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ABSTRACT 

Climate change and global warming are, and have been, important topics for politics and the 

press. Different actors usually express themselves on the issue and define the risks of 

continuing to live the way we do. The aim of this study is to analyze three Swedish 

newspapers during 2016, in order to visualize the news-value of the actors that may emerge 

and who of those that are allowed to define the risks of climate change and global warming.  

Ulrich Beck's theory on risk society and news valuation theories are used to explain how and 

why Swedish press uses risks associated with climate and actors who express themselves 

about the climate. Beck addresses how risks are created and how society manages these risks. 

Particularly important for the study is Beck's view of already realized consequences and the 

potential risk factor that risks include. With potential risks there is an opportunity for the 

media and different actors to shape the knowledge about the climate in a way that benefits 

them.  

Focusing on climate change and global warming a critical discourse analysis has been done 

on three Swedish newspapers. From a risk and news-value perspective and using Faircloughs 

version of modality and evaluation, 32 news articles have been analyzed to bring forth the 

prominent actors in the text and seen how they commit themselves to what is true or 

necessary, and what is god or bad when it comes to climate change. 

By studying the 32 selected articles, the study has revealed that different actors appear within 

three themes. These themes are risks, consequences and solutions. In the solution theme, 

politicians have the permission to comment on how climate action is to be taken on a global 

scale, while researchers and experts only get permission to comment on what should be done. 

Trump is a big subject that engages politicians, experts and presidents in the risk theme. All of 

these actors are part of defining Trump, and his actions, as a risk to climate action. When it 

comes to the theme about consequences the prominent actors are people who live in affected 

areas. They get to represent how the risks, that have now become reality, affect their daily 

lives, and are used to encourage politicians to make faster decisions about how climate action 

should be taken. 
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SAMMANFATTNING 

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är och har länge varit en viktig fråga 

för politiken och för medierna. Olika aktörer får oftast uttala sig kring frågan och får definiera 

riskerna med att fortsätta leva på det sättet vi gör. I den här studien är syftet att undersöka tre 

svenska dagstidningar under 2016, för att synliggöra nyhetsvärderingen av de aktörer som får 

framträda och vem som får definiera riskerna klimat och globaluppvärmning. 

Ulrich Becks riskteori och nyhetsvärderingsteorier används för att förklara hur svensk press 

använder sig av riskerna med klimatet och aktörer som uttalar sig kring klimatet. Beck tar upp 

hur risker skapas och hur samhället hanterar dessa risker. Särskilt viktigt för studien är Becks 

syn på redan skedda konsekvenser och den potentiella riskfaktorn som risker har då det, med 

potentiella risker, finns en möjlighet för medier och aktörer att forma kunskapen kring 

klimatet på ett samhällspolitiskt sätt som gynnar dem.   

Med fokus på klimatförändringarna och den globala uppvärmningen, har studien tittat på 32 

artiklar från svenska dagstidningar och gjort en kritisk diskursanalys på framträdande aktörer 

utifrån ett riskteoretiskt och nyhetsvärderingsperspektiv. Med hjälp av Faircloughs modalitet- 

och värderingsbegrepp har materialet studerats för att synliggöra de framträdande aktörerna 

hur de förbinder sig till det som är sant eller nödvändigt och vad som är bra eller dåligt med 

klimatarbetet.  

Genom en närläsning av de 32 utvalda artiklarna har studien kunnat synliggöra att olika 

aktörer framträder inom tre teman. Dessa teman är risker, konsekvenser och lösningar.  Inom 

temat lösningar har politikerna fått tillåtelse att kommentera hur det globala klimatarbetet ska 

ske, medan forskare och experter endast får tillåtelse att berätta vad som bör göras. I risktemat 

är Trump ett stort ämne som engagerar politiker, experter och presidenter. Alla dessa aktörer 

är med och definierar Trump och hans handlingar som en risk för klimatarbetet. För temat 

konsekvenser får framförallt drabbade personer representera hur riskerna, som blivit 

verklighet, påverkar deras vardag och används för att uppmana politiker att fatta snabbare 

beslut kring hur klimatarbetet ska göras. 

Sökord: Klimat, representation, kritisk diskurs analys, global uppvärmning, svensk press, 

risksamhälle, modalitet och värdering. 
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1 INLEDNING 

Klimatet och stora naturkatastrofer, som orkaner och översvämningar, ger medierna stora 

rubriker som drar till sig många läsare eller tittare. Även politiken har på senare tid fokuserat 

mer och mer på klimatet, med stora klimatmöten, till exempel Cop21 i Paris 2015, där många 

av världens ledare samlas för att diskutera vad som händer, vad som behöver göras och hur 

det ska göras.  

I vissa delar av världen tror man att miljöhotet och klimatförändringarna är något påhittat, i 

bland annat USA har miljörättsorganisationerna börjat förbereda sig för att det kommer bli 

svårare för dem att utföra sitt arbete när Donald Trump tog över presidentposten(Gelin, 2017, 

8 januari).  

Intresset för ämnet klimat kommer från det samhälle vi lever i, där det finns en hets kring 

klimatvänlighet i matprodukter och olika livstilar. Många väljer att bli vegetarianer eller 

veganer i hopp om att deras val ska bidra till att lösa problemen med klimatet. Men sällan 

förklaras det varför eller hur klimatförändringarna skapas, det verkar vara något som är 

underförstått, och beskriver bara det som påverkar klimatet. I media, press och tv behöver 

man inte förklara vad klimatet innebär eller hur processen ser ut, det finns någon uppfattning 

om att vad klimatet och allt vad det innebär är något som är underförstått.  

Men vilka är det som får definiera vad det finns för risker med vårt sätt att leva på och hur gör 

de det? Det den här studien ska studera är vilka dessa aktörer är och hur de förhåller sig till 

klimatförändringarna.  Tidigare forskning visar på att politiska aktörer är viktiga för vad 

press, tv och radio rapporterar kring klimatet (Carvalho & Burgess, 2005) men även att stora 

klimathändelser(Olausson, 2009), som extremväder eller internationella klimatmöten, 

påverkar det som skrivs. 

Studien har sin utgångspunkt i Becks(2000) riskteori som förklarar hur samhällen hanterar 

och organiserar sig kring risker som introducerats av sättet vi lever på. Genom att studera 

artiklar från svensk press kan jag synliggöra framträdande aktörer och vilka som har tillgång 

att definiera vad riskerna med klimatförändringar är. Med hjälp av textanalytiska verktyg som 

modalitet och värdering kan man synliggöra vad aktörerna ser som nödvändigt och bra eller 

dåligt när det kommer till klimatförändringarna.   
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet är att utifrån teorier om klimat och risksamhället göra en kritisk diskursanalys av tre 

svenska dagstidningar under 2016, för att synliggöra nyhetsvärderingen av de aktörer som får 

framträda och vem som får definiera klimat och globaluppvärmning. 

Frågeställningar: 

1. Vilka aktörer framträder i rapportering kring klimatförändringarna? 

2. Vem får, genom tidningarna, definiera riskerna? 

3. Vad har aktörerna för modalitet och hur värderar de riskerna? 

2 TIDIGARE FORSKNING  

I detta stycke presenteras den tidigare forskningen under ett antal underrubriker, detta för att 

på bästa sätt lyfta fram de delar som är av vikt för denna studie och kunna placera den i ett 

större sammanhang. Den tidigare forskningen är av relevans för att förklara vad som studerats 

och finns inom området. Alla artiklar behandlar ämnet klimatförändring i media, men på olika 

sätt. De olika vinklarna i artiklarna kommer användas för att få en bättre förståelse för hur 

klimatförändringar hanteras i media och hur de bidrar till att bilden av klimatförändringar, 

eller miljökatastrofer i samhället, skapas på olika sätt med hjälp av olika medel. 

I artikeln ”Global Warming – global responsibility”(2009) har Ulrika Olausson studerat 

kopplingen mellan medie-inramningar och ideologisk hegemoni. I en kritisk diskurs analys av 

nyhetstexter från svenska tidningar, har hon tittat på hur media skriver kring ansvarstagande 

för kollektiva åtgärder, på lokal, nationell och transnationell nivå. I resultatet framhävs/lyfts 

medias motvillighet att visa någon som helst tveksamhet kring den vetenskapliga kunskapen 

om klimatproblemen, då det skulle försvaga påståendet att det behövs kollektiva, globala, 

åtgärder för att lösa problemet klimatförändring. Men även det politiska lyfts fram, där media 

är mottagliga för att sprida den politiska ideologin som de tillhör.  

Detta stämmer överens med Carvalho och Burgess(2005) studie ”Cultural Circuits of climate 

change in UK broadsheet news papers, 1985-2003” där man kommit fram till att politiska 

aktörer har en stor roll i hur klimatförändringarna porträtteras i media. Carvalho och Burgess 

har studerat brittisk press mellan 1985-2003. Materialet och analysen delades upp i tre 

kulturella perioder, 1985-1990, 1991-1996, 1997-2003, där uppdelningarna karaktäriseras av 

olika medie-inramningar. Under åren 1985-1990 sker en stor förändring inom den brittiska 

pressen, då förlitade man sig på vetenskapen men visade inte vilka som kunde bli 
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konsekvenserna av den globala uppvärmningen, men vetenskapen hade fortfarande inte 

makten att sätta ämnen på kartan. Än hade pressen inte börjat skriva på ett sätt som gav 

känslan av katastrofvarning, då de tydligt underskattade risken med den globala 

uppvärmningen. Dessutom uteslöt man ansvarsutgivandet och de undvek att referera till den 

politiska rollen inom ämnet. Men i slutet av perioden, 1988, gjorde den dåvarande 

premiärministern, Margaret Thatcher, ett uttalande som ändrade inställningen till den globala 

uppvärmningen i media. Denna vändpunkt syns tydligt i tryckt press och visar på hur viktiga 

vissa politiska aktörer är i ämnet och direkt efter började pressen skriva om konsekvenserna 

som kunde uppstå. En sak studien tog fasta på är att vetenskapen under denna period både fick 

kontroll över och sedan tappade kontrollen över definitionen av klimatförändringarna.  

Mellan 1991-1996 var det sociala, politiska och ekonomiska kontexter som påverkade den 

diskursiva praktiken. Många läsare blev även avtrubbade efter den massiva rapporteringen 

kring klimatförändringarna. Pressen tappade publiken/läsarnas intresse i början av perioden, 

då det var svårt att hålla liv i ämnet men till stor del berodde detta på bristen på 

”klimatkatastrofer” under perioden och den dramatiska vinkeln gick inte att hålla fast i. Men 

viktiga klimatmöten i slutet på perioden gjorde att ämnet fick sig ett uppsving, särskilt när 

försäkringsbolag gjorde slag i saken och krävde större säkerhet från regeringen, vilket gav 

ämnet mer legitimitet när det var pengar inblandade.  

Den sista perioden, 1997-2003, kännetecknas av flera diskursiva praktiker som alla lyckas 

belysa faran med klimatförändringarna, genom att visa hur det påverkar olika platser och 

händelser. Nu börjar även en sorts brådska att framträda hos pressen. Från att 

klimatförändringar varit ett avlägset problem, börjar problemen tas ner på läsarnas nivå, med 

händelser som direkt påverkar dem. Detta bevisas med två stora klimathändelser under 2000, 

med massiva översvämningar, och 2003, där Europa drabbades av en värmebölja, som fick 

stor respons och spridning. Dessa tre perioder kännetecknar många av de förändringar och 

fenomen som jag vill undersöka, de lyfter även fram andra intressanta vinklar som man kan ta 

i beaktning för att förklara varför rapportering kring klimatförändring ser ut som den gör idag. 

Den sätter också de andra studiernas resultat i ett större perspektiv. Dessa fynd ger studien en 

bakgrund till hur det sett ut tidigare och vilka aktörer som varit viktiga i rapportering och vem 

som får tillgång till den aktuella diskursen.   

Materialet i de två studierna, Olaussons och Carvalho och Burgess(2005), skiljer sig åt, men 

Olaussons(2009) material stämmer mest överens med det som ska studeras i den här studien, 
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nyhetsartiklar i svensk press, medan Carvalho och Burgess material är betydligt större, i både 

mängd och tidsavgränsningen, detta ger studien ett material som visar på en större helhet. Den 

stora avgränsningen som gjorts i deras studie gör att den är mer övergripande och kan förklara 

skillnader och förändringar över tid.  I studien kommer förändringar över mindre tid att 

studeras och då kan denna studie sätta resultatet i ett större perspektiv.  

I studien ”Individualisation and Nationalisation of the Climate Issue” av Berglez, Höijer och 

Olausson, tar de upp hur medierapporteringen ser ut i Sverige och vad som påverkat att den 

ser ut som den gör. Rapportering skiljer sig i Sverige på grund av att regeringen är så insatt 

och engagerad i att lösa klimatförändringarna och har då satt en annorlunda agenda än vad 

man gjort i andra länder. Svensk media har slutat ifrågasätta om man ska agera och istället 

börjat fråga sig hur man ska agera(Berglez, Höijer och Olausson, 2009). 

Ett tema som framkommer i flera av studierna är riskerna som framställs i och med medias 

framställning av klimatförändringarna. Olaussons(2009) studie och Carvalho och 

Burgess(2005) studie är båda tydliga med att mycket av deras material påverkas av om det 

händer stora klimatevent, som extremväder eller politiska möten där klimatet är huvudämnet.   

Globalisering är en viktig del av studierna, då den påverkar hur media framställer olika 

händelser och då får stora klimatmöten och klimatkatastrofer påverkan på det som skrivs i 

media. Just i rapportering från klimatmötena sätts ansvaret på spel, där det tydligt framgår 

vem/vilka det är som ska ta det största ansvaret för att lösa problemet.  

