 

utsträckning i The Independent. I stället förmedlade The Guardian och till stor del The 

Independent, en bild av vetenskaplig kunskap som tryckte på riskerna i samband med 

klimatförändringarna. Hennes studie visade till stor del på hur de ideologiska skillnaderna 

mellan tidningarna påverkade vad de skrev, vilken bild de gav och hur de förhöll sig till olika 

politiska sidor och frågor (Carvalho 2007). 

 

I en studie genomförd av Olausson (2009) hämtades det empiriska materialet från tre olika 

tidningar med olika karaktärer, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Närkes Allehanda. Hennes 

mål med urvalet var inte i huvudsak för att kunna göra jämförelser, utan snarare för att täcka 

ett brett spektrum av tidningar. Det breda spektrumet gör att resultatet inte påverkas av en 

speciell tidning. Hon skriver att dessa tre olika tidningar “ger en heltäckande bild av den 

svenska pressen” (Olausson 2009, 5). Detta stämmer mycket väl överens med varför vi valde 

tre olika tidningar i olika storlekar. Vi hade bilden av att göra en analys från tidningar i olika 

storlekar skulle ge en mer heltäckande bild över hur svensk tidningsmedia representerar 

klimatfrågan i samband med klimatkonferensen. Syftet med Olaussons studie är att “utforska 

de kognitiva ramar för att förstå klimatförändringarna som svenska tryckmedia erbjuder” 

(Olausson 2009, 2). Hennes studie visar att det finns många likheter mellan media och 

internationell politisk diskurs när det kommer till klimatfrågan. Hon skriver att det inte verkar 

finnas några tydliga samband mellan anpassning, som till exempel är åtgärder som ska 

anpassa samhället till klimatförändringen och begränsning, som till exempel är åtgärder som 

ska minska utsläppen av växthusgaser. Anpassning och begränsning existerar parallellt med 

varandra, i olika sammanhang, och de förekommer nästan aldrig i samma nyheter. Trots det 

faktum att de “utgör två sidor av samma mynt, hur man ska hantera frågan om 

klimatförändringar” (Olausson 2009, 12). I ansvarsfördelningen av gemensamma åtgärder är 

frånvaron av anknytande broar i nyhetsbevakningen mellan anpassning och begränsning 

väldigt tydlig (Olausson 2009). 
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Anshelm (2012) undersöker i sin bok Kampen om klimatet hur klimatförändringen diskuteras 

i det offentliga samtalet i Sverige under 2006-2009. Han skriver att det var först under hösten 

2006 som frågan om globala klimatförändringar fick genomslag i Sverige. Den miljöfrågan 

blev större än alla andra frågor och det blev den miljöfrågan som, genom massmedia, alla 

medborgare blev väl informerade om. I början av 2007 så kunde man se i flera av de stora 

dagstidningarna, att det hade konstaterats att 2006 skulle bli ihågkommet som året då 

växthuseffekten blev både nationellt och internationellt erkänt som ett centralt problem i 

mänsklighetens historia (Anshelm 2012). Under denna tid pekades tre händelser ut av flera 

miljödebattörer, som ansågs vara väsentliga för den dramatiska förändringen av 

miljömedvetandet, som de ansåg hade ägt rum. Dessa händelser, som fick stor 

uppmärksamhet i den svenska klimatdebatten, var “offentliggörandet av ekonomen Nicolas 

Sterns utredning om klimatförändringarnas kostnader, lanseringen av politikern Al Gores film 

An Inconvenient Truth, och publiceringen av IPCC:s fjärde rapport om de globala 

klimatförändringarna” (Anshelm 2012).  

 

Anshelm fokuserade sin analys på fyra olika moment för att undersöka det offentliga samtalet 

om klimatförändringar, dessa är problembeskrivningar, orsaksförklaringar, åtgärdsförslag och 

ansvarsfördelningen. I momentet problembeskrivningar så analyserade han hur 

klimatförändringen tolkades och beskrevs. I momentet orsaksförklaringar vill Anshelm 

synliggöra den historiska relationen mellan industriella, ekonomiska, politiska och 

atmosfäriska förhållanden. I momentet åtgärdsförslag är syftet att granska de föreställningar 

om hur de åtgärder som var föreslagna passar med de generella klimatpolitiska målsättningar 

som fanns. I momentet ansvarsfördelningen vill han analysera vad Sverige och andra länder 

kan och borde göra för att bidra till de internationella satsningarna för att minska 

växthusgaserna i atmosfären (Anshelm 2012). Anshelm använder sig av den klimatpolitiska 

debatten i Sverige som diskursordning, i enlighet med Fairclough mening av diskursordning 

som: “en komplex sammansättning av diskurser som alla strider om att erövra och ge 

innebörd åt samma territorium” (Anshelm 2012, 19). De diskurser som han identifierade som 

kämpar om att ta över det territoriumet är: “den industriella fatalismens diskurs”, “den 

ekologiska omprövningens diskurs”, “systemkritikens diskurs” och “klimatskepticismens 

diskurs” (Anshelm 2012, 19).  

 

Under studien använde sig Anshelm av 3500 tidnings- och tidskriftsartiklar som han samlade 

in från databasen Artikelsök. Han valde att fokusera på ledarartiklar, debattartiklar, signerade 

politiska kommentarer och större reportage, han har alltså inte med nyhetsartiklar i sitt 

material. Anshelm beskriver själv sitt material med: 

 

≫Det finns därmed enligt min mening en mycket god empirisk grund för  

upprättandet av just de diskurser som sker i undersökningen.  

Detta innebär naturligtvis inte att mina avgränsningar, beteckningar och  

beskrivningar av dem inte kunde gjorts på ett annorlunda och  

kanske mer genomtänkt sätt.≪  

- (Anshelm 2012, 21)  
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4. Svensk tidningsmedias klimatrepresentationer i samband med 

COP21  
 

Nedan följer först en figur över spridningen på de 90 artiklarna, sedan kommer den 

kvalitativa, den kvantitativa och den diskursiva representationen av klimatfrågan i svensk 

tidningsmedia. Under dessa representationer presenteras både resultat, analys och diskussion. 

I nästa kapitel följer en avslutande och sammanfattande diskussion av hela studien. Viktigt att 

komma ihåg är att det material som presenteras här är avgränsat till de tre tidningarnas 

“relevanta träffar” från begreppet “Klimatförändringar” under perioden “2015-08-01 - 2016-

02-28”. 

 

I figur 1 kan vi se spridningen av artiklarna under den valda tidsperioden ser ut. För NT är det 

svårt att säga något om spridningen på grund av det begränsade materialet. Men för Expressen 

kan vi se en liten ökning på artiklarna i december 2015, det vill säga samma månad som 

COP21. För SvD kan vi se en betydligt högre ökning av antalet artiklar under november och 

december 2015. Här spelar naturligtvis skillnaden i antal artiklar mellan Expressen och SvD 

in. Men det går ändå att se och säga att mängden artiklar som nämner ordet 

klimatförändringar stiger i antal i samband med COP21.  

 

 
Figur 1: Antalet klimatartiklar under perioden augusti 2015 till februari 2016. 
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4.1 Kvalitativ representation av klimatfrågan i svensk tidningsmedia 

I den kvalitativa representationen så har vad de olika artiklarna handlar om, vad för bild av 

klimatfrågan som ges och vilka röster som lyfts fram analyserats utifrån de olika tidningarna. 

De diskuteras sedan tillsammans i en gemensam diskussion. 

4.1.1 NT  

Av de sex artiklar från NT föll två bort i den första analysen då de inte bedömdes relevanta. 

Av de kvarvarande fyra artiklarna är tre av dem med politisk ton, medan den sista artikeln 

handlar mer om vikten av information. Med politisk ton menas artiklar det politiska åsikter, 

ledare och liknande lyfts frami artikeln. I NT:s artiklar var det främst den politiska rösten som 

lyftes fram, den ges mest utrymme och lyfter andra röster. En liten röst som inte får tala för 

sig själv är barnens och flyktingarnas röst utan dem lyfts fram genom den politiska och/eller 

andras röster.  