Furthermore, as noted above, our analysis indicates that the media build particular 

images of scientific knowledge, and emphasize or de-emphasize forecasts of impacts, in 

order to sustain their political preferences regarding the regulatory role of the state, 

individual freedom, and the general economic and social status quo. Dangerous climate 

change is thus politically defined and ideologically constrained (Carvalho & Burgess, 

2005). 

Weingart, Engels och Pansegrau har studerat hur uppfattningen av klimatförändringen har 

ändrats över tid i vetenskapliga, politiska och media-texter. I studien ”Risk of communication: 

discourses on climate change in science, politics and the mass media”(2000) kommer de fram 

till att oavsett de olika text-genrerna så har de vissa diskursiva kopplingar men också 

märkvärda skillnader.  

It may be said that in German discourse on climate change, scientists politicized the 

issue, politicians reduces the scientific complexities and uncertainties to CO2 emissions 
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reduction target, and the media ignored the uncertainties and transformed them into a 

sequence of events leading to catastrophe and requiring immediate action (Weingart, 

Engels & Pansegrau, 2002). 

Även om analysen i den här studien inte kommer göras på vare sig politiska eller 

vetenskapliga texter är denna studie av vikt för att förklara hur dessa olika institutioner 

påverkar varandra, då mycket av det som skrivs kring klimatförändringarna styrks med eller 

hänvisar till politiska överenskommelser eller vetenskapliga upptäckter.  

På samma sätt som i Carvalho och Burgess(2005) studie där den brittiska pressen tappar 

publiken/läsarnas intresse när det under en kort period kommit ett överflöd av texter som 

varnar om klimathotet, måste man ha i åtanke att skribenter kan försöka hitta nya sätt att fånga 

läsarnas uppmärksamhet och därför formulerar om budskapet kring klimatförändringarna. 

Därför är det av intresse att se vilken betydelse klimatförändringarna har på dagens 

dagstidningsartiklar.  

Även i Nerlich, Koteyko och Browns(2010) studie ”Theory and language of climate change 

communication” studeras svårigheterna med budskapet om klimatförändringarna. Deras 

studie är gjord på hur olika samhälleliga institutioner kommunicerar klimatförändringarna till 

olika publiker och identifierar trender i hur media kommunicerar ämnet. Även språket 

undersöks här för att se vilken roll språket har i att skapa och forma budskapet. Enligt dem har 

kommunikationen i ämnet byggt på osäkerhet och i form av att försäkra sig om att det faktiskt 

sker en klimatförändring och menar därför att kommunikation gått från att övertyga läsarna 

om att det faktiskt sker en förändring, till att övertala folk att vidta konkreta åtgärder för att ta 

itu med problemet. Resultatet av deras studie är dock mer en hänvisning till hur de olika 

institutionerna kan kommunicera på ett bättre sätt än de tidigare gjort, även om det inte finns 

”ett rätt” sätt att kommunicera i ämnet. Men deras insikt i ämnet, hur man har och hur man nu 

kommunicerar, ger en bakgrund till vad som är intressant att studera.  

I Olaussons(2009) studie, där hon gjort en kritisk diskursanalys, poängterar hon risker med 

klimatet som en viktig del av både journalistisk och politisk diskurs, där båda delarna blir allt 

mer globaliserade och där aktörerna inom båda diskurserna måste ta ställning till dessa risker.  

Carvalho och Burgess(2005) drar också denna slutsats i sin studie, där även de gjort en kritisk 

diskursanalys, att vi lever i ett risksamhälle, där de tre tidsperioderna de tagit fram alla 

karaktäriseras av olika risk-inramningar kopplade till klimatförändringarna. Dessa 
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tidsperioder innefattar också aktörer som påverkar den politiska ställningen till vad som kan 

och skall göras för att få bukt på problemen med klimatförändringarna.  

I en av studierna lyfts förmildrande upp, att begränsa eller förminska allvaret i situationen. 

Detta beskrivs även i de andra studierna men på andra sätt, under rubriken Risksamhället 

förklaras det genom vilka som ser risker och hur media kommunicerar att man kan ta tag i 

problemet. I Olaussons(2009) studie menar hon att ansvaret för att förmildra klimatproblemet 

ligger hos i-länderna och därmed befrias u-länder från ansvaret att göra något åt 

klimatförändringar, då de ses som de drabbade på grund av hur västvärlden lever. Men en viss 

gräns dras mellan EU och USA. Här framställs olika aktörer på olika sätt, där EU är den 

drivande kraften i klimatförhandlingarna, medan USA ses som ”de andra” som vägrar 

diskutera problemet.  

Gemensamt för dessa studier är att de tydligt visar hur stor roll media har i att informera, och 

ibland utbilda, läsare/publiken. Dessutom har media makten att styra den politiska agendan, så 

länge som den stämmer överens med tidningens/mediets ideologi.  

Det material som studerats i studierna har alla fokuserat på olika delar av kommunikationen, 

då klimatförändringarna som ämne är för stort och komplext ämne för att kunna studera alla 

delar. Denna studie kommer, som de andra, vara ett komplement till det som redan finns och 

belysa ännu en del inom ämnet och bidra till en större förståelse av helheten. Fokus kommer 

att ligga på aktörer inom svensk press. Svensk press har studerats ett flertal gånger, och 

poängterat att svensk press är har en stor roll när det kommer till att styra den politiska 

agendan, men denna studie kommer att bidra med hur och varför aktörerna får uttrycka sig 

och definiera riskerna. 

3 TEORI 

Här nedan kommer den teoretiska bakgrunden som studien har sin utgångspunkt i, att 

presenteras.  

3.1 RISKTEORI OCH KLIMAT 

Ulrich Beck skriver i sin bok Risksamhället - på väg mot en annan modernitet(2000)  om hur 

samhället ser på risker. Beck(2000) menar att risker skapats parallellt med rikedom i det 

moderna samhället och att risksamhället är ett systematiskt sätt att hantera risker och 

osäkerheter som skapats eller introducerats i och med moderniteten och människans samt 
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teknikens utveckling. Riskteorin kan förklara hur och varför aktörer som framträder inom 

svensk press agerar och uttalar sig som de gör, därför är denna teori av vikt för studien. 

Beck tar upp fem teser om hot och potentiella hot som den moderna civilisation själv skapat. 

Den första tesen är den som kommer tas upp i denna studie. Beck menar att risker under 

senare delen av moderniteten är osynliga och till en början bara finns på grund av kunskapen 

kring dem. Han tar upp exempel som radioaktivitet och förklarar med hjälp av det fenomenet 

att det skiljer sig mycket från rikedom eller välstånd då det oftast orsakat stor förstörelse, som 

kan vara oåterkallelig. Denna förstörelse är, som sagt, till en början osynlig och risken skapas 

genom kunskapen och finns endast på grund av kunskapen. Kunskapen är lätt att 

omformulera, förstora, förminska eller överdramatisera, och blir då öppen för social 

tolkning(Beck, 2000). Därför får och har media och de som får definiera risker, makten att 

använda riskerna i samhällspolitiskt syfte.  Detta är intressant för att se hur medier och press 

formar och använder sig av riskerna med klimat och aktörerna för att definiera klimatet. 

Beck(2000) tar upp framtidsfaktorn som risker har. Riskerna ligger oftast i framtiden, som en 

bomb som tickar och något som kan förhindras. En central del av risk-medvetenhet är att 

riskerna ligger i framtiden och därför kan de förhindras. Beck gör skillnad mellan redan 

skedda konsekvenser och potentiella riskfaktorer. Därmed får risk föregripande faktorer, där 

man förbereder sig på förstörelse som hotar att hända. Risker har till skillnad från välstånd 

och rikedom något overkligt över sig, då de inte har hänt än och kanske aldrig händer men 

hotet kvarstår ändå. Dagens medvetenhet kring framtida hot och risker gör att man handlar i 

förebyggande syfte. Dessa projicerade orsaker eller variabler(Beck, 2000) påverkar våra 

personliga och politiska handlingar och tvingar oss att planera och organisera oss efter dessa 

potentiella hot. Genom denna teori går det att förklara de framträdande aktörernas modalitet 

och värderingar kring riskerna med klimat och globala uppvärmning och ge en bakgrund till 

varför de ser på världen som de gör.  

Boyce och Lewis har i boken Climate Change and the media(2009) samlat ett flertal olika 

studier kring media och klimatförändringarna för att förklara hur media format och formar 

bilden av klimatförändringarna. Många av studierna fokuserar på mediabevakningen men man 

tittar bland annat på skönlitteratur och på publikens uppfattning av fenomenet också. I det 

första kapitlet, Climate Change and the Media: The Scale of the Challenge(Boyce och Lewis, 

2009), tittar man på medias roll inom klimatpolitiken. Nyhetsjournalistiken har enligt Boyce 

och Lewis(2009) erbjudit en plattform för att uppmärksamma både publiken och politiken 
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kring klimatförändringarna. De flesta studier gjorda på klimatförändringar inom media är 

gjorda på just denna plattform, runt om i världen, för att se hur de olika länderna använder 

denna plattform. En sak som studierna kommit fram till är att rapportering förändrats på 

senare år, där många länders media förlitar sig mer och mer på vetenskapen och rapporterar 

mer seriöst kring klimatförändringarna. Många länder har börjat acceptera att 

klimatförändringarna finns, både i media och från politiskt håll, då vissa risker blivit 

verklighet. Något som är gemensamt för de olika länderna är att klimatrapporteringen i media 

ser olika ut beroende på hur regeringen eller den styrande makten ser på klimatet. Är makten 

positiv till att ta tag i problemet med klimatförändringarna är journalistiken också det och 

skriver därför mer artiklar kring hur man löser problemet och vad som måste göras, då enligt 

vad makten vill(Boyce & Lewis, 2009).  

Boyce och Lewis(2009) håller med Beck om att vi lever i ett risksamhälle där alla risker kan 

överdramatiseras och formas på olika sätt. Men McGaurre och Lester(2009) menar att Beck 

inte beaktar alla delar av risker då han inte tar upp varför vissa risker betonas mer än andra. 

Riskerna som existerar idag har funnits med oss länge och Boyce och Lewis(2009) menar att 

problemet med klimatförändringarna idag inte handlar om att undvika förändringarna, utan 

om att dämpa de värsta effekterna. Dessa effekter märks tydligare i vissa delar av världen, 

men den hotande känslan av kris är global och därför kan i-länder ställas mot u-länderna, som 

oroar sig för att deras utveckling hämmas av i-ländernas sätt att leva på. På samma sätt skriver 

Yan Wu(2009) i samma bok hur detta används i för att beskriva världsliga konflikter, där 

skuld och ansvar är viktiga delar.  Att ”rädda planeten” har blivit det viktiga och den 

individuella kampen mot den globala uppvärmningen har gått över i en global kamp. 

3.1.1 AKTÖRER OCH NYHETSVÄRDERING 

Nyhetsvärdering i framförallt svenska tidningar, följer enligt Björn Häger(2014) flera olika 

faktorer. Även Nord och Strömbäck(2005) beskriver dessa gemensamma drag för nyheter 

som flera innehållsanalyser, som studerat utrikesnyheter i olika nyhetsgenrer och medieslag, 

kommit fram till, bland annat Galtung och Ruges studie från 1965. Dessa drag kallas ibland 

för olika saker, men kan sammanfattas som närhet till publiken, sensation, avvikelser, 

elitcentrering och förenkling(Ghersetti, 2005). Faktorerna spelar en viktig roll till varför och 

hur nyheter väljs på redaktionen och varför de är intressanta. 

Närhet spelar roll då en nyhet som är nära i både tid och rum blir av större vikt. En händelse 

på andra sidan jorden har inte samma nyhetsvärde som något som händer i samma stad eller 
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land som läsaren. Även närhet i tid spelar roll, en händelse som händer just nu går att göra 

mer intressant när den är ny än dagen efter när nyheten redan är överspelad(Ghersetti, 2005). 

Att vara först med en nyhet spelar ibland stor roll för hur många som läser och intresserar sig 

för nyheten. Så länge nyheten inte snappas upp av andra nyhetsredaktioner behöver nyheten 

inte vara färsk och så länge den inte drunknar bland en massa andra ”nya” nyheter så kan 

nyheten vänta tills tiden är rätt. Kulturell närhet är också viktigt för nyhetsvärdet(Häger, 

2014), ju mer man identifierar sig med kulturen eller händelsen desto intressantare är den.  

Icke-normalt är av intresse då saker som händer hela tiden förbises när något som händer 

väldigt sällan sker. För att koppla till studien kan man ta vädret som exempel. Snö och regn är 

något som händer ofta, men när det kommer ovanligt stora mängder blir det en nyhet för 

förstasidan. 

Elitpersoner, eller elitcentrering, har länge varit ett intressant grepp i medier. Att ta med 

Sveriges klimatminister i rapporteringen kring klimat kräver mindre presentation och artikeln 

kan snabbt gå in på ämnet. Anledningen till att ha med elitpersoner kan förklaras av att dessa 

personer, på höga nivåer i samhället, oftare har tillgång till informationen och de fakta som 

medierna behöver(Ghersetti, 2005). Dessutom är deras roller eller livsstilar viktigare för 

läsarna än en vanlig person. Historier och händelser kring elitpersoner som liknar ens egna 

gör att man skrattar åt dem eller känner med dem, man kan också känna en viss närhet till 

dem när de råkar ut för saker precis som vilken annan person som helst. 

Konflikter intresserar på grund av att man kan sätta folk mot varandra och de flesta artiklar tar 

upp konflikter på ett eller annat sätt(Häger, 2014). Det är oftast konflikterna som styr 

innehållet, att en anställd går emot och säger ifrån mot sitt företag är mer intressant än att en 

anställd som inte har något emot att följa de villkor som ställts.  