 

≫En av programledarna i Musikhjälpen, Gina 

Dirawi, fällde en kommentar att ”politiker är ett gäng 

jävla idioter”. Hon menade att barnen i världen drabbas 

av klimatförändringar på grund av politikernas beslut. 

Ja, visst har vi politiker möjlighet att fatta beslut som 

kan minska klimatförändringarna och det har vi ett 

ansvar att göra.≪ 

- Widlund (2016) 

 

Den svenska konsumentens röst lyfts fram i en av artiklarna som handlar om hur den svenska 

konsumenten är bra på att göra klimatsmarta val tack vara den information som finns 

tillgänglig.  

 

≫En obligatorisk klimatmärkning med pris 

relaterat till koldioxidutsläpp är en framkomlig väg för 

att vi konsumenter ska kunna göra medvetna val och 

få en möjlighet att göra rätt. En avgörande faktor för 

klimatförändringar är utsläppen av koldioxid.≪ 

- Sköld (2016) 

 

4.1.2 Expressen  

Av de 13 artiklar från Expressen föll en bort i den första analysen då den inte bedömdes 

relevant. Bland Expressens artiklar handlade fem av dem om Klimatkonferensen i Paris, de tar 

upp hur vägen dit har sett ut, vad förväntningarna är på mötet och avtalet samt hur själva 

avtalet blev när det hade antagits. Den politiska rösten dominerade i artiklarna men det är inte 

bara en politisk röst. Utan det är flera olika röster från olika sidor av de politiska spektrumet 

som hörs. Barack Obamas röst sticker ut och han nämndes i flera artiklar som handlade till 

största del om hans arbete med klimatfrågor.  
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≫Barack Obama lade i går kväll fram en ny klimatplan 

som ska minska utsläppen av växthusgas med en 

tredjedel. 

/.../ 

- Ingen utmaning utgör ett större hot mot vår framtid 

och kommande generationer än klimatförändringarna, 

sade USA-presidenten han när han presenterade 

planen.≪ 

- Johansson R(2015) 

 

En annan röst som togs upp är behovet av förändrat beteende och livsstil. Hur 

vardagsmänniskan kan, genom att förändra sin livsstil, bidra till en bättre miljö togs upp som 

exempel i Expressen.  

 

≫I Paris har forskarna tydliga mål i klimatavtalet som det enda sättet  

att rädda vår existens. Jag offentliggör härmed mina egna för 2016:  

Äta upp alla rester.  

Skaffa dubbdäck till hojjen så jag kan fortsätta elcykla i vinter. 

Bara äta bacon när jag bor på Petter Stordalens hotell. 

Vilka är dina?≪ 

- Strömstedt (2015) 

 

Andra röster som togs upp är olika hjälp- och välgörenhetsorganisationer, företagande och 

forskningens. Även om dessa tas upp är de inte lika väl representerade i Expressen, men med 

tanke på antal artiklar är det inte förvånande. 

 

4.1.3 SvD  

Av de 71 artiklarna från SvD föll två artiklar bort i första analysen då de inte bedömdes 

relevanta. I SvD:s artiklar gavs en bred och varierad bild av klimatfrågan och de problem som 

blir till följd av klimatförändringarna. Även här nämndes klimatkonferensen i Paris i tio 

artiklar. Artiklarna tog upp hur vägen dit har sett ut, varför mötet och avtalet är viktigt, styrkor 

och svagheter med avtalet och att det var av stor vikt att mötet inte stoppades efter 

terrorattacken som var i Paris två veckor innan mötet. Den påverkan som blir av 

klimatförändringarna togs upp i åtta artiklar där den bild som gavs av dessa påverkningar var i 

form av att kvinnor och fattiga jordbruksländer drabbas hårdast samt att Ö-världen kommer 

att påverkas i stor utsträckning.  

 

≫Varför är då det här så viktigt? Ett svar är att kvinnor generellt sett drabbas  

hårdare av klimatförändringar än män.  

En majoritet av världens jordbrukare är kvinnor. 

När vattnet torkar och marken försämras påverkas deras försörjning.  

Kvinnor står också oftare framför koleldade spisar än män, vilket på slår mot hälsan.≪ 

- Stiernstedt (2015d) 
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≫Hur ska utsatta ö-stater i Stilla havet bäst möta klimatförändringarna? 

/.../ 

Brist på grundvatten, mark som eroderar, stränder som försvinner.  

Och vägar som numera bara ligger en meter eller två från havet.≪ 

- Stiernstedt (2016) 

 

Flygningen togs upp i två artiklar och den kontraproduktivitet som finns både bland individer 

som oroar sig över klimatförändringar men ändå flyger på semester, och bland forskare som 

bidrar till den klimatförändring som de strävar efter att förhindra genom att flyga i jobbet.  

 

≫All forskning visar på behovet av minskade utsläpp.  

Men klimatforskare tillhör själva den yrkesgrupp som flyger mest  

och därmed bidrar till klimatförändringar.  

Klimathotet sätter forskarvärldens resvanor och trovärdighet på prov.  

Vi kan inte skjuta över problemet på politikerna, menar miljöforskare.≪ 

- Gärdebo, et al (2015) 

 

Etiska investeringar togs upp i fyra artiklar där bilden gavs att detta inte bara är en trend utan 

att det kommer att blir allt vanligare.  

 

 

≫Röda Korset är inte ensamma om att investera i fossila bränslen.  

Rädda Barnen har också valt MSCI World som riktmärke. 

/.../ 

Även biståndsorganisationen We Effect saknar riktlinjer mot fossila bränslen i sin 

investeringspolicy. Men We Effect ser inga problem med att hitta fossilfria alternativ och  

har i praktiken tagit avstånd från fossila placeringar, menar vd Anneli Rogeman.≪ 

- Johansson (2016)  

 

Främst är det företag som riskerar att förlora pengar om de inte börjar med etiska 

investeringar. Även här är det den politiska rösten den som är dominerande, men forskningens 

och forskarens röst får större utrymme i SvD. Sedan är det lite spritt mellan vilka röster det är 

som hörs, individen, hjälp- och välgörenhets organisationer samt kvinnors röster tas upp men 

inte alls i samma utsträckning.  
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4.2 Kvantitativ representation av klimatfrågan i svensk tidningsmedia 

Nedan följer resultatet av den kvantitativa representationen från respektive tidning. Antalet 

träffar är i tidningarna generellt och begreppet kan dyka upp flera gånger i en artikel men 

räknas som enskilda träffar. Här har begrepp analyserats som kan beskriva vad som händer i 

världen och kan ge bild på hur dessa händelser framställs i media. Vi upptäckte under den 

kvalitativa läsningen att flera olika benämningar användes för att hänvisa till COP21 och vi 

har därför valt att ha med flera olika benämningar för COP21 för att inte missa någon artikel.  

 

4.2.1 NT 

Resultatet av den kvantitativa sökningen i de fyra artiklarna från NT finns presenterade i 

tabell 4. 

 
Tabell 4 - sammanfattning över hur många gånger ett visst begrepp användes i NT 

Sökord/begrepp Antal träffar i tidningen Sökord/begrepp Antal träffar i tidningen 

COP 0  Klimatsmart 2  

Ekonomiska 1  Kris 3  

Etisk 0  Miljöarbete 1  

Hållbart 3  Naturkatastrofer 1  

Katastrof 1  Paris 1  

Klimatet 5  Politiskt 1  

Klimatkonferens 1  Resurser 2  

Klimatmötet 0  Supermötet 0  

Klimattoppmötet 0 Världstoppmötet 0  

 

I NT gav “Klimatet” flest träffar och här pratar man om en problembild med att människor 

behöver fly från klimatet. Man tar även upp i tre av de träffarna att klimatet har ett pris, man 

sätter ett pris på klimatet och menar att det måste få kosta att rädda miljön. För att kunna att 

rädda klimatet trycker man på att befolkningen måste förändra sitt beteende och sin livsstil. 