Att nyheter ska vara lättbegripliga är något som vissa förväntar sig, men ibland går det ej att 

förklara vissa saker på ett enkelt sätt. Enklare händelser får större nyhetsvärde då de berättas 

på ett enkelt sätt som många förstår(Ghersetti, 2005). Att förklara bostadsmarknaden på ett 

enkelt sätt är svårare än att bara berätta om studenter som inte hittar lägenheter på grund av 

den stora efterfrågan. Tre faktorer som spelar in på hur lättbegriplig en nyhet blir, är kort 

tidsförlopp, identifikation och förväntad tolkning. Händer något snabbt är det lättare att 

förklara än något som hänt under flera månader, exempelvis problemen med klimatet. 

Nyhetsvärdet höjs när läsaren känner igen sig och när grejen inte behöver förklaras väldigt 



13 

 

utförligt, går det att identifiera med personen eller händelsen blir den mer intressant. Många 

gången försvinner svåra nyheter i mängden då även journalisterna har svårt att förstå grejen.  

I boken Medierna och Demokratin(Nord & Strömbäck, 2005) har Jesper Strömbäck skrivit ett 

kapitel där han förklarar mediernas villkorade makt. Enligt Strömbäck måste man skilja på två 

aspekter när det kommer till betydelse och makt i medierna. Det första handlar om mediernas 

makt över publiken och den andra om makten över medierna och dess innehåll. Strömbäck 

menar också att maktkampen över medierna sker på två plan, först mellan medierna och 

journalistiken och också de som vill påverka journalistiken. Sedan mellan mediernas och 

journalistikens innehåll och publiken. På grund av att makten hela tiden sker på villkor av 

bland annat politiska regler, ekonomiska, kulturella värderingar och normer, och 

konkurrensen med andra medier kallar Strömbäck(2005) mediernas makt för villkorad. Detta 

kan i analysen vara till hjälp för att förstå varför aktörerna som framträder har fått framträda. 

3.2 REPRESENTATION  

I analysen kommer representationsteorin att användas för att förklara hur risk framställs i 

media och hur de olika aktörerna förhåller sig till dessa risker men också för att klargöra hur 

dessa aktörer framställs. 

Representation enligt Stuart Hall(2013) är det sätt språket använd inom en kultur för att skapa 

mening. Hall(2013) menar att representation kopplar språk och mening till kultur genom att 

människor använder språket för att göra representationer av världen för att förstå sig på den.   

Hall(2013) tar upp att mening skapas genom två processer, eller representationssystem, som 

sker samtidigt(Lindgren, 2008). De två olika processerna kan beskrivas som de begrepp vi 

förstår världen med och språket som vi producerar mening med.  

Den första processen består alltså av de begrepp som ingår i våra så kallade mentala kartor. 

Begreppen är det som sätter allt vi ser och förstår inom ett sammanhang. Mening uppstår 

alltså i hur vi uppfattar världen genom att referera till olika begrepp i våra mentala kartor. 

Dessa begrepp får oss att förstå både konkreta och abstrakta saker, så som ett bord(konkret) 

eller kärlek(abstrakt). Alla människors mentala kartor skiljer sig åt, men tillhör man samma 

kultur har man liknande mentala kartor och har då en liknande uppsättning begrepp att 

referera till för att förstå sin omvärld. Kultur kan enligt Hall(2013) kallas för gemensamma 

meningar. Skiljer sig dessa mentala kartor åt alldeles för mycket blir det svårt att 

kommunicera med varandra(Lindgren, 2008). Representation handlar inte om vad något 
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betyder utan hur något betyder. Alltså hur något tillskrivs mening genom text eller hur den 

kan kopplas och värderas(Gripsrud, 2003).  

Den andra processen är språk och det är genom det som vi kan dela med oss av våra mentala 

kartor. Det är genom språket vi förstår saker och genom språket som vi skapar mening och 

delar med oss av den(Hall, 2013). Språket består av tecken, i form av ord, ljud eller bilder, 

och det är dessa tecken som vi kan översätta och förmedla våra tankar och mening med. 

Tecknen delas upp i olika språk och genom språket kan vi översätta våra mentala kartor och 

förmedla dem via ord, ljud och/eller bilder(Hall, 2013). 

Dessa två system, mening och språk, arbetar tillsammans med att först, med mening, skapa 

referenser mellan saker och våra mentala kartor. Och sedan, med språk, skapa en koppling 

mellan det första systemet och en uppsättning tecken som genom ord, ljud och bild kan 

representera begreppen in våra mentala kartor(Hall, 2013). Processen som kopplar språk, 

tecken och mening till varandra är det som kallas för representation. 

3.3 KRITISK DISKURSANALYS 

För att få fram de som får tillgång till diskursen, de aktörer som får definiera riskerna, 

kommer en kritisk diskursanalys(CDA) att användas, där utgår jag från Faircloughs 

tredimensionella modell(Winther Jørgensen & Phillips, 1999). I den tredimensionella 

modellen analyserar man texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Teorin 

används för att analysera makt och språk, där målet är att se hur den språkliga praktiken 

verkar i och med samhällets maktstrukturer(Winther Jørgensen & Phillips, 1999). Teorin har 

växt fram ur Michel Foucaults maktteori, som menar att maktutövning finns i all makt och 

kunskap(Berglez & Olausson, 2008). Teorin försöker se det som uttrycks och se den sociala 

förankringen. Den sociala praktiken beskrivs som de samhällsstrukturer som sätter ramarna 

för diskurserna(Berglez & Olausson, 2008). Även om det är diskursen som skapar den sociala 

praktiken, så regleras samtidigt diskursen av den sociala praktiken, den sociala praktiken 

formar det som media producerar och den sociala praktiken konsumerar det. En del av CDA 

är att se om diskurserna reproducerar de maktstrukturer som den sociala praktiken 

tillhandahåller eller om diskursen utmanar maktstrukturerna och på så sätt lyckas skapa en 

förändring(Berglez & Olausson, 2008). Studien kommer utgå från Michel Foucault version av 

diskurs, där han menar att diskurs är talet eller diskussion om något(Berglez & Olausson, 

2008), men också att det tillhandahåller ett system(Lindgren, 2008), där representationer 

ordnas efter vissa regler, som hålls uppe av den diskursiva praktiken. Inom diskursen finns ett 
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rådande och styrande betydelsemönster som bestämmer vad vissa saker eller fenomen betyder 

inom ett visst sammanhang. Diskursen kan kopplas till representationsteorin genom att 

diskursen reglerar och kontrollerar vad olika representationer står för, både språkligt och inom 

sociala strukturer. Diskursen kan också styra vem som har makten att säga något, vad den får 

säga och hur den får säga det(Lindgren, 2008). 

Den diskursiva praktiken handlar om hur och varför texten skapats, de meningskapande 

processerna vilka kan förklara de val man gjort i skapandet, är det medvetna val eller 

undermedvetna val, som beror på grund av normer eller underliggande värderingar(Berglez & 

Olausson, 2008). En del av den diskursiva praktiken är genre och intertextualitet. Genre är det 

språkbruk man kopplar till en viss stil(Winter Jørgensen & Phillips, 1999), till exempel är en 

nyhetsartikel en sorts genre och även det som ska undersökas i denna studie. Genren är 

förbunden till den diskurs som den tillhör och beroende av den sociala praktiken. Till exempel 

i den journalistiska diskursen ser man positivt på att man ska vara opartiskt och skriva 

objektivt och därför uttrycker inte en journalist vad den tycker är rätt eller fel i en text. En 

genre speglar vad det är för konventioner som gäller i det samhället texten är skriven för. 

Därför kommer detta begrepp användas för att se vilka som får framträda in rapportering 

kring klimatet, då de som uttrycker sig i nyhetstexterna med stor sannolikhet kommer vara de 

som får uttrycka sig inom ämnet i samhället också. För att göra en analys på den diskursiva 

praktiken kommer begreppet intertextualitet att användas och det förklaras i metod och 

material kapitlet längre ned. 

Den sociala praktiken i detta sammanhang är risksamhälle, där både media och politiken tar 

ställning till riskerna med klimat och global uppvärmning.  

Inom diskurser uppstår så kallade subjektspositioner som bestämmer den givna roll ett subjekt 

har. Foucault menar att subjekt skapas på två olika sätt genom diskurs(Hall, 2013). För det 

första är det diskursen som producerar subjektet, subjektet får personifiera en form av 

kunskap och mening som definieras av diskursen. Subjektet har inom sin diskurs specifika 

attribut som vi förväntar oss i och med diskursen. Det andra sättet är hur diskursen ger 

subjektet en position. Utifrån dessa subjektspositioner skapar vi oss sociala karaktärer för att 

på något sätt förstå oss själva och världen.   Med hjälp av detta begrepp, som vidare kommer 

att beskrivas som aktörer, kan studien förklara de framträdande aktörernas modalitet, sanning 

eller nödvändighet, och värdering, vad de anser vara rätt eller fel, det som också kan bli 

tydligt är vilka aktörer som utesluts eller inkluderas inom diskursen. Genom intertextualitet 
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kommer vi få en uppfattning av hur aktörerna refererar till varandra och hur de samspelar 

inom sin diskurs.  

Det sista steget i Faircloughs(2003) tre dimensionella modell, är texten. På texten utför man 

en analys för att ta fram olika aspekter, vilken form av textanalys man väljer beror helt på vad 

man vill få fram. I den här studien är det av vikt att få fram vilka aktörer som får definiera vad 

klimat- och miljöförändringar är och hur de definierar den, därför kommer textanalysen att 

använda sig av begrepp som modalitet och värdering för att klargöra aktörernas uttalanden. 

Dessa begrepp kommer att förklaras utförligare i metod och material kapitlet. 

4 METOD OCH MATERIAL 

Här nedan presenteras och förklaras de verktyg som teorierna tillhandahållit Analysen 

kommer vara uppdelad i teman, där temat får representera vad texten handlar om. I analysen 

kommer det tittas på den textuella nivån, där ordval och ämne är av vikt för att förklara 

aktörernas förbindelse till nödvändighet eller sanning men också deras värdering, dessa 

aktörer kan vara personer som får uttrycka sig i texten men även skribenten. Nästa nivå är 

diskursen, där intertextualitet kommer att användas för att titta på de aktörer som får 

framträda, men även de aktörer som utesluts, samt vad som sägs eller inte sägs. Dessutom 

kommer studien titta på kopplingen mellan texter och synliggöra hur och varför just de 

aktörer som får framträda, framträder. Den sista nivån är den sociala praktiken där de styrande 

maktstrukturerna kommer att synliggöras för att se vem som har makten att definiera vad 

riskerna med klimatproblem och global uppvärmning är. Analysen kommer inte ske exakt i 

denna ordning hela tiden, då kopplingar måste göras mellan nivåerna för att få en övergriplig 

förståelse för hur och varför texten ser ut som den gör. 

4.1 MODALITET OCH VÄRDERING 

Modalitet och värdering är två begrepp som kommer användas i diskursanalysen för att få 

svar på vilka aktörer som får tillgång till diskursen.  

Enligt Fairclough(2003) är modalitet och värdering något som kopplas starkt till 

identitetsskapande och det är när man uttrycker sig på ett visst sätt som man kan visa vad man 

står för. Hur personer identifierar sig själva spelar stor roll i vad man förbinder sig till. I en 

textanalys kan man använda sig av deontisk modalitet, som innebär vad författaren eller 

talaren(aktören) ser som nödvändigt eller sant enligt diskursen(Fairclough, 2003), i det syfte 

att författaren av texten instämmer eller inte med vad som sägs genom modala verb eller 
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adjektiv. Dessa verb är de som förbinder aktören till sanning och kan bland annat vara 

”måste”, ”kan” eller ”borde”. Även epistemisk modalitet används inom textanalysen för att få 

fram aktörens åtagande till sanning. Detta kan göras med något som kallas för hedges, där 

formuleringar som ”lite”, ”eller något” eller ”ungefär” hjälper talaren eller aktören att 

distansera sig själv från sitt påstående(Hodge & Kress, 1988). Även betoning, hur något sägs, 

kan räknas som epistemisk modalitet, men då materialet är i skriftlig form kommer denna 

form av epistemisk modalitet inte att användas i analysen. 

Modalitet kan med andra ord förklaras genom olika sätt att säga saker på(Winter Jørgensen 

och Phillips, 1999). Aktörer använder olika sorters modaliteter, därför påverkar den valda 

modaliteten i en text diskursen, genom att påverka sociala relationer, kunskaps- och 

betydelsesystem. Fairclough(2003) anser att modalitet refererar till en relation mellan 

författare eller aktör och representation.   Genom modalitet som analysverktyg går det att 

synliggöra vad aktörer i texterna anser vara sant eller nödvändigt.  

Värdering står däremot för vad som är eftersträvansvärt, önskvärt eller icke-önskvärt, eller 

vad som är rätt eller fel. Fairclough(2003) menar hur aktören eller författaren på ett 

underförstått eller på ett tydligt sätt förbinder sig till olika värderingar. Det finns ett flertal sätt 

av värdering i text. Ett av dem är utvärderande påståenden(evaluative statements), där man 

förbinder sig till bra eller dåligt, önskvärt eller icke-önskvärt, men kan också innefatta vikten 

av något eller hur användbart något är, där önskvärdheten är underförstådd och det alltså är 

självklart vad som är önskvärt eller icke-önskvärt. Men det är när man förflyttar sig från enkla 

påståenden, som ”det här är en viktig bok” eller ”det här är en värdelös bok”, som 

påståendenas betydelse styrs av diskursen, och de enligt diskursen tolkas som bra eller dåligt. 

When we move away from such transparent cases, evaluative statements quickly 

become discourse-relative – for instance ‘she’s a communist’ may be an evaluative 

statement, but only relative to a particular discourse (Fairclough, 2003, s.172). 

I text antas värderingar oftast, istället för att vara tydliga, dessa kallas av Fairclough(2003) för 

antagen värdering (assumed values) och hänger på att författaren eller talaren delar 

betydelsen, av det ord som använts, med läsaren.  

If we use the metaphor of ‘depth’, one stage ‘down’ are evaluations which are triggered 

in texts by words such as ‘help’: for instance if I write ‘this books helps to…’, whatever 

follows ‘helps to’ is likely to be positively evaluated (for instance: ‘clarify the debate 

about globalization’) (Fairclough, 2003, s.173). 
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I textanalysen kommer begreppet modalitet att användas för att förklara det de olika aktörerna 

uttrycker, hur de uttrycker vad som är sant eller nödvändigt. Detta kommer att göras med 

hjälp av citat där de olika formuleringarna analyseras för att synliggöra aktörens modalitet. 

Samma sak gäller värdering, där citaten kommer att analyseras för att klargöra vad aktören 

tycker om något, hur eftersträvansvärt det är.  

4.2 INTERTEXTUALITET 

Intertextualitet är en del av genre och enligt Fairclough bygger texter på delar och diskurser 

från andra texter(Winter Jørgensen & Phillips, 1999). Kopplingen till andra texter gör att man 

aldrig börjar om från början, dessutom går det inte att undgå att använda element eller ord 

som andra använt tidigare, då texter alltid bygger vidare på redan etablerade betydelser. Här 

kan man se hur olika diskurser samarbetar och skapar ny förståelse för något, genom att bland 

annat inkludera och exkludera olika aktörer eller viktiga delar av händelser, men också genom 

vad som sägs, då det som sägs utesluter det som inte sägs och då bara kan antas(Fairclough, 

2003). Man kan även titta på hur aktörers röster struktureras i förhållande till författaren eller 

andra röster i texten. Genom att använda sig av delar från olika diskurser kan man genom 

språket ändra diskurserna, men även den sociala och kulturella omvärlden. När man studerar 

intertextualitet tittar man på reproduktionen och förändringen av diskurser(Winter Jørgensen 

& Phillips, 1999). 

I sin simplaste form kan intertextualitet vara riktiga delar i en text från annan text, exempelvis 

citat(Fairclough, 2003).  

4.3 MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

Materialet består av nyhetsartiklar som har hämtats från tre olika svenska tidningar, en 

morgontidning som är rikstäckande, samt två lokaltidningar för att få en uppfattning av hur 

det kan se ut i svensk press. Tanken var från en början att även ha med en rikstäckande 

kvällstidning för att få en mer omfattande uppfattning om hur det ser ut i svensk press. Men 

efter en sökning i mediearkivet Retriever, där det inte kom upp några träffar för 

kvällstidningar, och efter sökningar på kvällstidningarnas hemsidor där det kom upp ytterst få 

träffar för den bestämda perioden, bestämdes det att det inte var tillräckligt för studien. Därför 

kommer endast morgontidningen Dagens Nyheter och lokaltidningarna Upsala Nya Tidning 

och Sydsvenskan att analyseras. Dagens Nyheter och Sydsvenskan är båda oberoende 

liberaler och är en del av Bonnierkoncernen. Upsala Nya Tidning ägs till 50 procent av de 

Johanssonska stiftelserna och till 50 procent av Norrköpings Tidningars Media AB.  Alla tre 
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är den ledande tidningen inom sina områden, Sydsvenskan i Sydsverige och Upsala Nya 

tidning i Uppland.  

Att studera tre svenska tidningar görs inte för att jämföra resultaten utan för att skillnaden på 

tidningarna ska göra det lättare att få en övergripande uppfattning av hur olika aktörer får 

framträda i svensk press. För att få fram artiklarna har sökverktyget Retriever används, där en 

sökning på orden klimat* och globaluppvärmning gjorts. Sökningen görs på perioden 1 

januari till 31 december 2016 på svensk press, men materialet kommer att plockas ut från den 

månaden med flest publicerade artiklar. Analysen kommer att göras på de artiklar som 

behandlar något av ämnena, och de artiklar som bara nämner orden kommer att väljas bort.   

Under 2016 är rapporteringen kring klimat och global uppvärmning ganska jämn, med en 

topp under november på grund av klimatmötet i Marrakech och det amerikanska valet. Dessa 

två händelser är något som påverkar rapporteringen men som också ger en större mängd 

aktörer som går att analysera. Anledning till att analysera nyhetsgenren är på grund av den 

journalistiska diskursen som de är skrivna i, där det är av vikt att skriva opartiskt och 

objektivt. Det är inte tillåtet att tydligt och medvetet sätta någon värdering på det man 

rapporterar om. Därför är det av intresse att se de undermedvetna värderingar som kommer 

med i texten. Genrer är bundna till den diskurs de tillhör och kan därför spegla de 

konventioner som finns i samhället den är skriven för eller i. Det är således inte av intresse att 

veta vad skribenter tycker eller tänker inom ett visst ämne eller om en framträdande aktör. 

Materialet har valts ut från tidningarna Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Upsala Nya 

Tidning, dessa har under novembermånad publicerat 199, 123 respektive 129 artiklar. I 

tabellen nedan visas hur många artiklar som tidningarna publicerat under november, av de 

451 artiklarna har 32 artiklar valts ut genom närläsning för att avgöra vilka som behandlar 

ämnena klimat och/eller global uppvärmning. Alla dessa texter är inom genren nyhetsartiklar, 

i dessa återberättas delar av stora skeden eller händelser, med en eller fler personer som får 

representera eller återberätta ur sitt perspektiv vad som hänt. Valet av period är på grund av 
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det bredare utbudet av artiklar som handlar och behandlar klimat och global uppvärmning. 

 

Figur 1.1 – Tabell över hur många artiklar som använt orden klimat* och/eller global 

uppvärmning under 2016. Källa: Mediearkivet Retriever 

4.4 METODDISKUSSION 

Här nedan kommer metodens styrkor och svagheter att diskuteras samt materialvalet.  

En kritisk diskursanalys är vald för att kritiskt granska de rådande maktstrukturerna inom 

svensk press och för att synliggöra hur och varför aktörerna uttalar sig och förhåller sig till 

problematiken kring klimat och global uppvärmning som de gör. Det finns inget intresse av 

att veta hur många gånger orden klimat och globaluppvärmning används inom svensk 

tryckpress rapportering kring ämnena och inte heller vilka aktörer som förekommer mest eller 

minst i rapporteringen därför är en kvantitativ analys inte av intresse. En textanalysfångar upp 

alla delar av en text, men fokuserar på de delar i texten som är av större vikt för studien 

(Esaiasson et al., 2012). För analysen har materialet närlästs ett antal gånger för att avgöra 

ämnen, synliggöra framträdande aktörer och sist för att klargöra aktörernas modaliteter och 

värderingar. Inte nödvändigtvis i samma ordning hela tiden.  

Det finns de som menar att kritiska diskursanalyser är för brett för att distinktivt kunna 

identifiera manipulation och inte är tillräckligt kraftfullt för att kunna hitta allt man söker efter 

i en text(Winter Jørgensen & Phillips, 1999).  Dessutom ger Fairclough ingen gräns mellan 

diskursanalysen och analysen på den sociala praktiken, och heller inga riktlinjer för hur 

mycket man ska analysera den sociala praktiken. Ytterligare något som saknas är vilka 
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sociologiska eller kulturella teorier som kan eller bör användas (Winter Jørgensen & Phillips, 

1999). Detta gör det svårt att få med alla delar i analysen, och man kan inte förstå hur mycket 

kontroll aktörerna har över sitt språkbruk. Lindgren(2009) tar även upp att diskursanalyser 

ibland kan anklagas för att vara för relativistisk. Det är svårt att i en diskursanalys förstå det 

som är verkligt när diskursteoretiker anser att allt är uppbyggt av diskurser och 

konstruktioner, vilket därmed komplicerar analysen av det som inte finns i texten. 

De verktyg som valts har gjorts utifrån hur frågeställningarna är ställda. Modalitet och 

värdering är för att få en förståelse till vad aktörerna förhåller och förbinder sig till i texten, 

det som är deras sanning och vad de tycker är rätt eller fel. Med intertextualiteten kommer 

aktörernas och texternas samspel in, där studien tar fram de aktörer som inkluderas eller 

exkluderas ut texterna, men också det som sägs eller inte sägs(Fairclough, 2003). Just detta är 

av vikt för att få en förståelse vilka som har makten att definiera problematiken med miljö, 

klimat och global uppvärmning. För att få en större förståelse för hur texten producerats och 

tagits emot hade en receptionsanalys kunnat vara av intresse, men då studien har för avsikt att 

bara se de framträdande aktörerna och hur de uttrycker sig, anses inte en receptionsanalys 

vara nödvändig. Även materialet hade kunnat vara annorlunda, istället för att ta material från 

endast en månad, hade materialet kunnat vara insamlat från ett flertal klimatmöten. Där fokus 

kunnat ligga i att jämföra framträdande aktörer under de olika klimatmötena, för att se om 

mönstret som kommit fram under ett möte även går att avskilja under de andra klimatmötena. 

På det sättet hade resultatet varit mer övergripande och en förståelse för de rådande 

maktstrukturerna hade varit mer trovärdigt. 

5 ANALYS OCH RESULTAT 

I analysen har teman tagits fram utifrån ämnena i artiklarna. Dessa teman är risker, 

konsekvenser och lösningar, inom dem är det olika aktörer som framträder. Aktörerna som 

framträder kommer att beskrivas och även förklaringar, kring hur de framträder kommer att 

tas upp inom dessa teman. Med hjälp av de metodbegreppen kommer frågeställningar försöka 

besvaras. Dessa frågeställningar är: 

1. Vilka aktörer framträder i rapportering kring klimatförändringarna? 

2. Vem får, genom tidningarna, definiera riskerna? 

3. Vad har aktörerna för modalitet och hur värderar de riskerna? 
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5.1 ANALYS 

Beroende på ämnet i artiklarna får olika aktörer framträda. Men ingen av dem får riktigt 

definiera vad klimatförändringarna är, däremot får de definiera riskerna. I de flesta aktörernas 

uttalanden finns det en underliggande uppfattning om att de som läser och tar emot texten vet 

vad klimatförändringarna innebär och vad som är eftersträvansvärt i arbetet mot 

klimatförändringarna. På grund av de maktstrukturer och den konsensus som råder i Sverige 

och svenskpress kring vad klimatfrågan är behöver skribenterna aldrig förklara vad 

klimatförändringarna innebär. Därför får eller behöver inte heller aktörerna förklara eller ge 

en bakgrund till vad de säger. Processen kring vad som påverkar klimatet, varför det blir 

varmare eller kallare och vattennivån stiger, behöver inte förklaras, då den är underförstådd, 

enligt skribenterna. I artikeln ”Så hotar havet Helsingborg”(Ferm, 2016, 12 november) står 

det:  

Ett annat scenario som också hänger samman med en allt större klimatpåverkan är 

risken för extremt höga vattennivåer i Östersund. Dels på grund av stormar men också 

på grund av att forskare rent generellt räknar med höjda vattennivåer runt om i världen. 

Någon mer förklaring ges inte till varför forskare räknar med högre vattennivåer. I en annan 

artikel, ”Med små knep kan svinnet minskas vid bufféborden”(Kihlberg, 2016, 27 november) 

förklaras endast hur matavfall bidrar till utsläpp, men inte hur utsläppen påverkar klimatet:  

Sverige producerar cirka 1,2 miljoner ton matavfall per år, cirka 127 kilo per person. 

Ungefär hälften av det, 68 kilo är ätbar mat, det som kallas matsvinn, resten är avfall 

som lökskal och ben. Produktionen av den mat som slängs orsakar utsläpp av cirka 2 

miljoner ton koldioxid per år. 

Fortfarande förklaras inte hur utsläppen påverkar klimatet, men det är underförstått att 

klimatet påverkas av dessa utsläpp. Det finns en sorts uppfattning att det finns en mängd 

risker med klimatet och därför sluter alla aktörer upp på ett eller annat sätt kring dessa risker 

(Beck, 2000).  

Att just politikerna får stor plats i svensk press kan förklaras med det Boyce och Lewis(2009) 

kommer fram till i sin bok. När den styrande makten är positiv till att ta tag i problemen med 

klimatförändringar gör också tidningarna det, dessutom ifrågasätter inte svensk press om man 

ska handla i förebyggande syfte utan skriver bara om hur man kan göra.  
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Även för modaliteten och värderingen ser det olika ut beroende vilka aktörerna är. 

Gemensamt för dessa artiklar är att alla har liknande modalitet, att vi, svenskar, samhället och 

världen måste göra något för att rädda miljö och detta genom olika lösningar. En annan sak de 

flesta artiklarna har gemensamt är klimatmötet i Marrakech, större delen av dem tar upp 

klimatmötet i Marrakech. Just detta möte är en del av en mängd engagemang runt om i 

världen där de flesta länder i världen samlas för att diskutera vad som måste göras och ta fram 

lösningar för att klara klimatomställningen. Här kommer intertextualiteten fram, där ämnena 

och lösningarna som kommer fram baseras på saker som kommit fram under andra möten. 

Skribenten verkar anta att den som läser texten har en vetskap kring miljömöten runt om i 

världen och har någon sorts uppfattning vad som sker och vad man kommer fram till under 

dessa. Mötena finns på grund av den sociala praktik vi befinner oss i, risksamhället, där länder 

och organisationer organiserar sig runt och för risker som finns i och med vårt sätt att 

leva(Beck, 2000).  

Nedan kommer aktörerna delas upp i olika teman och i dem förklaras även hur de 

framträdande aktörerna definierar klimat med hjälp av begreppen modalitet och värdering. 