De två begrepp som gav näst mest träffar var “Hållbart” och “Kris”. Här handlade det om 

flyktingkrisen och flyktingkris till följd av klimatförändringarna. Även att ett förändrat 

beteende/livsstil är viktigt för att nå ett hållbart samhälle. Hållbar stadsutveckling och 

jordbruk/skogsbruk tas också upp som faktorer som bidrar till klimatförändringarna. Generellt 

trycker NT på problembilden med klimatförändringar och för att stoppa de förändringarna så 

måste en förändring i beteende och livsstil hända. Det handlar om skalnivåer och att det inte 

bara är politikernas ansvar utan även medborgarnas. Vi behöver även se en förändring i hur 

jordens resurser fördelas och påverkas under pågående klimatförändringar. Under perioden 

som dessa artiklar representerar så pågick COP21 i Paris. Detta dyker bara upp en gång i 
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artiklarna, då nämns bara mötet och man använder begreppet “Klimatkonferens” som 

benämning på COP21. 

 

4.2.2 Expressen  

Den kvantitativa analysen av sökningen i de 12 artiklarna från Expressen finns presenterade i tabell 5. 

 
Tabell 5 - Sammanfattning över hur många gånger ett visst begrepp användes i Expressen 

Sökord/begrepp Antal träffar i tidningen Sökord/begrepp Antal träffar i tidningen 

COP 4  Klimatsmart 0  

Ekonomiska 0  Kris 2  

Etisk 0  Miljöarbete 0  

Hållbart 0 Naturkatastrofer 0  

Katastrof 1 Paris 17  

Klimatet 3  Politiskt 0  

Klimatkonferens 1 Resurser 0  

Klimatmötet 4 Supermötet 0  

Klimattoppmötet 3  Världstoppmötet 1  

 

I Expressen fick begreppen, som beskriver den problembild som uppstår till följd av 

klimatförändringarna, “klimatet” flest träffar medan “kris” och “katastrof” fick lite mindre 

träffar. Artiklarna har ett fokus på den problembild som uppstår till följd av 

klimatförändringarna, där de ger bilden att vi måste stoppa klimatförändringarna och rädda 

klimatet. Även Expressen trycker på hur ett förändrat beteende/livsstil är viktigt för att 

klimatförändringarna ska minska. I Expressen lyfter de “Paris” mycket och då handlar det om 

COP21 eller staden i sig. 9 av 17 gånger skriver man något om mötet och vad ledarna 

kommer fram till där. Andra artiklar nämns bara COP21 och ett fåtal nämner staden. Man 

använder mest “Klimatmötet” som begrepp för COP21, men även “Klimattoppmötet”, 

“Världstoppmötet” och “Klimatkonferens” används. Begreppet “COP” används för att skriva 

om själva mötet, när man bara nämner det i texten eller om COP-möten generellt, så som 

tidigare möten, som de mötena i Berlin, Kyoto och Köpenhamn. Bland de träffar som gavs 

från Expressen går det att se ett större fokus på att ta upp COP21 och det som berör mötet 

över att skriva om de konsekvenser som blir från klimatförändringarna. 
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4.2.3 SvD  

Den kvantitativa analysen av sökningen i de 69 artiklarna från SvD finns presenterade i tabell 6. 

 
Tabell 6 - Sammanfattning över hur många gånger ett visst begrepp användes i SvD 

Sökord/begrepp Antal träffar i tidningen Sökord/begrepp Antal träffar i tidningen 

COP 3  Klimatsmart 3  

Ekonomiska 16  Kris 26  

Etisk 28  Miljöarbete 0  

Hållbart 5  Naturkatastrofer 11  

Katastrof 22  Paris 134  

Klimatet 50 Politiskt 3  

Klimatkonferens 5  Resurser 18  

Klimatmötet 64  Supermötet 1  

Klimattoppmötet 9  Världstoppmötet 0  

 

SvD skriver mycket om Paris under den här perioden, man skriver till mestadels om mötet i 

sig men också om staden och de terrordåd som skedde precis innan mötet samt inställda 

demonstrationer till följd av terrordåden. De presenterar klimatfrågan som “Kris”, “Katastrof” 

eller som att det leder till “Naturkatastrofer” samt etiken i olika handlingar från alla 

samhällsskikt, från politiker, organisationer och medborgaren. “Klimatet” beskrivs som en 

problembild utifrån olika aspekter, som säkerhet och risker, global uppvärmning och ett 

ekonomiskt problem. Man skriver också om hur ett förändrat beteende/livsstil, inte bara hos 

befolkningen utan i organisationer och bland politiker, kan bidra till att förbättra och rädda 

det. SvD använder främst “klimatmötet” som benämning för COP21, vissa artiklar nämner det 

även som “klimattoppmötet”. 
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4.3 Diskursiv representation av klimatfrågan i svensk tidningsmedia 

De diskurser som identifierades i materialet är Global uppvärmning som problem, Klimatet 

kräver förändrat beteende och livsstil samt Klimatet som kostnadsfråga. Vi identifierade även 

texter som faller in under Anshelms diskurs “Den industriella fatalismen”. Många av 

artiklarna är återkommande i flera diskurser, det visar på att de pågår en diskursiv kamp 

mellan de identifierade diskurserna. De berör hela tiden varandra och går in i varandra då de 

ämnen som diskurserna berör, påverkar varandra. Vi har ändå kunnat identifiera en 

dominerande diskurs i den Global uppvärmningen som problem. Men de andra två 

identifierade diskurserna är också starkt representerade. Diskurserna Klimatflykting och 

Underrepresenterade presenteras i slutet, men tillhör inte studiens huvudsakliga diskurser. 

Dessa diskurser och de artiklar som faller in i dem analyseras här nedan i tur och ordning. 

 

4.3.1 Global uppvärmning som problem 

Under denna diskurs identifierades 25 artiklar från de tre tidningarna. De problemområden 

som identifierades här är drivande till eller till följd av den globala uppvärmningen.  

Dessa är: 

 Påverkat hav och vatten, så som utfiskning, översvämningar och försurat vatten 

 Extremväder, så som torka, hetta, stormar, monsuner och cykloner  

 Energiproduktion genom kolkraft/kolbrytning 

 Förändrad biodiversitet 

 Förändrad temperatur  

 Skogsskövling 

 Koldioxidutsläpp  

 Luftföroreningar  

 Kvinnor drabbas värst av klimatförändringar  

 Import  

 Ohållbar konsumtion  

 

Ett av de större problemområdena är den påverkan som kommer från flygresorna. Flygresorna 

har blivit en kontrovers mellan tre läger, ett som menar att det inte är ett problem, ett som 

menar att det är ett stort problem och människans oro i mitten. Även om vi är oroliga för den 

globala uppvärmningen fortsätter vi flyga till Thailand varje år menar Stiernstedt och 

Johansson (2015). 

 

≫Oron och det akuta läget till trots - vi fortsätter med våra invanda livsstilar.  

Vi kör bil, äter kött och flyger utomlands. Och även om utsläppen av  

växthusgaser minskar inom landets gränser, ökar utsläppen av vår  

konsumtion drastiskt i andra länder.≪ 

- Stiernstedt & Johansson, (2015) 

 

Gärdebo et al (2015) tillhör lägret som anser att flygresorna är ett stort problem och något vi 

borde minska kraftigt för att nå FN:s 2-graders mål. Klimatforskare är ett stort bidrag till detta 

problem och konsekvenser som flygresor innebär. 
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≫Enligt en ny rapport från brittiska Tyndallcentret tillhör klimatforskare dem  

som flyger allra mest. Den brittiska rapporten får också stöd av en  

beräkning vid KTH, som pekar på att forskares flygresor släpper ut motsvarande  

två ton koldioxid per år. Det är händelsevis den utsläppsnivå, räknat per capita,  

vi måste under för att nå 2-graders målet enligt FN:s expertpanel.  

Den moderna forskaren gör alltså av med hela sin koldioxidkvot på resor.≪ 

- Gärdebo,  et al (2015) 

 

Några som däremot inte anser att flygresor är ett problem är Brülde och Duus-Otterström 

(2015) som menar att påverkan av flygresan är försvinnande liten. 

 

≫Det är långt ifrån självklart att vi gör någons liv sämre genom att flyga. Utsläppen från 

flygresan är en försvinnande liten del av de cirka 33 miljarder ton koldioxid som 

mänskligheten släpper ut årligen. Om vi hade avstått från flygresan hade det med största 

sannolikhet inte gjort någon märkbar skillnad för någon.≪  

- Brülde & Duus-Otterström, (2015)  

 

Problemet kring denna kontrovers är att vi är vana vid att resa med flyg, det sker privat men 

allt mer i arbetet. Den resande forskaren är ett exempel på detta, vilket på sitt sätt är 

kontraproduktivt. Forskare reser för att sprida kunskap och bidra till bättre miljöarbete, 

minskad koldioxidutsläpp och mycket mer. Men bidrar i sitt resande till den klimatförändring 

som de eftersträvar att minska. 

 

≫Klimathotet gör den resande forskaren - som vi känner henne idag - till en utdöende art 

/.../ 

Flygandet symboliserar det Moment 22 som samhället står inför när det på  

samma gång försöker undvika en klimatkatastrof men i slutändan bidrar till den.≪  

- Gärdebo, et al (2015) 

 

Ett annat problem är de extrema väderhändelser som blir till följd av klimatförändringarna 

och hur det påverkar till exempel jordbruket i de fattigare länderna. Detta problem tar Alestig 

(2015) och Nyman (2015) upp i sina artiklar.  

 

≫Över 1300 naturkatastrofer som kan kopplas till extrema väderhändelser har  

drabbat Afrika sedan 1970. Översvämningar, torka, jordskred och 

stormar beräknas ha kostat Afrikanska länder 26,6 miljarder dollar - 

och 698 380 människoliv≪  

- Alestig, (2015d) 

 

≫De länder som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna är länderna  

som lever på jordbruk. Det i kombinationen med fattigdom gör det mycket värre, eftersom 

man inte har resurser att anpassa sig.≪  

- Nyman, (2015)  
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Även kvinnorna drabbas av dessa klimatförändringar och den problembild som vi såg visar att 

kvinnorna drabbas värre än männen. De är mer känsliga och utsatta än vad männen är och 

påverkas av den anledningen hårdare av klimatförändringar. Haven och vattenområden är 

också ett problemområde som påverkas av klimatförändringarna. Största påverkan på senare 

tid är de ökade mängd översvämningar till följd av kraftiga regn eller stigande havsnivåer. 

Detta leder också till förändringar i vattentyp (salt, söt eller bräckt) och en ökad användning 

av kemikalier i jordbruket bidrar till att drickbart vatten försuras och inte längre går att dricka. 

 

4.3.2 Klimatet kräver förändrat beteende och livsstil   

Under denna diskurs identifierades 18 artiklar från de tre olika tidningarna. Det förändrade 

beteende och livsstil som artiklarna ger bild av är:  

 Klimatsmarta val i vardagen, så som att panta och ta cykeln istället för bilen 

 Klimatmedveten konsumtion, minska matsvinnet  

 Förändra det globala beteendet genom att: 

o Minska globala utsläpp  

o Använda förnyelsebar energi  

o Begränsa befolkningsökningen 

 Ekoturism, minska flygandet  

 Delad information 

 Det bör ske en förändring i beteendet hos fattiga bönder  

 Finansbranschens förändrade beteende 

 

I denna diskurs berörs behovet av ett förändrat beteende och livsstil på både en lokal nivå och 

på en mer global nivå. Det finns mycket som vi som individer och samhällsgrupper kan göra 

genom att förändra vårt beteende och livsstil för att bidra till en minskad klimatpåverkan. 

Förutsättningarna skiljer sig dock åt mellan olika länder. Här i Sverige är vi till exempel 

väldigt bra på att göra klimatsmarta val i vardagen.  

 

≫Svenska folket är bra på att göra hållbara och klimatsmarta val i vardagen.  

Två exempel är: Hur bra vi är på att panta. 

/.../ 

Hur bra vi är på att välja varor som är miljö- och rättvisemärkta. 

/.../ 

Det är två avgörande faktorer som förklarar varför vi är bra på just detta: Vi har fått 

information som gör att vi förstår varför det är bra. Vi har smidiga system som gör att det är 

lätt att göra rätt.≪ 

- Sköld, (2016)  

 

Men för de fattigare länderna är det inte alltid lika lätt, både en stark vilja och tillgång till 

information spelar en viktig roll för att förändra deras beteende. Även om det är nordländerna 

som har orsakat klimatförändringarna är det av stor vikt att sydländerna också bidrar till att 

minska de globala fossila utsläppen.  
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≫Det man måste göra globalt, nationellt och lokalt är att minska de fossila utsläppen.  

Det är ingen rocket science.≪  

- Jakobson, (2015)  

 

Men även om det inte är rocket science kan det vara oerhört svårt och problematiskt att ta 

steget för att minska sina fossila utsläpp. Det krävs att alla hjälps åt och kan lita på att andra 

länder gör sin del av minskningen. Det här har varit ett av problemen för tidigare COP-möten, 

att nordländerna inte tänker engagera sig om sydländerna inte behöver bidra. Problemet är att 

sydländerna inte har resurser för att tänka på miljön i första hand utan måste tänka på sin egen 

tillväxt och sitt folks överlevnad. 

 

Även om det är ett komplext område och ingen kan göra allt, så kan alla göra något. Att panta 

är en bra början och ett litet steg framåt, nästa steg kan vara att börja konsumera mer 

klimatmedvetet till exempel genom att handla ekologiska varor och inte köpa mer än man 

behöver. Att flyga mindre är ett bra steg men när man väl ska på semester kan man välja 

resmål som ligger i framkant för klimatarbetet och jämställdhet. Väljer man dessa resmål 

uppmuntrar man inte bara landet självt utan även grannländerna till att utveckla sitt arbete för 

ett hållbart klimat. För den som verkligen vill engagera sig och göra en större insats kommer 

det hela tiden nya idéer eller lösningar hur man kan ta sin miljömedvetenhet ett steg längre. 

 

≫Den som vill kan ta steget längre och i framtiden baka sina bullar och bröd  

på ett mjöl gjort av malda syrsor.≪ 

- Johansson, S (2015)  

 

4.3.3 Klimatet som kostnadsfråga  

Under denna diskurs identifierades 15 artiklar från de tre olika tidningarna. Under denna 

diskurs identifierades faktorer så som;  

 Pris på koldioxidutsläpp  

 Åtgärder för att rädda klimatet  

 Olika typer av investering, så som kontraproduktiv, etiska och ohållbara  

 Gemensamt ansvar 

 Oljepriset 

 Klimatfinansiering genom bidrag och fonder  

 Skatter på koldioxid och fossila bränslen  

 Subventioner 

 

I denna diskurs tas den ekonomiska aspekten kring klimatförändringar upp, där 

finansbranschen är en del som berörs mycket. Det handlar mycket om att de måste förändra 

sitt beteende och tänka på klimatet mer än vad de gör. Etiska investeringar är en faktor som 

tros bli allt vanligare. En anledning till varför det blir vanligare är att fler tänker på vad 

investeringen bidrar till. En annan anledning till varför etiska investeringar blir allt mer 

vanligt är att företagen inser att de kan förlora pengar om de till exempel har gjort en 

investering som inte är hållbar.  
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≫Kanske borde vissa finansprodukter i framtiden förses med varningstext:  

‘Obs, denna fond kan orsaka jordens undergång.  