5.1.1 RISKER 

En stor del av materialet hamnar inom temat risker. I detta tema tas olika problem upp, risker 

som finns i framtiden. En majoritet av artiklarna handlar om det amerikanska valet och 

reaktioner på Donald Trumps vinst och framställer Trump som en risk för att förvärra klimatet 

eller försvåra arbetet. Då klimatpolitik sker på global nivå i en allt större utsträckning, har de 

framträdande aktörerna också mer globala ställningar, där bland annat presidenter får 

framträda.  

Framträdande aktörer inom temat risker är en blandning av forskare, politiker och experter 

men också de som är ansvariga för att förebygga konsekvenserna av riskerna. Att ha en sådan 

blandning av aktörer kan vara för att det svenska samhället har accepterat att riskerna med 

klimat- och miljöförändringarna finns, och på samma sätt som Beck(2000) förklarar att 

potentiella hot tvingar oss att ta ställning, genom personliga eller politiska handlingar, har 

exempelvis Helsingborgs kommun tvingats att planera och organisera sig mot riskerna som 

klimatförändringarna innebär. Men även de andra aktörerna, de som är negativa mot Trump, 

tvingas att ta ställning och vidta åtgärder för att valet av Trump inte ska förstöra det arbete 

som de börjat med. 
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5.1.1.1 TRUMP 

Ett stort ämne är det amerikanska valet och valet av Donald Trump som nästa president. 

Trump framställs som en klimatförnekare och som en möjlig risk för det globala arbetet med 

klimatet(Hall, 2013). I artikeln ”Drar sig USA ur får det stora konsekvenser”(Kihlberg, 2016, 

11 november) får två klimatpolitiska experter uttala sig kring valet av Trump och framställer 

Trump som en oberäknelig faktor i arbetet: ”En sak som det kommer att innebära är 

osäkerhet, men det är svårt att i dag säga hur det kommer påverka klimatarbetet, säger Johan 

Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment institute”, även professorn Björn-Ola Linner 

uttrycker sig liknande kring Trump: 

Donald Trump är lurig, man vet inte riktigt hur han ska agera. Han har förbundit sig att 

kraftigt gynna kolindustrin i USA och ska göra gruvarbetare ’proud again’. Samtidigt 

har han sagt att han ska gynna fracking. De konkurrerar på samma marknad.  

Fracking i detta sammanhang syftar på ett sätt att utvinna olja eller gas. Björn-Ola Linner 

framträder inom ett flertal artiklar, där han får kommentera Trump. Just i denna artikel har 

han en stark värdering, att Trump är dålig för klimatarbetet då han agerar så oberäkneligt. 

Linner används för sin kunskap kring klimatpolitik, som professor vid Centrum för 

klimatpolitisk forskning vid Linköping Universitet. Ghersetti(2005) menar att elitpersoner 

används inom vissa sammanhang i medier då de oftare har tillgång till den information och 

fakta som medierna är ute efter och kan förklara varför just Linner får kommentera hur valet 

av Trump kan påverka klimatpolitiken. 

När det kommer till rapporteringen kring Trump är det bara aktörer som är negativa mot 

honom som framträder. Trump själv är inte med, han representeras genom citat hämtade från 

hans twitter-konto eller med citat plockade från hans tal och aktörerna kommenterar honom 

utifrån dessa exempel. Dessa citat används i första hand för att läsaren ska få en uppfattning 

om vad Trump har sagt kring miljön och för att de ska förstå varför världens ledare är oroliga. 

Även skribenterna är tydliga med vad de tycker om Trump, exempel som ”Donald Trump är 

en uttalad klimatförnekare som har twittrat om att den globala uppvärmningen är något som 

Kina har hittat på. Han har också sagt att USA ska dra sig ur Parisavtalet och stoppa pengar 

till det internationella klimatarbetet”(Kihlberg, 2016, 18 november), ”Global uppvärmning är 

något som Kina hittat på” och ”Det dyra skitsnacket om globaluppvärmning måste få ett 

stopp, det är ju iskallt ute. Människan ligger inte bakom klimatförändringarna, det är naturliga 

variationer”(Kihlberg, 2016, 11 november), är bara ett fåtal av formuleringar som 

skribenterna använder sig av för att framställa bilden av Trump. 
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Aktörerna är väldigt tydliga med vad de tycker om Trump och hur han kan påverka 

klimatarbetet. Aktörernas uttalanden är formulerade på ett sätt så att läsaren inte behöver anta 

vad den tycker. I artikeln ”Rådgivare avgör klimatpolitik”(Kihlberg, 2016, 18 november) 

uttrycker sig Henrik Selin, professor vid Pardee School of global studies vid Bostons 

universitet, på ett tydligt sätt vad han tycker om valet av Trump. ”Tillsammans med president 

Trump kan ledarna för miljöbyrån, utrikesdepartementet och energidepartementet helt göra 

om amerikansk politik. Och i princip allt till det sämre med stora konsekvenser för både USA 

och hela planeten”. Även här kommenterar professorn Björn-Ola Linner kring Trump, 

”Donald Trump är så pragmatiskt att han inte är det allra största problemet. Det handlar om 

vilka rådgivare han väljer. Blir det ideologiskt drivna motståndare till klimatpolitik blir det ett 

större problem”. Tydligt blir att Linner inte ser Trump som en risk i sig själv, utan det är 

Trumps val av ministrar som är risken, väljer han ministrar som är klimatförnekare kommer 

det att försvåra klimatarbetet. För Linner är Trump en synlig risk, redan skedd risk, och på 

samma sätt som Beck(2000) gör skillnad på redan skedda konsekvenser och potentiella 

riskfaktorer skiljer Linner på Trump och hans handlingar, för det är där risken finns.  

Deras modalitet och värdering är att Trump är dålig för klimatpolitiken och klimatet. Ett 

exempel är Michael Lubells citat ”Trump blir den första president vi någonsin haft som är mot 

vetenskap. Konsekvenserna kommer att bli mycket, mycket allvarliga.”(Gunther, 2016, 18 

november) där han tydligt misstycker kring valet av Trump. Ett annat tydligt exempel är ett 

citat som innehåller både en aktörs modalitet och antagna värdering:  

Det han skriver om klimatförändringarna är den typ av svar du skulle vänta dig av en 

gymnasielev som inte kan svaret på en fråga på ett prov och försöker fejka ihop något. 

Det är bara en massa ord som inte betyder någonting.(Gunther, 2016, 18 november).  

Genom att referera till en person som inte kan svara på en fråga visar Albert Teich, hur lite 

kunskap Donald Trump har kring klimatfrågan och att det på samma sätt som det kommer gå 

dåligt för personen som inte kan svaret på provet också kommer att gå dåligt med en ledare 

som inte kan något kring viktiga frågor och det är dåligt. Albert Teichs modalitet är att det är 

nödvändigt med en president eller ledare som har kunskap kring de stora risker samhället står 

inför och hans värdering är att Trump är dålig för klimatet.  

Även världsledare uttalar sig kring sin osäkerhet kring Trump. Bland annat Irlands tidigare 

president Mary Robinson med ”Det hjälper inte klimatfrågan om det saknas politiskt 

ledarskap. Jag oroas över att politiken försvagas samtidigt som världen ligger efter med vad 
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som behöver göras”(Gripenberg och Mård, 2016, 24 november). Men också Frankrikes 

president Francois Hollande säger: 

Att inte göra något nu vore en katastrof för hela världen. Det vore en katastrof för 

kommande generationer och det skulle vara farligt för freden, sade Hollande och 

syftade på hur nya flyktingströmmar skulle uppstå när länder i omvärlden drabbas av 

torka eller svält. (Holmgren, 2016, 16 november)  

Med hjälp av citaten och aktörerna, som tidigare eller nuvarande presidenter med vetskap om 

vad som krävs för att styra ett land(Ghersetti, 2005), synliggörs världens osäkerhet mot 

Trump, som ett hot och en risk. 

I artiklarna som tillhör detta temat visas en modalitet kring vad som är nödvändigt att göra i 

och med de risker som radas upp i varje enskild artikel. I de flesta fall handlar det om Donald 

Trump som vunnit i det amerikanska valet. Trump framställs genom aktörernas uttalanden 

som ett riktigt hot, medan hans framtida handlingar ses som risker. Modaliteten, kring vad 

som är sant, är att Donald Trump är en risk för det världsliga klimatarbetet. Med citat som: 

Jag är rädd att våra värsta farhågor har blivit besannade. Med Trump vid makten kan 

det vara game over för klimatet. Om han håller sina vallöften och drar sig ur 

Parisavtalet kan det bli omöjligt att stabilisera planetens uppvärmning och hålla den 

under farliga nivåer, alltså under två grader. (Gunther, 2016, 18 november) 

uttrycker Michael Mann sin deontiska men också epistemiska modalitet – den deontiska 

genom att använda sig av ordet ”kan” visar han att han är säker på att valet av Trump kan 

skapa problem och med ordet ”om”, som är en sorts hedge, försöker han distansera sig från 

påståendet(Fairclough, 2003), då det fortfarande inte är säkert vad Trump tänker göra kring 

Parisavtalet. Också hans värdering visas genom att han formulerar sig med ord som ”rädd”, 

”värsta” och ”farhågor” som alla kan kopplas och tolkas som något negativt. 

5.1.1.2 NATURLIGA RISKER 

Ett av få exempel som inte handlar om varken Donald Trump, det amerikanska valet, politik 

eller klimatmötet är artikeln ”Så hotar havet Helsingborg”(Ferm, 2016, 12 november). I 

artikeln får representanter som Malin Rizell från stadsbyggnadsförvaltningen och Magnus 

Ydmark från stadsledningsförvaltningen framträda. Även Mats Norberg, gruppchef på 

avdelningen Ledningsnät och projekt på Nordvästra Skånes vatten och avlopp, får framträda. 

Dessa tre personer framställs som de som är ansvariga för att planera och bygga förebyggande 

projekt som ska hålla Helsingborg från att bli översvämmade. ”Helsingborg är sårbart men vi 
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är inte ensamma i världen att stå inför detta. Det gör att det finns många exempel på åtgärder 

man kan titta på”(Ferm, 2016, 12 november) säger Maria Rizell där hennes modalitet kommer 

fram genom att hon formulerar hur situationen ser ut och uttrycker att det är nödvändigt med 

åtgärder för framtida risker, likt de andra artiklarna med skillnaden att risken inte är Donald 

Trump, utan de faktiska klimatförändringarna. Men oavsett risken är det nödvändigt med 

åtgärder. Som Berglez, Höijer och Olausson(2009), kommit fram till i sin studie har svensk 

press slutat ifrågasätta ”om” något behöver göras och skriver mest om ”vad” som ska göras, 

detta stämmer in på Maria Rizells citat, där hon inte ifrågasätter utan har accepterat att det är 

en fråga om ”vad” som ska göras inte ”om” något ska göras. När det kommer till risker som är 

väldigt nära och som visat sig tidigare är det framförallt de som är ansvariga för det 

förebyggande arbetet som får framträda.  

Men det finns även andra risker som framställs. Dessa är bland annat skatter på flygresor och 

solel. I artiklarna ”Majoritet vill stoppa skatten på flygresor”(Larsson, 2016, 30 november) 

och ”Regeringen backar – sänker skatt på solel”(Kihlberg, 2016, 22 november) är det ett 

flertal politiker som får framträda och huruvida dessa skatter hjälper eller stjälper 

klimatarbetet. En annan aktör som får framträda är Johan Lindahl, talesperson på Svensk 

solenergi, från el-branschen, han får endast kommentera vad branschen tycker om 

skattesänkningen: 

Och branschen välkomnar skattesänkningen på 98 procent.  

– Jag ser det här som jättepositivt. Jag har förståelse för att det har varit krångligt och 

att man måste kolla med EU-kommissionen. Men det är bra att man ändrar och skickar 

signalen till marknaden att det blir enklare att satsa på solenergi.(Kihlberg, 2016, 22 

november) 

Hans uttalande består av värdering och modalitet, han är positiv till att skatten tas bort då han 

ser det som nödvändigt för att fler ska kunna använda sig av solenergi.  

Politikerna som framträder framställs som positiva eller negativa till de bestämmelser som 

finns utifrån sina partier. Finansministern Magdalena Andersson är med i båda och får ta 

ställning till skatterna på solel och flygresor. Underförstått verkar vara i båda att solel är 

positivt för klimatet och borde ha mindre skatt, för att fler ska ha råd att byta elförsörjning, då 

den är bättre för miljön. Martin Åhdal, chefsekonom för Centerpartiet säger ”Centerpartiet har 

varit tydliga från början med att skatt på solenergi är fel och att motarbetar tillväxten på ett 

område som har stor potential”(Kihlberg, 2016, 22 november).  
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Att fler är positiva till solel kan förklaras genom att det finns mer risker med att inte gå över 

till solel, än att fortsätta med den gamla elförsörjningen. Men i artikeln kring flygskatten 

krockar aktörernas modaliteter. Skatten på flyg delar politikerna i två led, de som är positiva 

till skatten för att minska inrikesflygningar och de som är negativa till den då skatten borde 

vara global och för att skatt på flygresor skulle vara negativt för bland annat näringslivet i 

Sverige. Infrastrukturministern Anna Johansson uttrycker sig som positiv till flygskatten, ”Vi 

behöver ställa om transportsektorn till att bli mer hållbar och släppa ut mindre växthusgaser. 

Då behöver man också vidta åtgärder för att nå de målen. En del åtgärder handlar om att 

prissätta koldioxidutsläpp”(Larsson, 2016, 30 november), hennes modalitet är att det är 

nödvändigt att sätta in skatt för flygresor och framställer inte skatten som en risk till skillnad 

från andra i texten, ”Bland kritikerna har också funnits flera socialdemokratiska 

kommunalråd. En av dessa är Niklas Nordström i Luleå som hävdar att en flygskatt skulle få 

stora negativa effekter, inte minst för näringslivet”. Anna Johansson uttrycker alltså att 

flygskatten är en nödvändighet för klimatarbetet och att den inte är en risk, ”I de direktiv som 

den här utredningen har fått står det väldigt tydligt att en eventuell skatt ska utformas så att 

den inte hotar jobb och tillväxt i hela landet”. Medan Niklas Nordström anser att skatten är en 

risk för näringslivet i norra Sverige.  