Detta kan påverka din avkastning negativt.’≪  

- Cervenka (2015)  

 

Det oljeprisras som har skett får också ekonomiska effekter som bidrar till att arbetet med att 

minska på, bland annat koldioxidutsläppen, tar ett steg tillbaka. Med det låga priset fortsätter 

människor att köra med bensin, vilket får negativa konsekvenser på klimatet. Elbilarna blir då 

inte lika attraktiva längre och miljön skjuts åt sidan. Men oljeprisraset har inte bara negativa 

effekter för klimatet, det låga priset gör nämligen att brytningen av oljesand blir olönsam för 

vissa länder. 

 

≫Oljepriset, som legat stabilt runt 100 dollar fatet, störtdök.  

Sedan dess har det bara fortsatt nedåt.  

/.../ 

låga oljepriser slår undan fötterna på innovationer inom förnybar energi.  

Effekten: högre utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.  

/.../  

Samtidigt är det låga oljepriset paradoxalt nog inte enbart dåliga nyheter för klimatet. 

Brytningen av oljesand i bland annat Kanada har blivit olönsamt med dagens oljepriser.≪  

- Alestig, (2016) 

 

Det kan vara svårt att få ledare att vara villiga att betala för de åtgärder som är nödvändiga för 

att kunna minska påverkan på klimatet. Men det går inte att komma ifrån att det finns inget 

sätt att rädda klimatet som inte kostar.  

 

≫Många gånger anges ekonomiska skäl till varför vi inte gör de enkla åtgärder som vi 

faktiskt kan göra. Men att rädda klimatet måste få kosta.≪  

- Widlund, (2016)  

 

4.3.4 Den industriella fatalismen  

Under denna diskurs, som hämtades från Anshelm (2012) identifierades sju artiklar från de tre 

olika tidningarna. Dessa artiklar delar antingen den bild som Anshelm ger i sin diskurs eller 

ger en motsatt bild. Den delade bilden är att Sverige har förutsättningar att vara ett 

föregångsland i klimatförhandlingarna och att hoppet om ett nytt klimatavtal är stort. Den 

motsatta bilden är den att EU leder klimatpolitiken medan USA och Kina står i vägen och 

bromsar klimatförhandlingarna.  

 

Anshelm tar upp i sin studie att Sverige har förutsättningar att ta en ledarroll i förhandlingarna 

och vara ett föregångsland i klimatfrågan. Denna bild återspeglas även bland vårt material, där 

Sverige beskrivs som att vara drivande i miljöfrågor och ha möjlighet att kunna påverka 

klimatförhandlingarna. 
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≫Sverige - och Åsa Romson - har haft i uppdrag att framföra två centrala frågor: 

Den om anpassning och den om skador och förluster.  

Enligt Romson själv har hon och Sverige varit drivande i klimatarbetet  

‘Sverige har länge drivit på för ett avtal som stärker klimatarbetet’≪ 

- Sandberg, (2015)  

 

En annan del som Anshelm tar upp i sin diskurs är hoppet om ett nytt klimatavtal. Då det inte 

blev något globalt klimatavtal i Köpenhamn ser vi samma hopp, om inte större, i vårt 

material. Vikten av att få fram ett klimatavtal har varit väldigt stort och det är en bild som 

bara har blivit större med åren. 

 

≫Ovanpå det vilar förväntningar som skruvats upp under flera år. Mötet har kallats viktigare 

än någonsin för människan och 2015 utsetts till ödesår för klimatet.≪  

- Stiernstedt, (2015e) 

 

En bild som Anshelm beskriver i sin diskurs är den att EU leder klimatpolitiken medan USA 

och Kina obstruerar den. Denna bild stämmer inte lika väl in bland vårt material. Även om 

EU fortfarande är ledande står inte USA och Kina i vägen på samma sätt. De vill bidra till 

förändringen och vara mer drivande i miljöfrågorna. Beviset för denna förändring ligger i det 

faktum att det blev ett globalt avtal i Paris. 

 

≫På söndagskvällen anlände bland andra USA:s president Barack Obama och Kinas 

president Xi Jinping till Paris för att sätta press på de över 40 000 deleganter som de 

kommande två veckorna ska ta fram ett nytt globalt klimatavtal.≪ 

- Alestig, (2015c)  

 

4.3.5 Klimatflyktingar  

Under denna diskurs identifierades fyra artiklar från de tre olika tidningarna. Den bild som 

ges av denna diskurs är; skillnaden mellan klimatflyktingar och krigsflyktingar. Det är främst 

världens fattiga som blir flyktingar och detta till följd av klimatet. Den humanitära hjälpen 

räcker inte till och vem är det som egentligen har krisen. Detta är en förhållandevis ny diskurs 

som har kommit på senare år och fått allt större plats i media. Diskursen i sig är fortfarande 

ganska liten, men vi tror att detta är en stor framtida diskurs då antalet klimatflyktingar 

kommer, med stor sannolikhet, att fortsätta öka. Hittills har krig varit den största faktorn till 

att man flyr men idag är klimatförändringarna det stora problemet. Framförallt är det ett 

problem för de fattiga jordbruksländerna som inte har resurser till att skydda sig mot 

klimatförändringar.  

 

≫De som drabbas först och värst är de som bor i världens fattigare länder.≪  

- Stiernstedt, (2015a)  

 

Jordbruket är ett känsligt försörjningssätt eftersom det påverkas kraftigt av stora förändringar 

i klimat och väderförhållanden. Regnar det för mycket så dränks grödorna om det inte regnar 

alls och blir det för torrt så dör grödorna. Många länder kan inte försörja sina medborgare 
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eftersom de nödresurser som finns börjar ta slut eftersom man inte har kunnat fylla lagren och 

många drabbas av matbrist och man blir tvungna att fly för att överleva. 

 

Det är inget okänt fenomen att folk flyr, det har hänt tidigare och kommer hända i framtiden. 

Skillnaden är varför de flyr och varifrån. På 40-talet flydde många från Tyskland till Sverige 

med bussar för att komma undan Hitler, de togs emot i Sverige utan problem. Idag har vi inte 

samma öppenhet och folk som flyr från översvämningar och torka är inte välkomna längre, 

även om det är en akut kris i världen just nu. 

 

≫Akut flyktingkris, den svåraste sedan andra världskriget, en humanitär katastrof.≪  

- Stiernstedt, (2015a) 

 

4.3.6 Underrepresenterade 

Under detta avsnitt identifierades fyra artiklar från de tre olika tidningarna som ger bilden av 

ämnen som beskrivs vara viktiga, men identifierades som underrepresenterade. Även om detta 

inte är en diskurs valdes detta avsnitt att analyseras då de berörda artiklarna ansågs vara av 

intresse. Dessa ämnen är; att barn påverkas mer av dåliga nyheter än vuxna. Det är de fattiga 

och de yngre, men främst de yngre, som har svårast att göra sig hörda i 

klimatförhandlingarna. Samernas rennäring som påverkas av klimatförändringarna och den 

kunskapsbrist som finns i Sverige.  

 

4.3.6.1 Samerna  

Samerna och hur de påverkas av klimatförändringarna berörs väldigt lite. De påverkas väldigt 

starkt av den globala uppvärmningen och det faktum att snön kommer senare varje år. För 

dem så är det faktum att om snön kommer en vecka senare än “vanligt” får det stora 

konsekvenser för dem.  

 

≫Jag har inte upplevt en normal vinter under de femton år jag varit renskötare på heltid.≪  

- Stiernstedt, (2015b) 

 

Det blir tuffare och ovissheten blir större. Till följd av klimatförändringarna överlever färre 

kalvar vilket gör att hjorden inte växer och det leder till att samernas enda intäkt - slaktuttaget 

- begränsas. 

 

≫Varje vinter innebär oro. Kommer vi att kunna fara på isarna?  

Kommer renarna att överleva? Det är tufft.≪  

- Stiernstedt, (2015b)  
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4.3.6.2 De yngre och de fattiga  

En röst som har svårt att göra sig hörd och få utrymme i klimatfrågan är de yngre. De fattiga 

har också svårt att göra sin röst hörd, men här har en förändring sakta börjat ske och de får, 

dock inte mycket, men mer utrymme i klimatdebatten. Det problem som blir när de yngres 

röst inte hörs i debatten är att det är de som ska leva med de beslut som tas. Det är deras värld 

som det diskuteras kring och deras röst borde av den anledningen väga tyngre och få mer 

utrymme än någon annan röst.   