Det framställs alltså som lättare att vara positiv till de bestämmelser som har mindre påverkan 

på klimatet än att vara negativ till något som påverkar klimatet och näringslivet. 

5.1.2 KONSEKVENSER 

Konsekvenser av miljö- och klimatförändringar och den globala uppvärmningen är ett ämne 

som pressen får mycket ut av, då de är risker som legat och lurat och tillslut slagit till och 

resulterat i olika fenomen, luft problem eller polernas smältning och kan gestaltas av drabbade 

personer. Det är just detta som tas upp i detta tema. I temat kring konsekvenser är det 

personer, som råkat ut för konsekvenser av risker med klimatförändringarna, som får 

framträda. Konsekvenserna är bland annat dålig luft, höga temperaturer vid Arktis och torka. 

Ingen av dessa personer får definiera vad klimatförändringarna är men får representera hur 

konsekvenserna påverkar dem och deras vardag(Hall, 2013). I rapporteringen kring 

konsekvenserna lyser politikerna med sin frånvaro. Genom att förklara och beskriva hur de 

olika konsekvenserna påverkar personernas vardag framställs de som offer(Hall, 2013). I 

artikeln ”Bybor vid Pakistans kust skickar vykort för att väcka makthavarna”(Holmgren, 

2016, 5 november) framställs det som att det är dessa hjälplösa personer som världen håller 

dessa klimatmöten för. Med hjälp av formuleringar som ”För tiotusentals bybor i 
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Thattadistriktet vid kusten i södra Pakistan har klimatförändringarna utvecklats till en kamp 

på liv och död” visar Ayesha Javed från biståndsorganisationen Wateraid hur allvarligt det 

ligger till för personer som har mindre klimatpåverkan än vad en vanlig person i västvärlden 

har. På ett sätt sätts väst i en position som bov där det är makthavarnas ansvar att minska 

riskerna och därmed konsekvenserna: 

I västvärlden handlar klimatförändringarna om att ändra sin livsstil. När årets 

klimatmöte drar i gång i Marrakech i Marocko hoppas Ayesha Javed att politikerna har 

de utsatta kustområdena i länder som Bangladesh och Pakistan i tankarna.  

– För människorna som bor i Thatta är det bråttom. Min förhoppning är att det fattas 

tydliga beslut som går snabbare att omvandla i handling. För många människor är det 

en fråga om att överleva.(Holmgren, 2016, 5 november) 

Politikerna har fått ta ett steg bakåt, för att lämna plats åt de som blivit drabbade, detta kan 

tolkas som att politikerna gärna tar plats när de har en lösning på problemet, men håller sig 

borta när det värsta skett och ansvaret på ett eller annat sätt ligger hos dem, när de inte kunnat 

hjälpa de drabbade i tid. En annan anledning till varför politikerna inte framträder här kan 

förklaras genom det Beck(2000) säger att riskerna skapats i och med moderniseringen av 

samhället och parallellt med rikedom. Västvärlden förklaras ofta som den rikare och mer 

utvecklade delen av världen men är de som påverkas minst av hur de lever. Att lägga ansvaret 

på de rika i samhället och de som har makten, regeringar, ministrar eller politiker blir 

undermedvetet för aktören. 

Även de som jobbar med drabbade personer eller områden framträder, de tillsammans med 

forskare får ge legitimitet till situationen genom att förklara vad de ser eller kommit fram till. 

Forskarna kommer med vetenskaplig fakta om vad som borde och kan göras. Klimatexperten 

Sumit Sharma säger i artikeln ”Akuta luftproblem gör att medelklassen flyr”(Holmberg, 2016, 

22 november) ”Det enda som långsiktigt kan lösa problemet är en ny stadsplanering, där en 

jättelik satsning på kollektivtrafik ingår”. Medan de engagerade förklarar hur de drabbade 

områdena måste leva på grund av klimatförändringarna och uppmanar politikerna att göra 

något snabbt.  

Konsekvenstemat innehåller de redan skedda riskerna(Beck, 2000) och här tappar politikerna, 

som sluter upp kring förebyggande av riskerna, sin legitimetet och får därför inte delta i 

artiklarna kring konsekvenserna. 
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Ett exempel som innehåller både ett utvärderande påstående och antagen värdering är 

”Temperaturen har varit några plusgrader när den borde vara närmare minus 25 grader. Det är 

spännande men också skrämmande.”(Kihlberg, 2016, 24 november). Här finns som sagt både 

en tydlig värdering av att det är dåligt med höga temperaturer på Arktis, men också en 

antagen värdering när Jennifer Francis, professor vid Rutgers universitet, använder sig av 

ordet ”spännande”. Ordet ”spännande” används oftast på ett positivt sätt, men när en professor 

använder det i det sammanhang som skett här blir det som att använda ordet intressant och 

kan vara både positivt och negativt. Beroende på den som läser detta kan alltså ordet 

”spännande” bli tolkat som positivt, det är bra att temperaturen är så hög, eller negativt, det är 

dåligt att temperaturen är så hög men intressant för forskningen. Fortsättningen på citatet är 

”men också skrämmande” gör så att det just i detta sammanhang blir negativt på grund av 

ordet skrämmande, som för det mesta tolkas som dåligt.  

Det finns en stark modalitet i artikeln ”Arktis 20 grader varmare än normalt”(Kihlberg, 2016, 

24 november) som citatet är hämtat från, där Jennifer Francis uttrycker sin modalitet tydligt, 

”Det finns inget annat än klimatförändring som kan orsaka dessa trender. Allt pekar åt samma 

håll och det går allt snabbare”(Kihlberg, 2016, 24 november), hennes modalitet är att 

klimatförändringarna finns och det är det enda som kan ha orsakat denna temperaturhöjning 

och det är hennes sanning. 

En annan tydlig modalitet finns i artikeln ”Risk för oväntade effekter för Arktis”(Kihlberg, 

2016, 26 november), att det är politikernas ansvar att stoppa uppvärmningen. Med uttalanden 

som ”Forskarna är överens om att det är mycket bråttom att bromsa uppvärmningen. Den 

enskilt mest effektiva åtgärden är att snabbt sluta använda fossila bränslen. Och det krävs 

konkreta åtgärder från politiker.”(Kihlberg, 2016, 26 november) uttrycks det som är 

nödvändigt, att politikerna tar ansvar och tar tag i att något sker. En politiker får på en gång 

svara på det med ett säg av miljöminister Karolina Skog, ”Sveriges arbete mot sot är konkret. 

Sot lägger sig på isen och minskar nedkylningen. Sverige har arbetat för en reglering av sot 

inom Arktiska rådet och hoppas på ett beslut i vår.”(Kihlberg, 2016, 26 november) där hennes 

modalitet är att politiker gör vad de kan och har tagit ansvar. Här visar hon att hon är en av 

aktörerna som har tillåtelse att säga vad som är nödvändigt och där hon också får representera 

vad Sverige gör. 
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5.1.3 LÖSNINGAR 

I temat lösningar finns artiklar som behandlar olika sätt att hantera och motverka 

klimatförändringarna och sakta ned den globala uppvärmningen. En stor skillnad mellan 

artiklarna är att politiker och forskare används på olika sätt. Framförallt får inte forskare uttala 

sig kring klimatmötet i Marrakech, som en stor del av artiklarna behandlar. När det kommer 

till klimatmötet är det nästan bara politiker som får kommentera vad de kommer fram till på 

dessa möten och vad som är viktigt med dessa möten. Forskarna får endast prata om deras 

egna lösningar för att motverka globaluppvärmning och stoppa klimatförändringarna. 

Diskursen blir tydlig när de flesta artiklar kring miljön handlar om just lösningar och det är att 

det finns miljö- och klimatproblem med global uppvärmning och därför behandlar alla 

artiklarna på något sätt lösningar för att motverka miljö- och klimatproblemen och minska den 

globala uppvärmningen. Lösningar som det pratas om är bland annat en regelbok för hur 

dessa justeringar ska ske runt om i världen, eller att ny miljövänlig teknik som behöver nya 

former av skatt men också hur matproduktionen ska ändras för att minska belastningen på 

miljön. Dessa saker, regler och konventioner, ny miljövänlig teknik och ändringar av 

matproduktionen för att minska belastning på miljön, är några av de områden som det, enligt 

artiklarna, går att jobba med mest och därför representeras de också mest i rapporteringen 

kring klimat. Enligt svensk miljödiskurs är miljön, klimatet och den globala uppvärmningen 

något som finns och som varje enskild medborgare kan göra något åt, men också att 

regeringen och andra stora organisationer också kan vara med att påverka, intresset för 

klimatet kan förklaras med hjälp av nyhetsvärdering. Klimat är något som många svenskar 

känner igen och något som känns nära, det händer hela tiden runt omkring oss, och därför är 

klimatet något som medierna och pressen skriver mycket om(Ghersetti, 2005). 

5.1.3.1 KLIMATMÖTET 

I rapporteringen kring klimatmötet är Isabella Lövin den mest framträdande aktören, detta på 

grund av att hon är klimatminister och är den man kan förvänta sig att vara med i rapportering 

från klimatmöten. I sin roll som klimatminister kan man förvänta sig att hon har vetskap(Hall, 

2013) kring klimatet, hanterar de flesta politiska samtal kring dessa frågor och får därför 

också svara på frågor kring det. Som en politisk aktör förväntas hon att hantera och ta tag i 

problemen, samt vara den som får representera Sverige under internationella möten om 

klimat(Ghersetti, 2005). Johanna Lissinger Peitz är en liten del av artikeln, där hon endast får 

komma till tals två gånger, varav en där hon själv har ett citat. Som politisk representant av 

klimatarbetet i Sverige blir det mer trovärdigt att ha Isabella Lövin som huvudpart av texten 

än Johanna Lissing Peitz, chefsförhandlare, då hon jobbar på tjänstemannanivå och inte är ett 
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ansikte utåt på samma sätt som Isabella Lövin är. Lövin är den som får svara på hur det går 

för Sverige i att uppfylla de klimatmål som sattes upp på det förra klimatmötet i Paris, 2015. I 

artikeln Viktigt att vi behåller energin från i Paris(Kihlberg, 2016, 7 november) finns två 

framträdande aktörer, klimatminister Isabella Lövin(MP) och Johanna Lissinger Peitz, 

chefsförhandlare för den svenska tjänstemannadelegationen på klimatmötet i Marrakech, men 

även skribenten Jannike Kihlberg. Alla tre har som modalitet att svenskpolitik är en viktig del 

av mötet för att klara klimatomställningen. Isabella Lövin framstår som väldigt bunden till sin 

epistemiska modalitet, det som är nödvändigt eller sant enligt diskursen(Fairclough, 2003). I 

hennes citat används ”ska” flera gånger, ett exempel är ”Det är också den globala översynen 

som ska informera länderna om vad som krävs för att klara temperaturmålen”(Kihlberg, 2016, 

7 november), som förbinder henne till en sanning. Enligt Lövin är denna sanning att något ska 

göras för att motverka förändringarna inom miljö och klimat och global uppvärmning. Detta 

citat har också en form av antagen värdering, där ordet ”klara” kan få en antingen positiv eller 

negativ betydelse, beroende på vem som läser texten. Deras modalitet kan förklaras med 

Becks riskteori om att samhällen organiseras kring risker, och just i detta fall görs det genom 

att de diskuterar lösningar för riskerna med klimatförändringarna. 

De flesta skribenterna får in någon sorts värdering när de beskriver händelser. Detta kan vara 

medvetet eller undermedvetet då formuleringar ofta blir påverkade av diskursen(Berglez & 

Olausson, 2008). Artikeln Viktigt att vi behåller energin från i Paris börjar med att skribenten 

skriver ”för mindre än ett år sedan antog världens länder ett historiskt klimatavtal i 

Paris”(Kihlberg, 2016, 7 november). Att använda ordet ”historisk” ger uttalandet en 

värdering, utifrån Faircloughs(2003) utvärderande påstående. I just denna diskurs får ordet 

”historisk” en positiv betydelse, då skribenten tror eller hoppas att just detta klimatavtal ska 

vara en viktig del av klimatarbetet, då det enligt diskursen ses som positivt att arbeta mot 

klimatförändringar och global uppvärmning.  

I Sydsvenskan finns två artiklar kring klimatmötet som skiljer sig från resten. I dessa två är 

det andra personer än politiker som uttalar sig kring mötet och på två olika sätt. Den ena är en 

engagerad student och representant från ungdomsorganisationen Push Sverige, Adam 

Leckius, finns med på klimatmötet i Marrakech. Han får uttala sig om stämningen på mötet 

efter att Trump valts till president. Men i resten av artikeln Hoppet lever på 

Marrakechmötet(Magnusson & Persson, 2016, 14 november), är det skribenterna som tycker, 

beskriver och värderar hur situationen ser ut. Här lämnas ingen plats för politiker att 

kommentera kring stämningen. Den andra är Yasemin Arhan Modéer, vd på mötesbolaget 
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Altitude Meetings.  Hon ska leda samtal kring hållbara material för att FN ska få upp ögonen 

för giftfria kläder och en mer hållbar klädproduktion. Ingen av dessa kommenterar vad 

klimatet är, hur mötet borde gå eller vilka klimatmål som borde talas om mer, utan de håller 

sig till det de vet eller ser.  

5.1.3.2 FORSKARE 

Andra framträdande aktörer är forskare, även de är viktiga personer för rapporteringen kring 

klimat och global uppvärmning, då de som forskare har som roll att ta fram, bearbeta och ha 

faktabaserad kunskap kring detta. Vetenskapen har varit en viktig del av att ta fram de punkter 

och lösningar som det pratas om på stora klimatmöten, men som Carvalho och Burgess(2005) 

sett i sin studie har dessa aktörer tappat kontrollen över definitionen av vad klimatproblemen 

består av och hur den globala uppvärmning ser ut och det stämmer delvis in på hur det ser ut i 

svensk rapportering, där forskare är med i mindre utstäckning än politiker. Dessa forskare 

kommenterar inte de lösningarna som Isabella Lövin och resten av världens 

klimatrepresentanter kommit fram till under klimatmötena, utan får endast kommentera sin 

del av en möjlig lösning, till exempel att ta fram klimatvänligare mat. Här framkommer det 

också att forskarna inte helt vill förbinda sig till sin sanning genom så kallade 

hedges(Fairclough, 2003). Ett exempel är ”Jag tror att det går men det krävs mycket 

forskning”(Kihlberg, 2016, 6 november), där forskaren Julie Gold uttrycker en viss 

försiktighet till att helt förhålla sig till sanningen, att odlat kött kommer att gå att producera i 

stora mängder. Genom hedgen ”jag tror” förbehåller hon sig att helt förbinda sig till att det 

kommer att gå.  

Inom lösningstemat tar inga av artiklarna upp personer som är drabbade av 

klimatförändringarna eller den globala uppvärmningen, utan alla är personer som får 

representera lösningarna och det politiska engagemanget som finns i Sverige.  

Kommunpolitikernas modalitet i Uppsala kommun skiljer sig lite från Isabella Lövins. I 

Uppsala har man mål som ska minska utsläppen som just Uppsala har och anser att vissa delar 

av klimatarbetet borde ske på en högre nivå än kommunnivån.  

Vi tycker att utformandet av klimatmålen är bra men att vissa mål är orealistiska. 

Främst på grund av Uppsalabornas långväga resor, något som vi inte kan eller bör 

begränsa inom kommunen. Uppsalabornas semester- och affärsresor till och från 

Arlanda eller godstransport som går igenom Uppsala är två exempel som vi inte kan 
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bestämma över. De indirekta utsläppen bland annat när människor reser till Arlanda ska 

inte räknas med(Quennerstedt, 2016, 12 november). 

2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen, Fredrik Ahlstedts, modalitet är att kommunerna har 

ansvar för vissa delar medan andra saker måste göras på nationell eller globalnivå.   

Inom lösningstemat får också forskare uttala sig, men inte om klimatmötena. Forskarna håller 

sig till sina egna studier och kommer endast med fakta om hur klimatläget ser ut och vad man 

kan göra för att hjälpa klimatmötet. De håller sig många gånger till epistemiska modaliteter, 

där de inte vill förbinda sig helt. Raimund Muscheler, professor i kvartärgeologi, formulerar 

sig i artikeln ”Forskare ska hitta äldsta isen”(Rydén, 2016, 15 november) utan att helt 

förbinda sig till att det kommer att gå att få ut den informationen han vill ha från isen.  

Före den senaste istiden tror vi att det var två grader varmare än idag på norra 

halvklotet. Nu är frågan om vi kan hitta en period när klimatet på jorden var jämförbart 

med det vi förväntar oss de närmaste åren, säger Raimund Muscheler. I så fall skulle 

man kunna göra en betydligt säkrare än man kan idag. 

Genom orden ”tror” och ”skulle” distanserar han sig från påståendet och det blir tydligt att 

detta inte är helt säkert än, på detta sätt visas hur han arbetar för att kunna förebygga de risker 

som finns(Beck, 2000). Men Raimund Muschelers modalitet gör sig tydlig i resten av texten, 

där han uttalar sig på ett sätt som visar att det är nödvändigt att hitta den gamla isen för att 

kunna förstå hur klimatet har utvecklats och kan komma att utvecklas. I citatet “Genom att 

analysera isen kan vi få reda på hur klimatsystemet fungerar, varför det ställs om, vad det 

finns för samband mellan koldioxid i atmosfären och temperaturen på jorden” används ”kan” 

som förbinder honom till sanningen att det går att se den informationen i isen och visar på 

hans modalitet att det är nödvändigt att titta på isen för att förstå klimatet.  

Branschmänniskor kommer också till tals i artiklarna. Bland annat Louise Ungerth, chef för 

konsument och miljöavdelningen på Konsumentföreningen Stockholm, får uttala sig kring 

lösningar som restaurangbranschen kan vara med på. ”Att kasta mat är dåligt för både 

plånboken och miljön. All miljöpåverkan som skett från maten är ju helt i onödan om den inte 

äts upp”(Kihlberg, 2016, 27 november) säger Louise Ungerth i texten och har en stark 

värdering och modalitet. Modaliteten är att restaurangbranschen också kan vara med på 

lösningar och värderar matavfall som en del av problemen som måste lösas. ”Det är en 

självklar fråga. Jag tror att det är dumt att inte diskutera saken. Det är både en kostnad och 

också slöseri på naturen. Det finns inga medvetna företagare i dagsläget som inte diskuterar 
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svinn och återvinning” säger Christel Molin, källarmästare på en restaurang. Hennes modalitet 

är också att restaurangbranschen har en del i arbetet för klimatet. Med ordet ”självklar” 

uttrycks hennes deontiska modalitet och förbinder henne till sin sanning, att restaurangerna 

måste vara med och hjälpa till.  

5.2 INTERTEXTUALITET 

I temat lösningar är det främst politiker som får kommentera de klimatmål man kommit fram 

till och som ska lösa den globala uppvärmningen. Enligt diskursen kring klimat verkar det 

stämma att forskare har tappat kontrollen och makten över att definiera vad klimatet är, precis 

som Carvalho och Burgess(2005) kommit fram till i sin studie. Politikerna är nu de som har 

fått tillgång till att säga vad som ska och bör göras(Fairclough, 2003), medan forskarna endast 

får komma med fakta som politikerna ska ta ställning till. Uteslutandet av forskarröster ur 

artiklarna, som handlar om klimatmötet, visar att forskare inte har tillgång(Fairclough, 2003) 

att säga vad som bör göras globalt för klimatet. Samma sak gäller i konsekvenstemat, där 

främst drabbade personer får framträda, att utelämna politiker visar att de inte har tillgång 

eller trovärdighet att uttala sig kring hur de drabbade lever och utsätts för konsekvenserna av 

klimatförändringarna. I konsekvenstemat får även forskare ta större plats, till skillnad från 

politikerna. De har nu fått tillgång att kommentera de klimatmål politikerna satt upp. I artikeln 

Forskare: ”Bra utformning, men målen är för lågt satta”(Quennerstedt, 2016, 12 november) 

får klimatforskaren Kevin Anderson kritisera Uppsala kommuns klimatmål och säga att det 

inte är tillräckligt för att nå klimatmålen. Utelämnandet av politiker visar återigen på ett skifte 

i maktstrukturerna. Inom diskursen för konsekvenser är det inte längre politikerna som har 

makten att bestämma vad som ska och inte ska göras(Winther Jørgensen & Phillips, 1999) 

utan den makten har lämnats över till de drabbade och forskare, som också kan uppmana 

politikerna att skynda sig med besluten. 

Risktemat däremot utesluter privatpersoner eller drabbade personer. I temat samsas forskare, 

experter och politiker om att uttrycka sig kring risker. Även Donald Trump utesluts, förutom 

enstaka citat hämtade från hans twitter-konto eller tidigare tal han hållit. Uteslutandet av 

Trump visar på en diskurs som inte tillåter klimatförnekare att uttala sig i svensk press, och 

har därför inte makten att säga vad klimatfrågan innebär och vad som borde göras. Samtidigt 

får experter, forskare och politiker alla uttala sig kring Trump och framställa honom som ett 

hot och en risk för den globala klimatpolitiken och klimatarbetet.  Och uppfattningen av 

Trump fortsätter vara negativ.  
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Att utelämna aktörer som ser positivt kring Trump kan visa på en viss agenda inom svensk 

press och politik, diskursen i Sverige bygger på att folk tror och vet att klimatförändringarna 

finns och är något som man måste arbeta mot. När en person ifrågasätter den diskursen 

Sverige styrs av blir det lätt att bara ta med aktörer som motsätter sig Trump och allt vad han 

står för. Detta stärker också Boyce och Lewis(2009) påstående att makten styr vad svensk 

press skriver om. Att utesluta Trump är på grund av att han är hot mot något som är väldigt 

viktigt för den svenska politiken, att jobba förebyggande mot klimatförändringarna. En annan 

anledning till att Trump är en stor del av det artiklarna tar upp kan förklaras med Becks(2000) 

tanke kring framtidsfaktorn som risker har. Aktörernas riskmedvetenhet sätts på spel dels för 

att Trump är ett riktigt hot som skapats genom vetskapen om hans klimatförnekande 

uttalanden och vet att han har makten att försvåra det globala klimatarbetet men man vet inte 

vad han kommer göra. Riskerna med Trump är alltså de som går att formulera om och 

förminska, förstora eller överdramatisera. Och detta görs dels genom att plocka ut hans citat 

från sin kontext eller genom att inte berätta hela sanningen kring hans citat. 

För att förklara varför ett flertal artiklar är relevanta(Winther Jørgensen & Phillips, 1999) 

börjar många skribenter sina artiklar med att skriva om klimatmötet i Marrakech eller 

klimatavtalet som trädde i kraft den 13 november 2016. De fakta placerar alla texter i relation 

till varandra, beroende på tidpunkt. Många förklarar vilka klimatmål som är viktigast, svårast 

eller de som Sverige eller andra viktiga länder ska börja med. På detta sätt förstår läsaren 

snabbt att det är klimatet det handlar om och någon vidare förklaring kring vad klimatet eller 

klimatmötena innebär behövs inte.  

Ämnena skiljer sig mycket åt, handlar om klimatmöten med politiker som representerar 

svenskt klimatarbete, forskare som letar fram nya lösningar eller hittar nya sätt att förstå 

klimatet på, men också personer som får visa hur det är att leva i konsekvenserna av 

klimatförändringarna. På samma sätt som Beck(2000) förklarar att risker skapas i kunskapen 

kring dem är det också lätt att omformulera budskapet kring klimatet och formulera det på det 

sättet som väcker mest uppmärksamhet. I artiklarna formuleras dessa risker på olika sätt, där 

olika aktörer får framträda och berätta utifrån sina perspektiv.  
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6 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Syftet med denna studie har varit att undersöka den journalistiska gestaltning av olika aktörer 

som uttalar sig kring riskerna med klimatförändringarna och den globala uppvärmningen, och 

hur journalistiken använder dessa gestaltningar för att skriva kring klimat och den globala 

uppvärmningen. Frågeställningarna som studien utgått från och ämnat besvara är: 

1. Vilka aktörer framträder i rapportering kring klimatförändringarna? 

2. Vem får, genom tidningarna, definiera riskerna? 

3. Vad har aktörerna för modalitet och hur värderar de riskerna? 

Med hjälp av dessa frågor har jag i analysen kunnat se ett mönster i teman som framträtt. 

Teman som synliggjorts är lösningar, konsekvenser och risker och olika aktörer har framträtt 

inom dem. Beroende på temat är det olika aktörer som får definiera riskerna. När det handlar 

om globala lösningar är det nästan endast politiker som får diskutera och kommentera vad 

som bör göras och vad som redan görs. Forskarna vet vad som borde göras men får inte uttala 

sig kring politiska bestämmelser, i ett enstaka fall fick en forskare kritisera målen. Politiker, 

forskare, experter, branschpersoner och privatpersoner får på olika sätt uttala sig kring 

riskerna med klimat. Drabbade personer får representera riskerna och uppmanar politikerna 

att skynda på beslutsprocesserna, medan forskarna berättar för politikerna vad det är som 

måste göras. I temat lösningar var den tes som Carvalho och Burgess(2005) kommit fram till 

väldigt tydlig. Att forskare har tappat kontrollen över definitionen av klimatet och vad som 

ska göras. Det som skiljer sig i denna studie är att forskarna fortfarande har makten att uttala 

sig kring vad som måste göras, men de själva har inte makt att utföra det, utan det är 

politikerna som kan bestämma vad som ska göras, på en global nivå.  

Aktörernas modalitet skiljer sig lite åt, men i alla artiklarna är det en modalitet som framträder 

och det är att alla är överens om att klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är 

en verklighet. Det som skiljer sig är vad aktörerna ser som nödvändigt mot dessa 

förändringar. Politikerna är mestadels överens om att de har makten att dämpa 

klimatförändringarna medan deras modaliteter skiljer sig i hur det ska göras. I fallet med 

flygskatt ställs politikernas modaliteter mot varandra, där några anser att flygskatten är ett hot 

och en risk mot näringslivet och vill därför inte att den ska införas, medan de andra anser att 

den behövs för klimatet och att den inte alls är ett hot om den införs på rätt sätt. Även solelen 

har en skatt som politikerna diskuterat men här lyfts inga negativa röster in, då det är skatten 

som anses som risken, att ha kvar skatten innebär att ett skifte inom elförsörjningen hämmas 
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och det är dåligt för miljön. Det framställs som att det är lättare att vara negativ till 

klimatfrågan när något annat än klimatet hotas i motsats till när bara klimatet hotas. I fallet 

med flygskatten hotas näringslivet i Norrland också och då är det lättare för politikerna att 

uttala sig negativt kring klimatfrågan.  