 

≫Väl i förhandlingsrummen har fattigare länder inte lika stora delegationer  

att tillgå som rikare länder. Och de som på ett sätt berörs 

mest - de yngre - har kanske allra svårast att göra sig hörda.≪  

- Stiernstedt, (2015c) 

4.3.6.3 Barnen  

Ett annat problem som inte tas upp tillräckligt är hur barn påverkas av den negativa bild som 

ofta ges i samband med klimatförändringarna. Barnen är mer känsliga för dålig information 

och tar åt sig på ett annat sätt än vad vi vuxna gör. I en artikel av Alestig (2015) så skriver han 

att vi vuxna har ett “frukostförsvar” som barnen inte har.  

 

≫Vi tar bara in informationen rent intellektuellt. Vi ser och hör,  

men vi kopplar inte på känslorna.≪ 

- Alestig, (2015a) 

 

≫Barn har inte samma frukostförsvar som vi vuxna. Därför är det viktigt att man är väldigt 

noga med att ge framtidshopp när man pratar om klimatet med dem.≪  

- Alestig, (2015a) 

 

Med dagens teknik kommer barn allt lättare i kontakt med information om världen. Detta är 

en problematik som troligtvis kommer att bli öka. Det blir därför viktigt att föräldrar pratar 

med sina barn och ser till att de känner, som Alestig skriver, framtidshopp. Med tanke på hur 

viktiga barnen är, så är detta ett ämne som berörs för lite.  

 

4.3.6.4 Kunskapsbrist  

Ett annat ämne som inte berörs tillräckligt och som var mest skrämmande var att folk i 

Sverige inte har bättre koll när det gäller klimatet och de klimatkonferenser som arrangeras. 

Svenska folket har inte så stor kunskap om vad Sverige eller världen gör för att förbättra 

klimatet och för att stoppa klimatförändringarna. Alestig (2015) skriver att svenska folket har 

dålig koll på vad klimatmötet i Paris handlar om. Han menar att sämst koll hade SD-väljare 

där 24 % visste vad mötet handlade om, bäst vetskap hade FI-väljarna med 68 %. Mest 

förvånande var att av MP-väljarna var det bara 37 % som visste vad mötet handlade om. Han 

skriver dock att det finns en viss felmarginal mellan siffrorna, men även om siffrorna kanske 

inte stämmer helt ger de en talande och skrämmande bild över kunskapsläget bland svenska 

folket.  

≫7 av 10 svenskar vet inte varför världens ledare samlas i Paris på måndag.≪  

- Alestig, (2015b) 
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5. Avslutande diskussion 

Efter den första läsningen är det överlag en bred spridning på innehållet i artiklarna, de tar upp 

olika ämnen eller ger olika vinklar till samma ämne. Det ämne som de flesta artiklar skrev om 

är COP21, där artiklarna tog upp olika viktiga delar med mötet snarare än att bara nämna 

mötet lite snabbt i texten. Artiklarna beskrev mer hur mötet har gått och hur diskussionerna 

har sett ut. De tog även naturligtvis med de reaktioner som blev runt om i världen efter att 

klimatavtalet antogs. Detta är inte ett förvånande resultat med tanke på att studien syftar till 

att undersöka sambanden mellan artiklarna och tidpunkten för konferensen. Den politiska 

tonen i artiklarna var också väldigt återkommande, med många kommentarer från olika 

politiska ledare. Lika så var hur klimatförändringarna påverkar både klimatet och människor, 

ett återkommande ämne som visade sig på olika sett i en rad artiklar. Efter den andra 

läsningen är det tydligt att den politiska rösten dominerar artiklarna, men forskningens röst får 

också mycket plats i SvD. Röster som ekonomi och företag får en del plats i artiklarna men de 

representeras inte i samma grad. De röster som märks tydligast att de inte får lika stor plats är 

individen, de utsatta och fattiga. Deras röster lyfts fram oftast genom de politiska rösterna. 

 

Medias roll och makt har stor betydelse för många delar i dagens samhälle, men kanske 

speciellt för hur allmänheten uppfattar klimatfrågan. Det är av denna anledning som denna 

studie faller in under diskursordningen “Media diskurs”. Som vi kan se ovan presenterar 

svensk tidningsmedia klimatfrågan generellt som ett globalt problem av olika slag. 

Klimatfrågan presenteras inte bara som ett miljöproblem, även om den representationen är 

övervägande bland artiklarna. Den presenteras även som ett ekonomiskt problem av olika 

dimensioner. Där det anges ekonomiska anledningar till varför vi dels inte har råd att införa 

olika åtgärder, men även till varför vi inte har råd att inte införa dessa åtgärder. Att rädda 

klimatet måste få kosta men vi har antingen inte råd med denna kostnad eller inte viljan att 

lägga de ekonomiska resurser som krävs på klimatfrågan. De miljöproblem som bilden av 

klimatfrågan representerar är till övervägande del konsekvenser av den globala 

uppvärmningen. Där följderna blir extrema väder och temperaturer, påverkat hav och vatten 

och där de fattigaste länderna drabbas hårdast av dessa konsekvenser. Det är genom vår 

diskursanalys som vi har kunnat identifiera dessa representationer. Som Matheson (2005) 

skrev kan man genom att göra en diskursanalys av media se vilka representationer som 

dominerar. Det går att se vilken betydelse som ges, vilket sett att se och tänka som finns i 

texten i medias artiklar. Det är här vi har använd oss av Faircloughs textanalys, som är en del 

av hans tredimensionella modell i hans kritiska diskursanalys. Det är i delen textanalys som 

den språkliga analysen av språktexten görs. Det är genom att undersöka återkommande 

begrepp, hur tidningsartiklarna presenterar klimatfrågan som problem och vilka röster som 

lyfts fram i tidningsartiklarna, som vi har genomfört vår språkliga analys. Det är genom detta 

som diskurserna har kunnat identifieras. 

 

Den kvantitativa representationen gav en bred bild över olika bakomliggande tankar från varje 

tidning. Eftersom analysen har fokuserat helt på tidningarna som helhet blir det lite svårt att 

jämföra när det är så olika mängd artiklar i varje tidning. Detta gör att vi kan se en tydlig 

skillnad mellan vad tidningar på olika nivåer tycker är viktigt att förmedla, SvD hade många 

artiklar som hade koppling till COP21 medan NT bara hade ett fåtal. Skillnaden på hur de 
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olika tidningarna beskriver eller pratar om COP21 blir därmed rätt stor. NT hade en artikel 

som skrev om COP21 och då använde man “klimatkonferens” som benämning, medan 

Expressen använder sig av “klimatmötet” eller “klimattoppmötet” och SvD använder också 

“klimatmötet” som benämning för COP21. 

 

I SvD kan vi se en kraftig ökning i antal artiklar under perioden som COP21 varade. Antalet 

artiklar ökade mycket i november innan mötet började och snabbt efter att mötet tog slut 

dalade intresset och där med antalet artiklar. I de andra tidningarna är det svårt att säga något 

om spridningen eftersom det handlar om så pass få artiklar. SvD:s spridning var liknande det 

vi hade förväntat oss att se utifrån våra egna antaganden i början av studien men även baserat 

på Boykoff (2011) där studier för att artiklarna ökade i samband med en klimathändelse. Att 

det ska krävas en miljöhändelse för att klimatfrågan ska lyftas i media är väldigt tråkigt. Det 

vore bra om media lyfter fram forskarrösten mer i sina artiklar. Forskarna jobbar med det här 

hela tiden och inte bara vid olika miljöhändelser. Det skulle behöva ske en beteende 

förändring i media så att klimatfrågan får mer utrymme. Det skulle kunna leda till att 

samhället får ökad kunskap om klimatfrågans många dimensioner. Här gör vi en koppling till 

Burrs (2003) kunskapsteori där vi ska ha ett kritiskt förhållningsätt mot det sätt som vi tar för 

givet att vi förstår världen på. Att tänka på hur vi uppfattar världen och ifrågasätta var vår 

kunskap kommer i från. Att kunskap inte bara är en avspegling av verkligheten tar Foucault 

upp och att sanningen skapas diskursivt (Winther Jörgensen & Phillips 2000). Från denna bild 

har vi analyserat vårt material, vad för sanning om verkligheten skapas inom diskurserna. 

Vilken bild ger diskurserna om hur svensk tidningsmedia representerar klimatfrågan. 

 

Anledningen till varför det är viktigt att veta hur media representerar klimatfrågan är för det är 

genom media som allmänheten får sin information om omvärlden. Detta ger media stor makt 

och ansvar när det kommer till vad för information de sprider men även vilken bild de ger om 

det ämne som de skriver om och hur de presenterar sin information. Det är hur media 

påverkar allmänheten som Anderson (2015) tog upp i sin artikel, när media uppmärksammar 

klimatförändringarna så ökar allmänhetens kunskap om frågan. När klimatfrågan presenteras i 

nyhetsmedia leder det till att allmänhetens medvetenhet ökar. Problemet är dock att denna 

ökade medvetenhet inte varar. När klimatfrågan konkurreras bort från agendan så sjunker 

allmänhetens medvetande. Tidningarna är överens om att klimatförändringarna är ett problem 

och att enklaste sättet att stoppa klimatförändringarna är att förändra sitt beteende och sin 

livsstil. Detta visade sig väldigt tydligt då problemen kring klimatförändringarna och att vi 

måste förändra vårt beteende och livsstil tillhör våra två största diskurser. Det upplevs som att 

SvD är pessimistiska och allt är kriser, katastrofer och problem av olika slag men detta beror 

på att det är fler artiklar och upplevs då värre. Procentuellt sett ger NT en värre bild, där 3 av 

4 artiklar tar upp kriser men det känns inte lika farligt då det är bara tre artiklar. Det här gör 

även att NT:s läsare inte får en lika övergripande bild som SvD:s läsare av klimatproblemen.  
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6. Slutsatser  
Efter arbetet med den här uppsatsen har vi kommit fram till följande slutsatser; 

 

 Klimatfrågan representeras främst som ett globalt miljöproblem 

Det var den bild som de flesta artiklarna gav när de skrev om klimatfrågan. Trots att 

det finns många olika dimensioner av klimatfrågan ligger fokus ändå på att presentera 

bilden som ett globalt miljöproblem. Istället för att lyfta de mindre faktorer som finns 

att ge lokala exempel från till exempel de fattiga länderna som drabbas hårdast. 

 

 Media spelar en viktig roll i hur allmänheten får kunskap och uppfattar information 

För att förmedla kunskapen och informationen på ett bra sätt krävs ihärdighet. En 

tidning som presenterar flera artiklar i samma riktning förmedlar budskapet bättre. 

Detta gör att SvD lyckas ge en större negativ bild än vad NT gav, trots att NT hade fler 

negativa artiklar procentuellt sätt jämfört med SvD.   

 

 COP21 påverkar ökningen av antalet artiklar  

Detta kunde vi se i alla tidningar men främst i SvD. Där kunde vi tydligare se en trend 

i att artiklarna ökade inför COP21 och minskade snabbt efter.  

 

 Media behöver rapportera mer om klimatfrågan 

För att hålla intresset för klimatfrågor behöver media bli bättre på att kontinuerligt 

rapportera om klimatförändringar. Detta skulle ge ökad kunskap och förståelse om 

klimatförändringars globala påverkan till befolkningen. 

 

 Representationen skiljer sig åt mellan dagspress, kvällspress och lokalpress 

I vår studie kunde vi se en skillnad mellan antalet artiklar i de olika tidningarna. Detta 

blev extra tydligt i och med de avgränsningar vi gjorde av materialet. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Tidning Sökord Titel Publicerings 

datum 

NT Klimat- 

förändringar 

Klimat-smart vardag 2016-02-13 

  Privatpersoner förstör miljön 2016-01-11 

  Experter tar över julen 2015-12-23 

  Miljöpartiet kluvet om skärpt flyktingpolitik 2015-11-26 

  Det politiska har gått förlorat 2015-09-26 

  Löfven spretig i en orolig tid 2015-09-16 

Tidning Sökord Titel Publicerings 

datum 

Expressen Klimat- 

förändringar 

Guvernörens miljö-hyllning till Sverige 2015-12-21 

  HÄR ENAS VÄRLDEN 2015-12-13 

  AMBITIÖST, MEN SVÅRT ATT HÅLLA 2015-12-13 

  Här är mina bidrag för att rädda vår existens 2015-12-05 

  DET SA VÄRLDSLEDARNA I SINA TAL 

VID FN:s KLIMATKONFERENS I GÅR 

2015-12-01 

  Allt du behöver veta om klimattoppmötet 2015-11-30 

  ROMSON OM MILJÖHOTET: "INGEN 

ROCKET SCIENCE" 

2015-11-28 

  Välkommen till facebook, presidenten 2015-11-10 

  Sveriges maktspel 2015-09-30 

  PRESTIGEPRIS GICK TILL IKEA 2015-09-25 

  Tar med professor till Alaska 2015-08-31 

  Därför har debatten om svensk mjölk surnat 2015-08-14 

  OBAMAS NYA KLIMATPLAN 2015-08-04 

Tidning Sökord Titel Publicerings 

datum 
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SvD Klimat- 

förändringar 

Hjälporganisationer investerar i olja 2016-02-22 

  Vår växtförädling kan blomstra igen 2016-02-17 

  Lövin vill säkra stöd till hotade ö-riken 2016-02-12 

  Fastighetsägarna får ta ökat ansvar 2016-02-08 

  Resa med gott samvete 2016-01-24 

  Oljeprisras usel nyhet för klimatet 2016-01-18 

  16 2016-01-10 

  Värmerekord för Nordpolen 2016-01-05 

  Sverige mår helt enkelt ganska bra 2015-12-30 

  Afrika storsatsar på nya träd 2015-12-25 

  Fel när fattiga stigmatiseras 2015-12-23 

  Massmigrationen kan bli långvarig 2015-12-22 

  Romson omtumlad efter avtalet 2015-12-13 

  "En process som trycker på arbetet" 2015-12-13 

  Stort jubel när avtalet antogs 2015-12-13 

  Temperaturmålet mötets främsta arv 2015-12-13 

  Kolibrin hotas i molnens regnskog 2015-12-13 

  Företagen visar politikerna vägen 2015-12-11 

  Borgmästare tar kliv för klimatet 2015-12-09 

  "Vi ska gå fram som en terminator" 2015-12-09 

  Förändringarna i klimatet drabbar kvinnorna 

hårdast 

2015-12-09 

  Öka chansen att säkra välfärden 2015-12-08 

  Resiliens - klimatkrisens nyckel 2015-12-05 

  Ett nytt klimatavtal är bara början 2015-12-05 

  Klimatforskarna förvärrar utsläpp 2015-12-04 

  Miljoner riskerar matbrist i Malawi 2015-12-03 

  FYRA PRISADE Årets fyra 2015-12-01 
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  Gates lanserar klimatfond 2015-12-01 