De flesta aktörer som framträder får prata och kommentera kring sina kunskapsområden och 

då kanske det inte är särskilt konstigt att forskare får prata om sina lösningar eller att 

politikerna får kommentera klimatmötena. Som Ghersetti(2005) skriver används elitpersoner 

på grund av sin kunskap och kan de bara diskutera eller formulerar sig utifrån sin kunskap och 

sin roll de har i samhället, om de skulle prata om ett ämne eller för ett område de egentligen 

inte har stor kunskap kring skulle deras, och journalisten/skribentens, trovärdighet 

ifrågasättas. 

När det kommer till Trump är dock de flesta aktörernas modaliteter överens, Trump är en risk 

för klimatarbetet. Men även här skiljer sig aktörernas syn på vad som är nödvändigt, Björn-

Ola Linner anser inte att Trump själv utgör en risk, men hans handlingar och val av ministrar 

är det som utgör de största riskerna. Medan de flesta andra aktörer ser Trump och hans 

handlingar som risker. Aktörernas värderingar är däremot helt överens. Valet av Trump är 

dåligt för klimatarbetet och hans handlingar riskerar försvåra arbetet ytterligare.  En annan sak 

som är intressant med rapportering kring Trump är att skribenterna och aktörerna framställer 

Trump genom citat som är plockade ur sin kontext. Att inte ta med helheten kan vara ett sätt 

att förvränga och förpacka risken Trump som gynnar skribenternas och aktörernas syn på 

Trump.  

Det framgår också tidigt att Becks(2000) teori om risksamhället förklarar mycket av det som 

skrivs och synliggörs i analysen. Man kan säga att anledningen till att klimatmötena finns är 

på grund av kunskapen kring riskerna som forskare och experter tagit fram från 

klimatmodeller. Samhället organiserar sig kring risker genom att skapa dessa möten för att 

komma på förebyggande lösningar. Tydligt är också att texterna tar upp det de gör på grund 

av den styrande makten i Sverige, enligt Berglez, Höijer och Olaussons kapitel i boken 

”Climate Change and the Media: The Scale of the Challenge”(Boyce & Lewis, 2009) ser 

rapporteringen kring klimatet annorlunda ut än i andra länder på grund av att regeringen är så 

insatt och engagerad i klimatarbetet.  
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Något som kommer fram tydligt i artiklarna är också att skribenterna verkar anta att den som 

läser texten har en tidigare uppfattning om vad klimatförändringarna innebär, eller vad som 

sker på klimatmöten. Detta kan ge en förklaring till varför få personer intresserar sig för 

klimatfrågan, då det behövs en djupare kunskap kring klimatfrågan eller en specialiserad 

kunskap kring detta för att ta till sig artikeln helt. Många artiklar anspelar på varandra och 

lyfter fram saker som andra artiklar tagit upp, utan att förklara tydligt vad som stod i den 

tidigare artikeln. Skribenten verkar anta att läsaren har läst den tidigare artikeln och struntar i 

att förklara det ännu en gång och därmed utesluts läsare som inte har en vidare kunskap kring 

ämnet. 

Studiens validitet hade kunnat bli starkare om jag gjort som jag förklarade i metoddiskussion, 

utökat materialet och fokuserat på ett flertal klimatmöten. Detta hade varit av intresse för att 

se om de maktstrukturer som kommit fram i den här studiens material ser likadan ut vid fler 

klimatmöten. Med hjälp av det hade forskningsfrågan kunnat fördjupas och göras mer 

trovärdig i och med en större avgränsning som visar på en större helhet. I denna studie ser 

man endast resultatet från just klimatmötet i Marrakesh och man kan inte anta att 

maktstrukturerna eller att de framträdande aktörerna alltid är de samma. Även en jämförande 

analys hade kunnat göras på en period utan ett klimatmöte för att även där se om 

maktstrukturerna ser likadana ut och om samma aktörer får framträda.  

För att fördjupa sig mer inom klimatförändringar inom media finns det många spår att gå på. 

Den här studien har ämnat vara ytterligare ett spår inom den komplexa forskningsfrågan kring 

klimat och medier och har bidragit till en större förståelse för framträdande aktörer. I denna 

studie har det inte varit intressant att se vilka aktörer som framträder mest, men det kan vara 

något man kan studera vidare på. Att studera vilka aktörer som framträder mest eller minst 

inom svensk press kan vara intressant för att ta reda på om det finns en sorts aktörer som får ta 

mer plats. Det kan också bekräfta denna studies resultat, att politiker får framträda mest när 

det kommer till globala klimatfrågor.  

Något som hade kunnat påverka materialet, hade varit någon sorts extremväder, som har stark 

koppling till klimatförändringar, i Sverige eller i ett land kulturellt nära till Sverige. Materialet 

för temat konsekvenser hade då blivit större och fler aktörer hade varit tillgängliga för att 

analysera. Detta hade varit intressant för att se om konsekvenser närmare oss, i Sverige, 

behandlas på ett annat sätt än de konsekvenser som kommit fram i materialet, där alla 

handlade om länder på andra sidan jorden. 



40 

 

7 KÄLLFÖRTECKNING  

7.1.1.1 LITTERATUR 

Berglez, P., Höijer, B. & Olausson, U.(2009). Individualisation and Nationalisation of the 

Climate Issue: Two Ideological Horizons in the Swedish News Media. In Boyce, T. & Lewis, 

J. (red.). Climate change and the media (s. 211-224). New York: Peter Lang. 

Berglez, P., & Olausson, U. (2009). Mediesamhället; Centrala begrepp. Lund: 

Studentlitteratur.  

Berglez, P. och Olausson, U. (2008). Kritisk diskursanalys. I Ekström, M. (red.). Mediernas 

språk(s. 121-138). Malmö: Liber AB. 

Beck, U. (2000). Risksamhället: på väg mot en annan modernitet. Göteborg: Daidalos. 

Boyce, T och Lewis, J. (2009). Climate Change and the Media: The Scale of the Challenge. 

In Boyce, T. & Lewis, J. (red.). Climate change and the media (s. 3-16).( New York: Peter 

Lang. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts 

juridik. 

Ekström, M och Larsson, L. (2013). Metoder i kommunikationsvetenskap.(red.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Fairclough, Norman.(2003). Analysing Disourse - Textual Analysis for Social Research.  

London: Routledge. 

Ghersetti, M.(2005). Journalistikens nyhetsvärdering. I Nord, L. och Strömbäck, J.(Red.), 

Medierna och Demokratin(s. 205-232). Lund: Studentlitteratur AB. 

Gripsrud, J. (2011). Mediekultur mediesamhälle. Borgå: Daidalos AB. 

Hall, S. (2013). The work of representation. In Hall, S., Evans, J. & Nixon, S. (red.) 

(2013). Representation. (2. ed.)(s.1-59)London: SAGE. 

Hodge, R. & Kress, G. (1988). Social semiotics. Cambridge: Polity. 

Häger, B. (2014). Reporter: en grundbok i journalistik. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 



41 

 

Lindgren, S. (2009). Populärkultur: teorier, metoder och analyser. (2., [rev.] uppl.) 

Stockholm: Liber.  

McGaurr, L. & Lester, L.(2009). Complementary Problems, Competing Risk: Climate 

Change, Nuclear Energy, and the Australian. In Boyce, T. & Lewis, J. (red.). Climate change 

and the media (s.174-185). New York: Peter Lang. 

Strömbäck, J.(2005). Journalistiken och politiken. I Nord, L och Strömbäck, J(Red.), 

Medierna och Demokratin(s. 263-289).Lund: Studentlitteratur AB. 

Winter Jørgensen, M och Phillips, L. (1999). Diskursanalys - som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Wu, Y.(2009). The Good, the Bad, and the Ugly: Framing of China in News Media Coverage 

of Global Climate Change. In Boyce, T. & Lewis, J. (red.). Climate change and the media (s. 

158-173). New York: Peter Lang. 

7.1.1.2 VETENSKAPLIGA ARTIKLAR 

Carvalho, A., & Burgess, J.(2005). Cultural circuits of climate change in UK broadsheet 

newspapers, 1985–2003.Risk analysis,25(6), 1457-1469. Doi: 10.1111/j.1539-

6924.2005.00692.x 

Nerlich, B., Koteyko, N. and Brown, B. (2010), Theory and language of climate change 

communication. WIREs Clim Change, 1: 97–110. doi:10.1002/wcc.2 

Olausson, U. (2009). Global warming – global responsibility?: Media frames of collective 

action and scientific certainty. Public Understanding of Science,Volume 18, (4), 421-436. 

Doi: 10.1177/0963662507081242 

Weingart, P., Engels, A., & Pansegrau, P. (2000). Risks of communication: discourses on 

climate change in science, politics, and the mass media. Public understanding of science,9(3), 

261-283. Doi: 10.1088/0963-6625/9/3/304 

7.1.1.3 ELEKTRONISKA KÄLLOR 

Sydsvenskan. (2017). Välkommen till oss på Sydsvenskan. Hämtad 17 maj 2017, från URL: 

http://www.sydsvenskan.se/2013-04-05/valkommen-till-oss-pa-sydsvenskan 

Dagens Nyheter. (2008). Om Dagens Nyheter. Hämtad 17 maj 2017, från URL: 

http://www.dn.se/nyheter/om-dagens-nyheter/ 



42 

 

Upsala Nya Tidning. (2008). Om UNT. Hämtad 17 maj 2017, från URL: 

http://www.unt.se/nyheter/ 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/cop21/ 

7.1.1.4 TRYCKTA ARTIKLAR 

Berger, Johanna. (2016, 26 november). Billiga maskiner en hälsofara. Upsala Nya Tidning, s. 

A18. 

Eriksson, Karin. (2016, 12 november). Språkrören siktar på grönt samarbete över 

blockgränsen. Dagens Nyheter, s. 18. 

Ferm, Peter. (2016, 12 november). Så hotar havet Helsingborg. Sydsvenskan, s. B14. 

Gripenberg, Pia och Mård, Julia. (2016, 24 november). "Klimatavtalet rättvist - men det är 

inte starkt". Dagens Nyheter, s.22. 

Gunther, Maria. (2016, 18 november). Hans misstro mot vetenskap chockar forskare. Dagens 

Nyheter, s. 18. 

Holmgren, Mia. (2016, 16 november). Obama försöker lugna Europa. Dagens Nyheter, s. 13. 

Holmgren, Mia. (2016, 22 november). Akuta luftproblem gör att medelklasse flyr. Dagens 

Nyheter, s. 14. 

Holmgren, Mia. (2016, 5 november). Bybor vid Pakistans kust skickar vykort för att väcka 

makthavarna. Dagens Nyheter, s. 15. 

Kihlberg, Jannike. (2016, 11 november). "Drar sig USA ur får det stora konsekvenser". 

Dagens Nyheter, s. 16-17. 

Kihlberg, Jannike. (2016, 18 november). Rådgivare avgör klimatpolitik. Dagens Nyheter, s. 

18. 

Kihlberg, Jannike. (2016, 10 november). "Trump är negativ för klimatarbetet". Dagens 

Nyheter, s. 27. 

Kihlberg, Jannike. (2016, 7 november). Viktigt att vi behåller energin från i Paris. Dagens 

Nyheter, s. 12. 



43 

 

Kihlberg, Jannike. (2016, 6 november). Nya matvanor krävs för att nå klimatmål. Dagens 

Nyheter, s. 16. 

Kihlberg, Jannike. (2016, 6 november). Svenska bönor och odlat kött - framtidens mat. 

Dagens Nyheter, s. 16-17. 

Kihlberg, Jannike. (2016, 16 november). Sverige vill se samarbete om haven. Dagens 

Nyheter, s. 12. 

Kihlberg, Jannike. (2016, 27 november). Med små knep kan svinnet minskas vid bufféborden. 

Dagens Nyheter, s. 12. 

Kihlberg, Jannike. (2016, 26 november). Risk för oväntade effekter i Arktis. Dagens Nyheter, 

s. 14. 

Kihlberg, Jannike. (2016, 24 november). Arktis 20 grader varmare än normalt. Dagens 

Nyheter, s. 16. 

Kihlberg, Jannike. (2016, 26 november). Risk för oväntade effekter i Arktis. Dagens Nyheter, 

s. 14. 

Kihlberg, Jannike. (2016, 22 november). Regeringen backar - sänker skatt på solel. Dagens 

Nyheter, s. 9. 

Larsdotter, Maria. (2016, 28 november). Sigtuna synar tippmassor. Upsala Nya Tidning, 

s.A10. 

Larsson, Mats J. (2016, 30 november). Majoritet vill stoppa skatten på flygresor. Dagens 

Nyheter, s.10. 

Larsson, Mats J. (2016, 14 november). Klimatministern: Elbilar tvingar fram nya skatter. 

Dagens Nyheter, s.16. 

Linderoth, Sara. (2016, 11 november). Tvivlaren oroar forskare. Upsala Nya Tidning, s. A8. 

Magnusson, Erik och Persson, Andreas. (2016, 14 november). Hoppet lever kvar på 

Marrakechmötet. Sydsvenskan, s. A4.  

Pedersen, Hermod. (2016, 10 november). Solen ska värma upp Sofielund. Sydsvenskan, s.B1. 



44 

 

Quennerstedt, Therese. (2016, 12 november). Åtta mål för att rädda planeten. Upsala Nya 

Tidning, s. A6. 

Quennerstedt, Therese. (2016, 12 november). Forksare: "Bra utformning, men målen är för 

lågt satta". Upsala Nya Tidning, s. A8. 

Rydén, Daniel. (2016, 15 november). Forskare ska hitta äldsta isen. Sydsvenskan, s.A6. 

Rydén, Daniel. (2016, 7 november). De söker berättelsen som ska rädda världen. 

Sydsvenskan, s.A4. 

Svensson, Marcus. (2016, 9 november). Här kan framtidens klimat studeras. Sydsvenskan, s. 

B5. 

Thulin, Anna. (2016, 9 november). VD från Malmö leder samtal vid toppmöte om klimatet. 

Sydsvenskan, s. A21 

 