  Allvar präglar klimatmötet 2015-12-01 

  Allvar präglar klimatmötet 2015-12-01 

  Stenhård säkerhet inför klimatmötet 2015-11-30 

  Stenhård säkerhet inför klimatmötet 2015-11-30 

  Storbankerna pressas om lånens klimateffekter 2015-11-30 

  Oxfam till mötet med lång kravlista 2015-11-30 

  Energiområdet behöver en Jobs 2015-11-30 

  Få svenskar har koll på klimatmötet 2015-11-29 

  Vi kan ännu väcka de goda klimatjättarna 2015-11-29 

  Oro hindrar inte flygresor 2015-11-28 

  "Viktigt att ge barn klimathopp" 2015-11-28 

  Sju smarta innovationer som ska rädda världen 2015-11-28 

  Slutgäspat åt den globala klimatfaran 2015-11-28 

  FOLKLIG RESNING 2015-11-28 

  Klimatet ändras nu - inte i framtiden 2015-11-28 

  Bör Indien offra tillväxten för klimatet? 2015-11-27 

  "Ständig oro för renarna" 2015-11-25 

  Klimatarbetet börjar vid valurnan 2015-11-25 

  Kräv hållbar sojaproduktion 2015-11-25 

  Krav på etiska investeringar 2015-11-20 

  "Hållbarhet är inte en nisch längre" 2015-11-20 

  "Starka krafter mot vetenskapen" 2015-11-19 

  Bilaterala avtal splittrar Apec 2015-11-19 

  "Våldscykel kan kopplas till olja" 2015-11-18 

  Borde vi inte försöka bli lite färre? 2015-11-16 

  Börsjättar vill ha globalt pris på koldioxid 2015-11-16 

  Romanerna som gör klimathotet verkligt 2015-11-14 
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  SvD podcast om klimatet 2015-11-02 

  Samhället okänt land för näringslivet 2015-11-02 

  Förändrat klimat kan driva miljoner på flykt 2015-10-04 

  Europas största förvaltare vill ha mer "low 

carbon"-investeringar 

2015-10-03 

  "Klimatförändringar kan orsaka enorma 

förluster" 

2015-10-01 

  "Ekokritiken finns - i poesin" 2015-10-01 

  Nya mål för att rädda planeten 2015-09-25 

  Hotade öar kräver gruvstopp 2015-09-22 

  Hälften lider av kronisk undernäring 2015-09-21 

  Kända satsningar och besparingar 2015-09-21 

  En Sverigebild så eländig att den inte berör 2015-09-19 

  Havens djur har halverats 2015-09-17 

  Trygghetsfokus ska stoppa väljarflykten 2015-09-16 

  Australien får ny ledare 2015-09-15 

  "Fortsätt att visa solidaritet" 2015-08-31 

  Urve Miller 2015-08-02 

  



47 
 

Referenslista  

Artiklar 

 ActionMedia (2005) Naming global warming ActionMedia, Minneapolis, MN. 

 Carvalho, A 2007, Ideological cultures and media discourses on scientific knowledge: 

re-reading news on climate change, Public Understanding of Science, vol 16, pp 223-

243. 

 Olausson, U 2009, Global warming—global responsibility? Media frames of 

collective action and scientific certainty, Public Understanding of Science, vol 18, pp 

421-436.  

Böcker 

 Alvesson, M & Deetz, S 2000, Kritisk samhällsvetenskaplig metod, Lund: 

Studentlitteratur.  

 Anderson, A 2015 News media, in Bäckstrand and Lövbrand (eds.) Research 

Handbook on Climate Governance, Edward Elgar Press. 

 Anshelm, J 2012, Kampen om klimatet : Miljöpolitiska strider i Sverige 2006-2009, 

Malmö: Pärspektiv.  

 Boykoff, M 2011 Who speaks for the climate? Making sense of Media reporting on 

Climate Change, Cambridge Press, New York. 

 Burr, V 2003, Social constructionism, London: Taylor & Francis Group. 

 Dryzek J 2013, The politics of the earth - Environmental Discourses Oxford Press, 

Oxford. 

 Fairclough, N 1995, Media discourse, London: Hodder Arnold. 

 Fairclough, N 2003, Analysing discourse: textual analysis for social research, New 

York: Routledge.  

 Fairclough, N 2010, Critical Discourse Analysis: the critical study of language, 

Harlow: Longman.  

 Hulme, M 2009, Why we disagree about climate change - understanding controversy, 

inaction and opportunity, Cambridge: Cambridge University Press.  

 Laclau, E & Mouffe, C 2008, Hegemonin och den socialistiska strategin, Göteborg: 

Glänta; Stockholm: Vertigo.  

 Matheson, D 2005, Media Discourses: analysing media texts, Open University Press: 

McGraw - Hill Education. 

 Winther Jörgensen, M  & Phillips L 2000, Diskursanalys som teori och metod, Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Internetkällor 

 ActionMedia (2011) Say what you mean 

http://www.actionmedia.org/index.html  [2016-04-18]  

 Expressen.se (2009) Om Expressen http://www.expressen.se/om-expressen/om-

expressen/ [2016-05-10] 

 IPCC (2007) Synthesis report http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar4/syr/ar4_syr.pdf [2016-03-29] 

http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/
http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/


48 
 

 Ne.se (u.å) Norrköpings Tidningar 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/norrk%C3%B6pings-

tidningar [2016-05-10] 

 Svd.se (u.å) Fakta om SvD – Publicistiskt uppdrag 

https://kundservice.svd.se/omsvd/ [2016-05-10] 

 UNFCCC (1992) United Nations Framework Convention on Climate Change 

https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/applic

ation/pdf/conveng.pdf [2016-03-29] 

Tidningsartiklar 

 Alestig, P (2015a) “Viktigt att ge barn klimathopp” Svenska Dagbladet 28 november 

 Alestig, P (2015b) Få svenskar har koll på klimatmötet  Svenska Dagbladet 29 

november 

 Alestig, P (2015c) Stenhård säkerhet inför klimatmötet Svenska Dagbladet 30 

november 

 Alestig, P (2015d) Afrika storsatsar på nya träd Svenska Dagbladet 25 december 

 Alestig, P (2016) Oljeprisras usel nyhet för klimatet Svenska Dagbladet 18 januari 

 Brülde, B; Duus-Otterström, G (2015) Klimatarbetet börjar vid valurnan Svenska 

Dagbladet 25 november 

 Cervenka, A (2015) Slutgäspat åt den globala klimatfaran Svenska Dagbladet 28 

november 

 Gärdebo, J; Höjer, M; Nilsson, D; Soldal, K (2015) Klimatforskarna förvärrar utsläpp 

Svenska Dagbladet 4 december 

 Jakobson, H (2015) Romson om miljöhotet: “Ingen rocket science” Expressen 28 

november 

 Johansson, R (2015) OBAMAS NYA KLIMATPLAN Expressen 4 augusti 

 Johansson, S (2015) Sju smarta innovationer som kan rädda världen Svenska 

dagbladet 28 november 

 Johansson, S (2016) Hjälporganisationer investerar i olja Svenska Dagbladet 22 

februari 

 Nyman, E (2015) Miljoner riskerar matbrist i Malawi Svenska Dagbladet 3 december 

 Sandberg, K (2015) HÄR ENAS VÄRLDEN Expressen 13 december 

 Sköld, M (2016) Klimat-smart vardag Norrköpings Tidningar 13 februari  

 Stiernstedt, J (2015a) Förändrat klimat kan driva miljoner på flykt Svenska Dagbladet 

4 oktober 

 Stiernstedt, J (2015b) “Ständig oro för renarna” Svenska Dagbladet 25 november 

 Stiernstedt, J (2015c) Klimatet ändras nu - inte i framtiden Svenska Dagbladet 28 

november 

 Stiernstedt J (2015d) Förändringarna i klimatetdrabbar kvinnor hårdast Svenska 

Dagbladet 9 december 

 Stiernstedt, J (2015e) Temperaturmålet mötets främsta arv Svenska Dagbladet 13 

december 

 Stiernstedt J (2016) Lövin vill säkra stöd till hotade ö-riken Svenska Dagbladet 12 

februari 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/norrk%C3%B6pings-tidningar
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/norrk%C3%B6pings-tidningar
https://kundservice.svd.se/omsvd/


49 
 

 Stiernstedt, J; Johansson, S (2015) Oro hindrar inte flygresor Svenska Dagbladet 28 

november 

 Strömstedt J (2015) Här är mina bidrag för att rädda vår existens Expressen 5 

december 

 Widlund, C (2016) Privatpersonerförstörmiljön Norrköpings Tidningar 11 januari 

 


